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Abstract 
Titel: Den hvita stadens tjänare, en studie över fackligt arbete och arbetsvillkor bland mentalskötare vid Säters 
sjukhus åren 1912 till 1952. 
 
Keyword/nyckelord: Säter, 1900-tal, mentalvårdare, fackförening, genus. 
 
Källor fackliga protokoll från 1912 till 1952, årsberättelser från 1927 till 1952. Metoden har varit en kvalitativ 
textläsning av protokoll. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka skötarnas arbetssituation, med särskilt hänsyn till kvinnornas 
situation på Säters sjukhus mellan åren 1912 – 1952 utifrån ett fackligt perspektiv. 
 
Frågeställningarna har varit följande: Hur arbetade och organiserade sig personalen i den fackliga organisationen 
för bättre arbetsvillkor på Säters sjukhus. Vilka övergripande förändringar skedde för personalen på Säters 
sjukhus med avseende på arbetsmiljö och utbildning, speciellt med avseende på genus vid sjukhuset. Hur 
gestaltade sig kvinnornas fackliga arbete och villkor på Säters sjukhus jämfört med männens. 
 
Resultat: Uppsatsen kom fram till att det har skett tydliga förändringar i fackföreningens medlemsantal under 
perioden, föreningens viktigaste arbete var kampen om 48 timmars arbetsvecka. Under perioden senare del 
tillkom arbetarskyddslagstiftningen som innebar en förbättring i arbetsmiljön. Lön och utbildning var andra 
frågor för fackföreningen, särskilt under 1940-talet förbättrades kvinnornas utbildningsmöjligheter. Sjukhuset 
var starkt uppdelat i en manlig och en kvinnlig del, där fackföreningen var en övervägande manlig aktivitet.
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Inledning 
Emma Sund var gråten nära av vrede och trötthet. Att människor kunde vara så 
grymma! Hon sökte jaga undan de flinande halvstövlingar som tryckte näsorna mot 
rutan och glodde in på de kvinnliga hjonen. Men vad hjälpte det – fönstret gick inte 
att öppna; de lipade åt hennes maktlösa vrede. En del av hennes skyddslingar sökte 
gömma sig undan de hjärtlösa blickarna men andra fann nöje i också denna form av 
mänsklig kontakt och hoverade sig som mannekänger och luder inför åskådarna. 
Fanns det då ingen rullgardin? Nej; hade där funnits någon, hade Kungl Järnvägssty-
relsen betraktat den som alltför dyrbar statlig egendom för att äventyras vid en 
dårtransport… 
   Hon suckade och lät alltsammans vara. Vände sig bort från fönstret och sökte trösta 
kvinnan som grät högljutt på nedersta britsen. Måtte omkopplingen gå snabbt! Måtte 
de få komma fram till Säters hospital, äntligen! Hon stod själv snart inte ut längre; hur 
skulle det då vara med dessa arma, sjuka sinnen.1
 

Så skildrar Rune Pär Olofsson Emma Sunds första dag som sköterska på det nyöppnade Sä-
ters sjukhus 1912. Emma är en fiktiv person i en roman, men hur var det för de kvinnor och 
män som i verkligheten tog anställning på Säters sjukhus 1912 och psykiatriska vårdinrätt-
ningar under det tidiga 1900 talets början. 

Introduktion 
Den här uppsatsen kommer att handla om mentalvårdens utveckling med avseende på 
personalens situation och arbetsvillkor. I uppsatsen kommer begränsningen ligga vid det 
sjukhus som har varit det dominerande sjukhuset  vad gäller den psykiatriska vården här i 
Dalarna, det vill säga Säters sjukhus. Säters sjukhus stod färdigt i det tidiga 1900 talet och den 
förste patienten skrevs in 1912. Uppsatsen kommer  i första hand koncentreras på personalen, 
det vill säga de som sökte arbete  och arbetade på institutionen. Namnet på uppsatsen ”Den 
hvita stadens tjänare” kommer av att sjukhuset benämndes i folkmun som ”den hvita staden”, 
husen var vita området var en plats utanför Säter det vill säga en stad i staden. Tjänare eller 
betjäning var beteckningen för skötarna under sjukhusets tidigaste år. 

Samhällets och människors syn på sinnessjukdom och vad som är det sjuka vad gäller 
sinnet har genomsyrat vården och omsorgen av dem som varit intagna på olika anstalter 
genom tiderna. Här ges det exempel på hur vård har bedrivits, vad man har ansett vara sjuk-
domar, vad de berodde på och om de gick att bota. En anledning till att det tas upp är att 
synen på sjukdom och dess möjliga botande intimt hänger samman med hur man har behand-
lat den sjuke genom tiderna  inom institutionerna och också personalens professionalisering i 
vården. Status och utbildning av sjukhuspersonal har skiftat genom tiderna. Denna uppsats är 
tänkt att belysa förändringar inom arbetet och arbetsmiljön bland personalen inom 
mentalvården under det tidiga 1900-talet fram till 1950-talet som det gestaltade sig vid Säters 
sjukhus. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skötarnas arbetssituation, med särskilt hänsyn till 
kvinnornas situation på Säters sjukhus mellan åren 1912 – 1852 utifrån ett fackligt perspektiv. 
Uppsatsen kommer att undersöka vilka de viktigaste frågorna för fackföreningen på sjukhuset 
var med avseende på arbetsmiljö, lön och genus, hur arbetet för kvinnor såg ut i jämförelse 
med mäns och hur det förändrades över tid. Uppsatsen kommer behandla fackets agerande på 
sjukhuset i dessa frågor. 

 
1 Olofsson Rune, Ryggen fri,  1981, s 8. 
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Uppsatsens viktigaste aspekt kommer att ligga i studien kring skötaryrkets 
professionalisering och fackföreningens agerande under de år uppsatsen omfattar. Inom 
forskning om professionalisering lägger man in studier kring agerande angående utbildning, 
organisation, behålla ”kåren” inom yrket och agera för att stänga ute andra intressenter och 
aktörer. Detta kom att speglas i fackföreningens agerande i olika frågor. 
 

Frågeställningar 
 
1) Hur arbetade och organiserade sig personalen i den fackliga organisationen för bättre ar-

betsvillkor på Säters sjukhus. 
2) Vilka övergripande förändringar skedde för personalen på Säters sjukhus med avseende på 

arbetsmiljö och utbildning, speciellt med avseende på genus vid sjukhuset.2 
3) Hur gestaltade sig kvinnornas fackliga arbete och villkor på Säters sjukhus jämfört med 

männens. 

Avgränsningar  
Avgränsningen  kommer att gälla tiden 1912 – 1952, detta för att få en bild av hur arbetet för 
personalen fungerade innan nya psykofarmaka kom i bruk i mitten av 1950-talet. Dessa 
betydde enormt mycket för vården, inte minst ur personalens synvinkel. En annan anledning 
är att under denna period skedde mycket i det svenska samhället och i vårt närområde, bland 
annat två världskrig, som påverkade även den psykiatriska vården inte minst för personalens 
del. Det finns flera vittnesmål om personalrekryteringsproblem och matransonering under de 
båda världskrigen, främst under första världskriget i arkivmaterialet. Debatten som har funnits 
under de senaste åren angående steriliseringar, vilka var vanligt förekommande under 1930-
talets vårdSverige där de så kallade vanföra barnen och vuxna blev föremål för bland annat de 
tidigare nämnda steriliseringarna, men även annan kränkande behandling, det har nu gällt att 
ge dem upprättelser. Uppsatsen kommer i huvudsak handla om Säters sjukhus, den institution 
som fanns/finns här i länet. Tyvärr går patienternas historia inte att undersöka vad gäller 
Säters Sjukhus då psykjournaler vid sjukhuset fortfarande ligger under sekretess. 
 

Metod och material 
Uppsatsens källor och material är huvudsakligen fackliga protokoll, verksamhetsberättelser 
och brevkorrspondens till och från Statens sinnessjukhusanställdas förbund avd 11 i Säter. 
Dessa finns tillgängliga på Dalarnas folkrörelsearkiv på Folkets hus i Borlänge. Protokollen 
spänner sig från tiden för föreningens bildande den 12 december 1912 till årsskiftet 1952/53. 
Det finns även protokoll fram till 1967 då avdelningen upphörde för att uppgå i Svenska 
kommunalarbetarförbundet, men dessa har inte studerats. Förutom protokoll finns även 
tillgängligt de ovannämnda årsberättelserna, ekonomiska berättelser från 1927 och framåt, 
samt en medlemsmatrikel som spänner över åren 1913 till 1967. Föreningen var en aktiv 
förening, man hade ett protokollfört medlemsmöte varje månad. Uppsatsförfattaren har gått 
igenom alla dessa protokoll från december 1912 till december 1952. Varje referens vad gäller 
dessa protokoll i uppsatsen kommer att skrivas som SSF och om inget annat anges är det SSF 
avd 11 det gäller. 

Metoden som används är en kvalitativ textläsning av materialet främst de fackliga 
protokollen under de angivna åren. En kvalitativ läsning kan ge intressanta vinklar av 

 
2 i arbetsmiljö lägger jag här in arbetstider, den rumsliga arbetsplatsen, hierarki inom arbetets organisering och 
eventuella trakasserier av över- eller underordnad personal.  
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materialet, en svårighet är att en kvalitativ läsning oftast tenderar till att ta med vissa 
företeelser men utesluta andra, genom att fokusera på vissa teman kommer man ifrån sådana 
problem. 

Svårigheten vad gäller protokollen är att läsa dem. Materialet är skrivet för hand i in-
bundna protokollsböcker, maskinskrivet material förekommer endast i årsmöteshandlingar. 
Flera av skribenterna har en näst intill oläslig handstil, dock kan man utifrån att djupläsa 
protokollen ändå förstå sammanhangen, svårigheterna ligger i att rätt citera vissa skribenter. 
Annars ger protokollen, om man läser en längre period, en ganska bra bild av föreningen.  

Materialet redovisas från 1912 då sjukhuset stod färdigt och undersökningen kommer att 
avslutas 1952, den undersökta tiden är 40 år. 1952 var en brytningstid där den moderna 
psykiatrin och behandlingen  gjorde sitt intåg i form av de nya psykofarmaka som kom ut på 
marknaden och inte bara förändrade patienternas livsvillkor utan även personalens 
arbetsmiljö. Undersökningen rör sig således i tiden före denna förändring i vården. En annan 
förändring som sker som inte heller kan tas upp i denna undersökning på grund av den valda 
avgränsningen, är hur personalen upplevde att byta arbetsgivare från stat till primärkommunal 
verksamhet i landstingsregi vilket kom att ske 1967. 

Resultatet redovisas i olika underrubriker om hur fackföreningen agerade i olika frågor 
som till exempel arbetstider och arbetsmiljö. I resultatet redovisas även hur fackföreningen 
agerade för sina kvinnliga arbetskamraters villkor. 

Förutom fackliga protokoll har författaren använt sig av en minnesskrift över Statens 
Sinnesjukhusanställdas förbund avd 11 från 1962 skriven av Gösta Rönnmyr. Denna skrift 
behandlar den fackliga historien och det fackliga arbetet på sjukhuset från 1912 till 1962, 
skriften är uppdelad i 10-årsperioder. Det kan argumenteras emot användandet av en 
minnesskrift över Statens sjukhuspersonals förbund avd 11 i Säter i materialet. Som de flesta 
minnesskrifter från föreningar vill man gärna framställa sig själv i en god dager, saker som 
var mindre smickrande för föreningen tas förmodligen inte upp i samma utsträckning som 
saker av annan karaktär. Minnesskrifter får också ses som en tillbakablick där man vill visa på 
landvinningar som föreningen har bidragit med under åren, därmed kommer inte svårigheter 
vad gäller arbetet fram lika tydligt. Föreningen ville visa på det arbete som lagts ner och 
vidden av en stark fackförening och dess kamp för bättre villkor i form av arbetstider, löner 
och andra förmåner. Ett exempel på skillnaden mellan minnesskrift och protokoll är den 
konflikt som flammade upp i föreningen år 1917, i minnesskriften nämns den i förbegående 
med att styrelsen avgick, i protokollen får man en annan bild. Styrelsen avgick under 
tumultartade former efter en diskussion kring en av föreningens medlemmar. Men som en 
första överblick kring fackföreningens arbete kan skriften vara bra att använda sig av.3  

I materialet framgår det att diskussionerna var livligare i början av 1900-talet, detta kan 
bero på att sekreteraren i föreningen kanske var mer benägen att anteckna allt som sades. 

Bakgrund och forskningsläge 
Det har tidigare skrivits en hel del om hospitalsvården. Bland annat har Eva Eggeby skrivit en 
avhandling Vandringsman, här ser du en avmålning av världen. Vårdande, vård och ekonomi 
på Danvikens dårhus 1750-1860 om Danvikens dårhus där hon behandlar sjukhusets historia 
utifrån ett ekonomiskt historiskt perspektiv. Hon har undersökt vilka kategorier av människor 
som togs in på Danviken  åren 1750 till 1861. Andra har skrivit om andra sjukhus som t ex St 
Birgittas sjukhus i Vadstena vilket var ett av Sveriges äldsta sinnessjukhus känt från flera ro-
maner.  

Bengt Erik Eriksson en sociolog har koncentrerat sig på förhistoria vad gäller den 
anstaltsbundna vården i Sverige. Han använder sig mycket av fallbeskrivningar i sin studie 

 
3 Se undersökningen under rubrik ”det fackliga agerandet” sid 15. 



 

   5

                                                          

Vägen till centralhospitalet, Två studier om den anstaltsbundna sinnessjukvårdens förhistoria 
i Sverige(1989).  

Lars Eric Jönsson har beskrivit i sin avhandling Det terapeutiska rummet. Rum och 
kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970(1998) historien om de psykiatriska sjukhusen 
genom att undersöka hur byggnaderna var beskaffade och hur utformningen av dessa 
påverkade såväl patienter som personal på inrättningarna. Hans tes är att sjukhusen formas 
utifrån ett grupp och klassperspektiv. 

Bengt Sjöström sociolog och sjukskötare har i två böcker Kliniken tar över dårskapen. 
Om den moderna svenska psykiatrins framväxt(1992) och Den galna vården, svensk psykiatri 
1960-2000(2000) behandlat den psykiatriska vården dels från 1850-tal till 1960 och från 1960 
till dags datum. Han tar med andra ord vid där Eggeby slutar sin undersökning.  

Journalisten och mentalvårdaren Vanna Bäckman skrev under 1980-talet Sinnessjukuset, 
Bilder ur psykiatrins historia(1984) om Säters sjukhus med avseende på personalens och 
patienternas situation samt miljön på sjukhuset under 1920 talet.  

Tanja Krigsman har i en C-uppsats Vägen ut från våren 2004 vid högskolan Dalarna 
beskrivit sjukhuset utifrån utskrivningar från sjukhusanstalten mellan åren 1912 till 1960. 
Uppsatsen är publiserad i tidskriften Akka som ges ut av institutionen Kultur och Lärande vid 
Högskolan Dalarna. 

Slutligen Sofia Stangefelt som har gjort en B uppsats hösten 2001 på högskolan Dalarna 
angående mentalskötarna på Säters sjukhus. Hon har undersökt perioden 1912-13 med avse-
ende på skötarnas yrkesroll och arbetsvillkor, det hon inte har undersökt är utifrån ett 
genusperspektiv, vilket denna uppsats bland annat kommer att handla om. Likheten med 
denna uppsats ligger i att studera det fackliga agerandet. 

 Under våren 2002 har även tidningen Dalademokraten publiserat ett antal artiklar om 
Säters sjukhus med anledning av att det var 90 år sedan det öppnades, dessa finns redovisade i 
källförteckningen.  

Forskning om mentalvårdens historia 
Michael Foucaults bok Vansinnets historia under den klassiska epoken kom ut första gången 
1961. I den beskriver han synen på vansinnet, dvs psykisk sjukdom under den klassiska peri-
oden, perioden 1600 – 1700 tal. Foucault menar att man kan titta längre tillbaka i tiden när det 
gäller synen på psykisk sjukdom. I boken tar han upp olika behandling och synsätt vad gäller 
sinnessjukdom och hur den eventuellt skall botas enligt gamla traditioner. Denna bok har varit 
grunden för flera forskare på detta område. Foucault driver tesen att synen på  sinnessjukdom 
kan ledas tillbaka till vården av spetälska. På samma vis som man isolerade de spetälska från 
samhället isolerade man de sinnessjuka. De blev behandlade som ickepersoner menar 
Foucault. Foucault har också varit viktig för den skola vad gäller antipsykiatri4 vilken var 
under debatt vid 1960- och 70-talen. Liksom i andra av Foucaults arbeten menar han att synen 
på psykiskt sjuka och behandlingen av dessa handlar om makt, överhet och underklass, där de 
sjuka är underklassen utan möjlighet att förändra sina liv.  

Under medeltiden sköttes de sjuka på kloster, hospital och helgeandsshus. När 
spetälskan minskade under 1400-talet slogs hospitalen och helgeandshusen ihop. Vid 
reformationen tog staten över ansvaret från kyrkan. 5  

Mycket av mentalvården under 1700-talet baserar sig på idéer från upplysningstiden. 
Man undersökte och upptäckte nya saker och rön inom naturvetenskapen. Under det tidiga 
1800- talet förekom det en behandlingsoptimism i hela Västeuropa. Man upprättade sk be-

 
4 Antipsykiatri var den rörelse som stred för att stänga sjukhusen och flytta patienter ut i samhället, speciellt 
vanligg under 1970- och 1980-talen. 
5 Bäckman Vanna, 1984, Sinnessjukhuset, s 29. 
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handlingshospital varav Vadstena var det första svenska, 1823. Upplysningstidens män me-
nade att människan var föränderlig, påverkbar av miljö och fostran. Människan var herre över 
sitt eget öde och inte styrd av någon högre makt. Skola och undervisning fick ett uppsving 
genom dessa idéer men även synen på fångvård och de psykiskt sjuka. På behandlingshospi-
talen var läkaren den gode läraren och patienten skulle återuppfostras till samhället i en ord-
ning med renlighet och goda seder i strikt lydnad. För att detta skulle kunna ske måste pati-
enten, menade man, isoleras från skadlig miljö och noga övervakas. Därav kom den närmast 
militäriskt strikta disciplinen på hospitalen. Den mest extreme vad gäller denna syn var eng-
elsmannen Jeremy Bentham som i boken Panopticon or the Inspection House (1791) pläde-
rade för byggandet av övervakningsanstalter med ett fåtal personal som i cirkelrunda byggna-
der övervakade samtliga intagna. Det påminner starkt om t ex en del häkten idag. Bentham 
menade att denna modell skulle kunna användas för fabriker, skolor, sjukhus och dårhus.6 Att 
många av de svenska mentalsjukhusen uppfördes på platser som dels låg en bit utanför stä-
derna och dels låg vackert till med tanke på  närhet till naturen stödjer teserna från 
upplysningstiden. Man trodde att de mentalt sjukas sjukdomar kunde lindras eller till och med 
botas med hjälp av en god kringmiljö. 

I anslutning till de gamla sjukhusen byggde man förr de så kallade dårhusen eller 
asylerna för de som fått beteckningen ”vansinnige”, ”dårar” eller i vissa fall ”fåniga barn”7. 
Under 1600-talet uppfördes i Stockholm Danvikens dårhus vid vad som i dag är Henriksdals 
ålderdomshem och Finnboda. Dårhuset var ett av de första i Sverige och fungerade som 
inrättning fram till 1861 då de återstående patienterna flyttades till det nyuppförda hospitalet 
Konradsberg på Kungsholmen. Om Danviken har det skrivits en hel del såväl litterärt som 
vetenskapliga uppsatser. Till de senare hör Eva Eggebys Vandringsman, här ser du en 
avmålning av världen (1996), om vården och ekonomin på Danviken åren 1750 till dess att 
inrättningen upphörde 1861. 

Den långa intagningsperiod8 som kännetecknat senare hospital var inte lika vanligt på 
Danviken som man skulle kunna tro. De så kallade kronikerna fanns inte i samma 
utsträckning som på de stora mentalsjukhusen som byggdes under det tidiga 1900-talet, till de 
senare räknas Säters sjukhus. Det var ovanligt med kroniker före 1890 menar Eggeby i sin 
avhandling.9

De stora sjukhusen byggdes ut under 1900-talets början, den behandling som gavs finns 
beskriven i andra delar av uppsatsen. Under 1950-talet skedde en stor förändring inom 
mentalvården i och med att de nya psykofarmaka började användas. Ångestskriken som bland 
annat hördes från Säters sjukhus tidigare tystnade. Många bland den äldre personalen har 
vittnat om att vården på avdelningarna blev mycket lugnare i och med psykofarmakan. Det 
fanns nu möjlighet att skriva ut patienter vilket tidigare hade ansetts som näst intill omöjligt.10

1967 övergick den psykriatiska vården från att tidigare ha varit en statlig angelägenhet 
till landstinget. Personalen som tidigare hade varit organiserade i Statens Sinnessjukhusperso-
nals förbund gick över till Svenska kommunalarbetarförbundet och bildade där sektion 13 
inom SKAF avd 16.  

Under 1970-talet utvecklades den sk Sätermodellen på Säters sjukhus. Den innebar att 
psykotiska patienter skulle få en form av psykoanalytisk terapi förutom den vanliga vården. 
Den som utvecklade detta och var den drivande var kuratorn Barbro Sandin. Sedermera flyt-
tade den här gruppen till Ludvika för att bedriva vården på ett behandlingshem i privat regi11.  

 
6 Bäckman, 1984, s 21. 
7 fåniga barn var en beteckning för psykiskt handikappade barn. 
8 den period som patienten vistades på institutionen.  
9 Eggeby Eva, 1996, Vandringsman här ser du en avmålning av världen,  s 158. 
10 Bäckman,  1984, s 164 ff. 
11 Dala Demokraten, 7/2 2002. 
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Under 1980-talet förändrades vården ytterligare. De stora gamla mentalsjukhusen mins-
kade sin beläggning och i flera fall stängdes de helt. Patienterna skulle ut i öppnare vårdfor-
mer. Det gjordes planer där den psykiatriska öppenvården skulle bedrivas vid de mindre vår-
dinrättningarna i länen. I Dalarna innebar detta att den sk sektoriseringsmodellen delade upp 
länet i tre delar som skulle bedriva psykriatisk vård på en klinik, Säter, Mora och Falun.12  

Om debatten kring tvångsvård i svensk lagstiftning från 1850 till 1970 har Jenny 
Björkman vid historiska institutionen, Uppsala universitet skrivit en doktorsavhandling, 
nämligen Vård för samhällets bästa(2001). Hon beskriver bland annnat aktörer och 
organisationer inom tvångsvården. 
 

Behandlingsmetoder förr och nu 
Den tidiga behandlingen av de sjuka koncentrerade sig på saker som vi i det moderna sam-
hället skulle anse barbariskt. Under medeltiden behandlades de psykiskt sjuka precis som spe-
tälskans offer undangömda på helgeandshus och fattigvårdsinrättningar. Inte sällan fick 
socknen och familjerna försörja och sköta de sjuka, detta med påföljd att många sjuka vistades 
i källare och ladugårdar ofta men inte alltid fjättrade i kedjor. I och med reformationen togs en 
del av vården över av andra inrättningar än kyrkan och helgeandshusen13. Första  svenska 
lasarettet Serafimerlasarettet öppnades 1752. Man fastställde då som administrativt mål att 
botandet av sjukdom skulle vara det viktiga. Sinnessjukdomar ansågs för det mesta vara 
obotliga och vården av dessa patienter fördes inte över till lasaretten utan stannade kvar på 
asyler som Danviken.14  

Till behandlingsmetoder under den klassiska epoken15 hörde sådant som att kedja de 
sjuka, överraskningsbad, kalla strålar med vatten och att sätta hank på den sjuke. Hank var ett 
sår som öppnades bak i nacken där man stack in ett rep som man drog i varje dag för att såret 
inte skulle läka. Metoden förekom på Danviken men inte på senare tiders anstalter.16  

Att dricka brunn och gå på badanstalter var en vanlig hälsobehandling under 1700-talet. 
Det var vanligt i England där havsbadorter växte upp vid den engelska sydkusten, men även i 
resten av Europa. I Sverige är Medevi brunn välkänt, men även baden vid den svenska väst-
kusten. Under den här perioden började man som nämnts ovan behandla psykiskt sjuka med 
vattenbad, i det här fallet kallt vatten. Trots den förnedrande behandlingen innebar baden en 
förbättring för de sjuka från den medeltida synen på sinnessjukdom. Under medeltiden me-
nade man att de sjuka var besatta av demoner som skulle fördrivas. Demontron kulminerade 
med häxbålen i Europa. Till vattenmetoderna hörde vattenstrålen där man besprutade den 
sjuke med vatten istället för det förut förekommande eld och järn. 17

Till senare tiders behandlingsmetoder kan man nämna långbaden, insulinbehandling och 
lobotomi. Långbad innebar att patienten fick under långa tider, det kunde röra sig upp emot ett 
dygn ligga i kroppstempererat vatten, det var vanligt under 1930-och 40-talen. Insulinbehand-
ling gick ut på att framkalla en insulinchock genom att tillsätta stora doser insulin och sedan 
häva detta med sockerlösning, också en vanlig metod under samma tid som ovan. Lobotomin 
slutligen var en operativ metod där man skar av vissa nervbanor till frontalloben. I vissa fall 
blev patienterna lugnare, i andra fall zombiliknande, det förekom även dödsfall efter operatio-
nerna. Lobotomin upphörde nästan helt efter psykofarmakans intåg. Varken insulinbehandling 

 
12 Dala Demokraten, 8/2 2002. 
13 Heleganshus var en benämning på föregångarna till våra sjukhus. 
14 Eriksson Bengt Erik, Vägen till centralhospitalet,  1989, s 214. 
15 epok med avseende på Foucaults bok Vansinnets historia under den klassiska epoken, d.v.s. 1600 och 1700-
tal.. 
16 Eggeby, 1996, figur 5.3, s 137. 
17 Bergmark, 1985,  Bad och Bot Om vattnet som läkemedel och njutningsmedel, s 233. 
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eller lobotomi förekommer idag.18 Alla dessa behandlingsmetoder hade även sin påverkan på 
den personal som utförde sysslorna och naturligtvis påverkade det även personalens 
arbetsmiljö, det fördes bland annat en diskussion om vilka avdelningar som skulle ha 
insulinbehandling och den personalens kvalifikationer och utbildning. Detta arbete innebar 
även övervak av patienter. 
 

Forskning om yrkens genus och status 
Det har skrivits en hel del uppsatser och avhandlingar om olika yrkens förändrade roll i sam-
hället. Till dessa kan man nämna Lena Sommerstads Från mejerska till mejerist(1992) som 
behandlar mejeriyrkets förändring iom förändringar vad avser teknik och männens intåg på ett 
tidigare kvinnligt yrkesområde. Lena Sommerstad konstaterar i sin avhandling att mäns intåg i 
kvinnliga arbeten som mejeristyrket har gjort att arbetet uppgraderats och omfattas numera av 
mer teknik än förut då kvinnor dominerade yrket. Mejeristens lön har också uppgraderats, 
men de kvinnliga mejeristernas yrkeskunnande har nervärderats. Andra har gjort liknande 
forskning kring bland annat kontorister och folkskollärare. 

Annat som är värt att nämna är Christina Florins uppsats ”Kvinnliga tjänsteman i 
manliga institutioner” i boken Kvinnohistoria(1998) från Utbildningsradion. Hon tar upp 
sjuksköterskornas vilkor och de hierarkiska stystem där man avgränsade sig mot sina 
kvinnliga arbetskamrater. Sjukhusen byggdes ut i större skala och detta innebar ett ökat behov 
av kunnig person. Den moderna sjuksköterskan kom till med teoretisk utbildning och en 
arbetsledande position över biträden och undersköterskor. Vi fick, menar författaren, en 
blandkultur av traditionellt/modernt, offentligt/privat och religiöst/professionellt inom 
sjukhusen. Sjuksköterskorna visade upp sina könsstrategier i blandformer som dessa. De 
försökte både vara lika och olika männen. Man lyckades 1919 att få staten att ta ett beslut om 
att endast sköterskor med tvåårig utbildning skulle få kallas sjuksköterskor. Detta innebar att 
större delen av kåren ställdes utanför yrket.19

Den ovan nämnda artikeln beskriver även de kvinnliga tjänstemännen inom skolans 
område. De har haft en likartad historia som sjuksköterskorna. Genomgående menar 
artikelförfattaren att män i yrken där kvinnor gavs tillträde oftast fick möjligheter att avancera 
till högre nivåer inom yrket om de stannade kvar, detta gällde inte i samma utsträckning 
kvinnorna inom yrket. Det ökande behovet av utbildning och vad som uppfattades som ett 
ökat vårdbehov gjorde att en större andel kvinnor rekryterades som tjänstemän inom sektorn. 
Arbetsgivarna hade ett intresse för billig kvinnlig arbetskraft på lägre nivåer som en följd av 
den industriella utvecklingen med segregering av arbetsmarknaden som följd.20

 

Yrkens förändring inom mentalvården 
Psykiatrin fick en egen disciplin inom medicinen under den senare delen av 1800-talet. Den 
första professuren i psykiatri kom 1861, det vill säga samma år som Danviken upphörde. Ut-
vecklingen gick mer och mer till en större specialisering och ett ökat intresse för vård av 
sinnessjuka. I den utvecklingen var danviksläkaren Carl Ulrik Sondén drivande. Dr Sondén 
hade en egen privat praktik i Stockholm där han tog emot sinnessjuka patienter. Hans långa 
tjänstgöringstid och denna praktik menar Eggeby var i viss mening en professionalisering av 
den psykiatiska vården när det gällde läkarkåren i första hand. Det skedde enligt Eggeby även 
en specialisering av arbetskraften på Danviken. På Danviken fanns två kategorier personal 

 
18 Bäckman, 1984, s 161 ff. 
19 Florin Cristina, ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner” ur Kvinnohistoria: 1998, sid 145-146. 
20 ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner” ur Kvinnohistoria: 1998, sid 136-137. 
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dels arbetare och dels övrig personal (kyrkoherde, inspektör och skolmästare).21 Till arbetare 
räknas bagerskor, kokerskor, dårhusvaktare. Man kan utläsa av material att olika kategorier 
personal utförde olika sysslor redan under senare hälfter av 1700-alet. En ökning och specia-
lisering  av personalen borde ge utrymme till mer av vård, medan tidigare situation med 
mindre personal krävde mer inlåsning och kollektiva behandlingsmetoder. Man gav också 
fysiska metoder en mer psykisk eller psykologisk betydelse genom att hävda att patienten 
skulle må bättre av behandlingen. Ett exempel på behandling är svängstolen som fanns på 
Danviken, ett annat exempel är tvångströjan som användes på de flesta mentalsjukhusen. Man 
kan enligt Eggeby inte påvisa att det fanns något samband mellan behandlingsmetoderna på 
Danviken och personalens antal eller professionalisering.22 Till motiven för intagning fanns 
bland annat formella orsaker som att den sjuke var farlig för sig själv eller andra. De kunde 
tänkas skada sig själva eller andra.23  

Psykiatiska föreningen bildades 1905. Den krävde högre löner, semester och utbildning 
för personalen som rekryterades till sjukhusen. 1906 diskuterade man i läkarföreningen om 
problemen med att tidigare stamanställd militär personal som rekryterats till hospitalen. 
Läkarna ansåg att egenskaperna tålamod, mildhet och saktmod, som man sa, inte 
nödvändigtvis fanns hos militär personal. Läkarna hade också svårigheter med brister i 
forskning och utbildning, brist på tjänster och dålig befordringsgång, för liten anknytning 
mellan kliniskt arbete och teoretisk fortbildning. Det var under den här tiden som planeringen 
av sjukhusen Västervik och Säter skedde. Läkarna bedömde att det behövdes fler vårdplatser 
för psykiskt sjuka, och att minst 0,4 procent av befolkningen led av sinnessjukdomar. Doktor 
Frey Svensson som var den ledande i dessa tankar skrev också en artikel om nödvändigheten 
att skilja ”sinnesslöa” förståndshandikappade, från de sinnessjuka. Tidningen Humanitet 
hänvisade ofta till denna artikel för att rättfärdiga sina krav på löner och fasta arbetstider. Dr 
Svensson menade att personalen skulle ha ordentliga lönelyft och fast arbetstid på 300 timmar 
per månad men det skulle inte inberäkna beredskapstid (den tid som personalen skulle finnas 
till hands om något oförutsätt inträffar), där gick Dr Svensson emot personalens arbetstidskrav 
då han menade att ”då detta ej stämmer överens med arbetets karaktär av kärleksverk, som 
icke har gott av tillämpandet av industriella principer”. Dr Svensson skisserade även en 
utbildning på ett och ett halvt år för sinnessjukvården och förordade inrättandet av en statlig 
översköterskeskola för kvinnor.24

Säters sjukhus som denna uppsats handlar om hade vid sitt öppnade 1912 79 manliga 
och 76 kvinnliga befattningshavare i sjukvården samt 42 manliga och 34 kvinnliga inom 
ekonomipersonalen. En översikt av hospitalen visade detta.25 I minnesskriften från 1962 
konstaterar man att den kvinnliga personalen 1912 hade mer övertid än den manliga. Den 
manliga personalen kunde ha en arbetstid på ca 68,3 timmar per vecka. Till detta skall läggas, 
vilket framgår på en annan plats i uppsatsen att den kvinnliga personalen hade ungefär hälften 
så mycket betalt som den manliga.26 Denna veckoarbetstid placerade Säter bland de bättre 
sjukhusen 1919. Vid de flesta sjukhus var en arbetstid på över 70 timmar vanligt 
förekommande. Vid ett sjukhus hade den kvinnliga personalen en veckoarbetstid på 89,53 
timmar.27

Bengt Sjöström har en avvikande uppfattning från Eggeby vad gäller psykiskt sjuka som 
billig arbetskraft. Han har undersökt perioden 1880 till 1950 vad gäller den svenska 

 
21 Eggeby, Eva, 1996, s 236 ff. 
22 Eggeby, 1996, s 238. 
23 Eggeby, 1996, s 239. 
24 Bäckman, 1984, sid 87 fff. 
25 Rönnmyr, 1962, Statens sjukshusanställdas förbund Avd. 11 Säter, s 12. 
26 se tabell 1 och 2 sid 11 och 12. 
27 Rönnmyr, 1962, s 31. 
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mentalvården. Tesen som Eggeby driver om att sjukhusen skulle bidra till att göra en kader 
sinnessjuka arbetsförda avfärdar han. Motivet som Eggeby anför att återföra dem till arbets-
marknaden på grund av brist på arbetskraft stämmer inte, menar han. Sjukhusen expanderade 
kraftigast under 1930-talet då det inte rådde brist på arbetskraft, något som även kan bekräftas  
i Krigsmans uppsats Vägen ut (2004). Att det skulle ha blivit fler och bättre utbildade 
anställda vilket några forskare hävdar, avfärdar Sjöström också. Nya yrkeskategorier kom in 
först efter 1950. Däremot ökade arbetsbördan på framför allt läkarna vilka inte blev fler under 
perioden. Den utbildning som den lägre personalen fick var kort och närmast av discipline-
ringskaraktär, allt enligt Sjöberg.28

Krigsman kan konstatera i sin uppsats att det inom psykiatrin under 1930 fanns idéer om 
att arbetet skulle ha terapeutiska effekter på de intagna. Man menade att kroppsarbete skulle 
dämpa själens oro. Dock hade sinnessjukhusen konstant överbeläggning och stor brist på 
personal.29 Personalbristen kan för övrigt även spåras i fackföreningen Statens 
Sinnessjukhusanställdas förbund SSF avd 11:s  protokoll från dessa år. 

På de stora mentalsjukhusen bodde även personalen i anslutning till avdelningarna. 
Flera skrifter vittnar om hur personal kunde tas ut på ledig tid för att rycka in på avdelningen 
vid behov.30 Inte minst förekommer detta i protokollen från SSF s avd 11 på Säter där 
arbetstider och föreståndarens rätt att ta ut personal på ledig tid, var flitigt uppe på 
dagordningen under det tidiga 1900 talet. 
 

Statens Sinnessjukhusanställdas förbund 
Statens Sinnessjukhusanställdas förbund bildades 1908 för att organisera personalen på de 
statliga sinnessjukhusen. Från början hette de Statens Hospitalanställdas förbund då hospital 
var benämningen för sinnessjukhus, ordet togs bort i början av 1930-talet. Detta finns noterat i 
ett protokoll från 1932 där det står att läsa att namnet hospital ändrats till sinnessjukhus så 
skall förbundets namn ändras till sinnessjukhusvårdspersonalens förbund.31 Säters avdelningar 
anslöt sig till förbundet. Förbundets tidning hette Humanitet, den kom ut i sin första årgång 
1912. I den kunde man redan i maj samma år läsa om arbetsförhållandena på Säters sjukhus 
där överläkaren enligt artikeln regerade med hård hand över så väl personal som patienter.32

Före fackförbundets bildande var det ovanligt tufft att arbeta på statens sinnessjukhus. 
Förbundet hade ett viktigt men hårt arbete framför sig med stora problem inom kåren. 
Personalen hade en dålig ställning, både när det gällde bildning och moral, det vi skulle kalla 
status, löner, arbetstider och anställningstrygghet. På grund av arbetsplatsens förhållande, det 
vill säga att det skulle påverka tredje man kunde förbundet inte använda strejken som vapen 
vilket flera andra fackförbund använde. Kongressen 1911 beslutade för övrigt att strejkvapnet 
inte var möjligt att använda, något som föranledde att avdelningen på Långbro bytte till 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 1917 i hopp om att de skulle få bättre villkor.33

 

Säters sjukhus en studie om personalens arbetssituation 1912-52 
1901 – 02 genomförde dåvarande Medicinalstyrelsen en undersökning där man kom fram till 
att det skulle finnas 17 300 sinnessjuka i Sverige. 60% av dem bedömde man var behov av 
anstaltsvård. Medicinalstyrelsen kom fram till att man behövde bygga ut anstalterna samt 

 
28 Sjöström, Bengt, 1992, Kliniken tar over dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt, s 232 ff. 
29 Krigsman, Tanja, 2004, Vägen ut. Bilden av psykiatrins historia ur genusperspektiv,  sid 24. 
30 Bäckman, 1984, sid 90f. 
31 SSF avd 11, styrelseprotokoll, 9/2 1932. 
32 Bäckman, 1984, s 79. 
33 Bäckman, 1984, sid 83f. 
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även bygga nya anstalter. Vid början av 1900-talet kom åtta nya anstalter i bruk: Vänersborg 
1905, Långbro 1910, Säter och Västervik 1912, Östersund 1915, Strängnäs 1922 och Häl-
singborg 1927. Säters sjukhus vilken den här uppsatsen skall handla om stod färdig 1912 och 
kallades i folkmun för den Hvita staden på grund av husens färg och att platsen låg avskilt 
som en egen stad i staden.34 Patienter som skulle till det nyuppförda sjukhuset transporterades 
dit från bland annat Uppsala med järnvägsvagnar. 

 Säters sjukhus byggdes efter en ny princip där man byggde stora rum och övervak-
ningssalar istället för de förut använda cellerna. Cellen hade spelat ut sin roll i den praktiska 
vården, menade man. De stora sovsalarna och övervakningsrummen hade också den effekten 
att antalet personal som skulle sköta antalet patienter kunde minskas ned. Cellen som rum 
skulle undvikas i det längsta. Där det fanns celler utformades de med fönster i normala storle-
kar till skillnad från de förutvarande cellerna med små gluggar. Säter var uppbyggd kring pa-
viljonger med små fristående byggnader med där tillhörande rastgårdar. Detta kallades för 
kolonivård som var en nyhet hämtad från Tyskland. Avsikten med detta var bl a att konvales-
center skulle kunna under mindre slutna former vänja sig vid en friare tillvaro, men även att så 
kallade lugna kroniker skulle kunna vistas i kolonistugorna. Som alla mentalsjukhus delade 
även Säter upp sina patienter i kategorier helorolig, halvorolig, halvlugn och lugn patient. 
Beroende på graden av orolighet så blev patienten följaktligen placerad på olika avdelningar 
där de lugnare kom till de så kallade kolonierna.35 Beteckningarna vad beträffar patienternas 
olika grader av orolighet fanns fortfarande kvar under 1950-talet (uppsatsförfattarens 
anmärkning). 

På Säters sjukhus och Västerviks sjukhus byggdes även fasta paviljonger. I Säters fall 
byggdes paviljongen av Kopparbergs läns landsting och kallades bland personalen för ”läns”. 
Den skulle fungera för särskilt svårskötta och vårddömda patienter.36

De första åren arbetstider och löner 
En tjänstgöringstid på över 400 timmar i månaden var inte ovanligt. Personalen hade även sin 
bostad på sjukhuset. Oftast delade man rum eller lägenhet med andra bland personalen. De 
flesta personalrummen fanns i anslutning till avdelningarna, vanligtvis delade två eller flera 
anställda rum. Reglementet var militäriskt där personalen var tvungen att begära permission 
för att besöka samhället. Uppsyningsmännen och föreståndarna som utfärdade dessa 
permissioner hade rätt att inspektera logementen och kontrollera att man var hemma vid den 
bestämda tiden.37

De stränga förhållningsreglerna skulle komma upp på dagordningen vid flera fackföre-
ningsmöten bl a vid mötet den 8 april 1913 då mötet beslutade att: 
 

anställd bör få rätt att även under sin fritid använda vilka vägar som hälst[sic] 
inom hospitalsområdet. Ty det kan ej anses logiskt att hölj[sic!] under sin fritid ej 
ha rätt att betjäna sig av de vägar, vilka de i tjänsten ofta måste beträda.38

 
Utöver detta så beslutade man också att betjäningens rum inte skulle få användas som mot-
tagningsrum, ej heller skulle nattliga inspektioner av personalens privata rum få företas.39

   Följande exempel om löneförmåner 1914 är hämtad ur SSF:s minnesskrift 1962. De 
två tabellerna visar på skillnaden mellan mäns och kvinnors villkor när det gällde lön och 
övriga ersättningar. Vid Fasta paviljongen vårdades särskilt ”farliga” patienter eller patienter 

 
34 Bäckman, 1984, s 46. 
35 Jönsson, Lars-Eric, 1998, Det terapeutiska rummet, Rum och kropp i svensk sinnessjukvård,  s 152 ff. 
36 Dala Demokraten,  8/1 2002. 
37 Bäckman, 1984, s 85. 
38 Statens Sjukhusanställdas Förbund avd 11, mötesprotokoll, 8/4 1913. 
39 SSF avd 11, mötesprotokoll, 8/4 1913. 
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som var dömda till psykriatisk vård. Personalen som arbetade på fasta paviljonger var manlig 
och de fick ett särskilt arvode så kallat risktillägg. 
 
Tabell 1 
Personalens löneförmåner 1914 
Manlig sjukvårdspersonal 
    Årslön Månadslön 
Lön    600 kr  50 kr 
Första ålderstillägg     60 kr    5 kr 
Andra ålderstillägg   120 kr  10 kr 
Tredje ålderstillägg   240 kr  20 kr 
Ansvarsarvode     78 kr   6,50 kr 
Kontant ersättning för hyra   175 kr  
Dito ersättning för bränsle     84 kr 
Tillägg för tjänstgöring å Fasta paviljongen    75 kr 
 
Källa Statens sjukhuspersonals förbund avd 11 minnesskrift 1962, sid 22 
 
Tabell 2 
Kvinnlig sjukvårdspersonal 
    Årslön Månadslön 
Lön    336,00 kr 28,00 kr 
Första ålderstillägget     33,60 kr   2,80 kr 
Andra ålderstillägget     67,20 kr        5,60 kr 
Tredje ålderstillägget   134,40 kr  11,20 kr 
Ansvarsarvode     60,00 kr    5,00 kr 
 
Källa: Statens sjukhuspersonals förbund avd 11 minnesskrift, 1962, sid 23. 
 
Den 12 december 1912 bildades SSF:s avd 11 i Säter. Dess första åtgärd blev att bilda en 
interimstyrelse och nästa möte hölls den 20 december samma år. Den 30 december beslöt man 
sig för att ansluta avdelningen till Statens sinnessjukhusanställdas förbund.40 De ovan 
beskrivna tjänstgöringstiderna och lönerna blev en av avdelningens främsta stridsfrågor under 
dessa år.  

Vad beträffande den fackliga aktiviteten präglades den i mångt och mycket av olika 
kommittéer som valdes för att uppvakta överläkaren och sysslomannen i flera frågor. Kvin-
norna var väl representerade när det gällde festkommittéer. Fester ansågs inte vara allt för 
ringa utan viktiga för arbetet om man skall tro ett citat ur föreningens protokoll 1914: 
 

Den av föreningen beslutade festen avhölls som bestämt var. Den blev för före-
ningen särdeles lyckad i ty att 22 med. intogos i avd. 
Heder åt varje man ock kvinna vilken vågar ärligt sträva efter ock ljusare framtids-
förhållanden genom  att ansluta sig till  fackorganisationen.41

 
Fester var med andra ord ett sätt att värva nya medlemmar till fackföreningen, nya 
medlemmar innebar en starkare förening vid förhandlingar. Fester innebar även ökad trivsel 
vid sjukhuset och god sammanhållning i personalgruppen. 

Krigsåren 1914 till 1918 präglades mycket av den kris som kriget innebar i form av 
dålig mat och många manliga skötare i krigstjänst. Protokollen behandlar ofta frågor som rör 

 
40 Rönnmyr, 1962, s 13f. 
41 SSF, protokoll,  14/7 1914. 
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sjukhusets mathållning, framför allt den dåliga potatisen och brödet som serveras personalen 
och patienterna. Det görs flera uppvaktningar till överläkaren och sysslomannen i den 
frågan.42

Sjukhuset drabbades också hårt av den fruktade spanska sjukan, en virussjukdom av in-
fluensatyp som härjade särskilt hårt i Europa år 1918. Kriget var en bidragande orsak till att 
denna sjukdom fick så allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen. I Säter  dog flera 
patienter men även personal i sjukdomen, enligt hörsägen är flera begravda på sjukhusets 
egna begravningsplats som numera ligger inom golftbanans område, det kan dock beläggas. 

   1924 öppnades två nya paviljonger på sjukhuset för oroliga patienter. Sjukhuset hade en 
överbeläggning på 156 personer 1923. Överbeläggningen ökade fram till 1949 och 1950 då 
sekundärsjukhusen Pärlby och Olofsfors tog över en del av patienterna.43 Det finns noterat i 
ett protokoll från 1932 att fackföreningen måste vidta åtgärder för överbeläggningen på 
avdelningarna. Ett antal patienter skulle förflyttas till Beckomberga sjukhus när det skulle 
öppnas.44

Att det fanns många problem vad gällde det fackliga arbetet, inte minst lojaliteten med 
andra kamrater i andra fackförbund visar följande citat i protokollet angående en uteslutning 
av en medlem: 

att Karl Källman som under en tid åtnjutit tjänstl. har under denna tid tagit 
anställning på en av arbetarna blockerad plats i Falun. Då Källman på allt sätt 
uppträtt osolidariskt och handlat i uppenbarlig strid med förbundets stadgar, anser 
styrelsen att en uteslutning ur avd. är det enda möjliga. Tills han inför densamma på 
vederbörligt sätt gjort avbön för sitt handlingssätt bakom vitsordade styrelsens 
beslut och avd. beslöt enhälligt i enlighet därmed.45

 
  I ett senare mötesprotokoll skulle det visa sig att Källman inte hade haft tjänstledigt utan han 
hade vid tillfället ingen tjänst på sjukhuset. Föreningen ansåg ändå att han hade brustit grov 
mot föreningens stadgar så han var fortfarande utesluten.46

Medlemmarna 
I arkivet finns en medlemsmatrikel med medlemmar i föreningen antecknade från 1912. En 
medlemsstatistik finns från 1927 och framåt i form av årsmötesprotokoll, det framgår inte hur 
många män och kvinnor som fanns med, medlemsmatrikeln var oöverskådlig och tiden 
medgav inte en djupare läsning av matrikeln. I årsmötesprotkollen kan man få ut följande: 
 
Tabell 2 
Årtal  antal medlemmar förändring från  föregående år 
1927  191   
1928  201  10 + 
1929  193  8- 47

1930  190  3- 48

1931         49

1932  185   198 50

1933  201  3+ 
 

42 SSF, protokoll,  6/2 1917. 
43 Dala Demokraten,  8/1 2002. 
44 SSF, protokoll, 11/10 1932. 
45 SSF, protokoll, 14/3 1924, §6. 
46 SSF, protokoll, 8/4 1924. 
47 Styrelsen antog att det berodde på ekonomin. 
48 flytt till andra sjukhus. 
49 saknas uppgift i arkivet. Enligt protokoll en liten nedgång. 
50 Den första uppgiften är från årets början, den andra från årets slut. 
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1934  209  8+ 
1935  210  1+ 
1936  213  3+ 
1937  220  7+ 
1938  228  8+ 
1939  233  5+ 
1940  239  6+ 
1941  248  9+ 
1942  257  9+ 
1943  252  5- 51

1944  251  1- 
1945  265  14+ 
1946  279  14+ 
1947  268  11- 
1948  279  11+ 
1949  275  4- 
1950  314  35+ 
1951  319  5+ 
1952  339  20+ 
 
källa: Dalarnas folkrörelsearkiv, årsmötesprotokoll Statens Sjukhusanställdas förbund avd 11. 
  
Föreningens styrelse antog att ekonomin hos personalen spelade en stor roll när det gällde 
anslutningen till föreningen. 1930-talet var de stora krisåren tid såväl här i Sverige som i 
utlandet. Detta drabbade även sjukhusens personal. Man kan med goda skäl anta att detta var 
en av flera variabler vad gällde nedgången i medlemsantalet under det tidiga 1930-talet. Av 
döma av ovanstående statestik var denna nedgång inte så stor som föreningen ville påstå. 
Efter kriget steg sysselsättningsnivån i det svenska samhället och även sjukhuspersonalen fick 
det bättre vilket visar sig i en uppåtgående trend i medlemsstatisktiken efter 1945, den enda 
avvikande siffrorna är 1947 och 1949 då föreningen förlorade sammanlagt 15 medlemmar. 
Det finns inget noterat varför detta skedde. 
 

Det fackliga agerandet 
Vad gäller utbildning och arbetsmiljö kommer uppsatsen koncentreras kring det fackliga 
agerandet för att förbättra och förändra arbetstiden. När det gäller utbildning är det fackets 
agerande för att få likvärdig utbildning och arbetsvillkor som för den lasarettsutbildade 
personalen som är intressant. Till arbetsmiljö kan räknas arbetstid, arbetets utformning, 
arbetsplatsen och möjlighet till raster och i och med detta personalutrymmen. Arbetarskydd 
och skyddsombudsorganisationen började inte fungera förrän efter 1945. I protokollen 
framgår det att bildandet av en skyddskommitté och valda skyddsombud var en stor 
förändring till det bättre vad gällde framför allt arbetstider och personalutrymmen för 
sjukvårdspersonalen.52  

När det gäller det fackliga engagemanget för fackets kvinnor  redovisas det under en 
egen rubrik. Kvinnorna på Säters sjukhus arbetade från början huvudsakligen på det som 
kallades för ”kvinns” det vill säga de avdelningar som var avsedda för kvinnliga patienter. 
Sjukhuset var som de flesta sinnessjukhus strikt uppdelat i en manlig och en kvinnlig sida. 
Denna uppdelning har blivit kvar tills idag.  

 
51 Vikarier har slutat. 
52 SSF, årsmötesprotokoll, 4/1 1947. 
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Vad gällde inflytande fanns det delade meningar om på vilket sätt man skulle skaffa in-
flytande. Facket påpekade sin skepsis över inflytandet i hospitaldirektionen genom följande 
uttalande från protokollet den 14 augusti 1921, beslutet var enhäldigt: 
 

förkasta nuvarande system, att en socialdemokrat skall ovilkorligen vara 
representant i hospitaldirekt. från personalens sida, oavsett om den kan göra något 
till personalens fromma eller ej, och bemyndigades mötets ordförande och 
sekreterare att till resp. VU framföra personalens vid härvarande anstalt enhälliga 
krav på att en representant från egna led komme i tillfälle att väljas till 
representant i resp. Direktioner, ty som det nu är ha vi ingen nytta av den utnämde 
socialdemokratiske ledamoten i härvarande Hospitaldirektion.53

 
Föreningen var missnöjd med systemet, flera ansåg att man inte hade representation i 
direktionen, hospitaldirektionen var sjukhusets styrelse där riktlinjer för sjukhuset beslutades. 
Av citatet framgår att alla inte ansåg att en socialdemokrat i styrelsen var deras representant 
utan att det skulle finnas minst en facklig representant i direktionen. 

1917 uppstod en konflikt i den spirande fackföreningsrörelsen mellan styrelsen och en 
del av föreningens medlemmar angående ett avskedande av en av föreningens medlemmar. 
Frågan var så infekterad att den ordinarie styrelsen avgick och en interimstyrelse tillsattes på 
grund av de beslut som togs vid mötet den 6 mars 1917.54

1941 meddelade dåvarande medicinalstyrelsen att vikarier efter ett års tjänst kunde er-
hålla fast tjänst om de ansågs vara lämpliga. Fackföreningen slogs samman med ekonomiper-
sonalens fackförening  och bildade därmed ett större förbund. Denna tid präglades mycket av 
det pågående kriget och den efterföljande krisen i världen. På grund av krigsmobiliseringen 
fick sjukhuset svårigheter att rekrytera företrädesvis manlig personal. Den kvinnliga 
personalen kunde i större utsträckning beredas plats på de manliga avdelningarna.55  

1951 påbörjades det en omfattande renovering och modernisering av sjukhuset. Sjukhu-
set var vid den här tiden tämligen nedslitet och behovet av ombyggnation ansågs vara 
nödvändigt.56

 

Arbetstiden, arbetstidsförkortning  
Det fackliga engagemanget var stort vad gällde att få till stånd scheman som stämde överens 
med lagen om 48 timmar arbetsvecka. Man stred också för att får hela fridagar och inte delade 
arbetsdagar med en lång rast mitt på dagen. 48 timmars veckan kommer upp på ett möte i 
oktober 1918 i form av en skrivelse, det framgår inte vad som står i skrivelsen bara att den 
behandlar arbetstider.57

För att få en förändring vad gällde arbetstiderna agerade facket via bland annat skrivel-
ser till fackavdelningar på andra sjukhus för att där höra hur de hade det. Detta kunde använ-
das som argument inför sjukhusledningen. I juni 1919 gällde det arbetstiden som visade sig 
vara längre i Säter än på vissa andra sjukhus. I november samma år skickar man en skrivelse 
till civilministern om att hemställa till medicinalstyrelsen om åtta timmars arbetsdag och dess 
tillämpning på statens sjukhus.58

Facket uppvaktade social och finansdepartementen samt Medicinalstyrelsen om 
nedsänkning av arbetstiden år 1925 och att tillstyrka en sänkning av pensionsåldern till 53 år 

 
53 SSF, mötesprotokoll,  14/8 1921. 
54 SSF, mötesprotokoll,  13/3 1917, § 6 och  8/5 1917 under §5 och § 10. 
55 SSF, protokoll under året 1941. 
56 Dala Demokraten, 8/1 2002. 
57 SSF, mötesprotokoll, 16/10 1918. 
58 SSF, mötesprotokoll, 27/11 1919. 
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för sköterskor och 55 för skötare.59 I maj samma år får föreningen en skrivelse från förbundet 
med en förfrågan om hur stor personaltillskottet måste bli om man skall tillämpa 8 timmars 
arbetsdag på Säters sjukhus. Enligt ordförande i föreningen skulle man behöva utöka staben 
med 25 manliga och 25 kvinnliga skötare. Styrelsen föreslog förbundet att om 8 timmars 
arbetsdag inte kunde bifallas skulle tjänstgöringstiden minskas till 240 timmar per 30 dagar. 
Därmed skulle Säter behöva 8 manliga och 7 kvinnliga skötare.60

Nattvakternas fridagar kommer upp första gången på dagordningen 1918. Det väcks ett 
förslag om att nattvakterna skall få var tionde natt lediga. Vad gällde den kvinnliga personalen 
framgår det i samma protokoll att kvinnliga sköterskor har fått tjänstgöra på sin lediga tid.61I 
ett senare protokoll nämns att kvinnliga nattvakter har fått två extra frinätter per månad be-
viljade av överläkaren.62 Kampen för arbetstidsförkortning till 48 timmars vecka var en av 
fackföreningens främsta mål under 1930-talet.63 Utöver detta präglades tiden av dels krisen i 
samhället med bland annat Ådalskravallerna till vilka föreningen anslog en summa av 25 kr 
för stöd till Ådalsarbetarnas familjer.64  

Den omdebatterade arbetstidsförkortningen skulle visa sig vara en svår nöt för såväl 
förbundet som fackföreningen. Vid årsmötet 1930 gör fackföreningen följande uttalande för 
att påvisa sin bitterhet över regeringens och riksdagens obefintliga åtgärder i denna fråga: 

 
Svenska hospitalpersonalens förbundsavdelning XI, bestående av 200 personer 
arbetande i sinnesjukvård, samlade till årsmöte, uttalade sin stora besvikelse och 
harm över att icke regeringen i årets statsverksproposition hos riksdagen begärt 
anslag för nedsättning av personalens arbetstid. Vi protesterar mot regeringens sätt 
att behandla denna så för oss vitala fråga. Vi förstå, att allt tal om 
samförståndspolitik på arbetsmarknaden från regeringens sida endast är humbug 
och bedrägligt sken. Det medlingsförslag, 240 tim pr 30 dagar före att i viss mån 
tillmötesgå personalens krav på kortare tjänstgöring, som medicinalstyrelsen 
framlagt och vilket även blivit av socialstyrelsen tillstyrkt, är så billigt och 
moderat att det borde varit regeringen angeläget att acceptera detsamma. De vi, i 
sinnessjukvården anställd, äro urståndssatta att med kraftigare medel understyrker 
våra krav, borde det varit regeringen dubbelt angeläget att bringa vår arbetstid i 
rättvisan överensstämmelse med den arbetstid, som andra statsanställda och i den 
fria arbetsmarknaden anställda hava.65

 
Föreningen uttryckte sitt missnöje över att inte omfattas av arbetstidsförkortningen, uttalandet 
får stå som ett exempel på detta missnöje. Att uttalandet hade betydelse för föreningen kan 
utläsas av att det även finns citerat i minnesskriften. 

1931 väcktes förslag åter igen om arbetstidsförkortning från 240 timmar på 28 dagar till 
240 timmar på 30 dagar. Enligt förslaget skulle nattvakterna få frinatt var femte natt. Försla-
get skickades runt på flera anstalter.66

Arbetstiden var på agendan även år 1933 när föreningen skriver följande i ett protokoll: 
 

Det yttrande direktionen för Säters sjukhus till medicinalstyrelsen avgivit över den 
ifrågasatta begränsningen till 48 timmar arbetsvecka för sjukhuspersonalen i vilket 
innebär en ökning av 21 skötare och 23 sköteskor – fann styrelsen väl högt tilltagit, 
varför  beslutades själva göra en beräkning över det antal nya befattningshavare som 

 
59 SSF, mötesprotokoll, 12/2 1925. 
60 SSF, mötesprotokoll, 29/5 1925. 
61 SSF, mötesprotokoll, 25/2 1918. 
62 SSF, mötesprotokoll, 11/2 1918. 
63 SSF, mötesprotokoll, 5/8 1931. 
64 SSF, mötesprotokoll, 9/6 1931. 
65 SSF, mötesprotokoll,  14/1 1930, §5. 
66 SSF, mötesprotokoll,  5/8 1931. 
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erfodrar och överlämna detta resultat till VU, som troligen kommer att få vidtaga 
kollationering över Direktionernas yttranden till medicinalstyrelsen.67

 
Det befarades från styrande håll att personaltätheten skulle öka, något som fackföreningen såg 
som önskvärt, men föreningen ifrågasatte beräkningen av hur många tjänster som skulle 
tillsättas. 

Senare noteras att 48 timmars arbetsvecka inte hade varit upp på riksdagens bord men 
att det skulle tas upp 1935. Styrelsen hade också räknat på 48 timmars vecka och kommit 
fram till ett annat resultat än sjukhusdirektionen. Det skulle enligt fackets beräkningar krävas 
17 skötare och 19 sköterskor om 48 timmars vecka skulle införas.68

1935 uppvaktade fackföreningen riksdagsmännen i länet för att åstadkomma en 48 
timmars arbetsvecka, bland annat beslutade man att personligen uppvakta en av länets 
riksdagsmän. Han var dock inte tillgänglig förrän efter påsk. Enligt protokollet från februari 
var det riksdagsman Andersson i Rosjön69 som skulle ha uppvaktas, styrelsen meddelade vid 
marsmötet att uppvaktningen inte blivit av på grund av denne riksdagsman inte fanns 
tillgänglig vid uppvaktningen. Varför det var just den riksdagsmannens om skulle uppvaktas 
framgår inte av protokollen.70  

1936 gör man åter en notering i protokollet angående arbetstiden. Arbetstidsfrågan är 
uppe i riksdagen. Förslaget som ligger hos utskottet är på 218 tim/mån.71 Denna fråga skulle 
komma upp flera gånger samma år. Bland annat kallade styrelsen föreningens medlemmar till 
extra möte i december 1936 angående arbetstiden.72

1937 var frågan om arbetstidsförkortningen åter aktuell. I ett protokoll noteras att man 
fått svar från medicinalstyrelsen angående arbetstiden, det framgår inte vad som stod i 
skrivelsen. Under samma paragraf noteras även att föreningen begärt hos direktionen att det 
skall inrättas matsalar för personalen.73

Angående arbetstidsreglering finns det noterat i ett styrelseprotokoll och vid ett extra 
möte 1938. Föreningen skulle uppvakta sjukhuschefen om arbetstider.74 Arbetstiden skall 
komma upp även i senare stadium. I slutet av år 1938 ville man att personalen skall godkänna 
ett schema där det inte fanns hellediga dagar. Man skriver i protokollet och citerar 
förhandlingarna med medicinalstyrelsen följande: 

 
Det egendomliga i att den förut så starka opinionen mot att vad skift hette nu så 
hastigt svängt om. Han ansåg att nog borde vi kämpa något för vårt bästa och inte så 
utan vidare underkasta oss medicinalstyrelsens beslut.75

 
 

1939 var missnöjet med arbetstidsschemat stort. Med anledning av mobiliseringen och det 
annalkande kriget hade sjukhusledningen utökat tjänstetiden för den manliga personalen till 
60 timmar per vecka76 1939 skriver föreningen i protokollet om Medicinalstyrelsens tolkning 
av begreppet 48 timmars arbetsvecka. Föreningen har tre förslag om  ett tjänstgöringssystem 
enligt följande: 
 

 
67 SSF, styrelseprotokoll, 4/12 1933. 
68 SSF, mötesprotokoll, 12/12 1933. 
69 Riksdagsmäns titel skrevs oftast med namn och orten de kom ifrån, i det här fallet Rogsjö. 
70 SSF, mötesprotokoll, 13/2 1935, 20/2 1935, 13/3 1935. 
71 SSF, mötesprotokoll, 11/2 1936. 
72 SSF, mötesprotokoll, 8/12 1936. 
73 SFF, mötesprotokoll, 9/2 1937. 
74 SSF, mötesprotokoll, 2/6 1938, 29/8 1938, 13/9 1938. 
75 SSF, mötesprotokoll, 12/12 1938. 
76Rönnmyr, 1962, s 52. 
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1) helledigt var femte dag. 
2) helledigt var tredje dag. 
3) en helledig dag i veckan varieriar per vecka.77

 
Senare samma år fick personalen dels utökad arbetstid på grund av det rådande världsläget 
och mobiliseringen till försvaret, men man fick även hellediga dagar.78 Föreningen 
uppvaktade sjukhuschefen angående arbetstiden och förslaget som var framlagt, men han var 
negativt inställd, varför framgår inte i källorna. Det kom även meddelanden från 
medicinalstyrelsen om att man skulle undvika att anställa vikarier vilket även det innebar att 
arbetstidsregleringen drog ut på tiden.79

Som nämns tidigare var arbetstiden och arbetstidsschemat en källa till förtret och 
mycket arbete lades ned i fackföreningen vad gällde detta. 1939 noterades att sköterskorna på 
de kvinnliga avdelningarna blev beordrade att avlösa nattvakterna under sina frinätter och att 
arbetstidsschemat inte följdes på kvinnosidan.80

Under 1940-talet var kampen för anständiga arbetstider en stor del av avdelningens 
arbete enligt minnesskriften.  Det framgår även i föreningens protokoll som ideligen tar upp 
problemet med tjänstgöringsschemat. 1943 noterar man i protokollet att det har gjorts 
omläggningar av arbetstiderna vid St Lars, Sidsjön och Solberga och man ber att även Säter 
skall komma i fråga.81 Senare samma år noterar föreningen att arbetstidsregleringen kommer 
att genomföras med hellediga dagar.82

 
Arbetstiden fastställdes enligt följande 1943: 
Arbetsdag  6 45 -18 45 = 12 timmar 
Frukostrast  30 minuter 
Lunch 45 minuter 
Kafferast 15 minuter 
Kvällsrast 25 minuter 
Kvällvakt 18 45 – 21 00 var sjätte kväll = efter varannan fredag. 
Passiv tjänst vardagar efter fem timmar.83

 
Arbetstiden kom åter upp 1945. Det påtalades att tjänstgöringen var orättvis. Styrelsen 
föreslåg ett fridagssystem med varierande veckodagar och kvällsturer. Vid samma möte som 
detta valdes de första skyddsombuden, det bekräftades i ett senare protokoll att de hade blivit 
valda.84

Vid ett senare tillfälle återkom arbetstiden på dagordningen. Det upprättades två förslag 
till schema som medlemmarna hade att välja bland: 

 
Alt 1) 07.00 – 18.45 med rast 1,35 min  
kvällvakt var sjätte dag kl 18.45 – 21.00= 2,15. överskjutande tid 10 tim komp med två extra 
fridagar. 
Alt 2) 07.00 – 18.45 1,40 tim rast 
Felande tid 9 1/3 timme vara skyldig att vid behov jobba öve på ledig dag en gång per år. 

 
77 SSF, mötesprotokoll, 12/9 1939. 
78 SSF, mötesprotokoll, 12/12 1939, 28/12 1939. 
79 SSF, mötesprotokoll, 9/1 1940,12/3 1940. 
80 SSF, mötesprotokoll, 5/1 1939. 
81 SSF, mötesprotokoll, 13/4 1943. 
82 SSF, mötesprotokoll, 11/5 1943. 
83 SSF, mötesprotokoll, 13/7 1943. 
84 SSF, mötesprotokoll, 18/1 1945, 13/2 1945. 
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Alternativ 1 vann i röstningen.85

 
1946 tog fackföreningens styrelse kontakt med följande sjukhus för att jämföra dessa 
sjukhusanställdas föremåner och löner på dessa sjukhus med det egna sjukhuset: Vadstena, 
Nyköping och Visby. Man ville bland annat få reda på vilken kompensation personal fick vid 
övervakning av mentalpatient inlagd på vanligt lasarett. Vadstena svarade att personalen 
kompenserades med motsvarande ledighet, Nyköping svarade att kompensation kunde inte fås 
utan räknades som ordinarie tjänstgöring och Visby svarade att personal i aktiv tjänst 
användes och att extra kompensation motsvarande tid eller 50% höjning om det var natt. 
Styrelsen konstaterade att det inte fanns något motsvarande på Säters sjukhus. Sjukhuset var 
beläget ca fyra mil från närmaste lasarett. Den övervakande personalen kunde få svårt att få 
avlösning, menade man. Från förbundet fick man en skrivelse om passiv tjänst på Säter vilket 
man hade skrivit till förbundet om. Passiv tjänst skulle gälla både de manliga och de kvinnliga 
klinikerna.86 Frågan kom upp även senre samma år. Förbundet undersökte behovet av passiv 
tjänst. Enligt ett betänkande från medicinalstyrelsen skulle den passiva tjänsten ersättas med 
fast nattpersonal.87

Vid ett styrelsemöte efter årsmötet 1947 noterades att ett nytt nattvaktssystem hade 
kommit till stånd på mansklinikerna och ingen passiv tjänst före 21 00, den kvinnliga personal 
borde kunna få kompensation för tiden 18 45 – 21 00, menade man.88

I ett protokoll framgår det också att heta diskussioner pågick angående lönestopp och 
prisstopp år 1948. Det allmänna läget i samhället hade lett till detta. Man befarade att 
reallönen skulle sänkas om prisstoppet upphävdes. Flera ansåg att det inte förekom något 
lönestopp då en del industriarbetare hade ackord och kunde komma upp i högre löner än andra 
arbetargrupper.89

Livliga diskussioner förekom senare vad gäller arbetstider, inte bara den förut nämnda 
48 timmars veckan utan även i förbundet. Detta är noterat i ett styrelseprotokoll från 1949 att 
cirkulär hade kommit från förbundet om tjänstgöringstiderna. Det konstaterades att man då 
gjorde 96 timmar för mycket per år.90

I ett protokoll från 1951 noterades det att det fanns en motion angående sänkningen av 
arbetstiden för nattvakterna till 40 timmar. Det skulle innebära mycket arbete på söndagar och 
helgdagar utan kompensation. Motionen antogs inte. Varför framgår inte av protokollet.91

 

Arbetsmiljö och fritid 
Att regementet var strängt på sjukhuset vittnar en artikel i tidningen Humanitet från maj 1912. 
Enligt artikeln hade det inkommit talrika klagoskrivelser från vårdare och sköterskor på Säter. 
Strängheten var satt i system menade artikelförfattaren. Särskilt var en uppsyningsman och en 
ansvarig vårdare föremål för missnöjet. Detta var en av anledningarna till att personal på 
Säters sjukhus organiserade sig i en personalförening som anslöt sig till Svenska Hospitals-
personalens Förbund.92 Sjukhuset var självförsörjande med  bl a en egen trädgård, bageri, 
svinhus, snickeri och tvätteri. Arbete på dessa inrättningar ansågs lugnande för patienterna 
och användes som behandlingsmetod på Säter. Utöver detta var övervakning den viktigaste 

 
85 SSF, mötesprotokoll, 12/2 1946. 
86 SSF, mötesprotokoll, 11/9 1946. 
87 SSF, mötesprotokoll, 12/12 1946. 
88 SSF, mötesprotokoll, 7/2 1947. 
89 SSF, mötesprotokoll, 8/12 1948. 
90 SSF, mötesprotokoll, 5/4 1949. 
91 SSF, mötesprotokoll,  14/3 1951. 
92 Bäckman, 1984, s 79. 
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metoden vid den här tiden. Man räknade i allmänhet med att patienterna inte skulle tillfriskna 
och de förut beskrivna långbaden användes.93 En viktig fråga var frågan om att uppföra 
sjukhuspersonalen på ordinarie stat94, vilket förekom på många andra statliga arbetsplatser. 
Personalen var anställda på kontrakt som gav sjukhusledningen oinskränkt makt att 
godtyckligt avskeda misshaglig personal. Vid vissa sjukhus fick vederbörande i kontraktet 
förbinda sig att inte bli medlem i någon fackförening.95

Det framgår från protokoll 1913 att personalens egna privata rum användes som mottag-
ningsrum och att nattliga inspektioner av de privata rummen förekom. Detta vände sig den 
nystartade föreningen kraftigt emot.96 Vid ett senare tillfälle nämns det i protokollet att perso-
nalen borde få ta emot besök på sitt privata rum av nära anhörig utan tillstånd.97

Andra märkliga arbetsuppgifter togs upp på möten för att man skulle få någon klarhet i 
vad man som personal skulle acceptera som arbetsuppgift. Bland annat ifrågasatte den kvinn-
liga personalen om det var deras uppgift att städa eller passa upp på föreståndarinnan. I den 
frågan bildade man en uppvaktningskommitté för att gå till överläkaren och få klarhet i 
förhållandet.98

Arbetskläder och dess utformande var en fråga som facket sysslade med. Ofta var 
klädesplaggen dåligt sydda och dåligt tvättade. Diskussionerna om detta skulle genomsyra 
protokollen ända in på 1950-talet. 

1910- och 1920-talen präglades också av dyrtider99 med problem med sjukhusmaten. 
Den var inte bra, varken för personal eller patienter.100  

Att få till stånd bättre arbetsförhållanden i form av personalmatsalar och rastrum för 
personalen var även det en stridsfråga för facket. Redan 1925 var matsalsfrågan uppe på dag-
ordningen. Fackföreningen menade att i och med att köket skulle byggas om borde det finnas 
plats för en personalmatsal dit man kunde gå för en välbehövlig vila och matrast. Hurvida 
man skulle ha en matsal gick till en sluten omröstning i föreningen.101

Nykterhet kan räknas till en arbetsmiljöfråga. Kampen för ett nyktert skötsamt levende 
hos medlemmarna var en viktigt del av det fackliga arbetet. Avdelningen gjorde följande ut-
talande vad gällde nykterhet hos medlemmarna: 
 

Avdelningsmötet riktar en vädjan till avd. medlemmar att de, vid användande av 
spritdrycker iaktaga en sådan sans och måtta att intet stötande därigenom 
framkommer. Situationen för den manliga sjukvårdspersonalen är för närvarande 
synnerligen brydsam, varför var och en av denna noga böra beflita sig om ett fullt 
korrekt uppträdande såväl inom som utom tjänsten.102

 
1929 kom det en skrivelse till föreningen angående städningen av översköterskornas bostads-
rum. Föreningen hade skickat denna till direktionen och bett om en särskild städerska för de 
privata rummen. Det fanns enligt protokollet planer på att anställa städerskor på sjukhuset. 
Dock ansåg VU i förbundet att detta skulle skada sjukhuspersonalen då de enligt VU skulle 
bli undanträngda av så kallade skolade sköterskor som skulle handha sjukvården med hjälp av 
städerskor i större utsträckning.103

 
93 Dala Demokraten 8/1 2002. 
94 Med ordinarie stat menades fast arbete med lön, annars förekom naturaförmåner. 
95 Rönnmyr, 1962, s 16. 
96 SSF, mötesprotokoll, 8/4 1913. 
97 SSF, mötesprotokoll, 16/31923. 
98 SSF, mötesprotokoll, 13/4 1915. 
99 Ett gammalt uttryck för tider med låga löner och dyra utgifter, jämför med hungerkravallerna 1917. 
100 Kan utläsas ur protokollen från denna tid. 
101 SSF, mötesprotokoll, 30/11 1925. 
102 SSF, mötesprotokoll, 10/5 1927. 
103 SSF, mötesprotokoll, 9/4 1929. 
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Det fanns även problem med arbete som utfördes av andra än sjukvårdspersonal vilket 
framgår av följande notis i protokollet: ”att hos förbundsstyrelsen göra förfrågan hurvida det 
vid övriga sjukhus intages militärer som semestervikarier i samma utsträckning som vid 
härvarande sjukhus.”104

Som tidigare beskrivits bodde vanligtvis personalen på sjukhusområdet. Tilldelningen 
av bostäder var ett ständigt problem för fackföreningen. 1937 skrivs följande angående 
bostäder: 

”Kurt Hägg påtalade att sjukhusets ledning vid tilldelande av familjebostäder ej tog 
hänsyn till tjänsteålder, vilket tidigare utlovats”.105 Följande år togs hyrorna upp för den 
personal som bodde på sjukhusområdet. I samma protokoll beslutade man att uppvakta 
sysslomannen angående personalmatsalar.106 Personalmatsalar återkommer även i senare 
protokoll. Den 10/5 1938 görs en notering om att uppvaktning angående matsalar har gjorts 
utan att något har hänt. 

Ett problem som facket fick brottas med under krigsåren var personalens tillgång till 
telefon. Det påtalades att telefon fanns på flera andra sjukhus för personalens privata behov. 
Föreningen skrev till direktionen om telefon och att andra sjukhus hade tillgång till detta.107

1944 noteras första gången att skyddsombud skulle tillsättas på sjukhuset. Föreningen 
skickar förfrågan till andra sjukhus för att höra hur skyddsombuden har fungerat där. Det 
konstateras att det finns en del hälsovådliga avdelningar på sjukhuset och att TBC 
förekommer på avdelningar.108  

Det beslutades senare att två personer från sjukvården och två personer från ekonomin 
och ersättare till dessa skulle väljas till skyddsombud.109

Ett fungerande arbetsskydd med skyddsombud började byggas upp 1945. De första 
skyddsombuden valdes 1945.110 Bland skyddsombudens första åtgärder var att kräva 
personalutrymmen där personalen kunde vistas under sina raster. De krävde även 
omklädningsrum och tvättfat till avdelningarna, vilket inte tidigare hade funnits. För första 
gången så kunde man även kartlägga arbetsrelaterade sjukdomar. Till dessa ville 
fackföreningen räkna TBC som hade funnits hos såväl personal som patienter sedan sjukhuset 
öppnades. TBC var en fruktad sjukdom under krigsåren och åren därefter. Föreningen 
påtalade att det var stor smittorisk vad gällde TBC bland personalen, men detta föranledde 
ingen åtgärd hos myndigheterna. Man begärde att få räkna TBC som en yrkessjukdom 
eftersom detta gav bättre villkor för den sjuke.111

Vid årsmötet 1947 konstaterade man att skyddsombudsverksamheten hade burit frukt. Nu 
fanns det omklädningsrum och tvättställ för personal på alla sjukhusets avdelningar.112

Det noterades att det var svårt att få personal till avdelning 7 som var en särskilt hårt 
belastad arbetsplats. Hade man inga hälsoskäl kunde man jobba där, menade föreningen.113 
Det var nyttigt att alla hade jobbat där. Man föreslog att personalen skulle cirkulera. I samma 
protokoll noterades det att kvinnor skulle få börja hemmatur kl 10 45 och kompenseras för 
tiden 18.45 – 21.00, varför just kvinnorna skulle kompenseras framgår inte av protokollet.114

 
104 SSF, mötesprotokoll, 10/12 1935. 
105 SSF, mötesprotokoll, 11/5 1937. 
106 SSF, mötesprotokoll, 8/3 1938. 
107 SSF, mötesprotokoll, 12/9 1944. 
108 SSF, mötesprotokoll, 9/12 1944. 
109 SSF, mötesprotokoll, 11/12 1944. 
110 SSF, mötesprotokoll, 18/1 1945, 13/2 1945. 
111 SSF, mötesprotokoll, 13/3 1946. 
112 SSF, mötesprotokoll, 4/1 1947. 
113 Hälsoskäl kan till exempel vara en dålig rygg eller annan arbetsrelaterad sjukdom. 
114 SSF, mötesprotokoll, 11/2 1947, framgår inte varför just kvinnor. 
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Föreningen uppvaktade det vederbörande statsrådet angående de sanitära problemen på 
sjukhuset och behovet av att bostadsrummen skulle förbättras för ökad trivsel för den ogifta 
personalen. Yrkesinspektion hade skett på sjukhuset men trots påpekande av missförhållanden 
hade dessa inte åtgärdats.115

Ett exempel på hur avdelningen agerade för att hjälpa medlemmar som ansåg sig vara 
dåligt behandlade vittnar följande notering i protokollet 1948: 

 
Ljusteräng rapporterade att maskinmästaren kastat ut, samt även sparkat skötare 
Andreasson från en av sjukhusets verkstäder, där denne befann sig i ett ärende. 
Efteråt uppsöktes maskinmästaren av Ljusteräng och Andreasson, maskinmästaren 
medgav då att han burit sig dumt åt, samt bad om ursäkt, vilket också godtogs av 
Andreasson. 
 

Detta är ett exempel på problem som uppstod bland personalen, framför allt mellan över och 
underordnad personal, i det här fallet mellan två olika yrkesgruppers representanter. 

Det diskuterades om det borde ha gjorts mer. Bland annat ansåg en talare att de skulle 
garanteras full trygghet att besöka verkstäder utan överfall. Andra ansåg att saken var 
avklarad genom ursäkten.116

1950 inrättades det en skyddskommitté och föreningen noterade även att det fortfarande 
rådde personalbrist på de kvinnliga klinikerna.117

Från Marieborgs och Rostads sjukhus kom en förfrågan som visade hur slutet 
sinnessjukhusens system kunde vara även för personalen. De frågade om vilka tider porten 
stängdes på sjukhuset och om privatbilar kunde passera nattetid. I samma protokoll noterades 
det även att den kvinnliga personalen skulle få skyddsrockar. Man diskuterade även övertiden 
på avdelning K och M.118

Den tidigare diskuterade arbetstiden fanns även med 1951. Det begärdes en sänkning av 
arbetstiden från 48 timmar i veckan till 45 timmar för dagpersonalen och 40 timmar för 
nattpersonalen. Föreningen konstaterade att det skulle innebära en personalökning med en 
personal per 9 nattjänster och en personal per 25 dagtjänster. Mot förslaget reserverade sig 
ordförande i föreningen, varför framgår inte av protokollet.119

Direktionen begärde att en personal som var stationerad till utearbete med patienter, på 
prov skulle gå till avdelning 6 b på förmiddagar mellan kl 7 och kl 12 för att upphjälpa 
personalbristen. Överläkaren var negativ till detta, varför framgår inte av protokollet. I samma 
protokoll noterades det även att skyddsombudet inte hade blivit kallat till skyddsrond, utan 
skyddsronden hade skett endast med maskinmästaren. Det finns ingen förklaring till detta i 
protokollet. Noterades även vissa åsikter om maskinmästaren enligt följande citat ur 
protokollet som även kan kopplas till tidigare citat: 
 

Fogde passade på att kritisera maskinmästaren för dennes vrånga och många 
gånger opassande uppträdande mot övriga anställda vid sjukhuset, och i allmänhet 
sådana som är placerade i lägre lönegrad än han själv. På denna punkt fick Fogde 
instämmanden från flera håll.120

 
Angående skyddskommittén noterades följande i protokoll angående den tidigare beskrivna 
skyddsronden: 

 
115 SSF, mötesprotokoll, 13/5 1947. 
116 SSF, mötesprotokoll, 8/12 1948. 
117 SSF, mötesprotokoll, 14/3 1950. 
118 SSF, mötesprotokoll, 5/4 1950. En stor del av sjukvårdspersonalen bodde fortfarande på sjukhusområdet. 
119 SSF, styrelseprotokoll, 8/3 1951. 
120 SSF, mötesprotokoll, 14/3 1951. 
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Från skyddskommittén rapporterade K.Södergren, att den inspektör som var här och 
inte kallade de valda skyddsombuden uppsöktes dagen efter. Han var då mycket 
ångerfull för att han ej haft kontakt med skyddskommitten, men försökte även med 
undanflyckter. Lovade emellertid att han skulle medverka til att skyddsinspektris 
kommer hit. 
Skrivelse över detta hade även instänts till distriktsinspektören, och i svaret från 
denne framhölls att påstötningar om förbättringar gjorts flera gånger, men då 
ingenting göres ansåg han det ej vara så viktigt med inspektionen.121

 
1949 får sjukhuset och föreningen besök av en riksdagsman. Man påtalar vid detta 

besök brister i ekonomibyggnader, sjukhusavdelningar och personalbostäder från föreningens 
sida.122

Vad gäller arbetsskyddet år 1949 noterades det att skyddsombuden hade uppvaktat 
överläkaren och intendenten angående hygieniska brister på avdelning 6. I samma protokoll 
noteras också följande som kan härledas till den psykosociala arbetsmiljön: 
 

Eva Lundblom meddelade att pers.på avd 5 a och b blivit fråntagna sitt fritidsrum, 
som de haft sedan behandlingen flyttades därifrån. Tidigare har avd.a och b.på 5:an 
haft gemensam exp.men helt apropå flyttade översköterskan på b. in på personalens 
rum varigenom pers.blev helt utan fritidsrum. 
Frågan togs upp till behandling och från flera håll fördömdes tillvägagångssättet. 
Styrelsen fick i uppdrag att uppvakta vederbörande och söka få en ändring till 
stånd.123

 
Rastrum att kunna dras sig tillbaka till var viktigt då liksom det är idag, uppenbarligen hade 
översköterskorna gjort ett vad föreningen menade övergrepp på personalens arbetsmiljö vid 
avdelning 5 a och b eftersom de genom att flytta expeditionen fråntagit dem rastrummet. 

1950 konstaterade man att i och med att lugnare patienter hade flyttats över till 
Olofsfors sjukhus, ett annex till Säter, hade de kvarvarande patienterna på avdelning K blivit 
sämre men man hade inte fått mer personal till avdelningen. Personal från avdelningen skulle 
även avlösa på insulinavdelningen.124 Man noterade att en personal hade tjänstgjort på fyra 
olika avdelningar samma dag. Personalbristen var ett ständigt problem på de kvinnliga och 
föreningen kritiserade sättet att skaffa vikarier.125

 

Arbetet med höjandet av, lön och utbildningsnivån 

Lön  
Lön var en viktig del i att höja status för ett yrke. Förutom att få till stånd skötarnas upp-
flyttning till ordinarie stat kämpade man för högre lön. 1918 gällde detta bland annat lika 
grundlön för förste skötare och sköterska, i skötarens fall 1800 kr och i sköterskans fall 1500 
kr.126 Sedermera föreslog man att den ansvariges arvode skulle vara 200 kr i månaden. 1916 
var frågan om sjukhuspersonalens överförande på ordinarie stat uppe i riksdagen men 
motionen avslogs utan debatt.127

 
121 SSF, mötesprotokoll, 10/4 1951. 
122 SSF, mötesprotokoll, 11/11 1949. 
123 SSF, mötesprotokoll, 17/12 1949. 
124 Speciell avdelning för övervakning av insulinbehandlade patienter, se rubrik behandlingar. 
125 SSF, mötesprotokoll, 17/2 1950. 
126 SSF, mötesprotokoll, 2/8 1918. 
127Rönnmyr, 1962, s 26. 



 

   24

                                                          

1918 blev ordinarie stat en verklighet. Naturaförmånerna föll bort och man fick i stället 
kontant lön för allt.128 Ordinarie stat innebar att man fick en fast statlig anställning och 
sjukhusledningen kunde inte (läs i det här fallet överläkaren) godtyckligt avskeda personal. 
Kampen för ordinarie stat var inte populär hos överläkaren, under de tidiga åren var det av-
delningens viktigaste mål att få ordinarie stat. Det skulle ta 10 år för avdelning 11 med 
uppvaktningar och skrivelser hos sjukhusledningen och riksdagen innan detta blev verklighet 
på sjukhuset.129 I maj 1918 kritiserar föreningen uppförandet till ordinarie stat. Kritiken gällde 
skötarnas ställning i förslaget, differensen mellan överskötare och skötare var för stor menade 
man. Diskussionen utmynnade i en skrivelse om att motionera till riksdagen i frågan.130

1921 års lönekommitté diskuterade frågan om kvinnolöner. Man ansåg att det var rätt att 
ge kvinnor lägre lön beroende på att kvinnorna hade högre sjuklighet och lägre pension. 
Kommittén föreslog att kvinnolönerna skulle ligga ca 8 till 12 procent under de manliga 
lönerna. De kvinnliga medlemmarna i lönekommittén reserverade sig mot förslaget. Först 
1945 kunde avd 11 yrka bifall för en skrivelse från förbundet om lika lön för samma 
arbetsuppgifter oavsett kön.131

Under 1930 stred föreningen för en löneförhöjning för de statsanställda och föreningen 
gjorde följande uttalande: 
 

Avdelningen förklarar lönekommittens förslag vara oantagligt för de lägre 
statstjärnarna[sic]. För ett stort antal av dessa kommer förslaget, därest det antages, 
att medföra en direkt minskning av de nu utgående små lönerna. De statsanställdas 
krav på en effektiv löneökning måste av regering och riksdag beaktas för så vitt 
staten även i framtiden vill påräkna nit och lojalitet av sin personal i dess 
tjänsteutövning. 
Avdelningen anser, att ett bifall till den reservation, som av tullkontoristen Reinvall 
avgivits inom lönekommitten är ett minimikrav.132

 
Senare skulle lönerna ligga i lönegradstariffer och förhandlingarna gällde då mer vilken tariff 
olika befattningshavare skulle ha, debatten framgår inte lika tydligt i dessa protokoll. 

Utbildning  
1922 kommer en skrivelse angående utbildning av personal vid allmänna sjukhus. Skrivelsen 
behandlades på majmötet, det framgår inte i protokollet vad som står i skrivelsen.133

Under tiden som anställd på sjukhuset fick man en utbildning genom att man var 
”elevskriven” under en viss tid, i vissa fall sex månader. Denna elevskrivning innebar att man 
under en viss tid fick arbeta med elevlön det vill säga en lägre lön än en skötare som ansågs 
vara färdigutbildad. Som disciplinstraff användes en förlängning av elevskrivningen vilket 
kunde vara nog så kännbart lönemässigt för personalen. Straffet kunde delas ut till exempel 
när personal utan lov hade varit utanför sjukhuset, detta kunde innebära en månads tillägg på 
elevskrivningen.134 Det framgår av minnesskriften att en av fackföreningens uppgifter var att 
driva kravet på att det skulle finnas en utbildning för vårdpersonalen och att denna skulle vara 
likvärdig med den som fanns på somatiska sjukhus. Först under 1950 talet skulle detta i viss 
mån förverkligas i och med grundutbildningen som kom till 1956. 1958 var de första 
grupperna utexaminerade från utbildningen. Pionjärgruppen vid Säters sjukhus var 14 st.135

 
128 Rönnmyr, 1962, s 29. 
129 Bäckman, 1984, s 90. 
130 SSF protokoll 18 05 19. 
131 Bäckman, 1984, sid 103. 
132 SSF, mötesprotokoll, 14/10 1930, §9. 
133 SSF, mötesprotokoll, 10/5 1922. 
134Rönnmyr, 1962: s 74. 
135 Rönnmyr, 1962, sid 64 och 66. 
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Föreningen var aktiv i att förbättra medlemmarnas bildningsgrad. Man startade ett 
studiebibliotek på sjukhuset.136 Fackföreningen erbjöd medlemmar som ville förkovra sig och 
utbilda sig på folkhögskolor ett stipendium för att stimulera studierna. Detta gällde bland an-
nat sommarkurser på Brunnsviks folkhögskola.137

Ett sätt att arbeta i föreningen för utbildning av personalen var att via skrivelser till 
andra föreningar på andra sjukhus för att höra hur deras arbeten och utbildningsverksamhet 
var organiserade. 1928 kunde man läsa följande i protokollet angående tillsättning av 
outbildad personal: 
 

Till ordförandes kännedom hade framkommit att vid Helsingborgs hospitals elever 
därstädes befodrats till extra ordinarie utan att först genomgått teoretisk 
kursutbildning. På ordförandes förslag beslutades att tillskriva avd. XX Helsingborg 
för erhållandet av närmare upplysningar.138

 
1934 skrev man att det fanns förslag på att alla skall ha samma utbildning som 
lasarettsutbildad personal.139

1935 gör föreningen en anmodan om en föreläsning i psykiatri vilket de ber sjukhusets 
läkare om.140  I ett protokoll senare samma år skrev man följande:  

 
att avd. skulle söka träffa överenskommelse med läkarna här vid sjukhuset om 
anordnande av föreläsningar i psykiatri var ägnat att i någon mån stimulera intresset 
för föreningsarbetet, varvid han samtidigt framhöll, att styrelsen för närvarande var i 
färd med att realisera denna plan.141

 
Under år 1938 startade föreningen studiecirklar om psykologi. Det beslutades även att man 
skulle anordna föredrag av läkare i föreningens regi.142

1939 kom frågan om en högre utbildning upp hos personalen på avdelning 4. De väckte 
frågan i en skrivelse till fackföreningen. Föreningen lämnade frågan angående högre 
utbildning till sjukhuschefen.143

För att få utbildning inom mentalvård krävdes att man skulle vara elevskriven vilket har 
noterats tidigare i uppsatsen, det innebar att personen fick arbeta som alla andra men för en 
lägre lön. Angående utbildning skriver föreningen följande om utbildning och elevskrivning 
år 1942: 
 

För att antagas till elev vid statens sinnessjukhus fodras att vederbörande asperant 
skall äga tillfredställande allmänbildning, motsvarande andra årskurs vid 
folkhögskola, och kunskapsförutsättningar för att kunna tillgodogöra sig 
elevutbildningen.144

 
För att komma i fråga för en högre tjänst krävdes en högre utbildning. 1942 agerade 
fackföreningen med att göra en framställan om att högre kurser skulle vara tillgängliga för 
den kvinnliga personalen.145

 
136 SSF, mötesprotokoll, 10/10 1922. 
137 SSF, mötesprotokoll, 14/12 1926. 
138 SSF, mötesprotokoll, 10/4 1928. 
139 SSF, mötesprotokoll, 13/3 1934. 
140 SSF, mötesprotokoll, 13/2 1935. 
141 SSF, mötesprotokoll, 8/10 1935. 
142 SSF, mötesprotokoll, 12/10 1938. 
143 SSF, mötesprotokoll, 11/4 1939, 9/5 1939. 
144 SSF, mötesprotokoll, 8/9 1942. 
145 SSF, mötesprotokoll, 8/9 1942. 
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1943 noterade man i ett protokoll att en ny utbildningsplan har kommit till stånd för 
sjukvårdspersonal. Det framgår inte vem skrivelsen kom ifrån.146

1945 kom ett förslag om utbildning för kvinnlig personal på sinnessjukhus. Förslaget 
gick ut på att den som arbetat i fem år och ej var över 35 år skulle få utbildning vid lasarettens 
sköterskeskolor under 1,5 år och på så vis på sköterskekompetens. Man ansåg att förslaget var 
bra men att dessa sköterskor kanske skulle ses över axeln av kollegor.147

Fackliga studier var ett tema som berörde föreningen och dess kvinnliga medlemmar. 
1946 skrev man i protokollet följande angående studier som föreningen försökte få till stånd: 

 
 läget på studiefronten berördes av studieskr Torsten Sundstedt som inte var så 
nöjd med resultatet som önskligt vore, särskilt betonade han att de kvinnliga medl. 
saknar i stor utsträckning i studiecirklarna148

 
1946 gjordes följande notering angående utbildning i protokollet, ett uttalande: 

 
Sjsköt.för.  o med.styr. anser: 
”[sic]för antagande till elev vid sinnessjukvården fordras, en två-årig 
folkhögskolekurs, vidare skulle eleven genomgå en ett-årig biträdeskurs vid lasarett. 
Enligt Svensk sjuksköteskeför.  Åsikt skulle det räcka om endast över och 
assitentsköterska innehade lasarettsutbildning. För ernående[sic] av dessa 
befattningar skulle därtill lämpliga, kunna uttagas för att genomgå en 18 mån kurs 
på lasarett o därmed bli kompenserade sjuksköterskor”[sic]149

 
Enligt  Gustav Snygg150 som var föreningens representant hade personalorganisationen, 
medicinalstyrelsen och sköterskeföreningen inte kommit till något acceptabelt i frågan.151

Att betyg och omdömen, vilket ingick i utbildningen, kunde vara väldigt godtyckliga 
vittnar följande notering i protokollet: 
 

Intendenten har av styrelsen uppvaktats angående ett intermezzso som inträffat 
varvid intendenten gett sjukvårdarna ett dåligt betyg. Efter en stunds resonemang 
framkom att han vid närmnda tillfälle varit på dåligt humör och ej så noga tänkt på 
vad han sagt. Resultatet blev att han ansåg sjukvårdspersonalen var ett särdeles 
duktigt folk.152

 
Det noterades att sköterskorna skulle få delta i högre ubildning efter att man hade förhandlat 
med medicinalstyrelsen. En högre kurs kom att hållas i Säter med 10 sköterskor och 5 
skötare.153

Ytterligare noteringar finns i föreningens protokoll från 1949 angående en högre kurs. 
Högre kurs var för dem som skulle vara  till exempel avdelningsföreståndare, föreningen 
skrev att det skulle ordnas fem högre kurser för kvinnor. 15 stycken skulle få gå men 
medicinalstyrelsen hade tagit ut 13. Föreningen hade skickat en skrivelse till 
medicinalstyrelsen utan åtgärd från medicinalstyrelsen.154

På 1951:s årsmöte diskuterade man om på vilka grunder som man blev antagen till 
högre kurs. Hur diskussionen utföll framkommer inte i detta protokoll.155

 
146 SSF, mötesprotokoll, 5/1 1943. 
147 SSF, mötesprotokoll, 13/2 1945. 
148 SSF, mötesprotokoll, 12/11 1946. 
149 SSF, mötesprotokoll, 12/2 1946. 
150 Gustav Snygg var länge fackföreningens ordförande, se Bäckman, 1984, sid 107. 
151 SSF, mötesprotokoll, 12/2 1946. 
152 SSF, mötesprotokoll, 14/10 1947. 
153 SSF, mötesprotokoll, 15/1 1949. 
154 SSF, mötesprotokoll, 12/4 1949. 
155 SSF, mötesprotokoll, 18/1 1951. Högre kurs innebar en anställning som förste skötare och alltså mer lön. 
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1951 bedrev man även uppvaktningar till sjukhuschefen angående en högre utbildning på 
sjukhuset. Det var en av de viktigaste frågorna för fackföreningen år 1951. Frågan kom upp 
flera gånger, detta gällde även utbildning för övrig personal.156

En intressant notering finns i ett protokoll från 1952 då tydligen utländska medborgare 
arbetade på statens sjukhus: ”Cirkulär med upplysning att utlänning äger få samma 
löneklassuppflyttning som svensk men kan ej påräknas elevanställning förrän svenskt 
medborgarskap erhållits.”157

Den fackliga organisationen ur ett könsperspektiv 
Under åren 1912 till 1918 var tre kvinnor aktiva i den annars mycket mansdominerande sty-
relsen. Kvinnornas roll var att deltaga i möten som suppleanter i styrelsen och i fest och kaf-
fekommittéerna. Som påpekats tidigare var dessa festkommittéer inte oviktiga för föreningen. 
Den lilla fritid som fanns gjorde behovet av festligheter större. Kvinnorna blev också valda 
som uppbördsmän, det vill säga den som tog upp medlemsavgiften till fackföreningen på de 
olika avdelningarna. Till interimstyrelsen 1912 valdes Elin Bjurström och Elin Björklund, 
Nanna Lundsten var suppleant, dessa var de tidigare nämnda aktiva kvinnorna i föreningen. 
Vid nästa möte valdes Nanna Lundsten till ordinarie ledamot istället för Elin Bjurström.158  

För att få fler och aktiva medlemmar arrangerade fackföreningen kafferep och fester på 
sjukhuset. Dessa tillställningar var ofta en del av de kvinnliga medlemmarnas aktivitet i 
facket, detta framgår i mötesprotokollen. Kvinnor valdes mest in i kaffe och festkommittéer. 
Årsmöten ägde rum i januari månads början där mötets avslutning oftast var en fest eller 
kaffeservering. Under ett möte gjordes följande skrivning som ett exempel på hur det kan se 
ut: 
 

Det från föregående möte väckta förslaget, att något måste göras, på att få avd. 
mötena mera besökta diskuterades och beslöts att till nästa möte anordna en enkel 
kaffefest. En kommitte tillsattes som i samråd med avd. styrelse skulle ombesörja 
festen. Till kommitten invaldes Ingrid Helmström, Lisa Johansson, Vivi 
Homqvist, Erland Hård och Victor Lilja.159

 
Nanna Lundsten en av de kvinnliga aktiva under 1910-talet begärde utträde ur föreningen på 
grund av en anonym skrivelse där hon anmodats till detta. Mötet beviljade inte hennes utträde 
utan gav följande uttalande: 
 

Föreningen uttalar sin bestämda protest mot dylika anonyma skrivelser och att 
föreningsmedlemarnas anseende utan anledning och bevis, äventyrar samt vädjar 
till en var att lämna sådana skrivelser till det värde de förtjänar.160

 
Under 1920-talet började även fler kvinnor att engagera sig i fackliga frågor. Vid årsmötet den 
8 januari valdes två kvinnor Frida Andersson och Anna L Carlsson in i styrelsen. Vid sty-
relsens konstituering den 12 februari 1924 blev de sekreterare och vice sekreterare.161

Under 1930-och 1940-talen ökade den kvinnliga andelen av fackföreningens medlem-
mar något, även aktiviteten bland de kvinnliga medlemmarna ökade. Ett par kvinnor valdes in 
i styrelsen på posterna sekreterare och vice sekreterare. 1926 kandiderar Anna Lovisa Carls-

 
156 SSF, mötesprotokoll, 16/11 1951. 
157 SSF, mötesprotokoll, 16/4 1952. 
158 SSF, mötesprotokoll, 12/12 1912 och 20/12 1912. 
159 SSF, mötesprotokoll, 12/10 1926. 
160 SSF, mötesprotokoll, 4/11 1913. 
161 SSF, protokoll, 8/1 1924, § 4 och 12/2 1924, §3. 
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son, Frida Andersson, Emma Andersson och Agnes Johansson till förbundstyrelsen och kon-
gressen. Vald blev Frida Andersson.162

Ett exempel på hur agitationen för att ansluta och aktivera de kvinnliga medlemmarna är 
följande citat ur protokollet: 
 

Borg väckte förslag om tillsättandet av en kommitté som bland de yngre kvinnl. 
kamraterna arbetar för en större anslutning till vår organisation. På grund av de 
kvinnl. kamraternas fåtalighet, bordades frågan till ett senare tillfälle.163

 
Tydligt var det svårt att aktivera de unga kvinnorna i föreningen, det verkar även vara fallet 
med de äldre kvinnliga medlemmarna. 

Ytterligare en notering av att aktiviteten bland de kvinnliga medlemmarna inte var så 
stor vad gällde deltagande i medlemsmöten vittnar följande från ett protokoll: ”§5 dålig 
uppslutning i val speciellt från kvinnssidan. Endast 50% av dem hade använt sin rösträtt.”164  

Fler exempel på hur svårt man hade att organisera främst den kvinnliga personalen får 
man från följande uttalande i ett protokoll 1932: 
 

På grund av att det finns ett stort antal oorganiserade sköterskor, gjorde styrelsen 
en erinran att något måste göras för att få dessa anslutna till avd. De närvarande 
sköterskorna lovade att var och en efter bästa förmåga skulle påverka dem att söka 
inträde i avd.165

 
1939 gjordes det åter en notering i protokollet angående den kvinnliga personalens 

engagemang i fackföreningen här citerat: 
 

Ordf påtalade det allt för stora antalet oorganiserade, som för närvarande finns på 
kvinns och föreslog att någon sköterska skulle få i uppdrag försöka påverka de 
oorganiserade för inträde i förbundet.166

 
Hur uppfattningen var mellan kvinnor och män vittnar följade notering ur protokoll från 1948: 
 

Berta Vesterberg tog upp till diskussion männens inställning till kvinnorna i såväl 
fackliga som politiskt avseende. Hon ansåg att i många fall blir kvinnorna 
styvmoderligt behandlade, och drog fram exempel här på sjukhuset, där hon 
påvisade att kvinnosidan nonchalerats. 
Folke Eriksson ansåg att kvinnosidan här på sjukhuset mera aktivt borde deltaga i 
fackföreningsarbetet och bevaka sina intressen. 
Dagmar Gustavsson ansåg att kvinnorna ej skall sättas i någon särställning, utan 
samarbeta med männen. 
Ljusteräng omtalade att det ofta är mycket brännande problem på kvinns, men då 
ingen av dessa går på avd.mötena och för sådana frågor på tal blir heller ingenting 
gjort.167

 

Kvinnornas arbetssituation 
Kvinnorna fick lov att avbryta sin anställning om de bildade familj, det vill säga gifte sig 
inom eller utanför sjukhuset. Flera kvinnor anslöt sig till den nybildade fackföreningen, men 
efter något år så utträdde man på grund av slutad tjänst. Av detta kan man dra slutsatsen att 

 
162 SSF, mötesprotokoll, 9/3 1926 och 13/4 1926. 
163 SSF, mötesprotokoll, 11/1 1927. 
164 SSF, mötesprotokoll, 11/9 1928. 
165 SSF, mötesprotokoll, 13/9 1932. 
166 SSF, mötesprotokoll, 10/10 1939. 
167 SSF, mötesprotokoll, 8/3 1948. 
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personen ifråga hade gift sig eller flyttat från orten. Senare i protokollen och medlemsmat-
rikeln framgår det också att flera fick svårigheter att betala avgiften till facket och uteslöts på 
grund av detta. I flera fall gällde det kvinnor. Dock gjordes det försök att dels kontakta med-
lemmen före uteslutandet, dels att försöka hjälpa till att behålla dem i kåren med hjälp av av-
betalningar på medlemsavgifter. Detta förekommer mest under 1930 talet, en tid som prägla-
des av det rådande samhällsklimatet med arbetslöshet för stora grupper i samhället. 

Vad gällde äktenskap var även män från början tvingade att begära tillstånd för detta 
hos sjukhusledningen för att få vara kvar i tjänst. Något som väkte stort missnöje hos 
skötarna, det var ett intrång i den personliga friheten. Frey Svensson stödde de manliga 
skötarnas krav om att inte behöva begära tillstånd för äktenskap. Att kvinnor måste anhålla 
om att få gifta sig tycktes ingen reagera emot. 1926 fick kvinnor rätt att kvarstå i statlig tjänst 
även efter giftemål.168

En av den kvinnliga personalen blev beskylld för att ha misshandlat en patient och hade 
omedelbart blivit avskedad av föreståndarinnnan. Fackföreningen försökte först få henne 
återanställd eftersom man menade att hon inte hade blivit förhörd och att avskedandet 
baserade sig på föreståndarinnans ord. Vid ett fackmöte beslutade man att eftersom den 
avskedade medlemmen inte fått ut sin lön skulle facket stå för en månadslön åt henne.169 Den 
avskedade kvinnan var aktiv i fackföreningen, bland annat i en matkommitté. 

Som framgår redan tidigare hade kvinnorna på sjukhuset inte bara lägre lön utan även 
sämre ställt i övrigt jämfört med männen. Det förekom bland annat saker som att förestånda-
rinnan slarvat så med tjänstgöringslistor så att en kvinnlig personal inte fått helgdagsledigt på 
två månader. Facket vädjade till överläkaren att ta upp detta med den felande föreståndarin-
nan.170

Föreståndarinnans agerande skulle komma upp på dagordningen vid fler tillfällen. Hon 
förbjöd bland annat fridagsbyten på de kvinnliga avdelningarna. Skrivelsen lyder som följer: 
”På förekommen anledning meddelas att byte av fridagar måste upphöra den 13 jan 1921, 
Knutdagen, såvida, i tvingande skäl ej föreligga.” Föreningen skulle ta kontakt med 
överläkaren för att få skrivelsen ogiltig.171 Vid nästa möte hade man varit i kontakt med 
överläkaren som meddelat att han skulle tala med föreståndarinnan.  

Att det skiljde mellan könen även när det gällde semester och semesterdagarnas antal 
framgår av en notering i protokollet. Den kvinnliga semesterlistan hade samma antal dagar 
som föregående år. De som hade fyllt 25 skulle likställas med de manligas 8 dagars 
semester.172

År 1929 kom idéer om att städerskor skulle anställdas på sjukhuset och att den kvinnliga 
personalen inte skulle behöva städa översköterskans rum. Det inkom en skrivelse till 
direktionen om detta enligt ett protokoll från maj 1929: 
 

VU anser att detta vore avgjort till skada för hospitalpersonalen då de därigenom 
skulle undanträngas av sk skolade sköterskor vilka skulle komma att handhava 
sjukvården med hjälp av städerskor i stor utsträckning.173

 
Att kvinnors arbete var eftersatt på sjukhuset vittnar en notering i protokoll från 1944. 

Det förekom ett hemmatursystem174 där man fanns tillgänglig i hemmet. Det uppdagades att 
den kvinnliga personalen som arbetade mellan 18 45 till 21 00 inte fick ersättning för detta, 

 
168 Bäckman, 1984, sid 96 fff. 
169 SSF, mötesprotokoll, 19/2 1916. 
170 SSF, mötesprotokoll, 8/6 1920. 
171 SSF, mötesprotokoll, 11/1 1921. 
172 SSF, mötesprotokoll, 9/3 1926. 
173 SSF, mötesprotokoll, 9/4 1929. 
174 Ett joursystem som innebar att personalen skulle finnas tillgänglig i hemmet. 
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vilket de enligt lag skulle ha. Hemmaturer kunde även infalla på fridagar. Fackföreningens 
styrelse skulle uppvakta föreståndarinnan om att detta inte skulle upprepas.175

Ensamstående mödrar med barn var inte ovanligt och följande notering i ett protokoll 
från 1948 visar på svårigheter att ordna barnpassning. Det fanns nu också möjligheter för gifta 
kvinnor att ta arbete inom vården: 
 

Ett förslag från Förestånderskan Ruth Lindholm att mötet måtte diskutera 
möjligheten av att på 10:an kunna ordna ett daghem för barn, vars mödrar vore 
villiga att tjänstgöra på sjukhuset. Mötet ansåg att ett sådant daghem inom 
sjukhusområdet ej vore lämpligt varför frågan lämnades utan åtgärd.176

 
Senare framkommer det i protokollen att deltidsarbete kunde förekomma. En kvinnlig 
medlem påpekade att det fanns sköterskor som inte ansåg sig ha möjlighet att arbeta full tid 
och önskade deltid. Mötet beslutade att om frågan skulle bli aktuell skulle de understödjas 
från föreningen.177

1950 noterades att den manliga personalen med 30 tjänsteår skulle få full pension. Om 
den kvinnliga personalen med samma antal tjänsteår nämns det inget i protokollet. Senare 
skrev man att personal som ville stanna kvar i tjänst efter pension var osolidariska.178

1951 kom en förfrågan från Jönköping om tjänstgöringsbetyg, man undrade även hur 
många översköterske och försteskötersketjänster samt skötartjänster som uppehölls av manlig 
vikarie med bibehållen lön. Män fick behålla sin lön vid arbete på kvinnliga avdelningar, detta 
gällde inte den kvinnliga personalen även om de var utbildade.179

 

Kvinnors arbete vid manliga avdelningar 
Frågan om kvinnor som arbetande på manssidan180 kom första gången upp på dagordningen 
1917. Frågan bordlades. Vid mötet den 20 februari 1917 togs frågan upp på nytt. Man menade 
att överföring av kvinnlig personal till manlig avdelning kunde innebära fara för personal på 
grund av oroliga patienter och ständig tjänstgöring för männen. En av kvinnorna på mötet 
påpekade att även kvinnor måste följa arbetsorder på manliga avdelningar.181  

1927 meddelas avdelningen via en skrivelse från förbundet att förbundets VU ämnade 
företa en studieresa till Tyskland och Danmark för att se hur stor omfattning kvinnlig personal 
användes på manliga avdelningar där. Med detta skulle man bemöta medicinalstyrelsens skäl 
för att utöka antalet sköterskor på manliga avdelningar.182

 I ett senare protokoll meddelade man att det fanns lediga tjänster på mansklinikerna och 
att föreningen skulle göra en förfrågan hos överläkaren om att dessa skulle kunna tillsättas av 
såväl manliga som kvinnliga skötare.183

   Under år 1933 kommer frågan om kvinnliga sköterskor på mansavdelningar åter upp. 
Det noteras i de fackliga protokollen. Bland annat finns det en not om en fråga om kvinnliga 
sköterskor skulle tillsättas när vakanser uppstod på grund av att manlig personal hade flyttat. I 
det fallet meddelade ordföranden i facket att sjukhuschefen inte kunde tänka sig detta men 

 
175 SSF, mötesprotokoll, 14/3 1944. 
176 SSF, mötesprotokoll, 12/3 1948. 
177 SSF, mötesprotokoll, 9/11 1948. 
178 SSF, mötesprotokoll, 9/6 1950 och 12/9 1950. 
179 SSF, mötesprotokoll, 18/1 1951. 
180 dvs manssidan var den del av sjukhuset som hade manliga patienter och övervägande manlig personal.  
181 SSF, mötesprotokoll, 20/2 1917. 
182 SSF, mötesprotokoll, 14/6 1927. 
183 SSF, mötesprotokoll, 13/9 1927. 
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sjukhuschefen skulle ta upp frågan med medicinalstyrelsen och sjukhuschefen föreslog att 
fyra sköterskor skulle tillsättas.184

Strid om tjänster kunde även ses på ett annat vis. Följande finns att läsa i ett protokoll 
från 1934: 

 
skrivelse från VU angående att det från avdelningar klagats över att vid befodran 
till översköterskor, sinnessjukvårdens egna sköterskor får stå tillbaka för de 
lasarettsutbildade sköterskorna. Då det för närvarande äro många 
överskötersbefattningar lediga eller bli det, att det alla skäl som tala för att 
ansträngningar bör göras av våra egna sköterskor för att tävla med de 
lasarettsutbildade. V.U. ville därför på det livligaste uppmana sköterskorna att 
hålla sig framme i tävlan om förmansplatserna, och samtidigt att 
avdelningsstyrelsen var villig stå till tjänst med upprättande av 
ansökningshandlingar mm.185

 
Krigssituationen och mobiliseringen gjorde att det saknades arbetskraft främst på mansidan på 
sjukhuset. När fackföreningen påtalat detta för sysslomannen hade de fått till svar att det inte 
fanns några och att avdelningen skulle gå underbemannad. Man föreslog då att kvinnlig 
personal från den kvinnliga sidan skulle kunna ersätta personal på mans.186

 
 

Avslutande diskussion 
Säters sjukhus var ett av de sjukhus som byggdes i början av 1900-talet för att möta det 
ökande kravet på institutionell vård av psykiskt sjuka. Samhället ansåg inte att dessa var möj-
liga att återanpassa till ett vanligt liv eller att deras sjukdom skulle vara möjlig att bota. Perso-
nalens arbetsmiljö hängde intimt samman med hur man såg på vården av de sjuka men även 
att miljön förändrades över tid genom bland annat ny medicinering, kommunalisering, och 
under senare år, det vill säga till dags datum, har en förändrad syn på vården skett där det är 
meningen att den skall i möjligaste mån bedrivas så nära patientens egen ursprungsmiljö som 
möjligt. Hur detta gestaltar sig finns inte med i denna undersökning beroende på uppsatsens 
avgränsningar. 

I materialet framgår det dels att den fackliga avdelningen hade både nedgångar och 
uppgångar. I statistiken märks detta i medlemsantalet där en noterad nedgång skedde under 
1930-talets tidiga krisår men att det sedan steg markant speciellt efter kriget 1945. Nedgången 
under 1930-talet kan bero på det rådande kristidsläget då flera i personalen hade svårigheter 
att betala medlemsavgiften, det nämns i årsmötesprotokoll från dessa år att medlemsavgifter 
togs ut i delbetalningar för att medlemmarna inte hade likvida medel. 

 Aktiviteten hos den kvinnliga personalen verkar inte ha varit stor jämfört med den 
manliga. Detta kan dels bero på samhällstrukturen med ett manligt ideal och manliga 
dominerande normer i föreningen, men detta är spekulationer. Den kvinnliga personalen fick 
under lång tid sluta sin tjänst om de gifte sig och/eller fick barn, det gällde inte den manliga 
personalen. Uppdelningen mellan manliga och kvinnliga avdelningar fanns kvar hela den 
undersökta perioden. Såväl patienter som skötarnas bostäder var uppdelade i strikt kvinnliga 
och manliga delar av sjukhuset. 

Bland de viktiga förändringarna för föreningen var kampen för 48 timmars arbetsvecka, 
något som man fick långt efter andra grupper i samhället. En annan viktig förändring skedde i 
den senare delen av undersökningen, nämligen införandet av en arbetsskyddslagstiftning och 

 
184 SSF, mötesprotokoll, 12/9 1933. 
185 SSF, mötesprotokoll, 10/4 1934. 
186 SSF, mötesprotokoll, 1/5 1944. 
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inrättande av skyddsombud. Det innebar en avsevärd förbättring framför allt vad gäller lokaler 
och arbetstider. Med skyddsombuds införande bildades även skyddskommittéer och 
skyddsronder företogs på sjukhuset. Detta innebar att fackets och personalens inflytande på 
arbetsmiljön stärktes. 

 Facket arbetade också för att få en adekvat utbildning av personalen på sjukhuset. 
Vanligtvis gick man som ”elev” för att lära sig arbetet, vilket innebar att man inte hade någon 
medicinsk utbildning som var likvärdig med lasarettens. Att vara elevskriven var också länge 
ett av ”straffen” som chefer utövade för att komma åt misshaglig personal, det finns exempel i 
protokoll från det tidiga 1900-talet. En utbildning kom till stånd vid slutet av 1950-talet, men 
det ingår inte i den undersökta perioden. 

Vanna Bäckman som har skrivit boken Sinnessjukhuset konstaterar att det fanns 
motsättningar inom fackföreningen vad gällde anställandet av lasarettsutbildad personal inom 
sinnessjukvården. Att detta är riktigt framgår av undersökningen. Föreningen ville bland annat 
att det inte skulle anställa ”vanliga” sköterskor, det vill säga från den somatiska vården. Det 
fanns en oro i facket om att sjukhusets personal skulle i och med att lasarettsutbildad personal 
skulle komma i fråga för tjänster, degraderas till vad man kallar ”dräng-tjänst”, detta sätt att se 
på yrket stämmer för övrigt överens med professionaliseringen av skötarna, man skyddar sina 
egna och motar bort yrken och personer utifrån. 

Fackföreningen träffades minst en gång i månaden och hade årsmöte i januari månad 
varje år. Föreningen uppvaktade de styrande på sjukhuset vad gällde frågor som hade 
behandlats på möten. Föreningen skrev också olika inlagor till bland annat dåvarande 
medicinalstyrelsen. Föreningen samarbetade även med andra fackliga föreningar på andra 
sinnessjukhus, vilket framgår av skrivelser som nämns i protokollen. Oftast har det varit 
förfrågningar om arbetssituationen och organisationen på andra sjukhus. Föreningen var 
tillsammans med de andra fackliga föreningarna anslutna till Statens sinnessjukhusanställdas 
förbund, ett förbund som tillhörde LO kollektivet 187, förbundet gick med i LO under 1930-
talet. 

Vad gäller medlemsantal har det växlat under den undersökta perioden. Som mest var 
medlemsantalet 319 och som minst 190 under perioden 1927 – 1952. Topparna och dalarna i 
medlemsstatistiken kan förklaras bland annat med de båda världskrigen som innebar kännbara 
ekonomiska svårigheter för personalen. Antagligen var då avgiften till fackföreningen en 
kännbar del av ekonomin. Särskilt kan även noteras mellankrigstiden, speciellt åren 1929 till 
1931 depressionsåren då föreningen hade en nedgång i medlemsstatistiken. Efter 1945 ökade 
föreningens medlemsantal, mycket beroende på den ekonomiska uppgången efter kriget. Det 
högsta medlemsantalet noterades det sista året av undersökningsperioden, det vill säga 1952, 
339 personer. Hur många anställda sjukhuset hade under den undersökta perioden finns inte 
med i det undersökta materialet, här krävs andra källor. 

Föreningen hade länge stora svårigheter att få med den kvinnliga personalen på 
sjukhuset. En av anledningarna till detta kan ha varit att kvinnorna tvingades sluta sin 
anställning vid sjukhuset om de blev gravida eller gifte sig. Denna regel förekom långt in på 
1930-talet trots att regeln angående giftemål för kvinnor i statlig tjänst genomfördes 1926. 
Vid krigsåren fick man ändra på detta och ge kvinnor bättre anställningsskydd, inte ur 
jämställighetssynpunkt utan för att det saknades adekvat utbildad personal. 

Lönemässigt och arbetsmiljömässigt låg den kvinnliga personalen efter den manliga. 
Kvinnorna hade överlag betydligt lägre lön än män, de hade även sämre villkor när det gällde 
att kunna utbilda sig och förkovra sig inom yrket, arbetstider var även de överlag sämre för 
kvinnlig personal. 

 
187 LO=Landsorganisationen. 
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 Det gjordes som framgår av materialet en del i slutet av 1940-talet från fackföreningens 
sida att förbättra utbildningen för den kvinnliga personalen. Man uppvaktade riksdagen och 
den dåvarande medicinalstyrelsen när det gällde utbildning främst för kvinnor. Hur det gick 
framgår inte av den undersökta perioden, men vid slutet av 1950-talet kom en skötarkurs 
igång som innebar att utbildningen av personalen blev något bättre än tidigare. Den skulle 
motsvara undersköterskeutbildningen inom den somatiska vården. På det hela taget var 
utbildningsnivån inte hög, facket förordade att de skrevs som elever skulle åtminstone ha en 
utbildningsgrad som motsvarade dagens grundskola och gymnasium. För att förbättra 
utbildningsstandarden vad gäller allmänbildning och  möjlighet till vidare studier  ordnade 
föreningen stipendium  för att bland annat studera på folkhögskolor, detta skedde speciellt 
under 1940-talet och den skola som man främst anlitade var arbetarrörelsens egen skola 
Brunnsvik utanför Ludvika.  

Det kan även noteras att kvinnorna inte var representerade i någon större utsträckning i 
fackföreningens styrelse under den undersökta tiden. De få kvinnor som engagerade sig deltog 
oftast i anordnande av personalfester, fika och fungerade som föreningens sekreterare om de 
valdes till något i styrelsen. I början av den undersökta perioden förekom även trakasserier av 
den kvinnliga personal som trots allt engagerade sig fackligt. Trakasserierna gällde dock inte 
från fackföreningens aktiva medlemmar de som trakaserade var personer som stod utanför det 
fackliga arbetet. Under den undersökta perioden fanns det ingen kvinnlig ordförande för 
föreningen. Fackföreningen hade i överlag svårigheter att aktivera den kvinnliga personalen, 
många kvinnor ansåg sig inte hinna med aktiviteter i föreningen, fackets struktur och 
uppbyggnad kan vara en annan förklaring till bristande aktivitet. 

Sjukhuset var som flera andra statliga sinnessjukhus uppdelad i en mans och en 
kvinnosida, denna uppdelning fanns kvar långt efter att den psykriatiska vården övergick i 
landstingsregi. Uppsatsförfattaren arbetade själv på sjukhuset åren 1977 till 1986 och kan 
bekräfta att det även då var starkt uppdelat i en kvinnlig och en manlig sida med kvinnliga och 
manliga avdelningar. Varför det har varit på detta vis kan inte författaren förklara, antagligen 
är det av hävd sedan länge, det sitter så att säga i väggarna. Samma uppdelning i en kvinnlig 
och en manlig sida fanns för övrigt även vid de andra statliga sinnessjukhusen. 
Uppsatsförfattarens mamma jobbade några år under 1950-talet på Umedalens sjukhus, och 
hon kan bekräfta att samma uppdelning fanns där. 

På det hela taget kan man konstatera att trots att sjukhuset var en blandad arbetsplats 
vad gällde kön så var fackföreningen en huvudsaklig manlig aktivitet. Det fanns flera orsaker 
till detta. Flera finns beskrivna här som exempelvis  utbildning och social situation. Synen på 
mentalsjukdom har dock inte ändrats nämnvärt bland gemene man i samhället, dock har nya 
boendeformer och utslussning från de gamla institutionerna inneburit en viss upprättelse för 
flera patienter. För personalen har det inneburit nya arbetsmetoder, arbetsplatser och nya 
personalkategorier som tillkommit med en förändrad syn på vård. De mentalt sjuka är 
fortfarande idag vad Foucalt skulle kalla för spetälskans ersättare som parias i samhället. 
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Sammanfattning  
Säters sjukhus öppnades 1912 som ett av flera stora mentalsjukhus vilka byggdes under den 
här tiden för att möta ett vad man menade stort behov av omhändertagande av psykiskt sjuka 
individer.  Till sjukhusen kom även personal för få anställning vid sjukhusen.  

Vilka arbetsvillkor levde personalen under var en av denna uppsats frågeställningar. En 
annan frågeställning var om och hur arbetsvillkoren förändrades under en längre tidsperiod, 
detta mest i avseende på kön och professionaliseringsprocessen inom yrkeskåren.  

Undersökningen har företrädesvis använt fackligt material från 1912 till 1952. En viktig 
del av undersökningen var att redovisa hur fackföreningen agerade i olika frågor som lön, 
arbetstid, arbetsmiljö, utbildning och fritid. 

Sjukhuset var uppdelad i en manlig och en kvinnlig sida. Den manliga sidan fanns det 
manliga patienter och företrädesvis manlig personal och på den kvinnliga sidan kvinnliga 
patienter och övervägande del kvinnlig personal. I undersökningen framgår det att skillnaden 
mellan kön med avseende på arbetets villkor låg dels mellan manliga och kvinnliga 
avdelningar och kliniker och dels mellan manlig och kvinnlig personal. Vårdyrket i de statliga 
hospitalen räknades länge som ett ”kall”. Arbetet var tungt och slitsamt och rönte knappast 
någon större status i samhället. Däri ligger även lönefrågan och arbetstider. Den lagstadgade 
48 timmars arbetsveckan genomfördes senare på de statliga sinnessjukhusen än andra 
arbetsplatser. Detta var en av de viktigaste frågorna under 1930-talet för den lokala 
fackföreningen att arbeta med. En annan del var bostadsfrågan för personalen, personalen 
bodde vanligtvis i nära anslutning till sjukhuset. 

Vad gäller utbildning och arbetsskydd kom verkliga förändringar inte i stånd förrän 
efter det andra  världskriget. En  arbetsmiljölagstiftning kom till vid slutet av 1940-talet vilket 
innebar en viss förbättring av bland annat sjukhusets lokaler, men även av personalens 
arbetssituation. Under denna tid byggdes också en del nya avdelningar till som innebar en 
förbättring av miljön. En adekvat vårdutbildning för personalen kom inte till stånd förrän efter 
den undersökta perioden. Fackföreningen agerade och arbetade för att vårdutbildningen skulle 
motsvara liknande utbildningar inom övrig sjukvård som landstingens lasarett med förbehåll 
att arbetet på sjukhuset i första hand skulle ges till sjukhusets egna personalgrupper. 
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