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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att utforska hur resocialiserings- och uppfostrans-

ideal av sinnesslöa fungerade vid Västmanlands sinnesslöanstalt å Sofielund. 

Studien är en fallstudie med individfokus, som följer 18 intagna skolhemsele-

ver vid sinnesslöanstalten i Sofielund. Det material som har använts är bland 

annat intagningslistor, journaler och personliga akter för de 18 undersöknings-

personerna, som finns tillgängliga hos Landstingsarkivet Västmanland. Av 

denna undersökning framkommer bland annat att de 18 undersökningsperso-

nerna kom från relativt normala familjer och hemförhållanden, som i de flesta 

fallen tillhörde arbetarklassen. Samtliga undersökningspersoner ansågs vara 

bildbara vid intagningen till Sofielund och den största delen av dem ansågs 

före intagningen lida av lättare sinnesslöhet (idioti). Dessutom ansågs inte 

någon av dem vara farlig för sin omgivning. Skolpersonalens beskrivningar 

stödjer inte heller uppfattningen om att de skulle ha ansetts vara farliga. Om 

de 18 undersökningspersonerna framkommer att de i vissa fall inte ansågs 

vara bildbara av skolledningen, tidigare utlåtanden till trots. Följaktligen visar 

resultatet på att en stor del av undersökningspersonerna blev hemskickade 

efter utskrivning från skolhemmet, möjligen för att de ansågs vara bildbara 

och därmed inte var lämpliga i skolhemmet. Denna studies resultat pekar 

också på att uppföljningen av undersökningspersonerna var relativt systema-

tisk. En sammanfattande slutsats i denna studie är också att det inte var 

ovanligt att undersökningspersonerna skickades hem, trots att de flesta gjorde 

ganska små framsteg i skolan. 

Nyckelord: Sinnesslöhet, resocialiseringsideal, uppfostran, institutionalise-

ring, skolhem 
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1. Inledning 

 

Denna studie handlar om våra mindre bemedlade förfäders förflutna. Särskilt intresserar 

den sig för de av våra förfäder som diagnostiserades som sinnesslöa, intellektuellt 

utvecklingsstörda. Den intresserar sig också för resocialiserings- och institutionalise-

ringsideal i det tidiga 1900-talets Sverige, där den statliga ambitionen om folkuppfostran 

och arbetsduglighet berörde en bred allmänhet. Möjligen är denna studie som allra mest 

intressant av en enkel anledning: det finns begränsad tillgång på fallstudier med 

systematiskt individfokus på området. I denna mening är det kumulativa historieveten-

skapliga värdet i denna undersökning stort. I en annan mening kan möjligtvis denna 

undersökning om det förflutna ses i relation till vår tid. Även om begreppet sinnesslö 

med tiden har kommit att ersättas av lämpligare termer och diagnoser, är det inte så att 

debatten om de utvecklingsstördas rättigheter har försvunnit. För att kunna föreslå ett 

tredje användningsområdet för denna studie är det nödvändigt att göra en kort historisk 

återblick. Under 1800-talet börjar synen på psykiskt abnorma människor förändras, 

däribland de sinnesslöa. I allt högre utsträckning sprider sig uppfattningen om att 

»avvikande« människor kan resocialiseras genom uppfostran och bildning. I ljuset av 

denna utveckling upprättas i Sverige sinnesslöanstalter, centralhospital och andra 

institutioner, vars uppgift var att resocialisera avvikare såsom sinnessjuka, sinnesslöa 

och kriminella. En fråga som emellertid är intressant i sammanhanget är hur väl dessa 

institutioner lyckades åstadkomma resocialisering av de intagna. Hur såg resocialisering, 

utbildning och uppfostran ut vid de svenska sinnesslöanstalterna i början av 1900-talet, 

och lyckades hur väl lyckades de pedagogiska satsningarna på bildbara sinnesslöa 

åstadkomma resocialisering omkring samma tid? Hur beskrevs sinnesslöa skolhemsele-

ver av pedagoger, kyrkoherdar, läkare och andra områdeskunniga i sinneslöfrågan 

omkring sekelskiftet 1900? Det är frågor som dessa som från början väckte intresset för 

att göra denna undersökning. Min förhoppning och min tro är att denna undersökning 

ska kunna tillföra ny kunskap och nya perspektiv på våra mindre bemedlade förfäders 

förflutna. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det är uppsatsens syfte att utforska hur 1800-talets resocialiserings- och uppfostransideal 

av sinnesslöa tog sig i uttryck och fungerade vid Västmanlands sinnesslöanstalt å 



2 

 

 

Sofielund, genom att studera 18 intagna skolhemselever som togs in 1897-1906. Utifrån 

de följande frågeställningarna är det min mening att besvara uppsatsens syfte. 

 

 Vilken var elevernas socioekonomiska bakgrund och hur såg elevernas hem- och 

familjeförhållanden ut före intagningen till Sofielund? 

 Vilka skäl anges som bakgrund till att eleverna togs in till Västmanlands 

sinnesslöanstalt å Sofielund? 

 Vilken uppföljning gjordes av elevernas skolgång vid sinnesslöanstalten, om det 

överhuvudtaget gjordes någon?  

 Hur framställs skolhemseleverna i de beskrivningar som återfinns från deras 

vistelse vid sinnesslöanstalten i Sofielund? 

 Var placerades eleverna efter utskrivning från skolverksamheten vid Västmanlands 

sinnesslöanstalt å Sofielund? 

 

1.2 Avgränsningar 

Inledningsvis ska denna uppsats syfte avgränsas något. I denna undersökning studeras 

inte alla möjliga aspekter av hur resocialiseringsideal och uppfostransideal tog sig i 

uttryck vid Sofielund, utan bara de perspektiv som framkommer av undersökningens 

källmaterial. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn tagen till undersökningens 

begränsade storlek. En annan avgränsning för denna uppsats är en konsekvens av 

undersökningens struktur. I och med att denna studie i grund och botten är koncentrerad 

som en uppföljning av 18 intagna personer
1
 vid Västmanlands sinnesslöanstalts 

skolhem, blir också den kronologiska spännvidden begränsad av dessa. Det är perioden 

1897-1906 som undersöks i denna uppsats. Den nedre gränsen är det första noterade året 

då någon av undersökningspersonerna blev intagen till skolhemmet. Den övre gränsen är 

den senaste noteringen i källmaterialet då någon av undersökningspersonerna blev 

intagen vid samma skolhem. Det finns huvudsakligen en enkel förklaring till varför 

undersökningsperioden inte baseras på exempelvis det år som undersökningspersonerna 

skrevs ut från hemmet. Det problematiska med att utgå ifrån de år då undersökningsper-

sonerna skrevs ut från skolhemmet är att utskrivningarna sker betydligt mer sporadiskt 

                                                           
1
 En argumentation till varför just 18 personer, och till varför just dessa 18 personer, har valts 

återfinns i avsnittet om metod. Då just valet av de 18 undersökningspersonerna i hög grad har 

varit en metodfråga har argumentationen kring detta placerats i just metodavsnittet. 
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än intagningarna. Genom att utgå från intagningsår får undersökningen en tydligare 

kronologisk fixering, och tidsperioden begränsas på ett tydligare sätt. 

 En annan avgränsning som också är relaterad till en specifik tidsperiod är 

undersökningens samhälleliga kontext. Mot bakgrund av de stora förändringarna inom 

sinnesslövården och sinnessjukvården i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, har 

det varit nödvändigt att avgränsa också denna tidsperiod.
2
 Som nedre gräns för 

undersökningens samhälleliga kontext fungerar år 1890, detta mot bakgrund av att 

Västmanlands landsting då tar över driftsansvaret över sinnesslöanstalten i Sofielund. En 

annan viktig aspekt är att det först omkring 1890-talet och sekelskiftet 1900 börjar växa 

fram en organiserad ambition om att sinnesslöanstalten i Sofielund huvudsakligen skulle 

vara en pedagogisk institution.
3
 Den övre gränsen för undersökningens samhälleliga 

kontext är år 1935, detta mot bakgrund av att den första svenska steriliseringslagen, som 

ju kom att beröra folkgrupper såsom sinnesslöa och sinnessjuka, träder i kraft detta år.
4
 

Mycket förenklat torde steriliseringslagarna kunna ses som ett slags kulmen för den 

utvecklingspessimistiska synen på sinnesslöa, som var förhärskande under de första 

decennierna av 1900-talet.
5
 En ytterligare avgränsning för studien är att det bara är 

skolhemselever som har undersökt. Avslutningsvis ska också ett par mindre lämpliga 

avgränsningar beröras, som till synes kan verka lämpliga.  

Sofielund tillhör idag, precis som det gjorde under undersökningsperioden, om-

rådet Strömsholm, strax utanför Västerås i Västmanland. Varför den synbart lämpliga 

avgränsningen Västmanland inte kommer på tal är på grund av att antagningen till 

sinnesslöanstalten i Sofielund inte var begränsad till Västmanland.
6
 En annan synbart 

lämplig avgränsning vore att ifrågasätta vad som egentligen menas med att en person var 

sinnesslö. Frågan är befogad och diskuteras mer ingående i avsnittet om definitioner. 

Vad som visar sig är att en länge härskande tanke var att vissa sinnesslöa var bildbara 

och att andra var obildbara.
7
 Historikern Judith Areschoug har påpekat att gruppen 

sinnesslöa var generaliserad och homogeniserad, trots att personerna och de olika 

intellektuella nedsättningarna i hög grad var heterogena.
8
 Dessutom visar det sig i 

källorna att somliga av dem förmodat bildbara sinnesslöa som togs in till skolhemmet, 

                                                           
2
 Areschoug, Judith (2000), s. 51-75 

3
 ABF Kolbäcksdalen (1993), s. 26-28 

4
 Areschoug, Judith (2000), s. 235 

5
 Areschoug, Judith (2000), s. 64-75 

6
 Personakter för #1 - #40, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland 

7
 ABF Kolbäcksdalen (1993), s. 15, 26 

8
 Areschoug, Judith (2000), s. 118-119 
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efter pedagogisk utvärdering av Sofielunds föreståndarinna, i själva verket ansågs vara 

obildbara.
9
 Dock fungerar avgränsningen bildbara sinnesslöa för undersökningen i just 

detta fall, till följd av att samtliga undersökningspersoner i denna studie ansågs vara 

bildbara åtminstone inledningsvis. Således fanns ett gemensamt karaktärsdrag hos 

undersökningspersonerna som, trots den något tveksamma precisionen i begreppet 

bildbar, i en eller annan bemärkelse ansågs utmärka dem. 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Urval 

För att på ett konsekvent sätt besvara uppsatsens frågeställningar har sammanlagt 18 

intagna elever vid Västmanlands sinnesslöanstalt följts. Metoden är lämplig för att 

undersökningen bygger på flera olika typer av källmaterial, som begränsas av sekre-

tesslagstiftning, tillgång och i viss mån också användbarhet. Exempelvis finns i vissa fall 

inte ansökningshandlingar och brevväxlingar kvar för vissa elever. Vid andra tillfällen 

faller eleverna utanför de lagstadgade sekretessbestämmelserna för användning, och i 

ytterligare andra fall finns knappt något alls skrivet om eleverna i källmaterialet. Därför 

har metoden och materialsökningen i hög grad bestämts av två variabler: av källmateria-

let (och dess förutsättningar) och av uppsatsens syfte. Den senare variabeln bestämmer 

delvis metoden genom att den gör anspråk på att följa ett visst antal elever vid sinnesslö-

anstalten, varför det har varit nödvändigt att utgå från de 18 personerna och det material 

som finns tillgängligt om dem. 

 

1.3.2 Material 

Allt källmaterial som har använts i undersökningen återfinns hos Landstingsarkivet 

Västmanland. Mer specifikt kan materialet sökas i arkivbildaren Sofielunds vård- och 

skolhem, även om det till viss del inte är förtecknat. Dock har viss förteckning gjorts i 

samband med denna undersökning för att på enklast möjliga sätt tillgängliggöra 

materialet för uppsatsens läsare och för andra intresserade. Härnedan kommer varje del 

av källmaterialet beröras helt kort. Den källkritiska dimensionen av materialets tillkomst, 

utformning och annat återfinns under avsnittet ”1.4 Källkritik” och kommer därmed inte 

behandlas specifikt i detta avsnitt.   
                                                           
9
 Se exempelvis: Personakter för #31, #26, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland 
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Ett första källmaterial som har använts är en inbunden förteckning över olika ele-

ver som har varit intagna vid skolhemmet (förtecknat som F1a:1 i Arkiv Sofielunds 

vård- och skolhem). Där har sammanlagt 48 elever omskrivits med sina namn och 

dessutom getts ett eget nummer, i stigande ordning från 1-48. Emellertid saknas helt och 

hållet nummer för en av undersökningspersonerna, som i denna undersökning har kallats 

Johan Erik Eriksson i löpande text och #X i noterna. I materialet omskrivs olika 

uppgifter om eleverna, såsom intagningsdatum vid Västmanlands sinnesslöanstalt å 

Sofielund, födelsedatum, föräldrars namn och sociala ställning och eventuella förflytt-

ningar som har skett mellan olika verksamheter vid sinnesslöanstalten. Särskilt intressant 

för denna studie har föreståndarinnans kommentarer om eleverna varit, som stundtals är 

både detaljerade och utförliga. Utifrån denna inbundna förteckning kan också personliga 

akter för vissa av eleverna användas, där material såsom brev, åldersintyg och ansök-

ningshandlingar finns. Beträffande ansökningshandlingarna är dessa utformade som två 

bilagor, där den ena skulle fyllas i av vederbörande familj tillsammans med en läkare 

och den andra med hemsocknens kyrkoherde. Läkarens och kyrkoherdens utlåtanden var 

således centrala för ansökningshandlingarna. Utifrån de namn och tidsangivelser som 

finns tillgängliga i den inbundna förteckningen har det varit möjligt att avgöra att det där 

finns anteckningar från såväl läkare som föreståndarinna. Generellt var den ungefärliga 

arbetsdelningen mellan uppgiftslämnarna sådan att läkaren bara har kommenterat 

medicinska angelägenheter, medan föreståndarinnan har ägnat sig åt pedagogiska frågor 

såsom uppföljning och personlig utveckling. En viktig anmärkning om förteckningen är 

att det namnregister som där återfinns inte stämmer överens med innehållet. Således bör 

med fördel registret förbises om möjligt.  

Ett andra källmaterial som har använts frekvent är en journal (förtecknat som 

F1b:1 i arkivbildaren Sofielunds vård- och skolhem) som bland annat innehåller en 

matrikel över intagna elever på skolhemmet vid Västmanlands sinnesslöanstalt i 

Sofielund. I huvudsak finns förteckningar över olika elevers betyg i volymen, men också 

vissa uppgifter om härkomst, ålder och intagningsår, tillsammans med en bilaga som 

kommenterar vad olika betygsomdömen i journalen innebär och annat. Den huvudsakli-

ga skillnaden mellan den tidigare omtalade förteckningen och journalen är att den senare 

i högre grad innehåller betyg och bedömningar av eleverna, medan den tidigare 

innehåller personliga kommentarer från föreståndarinnan och annat. Dessutom 

innehåller journalen en betygsmatrikel, vilket inte förteckningen gör. Liksom i fallet 
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med den inbundna förteckningen har också alla elever som förekommer i journalen ett 

eget nummer. Namnregistret i journalen är, i likhet med förteckningen, inte intakt, varför 

det företrädesvis bör förbises. 

 Ett tredje källmaterial som delvis har använts i undersökningen är en intagningslis-

ta från 1895, detta för att söka viss information som har saknas i annat material. Utöver 

det specifika året finns intagningslistor och förteckningar över intagna från 1867-1962, 

som naturligtvis ser något olika ut beroende på om intagningslistan är från exempelvis 

1860-talet eller från 1960-talet.  

 Ett fjärde källmaterial har också använts i undersökningen är en sammanställning 

av Västmanlands landstings mötesprotokoll från år 1889-1900. Enligt vad som går att 

utläsa av materialet omfattas samtliga mötesprotokoll från tiden. Huruvida dessa har 

genomgått viss redigering eller inte är emellertid svårt att definitivt veta. Av de uppgifter 

som i sammanställningen finns tillgängliga framkommer att publikationen är en 

sammanställning och att denna har publicerats år 1900. Utmärkande för materialet är 

också att sidnumreringen inte är konsekvent eller sammanhängande för hela sidomfång-

et, utan bara för respektive mötesprotokoll. Således kommer hänvisningar till publika-

tionen framöver att göras med hänvisning till mötestillfälle och sidnummer, såväl som 

till hela publikationen. 

 

1.3.3 Metod – kvalitativ undersökning 

Till största delen kan undersökningen sägas vara kvalitativ, även om det inte har varit 

möjligt att fullfölja uppsatsens syfte helt utan kvantitativ analys och metod. Metodens 

kvantitativa del diskuteras längre fram i detta avsnitt, som en separat metod. I just detta 

avsnitt ska undersökningens kvalitativa del presenteras. Inledningsvis har källmaterialet 

synats översiktligt, där särskilt Journalen och Förteckningen över intagna 1867-1962 

ägnades uppmärksamhet. Genom de 40 första elevernas namn som står nämnda i 

Förteckningen över intagna 1867-1962 har en personsökning gjorts hos Landstingsarki-

vet Västmanlands dataregister, för att således kunna avgöra vilket källmaterial som fanns 

tillgängligt för vilka elever.
10

 Genom sökningen återfanns sammanlagt 18 personliga 

                                                           
10

 Som det tidigare påpekades i avsnittet 1.3.1 Material finns totalt 48 numrerade elever i den 

inbundna förteckningen, men bara 40 som omskrivs utifrån andra aspekter än sitt namn.  

Således har inte den omtalade skanningen berört någon av dessa åtta elever, i och med att ingen 

övrig information har stått att finna i den inbundna förteckningen. Se: #39-#48, F1a:1: 

Landstingsarkivet Västmanland 
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akter för olika elever av de 40 namn, där källmaterial såsom brev, ansökningshandlingar 

och åldersbevis finns bevarade. Det bör också tilläggas att vissa personakter som föll 

inom sekretesslagstiftningens
11

 gränser förbisågs, mot bakgrund av att dessa inte har 

kunnat användas som empiri. Exakt vilket källmaterial som finns tillgängligt för vilken 

person är naturligtvis till viss del varierande, men i samtliga fall innehåller de ansök-

ningshandlingar, brev och olika utlåtanden från auktoriteter såsom fattigvårdsstyrelser, 

kyrkoherdar och kommunalnämndemän. En metodisk utgångspunkt för undersökningen 

var alltså att strukturera undersökningen utifrån de 18 personakterna som framkom av 

databassökningen.  

 Den systematiska bearbetningen av materialet har gjorts utifrån de intagna 

elevernas personliga akter, individuellt utifrån uppsatsens frågeställningar. Samtliga 18 

intagna elever har inledningsvis behandlats som individuella empiriska undersökningar, 

för att slutligen kunna berika varandra i jämförande perspektiv. Undersökningsmetoden 

är således induktivt inspirerad i den meningen att alla undersökningspersoner har 

betraktats som enskilda undersökningar, som tillsammans har jämförts och bidragit till 

uppsatsens slutgiltiga resultat. Journalen och den inbundna företeckningen har betraktats 

ur ett komparativt perspektiv. Detta för att å ena sidan kritiskt granska de uppgifter som 

förekommer på båda ställen, men även för att söka eventuell information som saknas i 

något av materialen, å andra sidan. Utöver de ovan nämnda materialen har, som sagt, 

även en intagningslista från 1895 använts för att söka viss information som har saknas i 

endera journalen eller den inbundna förteckningen. 

 

1.3.4 Metod – kvantitativ undersökning 

Som det omtalades i det förra avsnittet ska den kvantitativa delen av denna undersökning 

diskuteras här. Men för att placera denna del av uppsatsens metodavsnitt i sin rätta 

kontext är det också nödvändigt att helt kort säga något om varför en kvantitativ metod 

har använts utöver den kvalitativa metoden, som presenterades i det förra avsnittet. Den 

egentliga anledningen till att en kvantitativ delundersökning har varit nödvändig står att 

finna i uppsatsens fjärde frågeställning, om var eleverna placerades efter utskrivning från 

skolan. Att bara presentera var just dessa 18 elever placerades skulle möjligen inte säga 

särskilt mycket om de eventuella mönster som fanns vid Västmanlands sinnesslöanstalt i 

                                                           
11

 I grunden avser sekretessbestämmelserna i detta avseende 70 års sekretess från och med den 

omtalade historiska personens död. 
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Sofielund. Därmed skulle också frågeställningen bli något oklar i sitt egentliga syfte och 

kanske framför allt i sitt värde. För att komma till rätta med detta problema har en 

kvantitativ undersökning gjorts kring samma frågeställning, var de tidigare skoleleverna 

vid skolhemmet placerades efter utskrivning. Undersökningen är gjord utifrån ett större 

antal individer vid skolhemmet och under en något större tidsperiod, detta för att ge 

läsaren och undersökningen en möjlig referensram för tolkning av hur de 18 undersök-

ningspersonerna placerades. På detta sätt har det varit min ambition att förstärka 

frågeställningens egentliga värde, genom att tillföra en kvalitativ parameter för tolkning.  

Den kvantitativa analysen är gjord utifrån anteckningar om de första 100 eleverna i 

den journal som tidigare har presenterats (se 1.3.2), under tidsperioden 1895-1918. Vad 

som emellertid har visat sig i undersökningen är att somliga elever har placerats på fler 

än ett ställe enligt källmaterialet, varför antalet noterade placeringar följaktligen 

överstiger 100 i antal. Anteckningarna har studerats systematiskt och individuellt, 

varefter de har sammanställts i en tabell för att göra resultatet överskådligt och 

jämförbart. Om en elev har placerats på fler än ett ställe har helt enkelt samtliga 

placeringar som eleven har vistats vid förts in som en notering per placering. Här ska det 

också sägas något om hur de procentuella uträkningarna och hur tolkningen av den 

kvalitativa delundersökningen har gjorts. Alla procentsatser har avrundats till hela tal, 

detta för att decimaler inte anses tillföra någon betydande perspektivskillnad för denna 

undersökning. Avslutningsvis ska det också tilläggas att den kvantitativa undersökning-

en har gjorts för att ge en möjlig referensram för tolkning av uppföljningen av de 18 

undersökningspersonerna.  

 

1.4 Källkritik 

Den källkritiska analysen av denna uppsats källmaterial bygger i huvudsak på två olika 

metoder. Den ena metoden är relaterad till själva arbetsprocessen och de kritiska 

ställningstaganden och överväganden som har gjorts där. Exempelvis har en grundläg-

gande utgångspunkt för undersökningen varit att intagningslistor, journaler och 

ansökningar omöjligt kan motsvara verkligheten. Däremot kan källmaterialet sannolikt 

ge en någotsånär god bild av Västmanlands sinnesslöanstalt å Sofielund. Själva 

vetenskapligheten ligger just i det källkritiska förhållningssätt som har vart utgångspunk-

ten för denna empiriska undersökning och för uppsatsen som helhet. Det ovan nämnda 

förhållningssättet har bland annat visat sig genom att undersökningens empiri har 
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»kontextanalyserats«. Om exempelvis en av skolhemseleverna i denna undersökning har 

omtalats på ett visst sätt år 1903, har en kontextanalys av tiden gjorts. Detta för att 

undvika anakronismer och för att bättre förstå empirin utifrån »sin egen tid« och utifrån 

sina egna förutsättningar. Man skulle kunna tala om att den ena källkritiska processen i 

den empiriska undersökningen kan indelas i två steg, där det ena är att ta reda på vad 

empirin säger, och där det andra är att förstå det som sägs utifrån sin egen tid och sina 

egna förutsättningar.  

 Den andra metoden syftar mer till att analysera själva källmaterialet och inte 

främst vad som där uttrycks. Föresatsen är ju enligt ovanstående dock något problema-

tisk, i och med att det sannolikt inte är möjligt att undvika innehållsanalys för att 

analysera själva materialet. Vad den något problematiska meningen vill peka på är att 

den andra metoden främst inriktar sig mot att analysera särdrag och strukturer i själva 

materialet, och inte främst mot att diskutera exempelvis de värden och omdömen som 

framkommer i materialet. För att på ett konsekvent sätt genomföra analysen har historisk 

källkritisk metod använts. Nedan diskuteras några viktiga aspekter av de källkritiska 

överväganden som har beaktats ifråga om källmaterialets möjligheter och användbarhet. 

I analysen har i huvudsak de två synbart mest problematiska typerna av källmaterial 

fokuserats.  

1.4.1  Källkritisk analys av primärmaterialet  

I både journal och föreståndarinnans anteckningar (den inbundna förteckningen) märks 

att två olika personer sannolikt har skrivit om personerna som där förekommer. I 

föreståndarinnans anteckningar kan detta beläggas genom att elever som har antagits 

efter 1904 sannolikt inte har förtecknats av Elsie Blomqvist (föreståndarinna vid 

Sofielund 1890-1904) utan av Elin Gunnarsson (föreståndarinna vid Sofielund 1904-

1918). I denna undersökning förefaller det rimligt att utgå ifrån att föreståndarinnans 

omdömen kan ha varit subjektiva i viss mening, utan att för den sakens skull förringa 

hennes professionalitet som yrkeskvinna. Vid ett tillfälle har vidare föreståndarinnan 

Elin Gunnarsson själv skrivit att hon knappast kunde veta något om en av undersök-

ningspersonernas skolgång, då denne redan innan föreståndarinnans ankomst till 

Sofielund hade avslutat sin skolutbildning.  

 Möjligen är föreståndarinnas inbundna anteckningar tillkomna som renskriv-

ningar utifrån äldre anteckningar. Det är också en möjlighet att tillkomsten kan ses i 
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ljuset av att Landstinget tar över driften av Sofielund från 1890
12

, och framför allt från 

den standardisering av bland annat ansökningar som beslutas om år 1900
13

. Således kan 

möjligen ansökningshandlingarnas likartade utformning efter år 1900 förstås som en 

konsekvens av att landstinget upprättade nya direktiv för ansökningar till Sofielund vid 

tiden. Ansökningar som är gjorda före år 1900 i denna studies källmaterial saknar i regel 

enhetlig formalia, även om det vid ett tillfälle finns ett formulärliknande blad.
14

 

Ansökningshandlingar som är gjorda efter år 1900
15

 är, som sagt, standardiserade till sin 

utformning och då genom formulär som både läkare och kyrkoherde skulle fylla i 

tillsammans med respektive familj. Möjligen är också föreståndarinnans bok tillkommen 

som ett led i Landstingets övertagande av Sofielundshemmet. De första anteckningarna 

om elevers utveckling är i förteckningen daterade till år 1902. Om tidigare utveckling 

finns inga utlåtanden från föreståndarinnorna. I journalen är motsvarande anteckningar 

om elevers betygsmässiga utveckling som tidigast daterade till år 1908.  

 Av sammanställningen över Västmanlands landstings protokoll från 1889-1900 

framkommer att denna är utgiven år 1900, det vill säga i direkt närhet till det att 

styrelsens sista möte för perioden ägde rum. Däremot framkommer inte huruvida någon 

justering har gjorts av protokollinnehållet. Dessutom är sannolikt de äldre mötesproto-

kollen för perioden infogade i sammanställningen först elva år efter att det första mötet 

för tiden ägde rum.
16

  

 Beträffande intagningslistan för år 1895 finns naturligtvis möjligheten att 

somliga intagna har förbisetts eller helt enkelt glömts vid tillfället för listans tillkomst. 

Dessutom är det också en möjlighet att listan har tillkommit senare än 1895, och att 

somliga elever som var intagna på skolan vid tiden har glömts med tiden och således 

heller inte upptagits på listan över intagna vid skolhemmet för år 1895.  

 En ytterligare aspekt är ju naturligtvis att föreståndarinnans tjänst vid Sofielund 

inte helt var utan Landstingets inblandning. Från år 1890 övertar som sagt var Lands-

tinget Sofielund och således blir också föreståndarinnan anställd av Landstinget.
17

 Med 

hänsyn till föreståndarinnans egen yrkesmässiga situation kan det inte helt uteslutas att 
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 Landstinget Västmanland (1900), s. 16-17 (möte den 29/9-1890), s. 32-34 (möte den 30/9-1890) 
13

 ABF Kolbäcksdalen (1993), s. 26 
14 

Personakt för #5, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland  
15

 ABF Kolbäcksdalen (1993), s. 26 
16

 Landstinget Västmanland (1900). Protokoller vid Westmanlands Landsting 1889-1900. Västerås 
17

 Finns exempel på att Landstinget beslutade om föreståndarinnans vara eller icke vara i 

Landstingets protokoll från den 24/9-1900. Landstinget Västmanland (1900), s. 14 (möte den 

24/9-1900) 
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hon kan ha valt att endast presentera vissa elevkommentarer, för att på så vis bara lyfta 

fram de elever som ansågs lämpliga. Åtminstone måste risken övervägas och tas med i 

den källkritiska analysen av materialet. Exempelvis kan elevförteckningarna i journalen 

och intagningslistorna för år 1894-1907 jämföras med Föreståndarinnans anteckningar, 

med utfallet att det fanns fler elever inskrivna vid Sofielunds skola än de som förekom-

mer i föreståndarinnans anteckningar under inskrivningsperioden 1894-1907.  

 Orsakerna kan naturligtvis vara många, men det finns ändå skäl till att närma 

sig materialet med kritiska ögon. Föreståndarinnan var trots allt en ansedd landstingsan-

ställd maktperson vid Sofielund sedan slutet av 1800-talet. Dessutom har det ju redan 

påpekats att både föreståndarinnans anteckningsbok och journalen sannolikt är författade 

av fler än en person och att de bitvis också kan vara efterkonstruerade. Exempelvis 

omtalas elever från slutet av 1800-talet, dock utan att nämnas något ingående från den 

perioden, trots att de första uppföljningarna av olika elever i respektive bok är från år 

1902 och år 1908. Den inbundna boken med föreståndarinnans anteckningar kan 

dessutom vara renskriven utifrån lösa anteckningar och annat. Även om själva den 

pedagogiska uppföljningen inte sträcker sig före år 1902, så finns ingen garanti för att de 

personbeskrivningar som ofta förekommer inte är baserade på vad tidigare kollegor har 

tyckt i sina anteckningar.  

 En tendens i materialet är att föreståndarinnan själv var en landstingsanställd 

makthavare vid Sofielund och att hon till syvende och sist hade ett visst ansvar gentemot 

sin arbetsgivare. Särskilt viktigt blir det senare antagandet mot bakgrund av att 

föreståndarinnans anteckningsbok innehåller avsevärt färre elever än av motsvarande 

intagningslistor och journalen gör, för perioden 1894-1907. Ett annat övergripande 

problem med materialet är att inte eleverna själva kommer till tals, annat än genom 

andras omdömen. Således finns i någon mening ett mönster ifråga om materialets 

tillkomst och möjligtvis är det också rimligt att tala om ett »ovanifrånperspektiv« som 

genomsyrar källmaterialet. Det ovanstående innebär att vi kan analysera hur maktperso-

ner betraktade eleverna, men inte hur de senare betraktade sig själva.  

 

1.5 Forskningsetik 

Även om alla personer i undersökningen befinner sig utanför sekretessgränsen och rent 

formellt får omnämnas explicit i detta sammanhang, har ett ställningstagande ändå varit 

att personernas riktiga namn inte ska nämnas. Efter övervägande och viss redigering av 
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uppsatsens metod har det varit möjligt att undvika att de intagna elevernas namn nämns 

uttryckligen, utan att för den sakens skull vare sig vetenskaplig precision eller läsvärdet i 

undersökningen går förlorad. Följaktligen kommer heller inga direkta hänvisningar eller 

referenser att ske till elevernas personliga akter, utan endast till deras tillskrivna nummer 

i respektive förteckning över intagna. För att bevara den effekt som namn kan tillföra 

som stilgrepp används i denna undersökning fingerade namn på samtliga undersök-

ningspersoner. Det huvudsakliga poängen med att använda fingerade namn i denna 

undersökning är emellertid att undersökningspersonernas riktiga namn aldrig behöver 

föras på tal. Inte heller de intagnas föräldrars namn kommer att omnämnas, detta dels 

mot bakgrund av ett forskningsetiskt ställningstagande, men också mot bakgrund av att 

föräldrars namn inte anses vara väsentliga för vetenskapligheten i denna undersökning. 

 

1.6 Definitioner 

För att skapa en grund för tolkning av denna uppsats resultat är det nödvändigt att 

diskutera och även definiera ett antal centrala begrepp för denna undersökning. I regel är 

det begrepp som användes omkring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, inom 

den psykiatriska diskursen. Det är min ambition i detta avsnitt att ge vissa förklaringar 

och definitioner av begrepp som fackuttryck som förekommer i uppsatsen och i 

källmaterialet i stort. Av konsekvensskäl och av vetenskapliga precisionsskäl kommer 

begreppen att omskrivas precis så som de förekommer i källmaterialet. Emellertid 

kommer de begrepp som anses kontroversiella eller svårtillgängliga att getts viss 

bakgrund och definition härnedan.  

 Inledningsvis ska begreppen »idiot«, »sinnesslö« och »sinnessjuk« ges viss 

bakgrund och även försök till definition. Särskilt begreppet idiot kan utifrån vår samtids 

värden och människosyn sannolikt förstås som värdeladdat och kontroversiellt av oss 

efterlevande. Möjligtvis kan också begreppen sinnesslö och sinnessjuk uppfattas på 

liknande sätt. Att förstå begreppen utifrån våra moderna uppfattningar leder sannolikt till 

att begreppen blir historiska anakronismer. Mot bakgrund av att begreppen riskerar att 

bli kontroverser såväl som anakronismer är det alltså viktigt att ge dessa en definition 

utifrån sin historiska kontext.  

 Termen idiot har av barnpsykiatrikern och förra medicinalrådet Karl Grunewald 

betraktats vara ungefärligt motsvarande en person med medfödd utvecklingsstörning. 

Följaktligen är den avgörande skillnaden mellan en idiot och en sinnessjuk att den senare 
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har förvärvat sjukdomen efter födseln, medan den tidigare har varit sjuk sedan födseln. 

Här bör även tilläggas att idioti länge sågs som en särskild typ av sinnessjukdom, även 

om de båda diagnoserna rent definitionsmässigt skildes från varandra.
18

 Beträffande vem 

som var sinnesslö kan det något förenklat sägas att den sinnesslöa var densamma som 

idioten. En skarpare precisering av hur begreppen bör förstås återfinns även i detta fall 

hos Karl Grunewald, vars definitioner, så långt det är möjligt, fungerar som utgångs-

punkter även för denna uppsats.
19

  

Det bör dock tilläggas att begreppet är problematiskt att definiera. Tidigare 

forskning har pekat på att de som betraktades vara sinnesslöa i själva verket var en 

mycket heterogen grupp, som på många sätt hade inbördes skillnader och särdrag.
20

 I 

denna mening upplevs också indelningen i bildbara och obildbara sinnesslöa som något 

problematiska benämningar. Vem var egentligen bildbar respektive obildbar? Histori-

kern Judith Areschoug berör denna problematik något, även om hennes huvudsakliga 

sätt att angripa problematiken fokuserar på de intelligensmätningar som under framför 

allt 1940-talet intensifierades för diagnostisering.
21

 Vad som däremot kan sägas om 

begreppen är att den som inte förmådde tillgodogöra sig folkskolans undervisning ofta 

befarades vara sinnesslö, även om gränsen för hjälpklass och sinnesslöundervisning 

förblev flytande under lång tid.
22

 

 Också själva de för sinnesslöa avsedda anstalterna benämns på flertalet olika sätt i 

källorna, inte sällan i nästan synonyma förhållanden till varandra. Uppfostringsanstalt, 

Idiothem och Sinnesslöanstalt är de tre vanligaste benämningarna i källorna, varför dessa 

ska ges ett försök till definition. Något förenklat kan det sägas att samliga benämningar i 

detta specifika material åsyftar detsamma, nämligen Västmanlands sinnesslöanstalt i 

Sofielund. En annan benämning på densamma är Sofielunds vård- och skolhem. Dessa 

benämningar får vi anledning att återkomma till. Beträffande benämningen Uppfost-

ringsanstalt kan den möjligen ses i ljuset av den starka tilltron till uppfostran som en 

essentiell komponent i resocialiseringen av bl.a. sinneslöa och lata under början av 1900-

talet.
23

 Beträffande benämningen Idiotanstalt är denna baserad på en äldre term för att 

beskriva intellektuell efterblivenhet, nämligen idiot. Som tidigare har antytts var 
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 Grunewald, Karl (2010), s. 15-17 
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sannolikt begreppet inte särskilt anstötligt eller kontroversiellt av sin samtid. För att säga 

något om hur idiot kom att benämnas sinnesslö bör det omtalas att Föreningen för 

sinnesslöa barns vård med filantropen Otto von Feilitzen som huvudman i slutet av 

1860-talet föreslog en övergång från benämningen idiot till benämningen sinnesslö.
24

 

Emellertid kan det möjligen vara väl förenklat att tro att en omedelbar övergång kom till 

stånd. Begreppet idiot och varianter av detsamma förekom även efter den föreslagna 

övergången i slutet av 1860-talet, som visar sig bland annat i de skäl som anges till att 

personerna i denna undersökning skrevs in vid sinnesslöanstalten i Sofielund.
25

  

 Begreppet abnorm behöver likväl beröras helt kort, för att klargöra något om 

denna i viss mening problematiska term. Återigen utgår den tillämpade definitionen av 

begreppets mening i detta sammanhang från Karl Grunewalds repertoar, där begreppet 

abnorm i sin tur är relaterat till de barn som omfattades av abnormundervisningen, 

däribland grupper såsom dövstumma, sinnesslöa, blinda, vanföra (rörelsehindrade) och 

fallandesjuka (epileptiker). Således kan begreppet förstås som en generell beteckning för 

olika avvikande grupper av barn, som också omfattades av abnormundervisningen.
26

 

 Två begrepp som vidare ska beröras helt kort är asyl och arbetshem. Det senare 

begreppet, arbetshem, har av Judith Areschoug betraktats vara den plats dit bland andra 

de för skolverksamheten överåriga eller oförmögna sinnesslöa institutionaliserades. 

Detta naturligtvis förutsatt att de sinneslöa var i fortsatt behov av vård efter skolans 

slut.
27

 Emellertid bör det sannolikt tilläggas att Areschougs omskrivning inte är 

tillräcklig för en definition av begreppet och även att detta heller inte tycks ha varit 

hennes intention. Arbetshem har också nyttjats för att placera bildbara sinnesslöa med 

särskild fallenhet för olika kroppsarbeten eller hantverk, som dessutom förmodades ha 

viss anställningsbarhet efter övning inom arbetshemmets verksamhet.
28

 En avslutande 

term är asyl, som kort ska sägas något om. Den ungefärliga innebörden i de institutioner 

som benämndes asyl var enligt barnpsykiatrikern och förra medicinalrådet Karl 

Grunewald en plats där i regel obildbara sinneslöa eller aggressiva sinnesslöa vårdades.
29
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 Grunewald, Karl (2009), s. 16 
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 Avslutningsvis ska två begrepp definieras som är nödvändiga för att besvara 

frågeställningen om vilken socioekonomisk bakgrund undersökningspersonerna kom 

ifrån. Med arbetarklass avses i denna undersökning samtliga fall där undersökningsper-

sonens far har arbetat med jorden eller på en gård, där yrkena landbonde, daglönare, 

brukare, stalldräng, gruvarbetare, arrendator och hemmansägare ingår. Varför hemmans-

ägare i detta avseende har räknats till arbetarklassen kommer sig av att ingen av 

undersökningspersonerna, vars föräldrar var hemmansägare, har kunnat anses vara mer 

välbeställda än de övriga arbetarklasshemmen.
30

 Möjligen var hemmansägarfamiljernas 

jordtillgångar så begränsade till storleken att de knappast räckte till mer än att livnära 

den egna familjen. Som hantverksyrken har målare, sadelmakare och snickare räknats. 

Till den sista socioekonomiska gruppen, lägre samhällsklasser, har fattighjon och 

medellösa personer som har upptagits av fattigvården räknats. 

 

2. Tidigare forskning och litteratur 

Detta avsnitt är disponerat utifrån en modell där tidigare forskning som överlag är 

relevant för denna studie på generell nivå först presenteras, varefter mer specifik 

forskning på området presenteras löpande i fallande skala från generell till specifik. 

Avsnittet inkluderar såväl presentationer av ämnesteoretiska publikationer och dess 

författare, såväl som tidigare forskning om bland annat svensk fattigvård, sinnessjuk-

vård, sinnesslövård och vårdideologi.  

  

2.1 Kontroll, människosyn och folkskolan under 1800-talet 

Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) har i Vansinnets historia 

under den klassiska epoken pekat på att debatten omkring sekelskiftet 1800 i allt högre 

grad kom att ta sinnessjukdomarna i anspråk. Han har också pekat på hur olika 

tidsperioder och deras värderingar har möjliggjort olika diskurser om vansinnet och det 

sjukliga. På en generell nivå har Foucaults tankar varit grundläggande för annan 

forskning, inte minst för delar av den forskning som har använts i denna uppsats.
31

 

Vidare har han menat att synen på de vansinniga förändrades under samma period, från 

en samstämmighet om de sinnessjuka som något djuriskt till en mer human uppfattning 

om desamma.
32

 Enligt sociologen Bengt Sjöström bör emellertid Foucaults utgångspunkt 
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beträffande psykiatrins utveckling och den omvärderade synen på sinnessjuka i slutet av 

1700-talet och början av 1800-talet, förstås som en process där kontrollen över 

sinnessjuka och vanartiga byter form, enligt dennes avhandling i Kliniken tar över 

dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt. Således tycks Sjöström mena 

att Foucault i grunden inte menar att sekelskiftet 1800 ska förstås som en tid då 

sinnessjuka genomgick en emancipation, utan snarare att kontrollen över dem antog nya 

former.
33

  

 Historikern Gunnar Richardson har i sin bok Svensk utbildningshistoria: skola och 

samhälle förr och nu pekat på att folkskolans framväxt har betraktats som en garant för 

att det svenska folket bland annat skulle tillgodose sig färdigheter och kunskaper i ljuset 

av det svenska samhällets förändring och för att stärkta det medborgerliga inflytandet i 

landet. I viss mening kom utvecklingen också att beröra bildbara sinnesslöa, vars 

undervisning i abnormskolan i allt väsentligt motsvarade en förenklad version av 

folkskolans undervisning, enligt 1842 års folkskolestadga.
34

 Först år 1944, garanteras 

emellertid sinneslöa rätt till utbildning i särskild skola, även om många i sinnesslöa 

redan innan deltog i pedagogisk verksamhet.
35

 

  

2.2 Sinnesslö i Sverige omkring sekelskiftet 1900 

För att diskutera de sinnesslöas förflutna är det nödvändigt att skapa viss förståelse för 

de sinnessjukas förflutna likväl, eftersom grupperna i regel sammanföll med varandra 

under lång tid, som medicinhistorikern Roger Qvarsell har påpekat i sin bok Vårdens 

idéhistoria. Han menar också att dövstumma förväxlades med sinnesslöa och att 

behandling och terapiformer i regel var desamma för grupperna, före 1800-talets mitt. 

Under 1800-talets senare hälft menar emellertid Qvarsell att behandlingen av de psykiskt 

utvecklingsstörda antog nya former, främst inspirerade av biologiska och medicinska 

perspektiv. Under samma period stärktes också ärftlighets- och degenerationsläran enligt 

Qvarsell, varför utvecklingsstörningar i många fall kom att förklaras genom ärftliga 

faktorer.
36

 Exempelvis ansågs lättare grader av sinnesslöhet oftast drabba samhällets 

lägre klasser genom arv och bristfällig uppväxtmiljö, medan grövre sinnesslöhet sades 
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kunna drabba vilken familjs som helst, som då ofta relaterades till havandeskapsolyckor 

och andra missöden.
37

   

Det förebyggande arbetet ifråga om sinnesslöhet kom, menar densamme, från 

1800-talets mitt fram till 1900-talets första decennier att bestå av bland annat internering 

och omhändertagande av de utvecklingsstörda. En aspekt av interneringen var enligt 

samtiden att minska giftermålsfrekvensen hos sinneslöa, som i förlängningen kom att 

leda till äktenskapsförbud för sinnesslöa och sinnesjuka år 1915 och de svenska 

steriliseringslagarnas införande, i mitten av 1930-talet.
38

 Interneringsidealet kom bland 

annat att beröra samhällsgrupper såsom sinnessjuka, sinnesslöa och kriminella som på så 

vis skulle resocialiseras, menar Qvarsell vidare.
39

  

 Beträffande steriliseringslagarna som preventivmetod har Qvarsells historiker-

kollega Judith Areschoug i sin bok Det sinnesslöa skolbarnet – Undervisning, tvång och 

medborgarskap 1925-1954 menat att steriliseringslagarna likväl kan betraktas som ett 

uttryck för statlig kontroll av människans mest privata sfär.
40

 Roger Qvarsell har vidare 

menat behandlingsformerna i institutioner såsom sinneslövården, sinnessjukvården och 

kriminalvården från 1800-talets mitt blev allt mer pedagogiserade. Han menar att 

uppfostransideal var starka under tidsperioden, och att en övertygelse om att uppfostran 

och undervisning stod i förgrunden för mänsklig utveckling var starkt förankrad redan 

från 1800-talets början.
41

  

 En annan något summarisk sammanfattning av den generella utvecklingen för 

sinnesslövård och de sinnesslöas roll i samhället har gjorts av Mårten Söder, professor 

emeritus i Sociologi, i hans publikation Anstalter för utvecklingsstörda: en historisk-

sociologisk beskrivning av utvecklingen. Författaren har pekat på att den ideologiska 

utvecklingen av sinnesslövården från 1800-talets senare hälft och fram till de första 

decennierna av 1900-talet kom att resultera i att den sinnesslöa gick från att ha varit 

någon som behövde skyddas från samhället, till någon som samhället behövde skyddas 

från. På detta sätt motiverades vidare olika former av omhändertaganden av de 

sinnesslöa.
42

 Han har också pekat på hur de ovan nämnda ideologiska processerna 
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sammanföll med det tidiga 1900-talets rasideologiska idéer.
43

 En annan slutsats som har 

dragits av Judith Areschoug är att sinnesslöheten länge ansågs vara relaterad till ett 

flackt känsloliv och svårigheter i att kontrollera sina drifter, som också låg till grund för 

bedömningen av sinnesslöhet. Uppförandet i sociala situationer ansågs vara utmärkande 

för de sinnesslöa, menar Areschoug.
44

 

 

2.3 Liberala förebilder och utvecklingspessimism 

Historikern Mikael Sjögren har i sin bok Fattigvård och folkuppfostran. Liberal 

fattigvårdspolitik 1903-1918 pekat på att svensk fattigvård vid tiden omkring sekelskiftet 

1900 karaktäriserades av en dualistisk syn på de människor som var mindre bemedlade. 

Å ena sidan skulle fattiga och svaga, däribland många sinnesslöa, beskyddas och 

resocialiseras, medan de lata och lättjefulla, å andra sidan, skulle fostras in i arbetsam-

het. Författaren menar att en grundläggande socialpolitisk föreställning i början av 1900-

talet var att det fanns ”värdiga” och ”ovärdiga fattiga”, där de som inte hade arbetsför-

måga representerade den första gruppen, medan de ovilliga och lättjefulla representerade 

den andra.
45

 Sjögren menar att 

 

Folkuppfostran som socialpolitisk organisationsmodell syftade till att forma indi-

viden till att passa in i ett liberalt samhälle med fri marknad. Socialpolitiken skulle 

[…] fylla en roll för det ekonomiska framåtskridandet samtidigt som den skulle 

förverkliga frihetsdimension[-en, förfs. anm.] i den liberala självhjälpstanken; den 

självständiga människan.
46

 

  

För att uppnå självständighet i det svenska industrisamhället, och därmed även att 

fullfölja den liberala socialpolitikens samtidsideal, genomfördes huvudsakligen de 

pedagogiska satsningarna på de sinnesslöa som ansågs bildbara.
47

 En motsvarande 

utveckling har sociologen Bengt Sjöström omtalat inom sinnessjukvården, som från 

mitten av 1800-talet kom att behandla i huvudsak botbara sinnessjuka.
48

 Mårten Söder 

har i sin bok Anstalter för utvecklingsstörda emellertid pekat på att sinnesslövården 

genomgick en verksamhetskris under 1900-talets första decennier, mot bakgrund av 
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bristande resultat ifråga om resocialisering och självständighet hos sinnesslöa.
49

 

Areschoug omskriver vidare att 1800-talets utvecklingsoptimism för sinnesslöa i ökande 

takt under 1900-talets första decennier kom att ersättas av en etablerad utvecklingspes-

simism, som i viss mening också kom att innebära en minskad tilltro till utveckling 

genom pedagogik. Som en följd av den omtalade pessimismen kom särskilt de 

vanartiga
50

 att betraktas som ett särskilt stort hot mot samhället.
51

   

En grundläggande princip för anstaltsinterneringen från mitten av 1800-talet, som 

alltså kom att beröra såväl sinnesjuka och sinnesslöa som kriminella, var fördömandet av 

sysslolösheten, menar Foucault. Vid sidan av den moraliska uppfostran var arbetet 

centralt i behandlingen av de vansinniga.
52

 Med hjälp av Foucaults utgångspunkt har 

etnologen Mikael Eivegård menat att ”Var än sysslolösheten tilläts breda ut sig, ansågs 

den bidra till social oordning och en asocial människoprodukt […]”
53

, med vilket alltså 

antyds att sysslolösheten ansågs vara ett hot mot såväl mänsklig natur som mot 

samhället i övrigt. Utifrån Eivegårds ovan nämnda perspektiv i boken Frihetens milda 

disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970 och 

Foucaults perspektiv i Vansinnets historia under den klassiska epoken kom även 

sinnesslövården i Sverige att beröras av sysselsättningsidealet, som kanske är som mest 

framträdande ifråga om de särskilda arbetshemmen som inte var sällsynta vid svenska 

sinnesslöanstalter.
54

  

 

2.4 Sinnesslöa skolhemselever i modern forskning 

Judith Arechoug har påpekat att hennes egen forskning och även andras tyder på att 

sinnesslöa inte betraktades som samhällsfarliga individer, utvecklingspessimismen och 

de socialdarwinistiska underströmningarna till trots.
55

 Utifrån två uppföljningar av 

skolhemselever vid två sinnesslöanstalter 1925-1954 har Areschoug också funnit att en 

övervägande del av undersökningspersonerna i hennes egen forskning, som i allt 

väsentligt har ett liknande fokus som denna uppsats, var av arbetarklassbakgrund. Hon 

nyanserar särskilt att det alltså ingalunda var så att de sinnesslöa i hennes studie generellt 
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var sprungna från samhällets bottenskikt, utan just från arbetarklassen.
56

 En ytterligare 

aspekt som Areschoug har funnit i sin forskning om två sinnesslöanstalter är att hem- 

och familjeförhållanden inte var något som generellt sett efterfrågades vid intagningen 

till Storängens sinnesslöanstalt och Norrköpings externatskola.
57

 För att vidare diskutera 

Judith Areschougs forskning på området har hon menat att det var folkskolans 

målsättningar och kunskapskrav som satte agendan för vem som var i behov av 

exempelvis sinnesslöundervisning. Den som inte kunde tillgodose sig folkskolans 

undervisning var sannolikt objekt för utredning beträffande sinnesslöundervisning.  

 På så vis tycks författaren mena att sinnesslöundervisningen var relaterad till 

folkskoleundervisningen.
58

 Vidare beskriver hon att en central slutsats för hennes egen 

fallstudie av två sinnesslöskolor är att den bild som framkommer av de intagna 

skolhemseleverna inte stödjer samtidens samhälleliga uppfattning om de intagna som 

samhällsfaror.
59

 Emellertid tycks hon också vara ense med bland andra Mårten Söder om 

att det endast var ett fåtal av de sinnesslöa skolhemseleverna som efter utbildningen 

kunde försörja sig själva, som självständiga och liberalidealistiska samhällsmedborga-

re.
60

 Till diskussionen kan också tillfogas att barnpsykiatrikern och förra medicinalrådet 

Karl Grunewald i sin bok Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia har 

menat att många skolhem runtom i landet upplevde problem med diagnostiseringen av 

bildbara och obildbara sinnesslöa. Därför var det enligt författaren inte ovanligt att 

sinnesslöa skolhemselever återsändes hem mot bakgrund av att de efter prövning ansågs 

obildbara, trots att de vid tidigare diagnostisering hade ansetts mottagliga för såväl 

uppfostran och som inlärning.
61

  

 

3. Bakgrund 

 

Under 1800-talet förändras synen på de sinnesslöas och de sinnesjukas roll som 

samhällsmedborgare. Vid början av samma århundrade började läkare och pedagoger 

intressera sig för de sinnesslöa mot bakgrund av främst två anledningar. För det första 

väckte samtidens försök att uppfostra så kallade »vilda barn« både intresse och 

förhoppningar, och för det andra tillskrevs uppfostran och utbildning en central roll i 
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resocialiseringen av »vildarna«. Från i huvudsak mitten av 1800-talet integreras också 

ett medicinskt, biologiskt perspektiv i sinnesslöfrågan, som tillsammans med ett i 

grunden pedagogiskt perspektiv på samma fråga banade väg för att uppfostringsinstitu-

tioner inom bland annat kriminalvård, sinnesslövård och sinnessjukvård togs i bruk på 

bred front.
62

  

 Omkring 1800-talets slut och sekelskiftet 1900 förändras det svenska samhället 

avsevärt. Emigration och industrialisering tillhör två av de generella processerna i det 

svenska samhället omkring tiden för denna undersökning, men likväl skedde omfattande 

vårdideologiska och socialpolitiska reformer under samma tid. Den utbredda utveck-

lingsoptimismen som hade dominerat frågan om sinnesslöas vård under 1860- och 1870-

talen började omkring sekelskiftet 1900 att övergå i en mer pessimistisk uppfattning.
63

 I 

allt högre grad odlas uppfattningen om att sinneslöanstalternas egentliga uppdrag torde 

vara att ombesörja ett livslångt omhändertagande av de sinneslöa. De tidigare filantro-

piska bevekelsegrunderna och de kristna värdena som hade legat till grund för sinnesslö-

as rätt till utveckling och vård föll i allt högre grad till föga för socialdarwinistiska 

strömningar, som snarare föreskrev att det i själva verket var samhällets organisation 

som skulle skyddas från de sinnesslöa. Uppfattningen om arvs- och miljörelaterade 

orsaksförklaringar växte sig allt starkare inom sinnesslöfrågan och den medicinska 

diskursen under 1900-talets första decennier, som vidare styrkte en pessimistisk hållning 

till sinnesslöas utvecklingspotential.
64

  Å andra sidan stärktes också barnens roll i 

samhället som samtidspolitiskt debattämne och därmed också frågor som alla barns rätt 

till utbildning.
65

 År 1901 fanns sammanlagt 7685 diagnostiserade sinnesslöa (idioter) i 

Sverige, enligt Medicinalstyrelsens officiella statistik.
66

 

 Den utvecklingspessimistiska och socialdarwinistiska hållningen till sinnesslöas 

samhälleliga roll växte sig än starkare i Sverige under mellankrigstiden, till följd av 

såväl hög arbetslöshet som demografiska kriser landet. Främst under 1920-talet kom 

befolkningsfrågan i hög grad att domineras av rashygienisk ideologi, för att under 
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efterkrigstiden hanteras genom socialpolitiska reformer.
67

 Den utvecklingspessimistiska 

trenden kan bland annat ses i 1935 års steriliseringslag, som i förlängningen kom att 

beröra sinnesslöa svenskar genom ett tusental steriliseringar per år.
68

 Västmanlands 

sinnesslöanstalt å Sofielund bör ses i ljuset av den ovanstående utvecklingen, vilket 

Mårten Söder har föreslagit som utgångspunkt för förståelsen av de sinnesslöas förflutna 

under 1900-talets första decennier.
69

   

 Ansvarig tillsynsmyndighet för sinnesslövården var kungliga Medicinalstyrel-

sen fram till år 1945, då den ersattes av Skolöverstyrelsen. Vid enskilda skolhem var det 

i första hand föreståndaren eller föreståndarinnan som hade det operativa ansvaret för 

verksamheten, liksom den huvudsakliga kompetensen i att avgöra huruvida skolhems-

eleverna gjorde bäst i att stanna på anstalten eller i att bli återförda till sina hem eller till 

en annan avdelning. Alltså hade vare sig de sinnesslöa själva eller deras föräldrar något 

verkligt inflytande över vare sig utskrivningar eller förflyttningar av barnen i sinnes-

slöskolan. Emellertid var själva distinktionen mellan en elev i behov av hjälpklass och 

en elev i behov av sinnesslöundervisning länge ett problem, som delvis avhjälptes med 

de på 1940-talet vanligt förekommande intelligenstesterna.
70

 Sinnesslövården dominera-

des under den första hälften av 1900-talet av den psykiatriska diskursen som hade växt 

fram från mitten av 1800-talet, som betraktade sinnesslöheten som ett problem av 

psykiatrisk art. Under slutet av 1800-talet och vidare in på 1900-talet var den stigande 

efterfrågan på skolhemsplatser vid rikets olika sinnesslöanstalter för stor för att staten 

skulle anse det rimligt att institutionalisera precis alla behövande vid ett skolhem. 

Således kom inte skolhemmens utbyggnad att beröra alla sinneslöa i Sverige, mot 

bakgrund av att efterfrågan länge var betydligt större än tillgången.
71

 År 1918 påpekade 

Alfréd Petrén i en redogörelse till Kungliga Medicinalstyrelsen emellertid att de elever 

som hade intagits till skolhem med fördel tilläts prioritera den undervisning som gick 

särskilt bra, förutsatt att annan undervisning gick mindre bra. I Petréns rapport omtalas 

att flertalet svenska skolhem hade ambitionen att administrera olika elevers undervisning 

utifrån deras individuella fallenheter, där exempelvis en teoretiskt svag elev som var 

stark i praktiska ämnen skulle fortsätta undervisas huvudsakligen i praktiska ämnen.
72
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 Driften och ansvaret över Västmanlands sinnesslöanstalt å Sofielund övertogs 

år 1890 av Landstinget Västmanland, efter överlåtelse från makarna Rudolf David Bruce 

och Sofia Magdalena Bruce som grundade verksamheten år 1865.
73

 Fram till 1938 var 

inte svenska landsting tvungna att åta sig ansvaret för sinnesslö- eller dövstumundervis-

ning, varför landstingets övertagande i detta fall var ett frivilligt ansvarstagande.
74

 År 

1890 tillförordnades fröken Elsie Blomqvist som föreståndarinna för Sofielund, som vid 

tiden kunde ta emot totalt 20 personer för vård och/eller utbildning. Under perioden 

1890-1904 ökade det maximala intagningsantalet successivt och efter år 1900 blev 

Sofielund i huvudsak en pedagogisk institution. I tidigare amatörforskning har det 

menats att Sofielund redan år 1880 var ett renodlat idiothem, även om det möjligen kan 

vara något problematiskt att avgöra av egentligen ett renodlat idiothem innebar vid tiden. 

Efter år 1900 beslutades även att Sofielund i huvudsak skulle ta emot bildbara sinnesslöa 

barn vari också skolhemsverksamheten blev primär för Västmanlands sinnesslöanstalt å 

Sofielund. Vidare skulle i regel bara elever inom åldersspannet 6-12 år antas till 

anstalten från och med år 1905. I samband med föreståndarinnan Elsie Blomqvists 

avgång år 1904 kunde anstalten ta emot 34-37 sinnesslöa barn.
75

  

Elsie Blomqvists efterträdare kom att bli fröken Elin Gunnarsson, som var opera-

tivt ansvarig för sinnesslöanstalten i Sofielund mellan 1904 och 1918. Under perioden 

1904-1910 ökade successivt det maximala intagningsantalet från omkring 35 personer 

till ungefär 49 stycken, för att därefter utökas till omkring 104 personer år 1915, efter att 

Medicinalstyrelsen godkänt en justering av intagningsantalet. Under perioden fördubb-

lades även antalet anställda personal vid Sofielund. Fröken Elin Gunnarsson slutade sin 

tjänst vid Sofielund år 1918.
76

 Omkring tiden från 1890-1918 var det vid sinnesslöan-

stalten i Sofielund svårt att rekrytera områdeskompetent personal, mot bakgrund av att 

anstalten ansågs ligga avsides från större städer såsom Västerås. Detta var väsentligt för 

den arbetssökande främst mot bakgrund av att tjänsten vid Sofielund var en internats-

tjänst, som alltså innebar att personalen hade sitt eget boende inom anstalten.
77

 År 1895 

fanns sammanlagt 19 anstalter för bildbara sinnesslöa i riket. Vid sidan av dessa anstalter 

fanns vid tiden 5 fristående skolor eller arbetshem. Motsvarande siffra för år 1910 var att 

sammanlagt 25 anstalter för bildbara sinnesslöa och fanns, samt ytterligare två fristående 
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anstalter.
78

 För bildbara barn som antogs till Sofielunds skolhem var vistelsen belagd 

med en årsavgift, som antingen skulle avläggas av barnens föräldrar eller med hjälp av 

fattigvården.
79
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4. Resultat 

 

För att behålla både tydlighet och läsvärde kommer presentationen av undersökningens 

resultat utgå från en tematisk disposition, som i sin tur står i relation till undersökningens 

frågeställningar. Som tidigare har påpekats är samtliga namn som förekommer i 

presentationen av undersökningen helt fingerade. 

 

4.1 Före intagningen till Västmanlands sinnesslöanstalt i Sofielund 

Resultatet av undersökningen kring de två första frågeställningarna i uppsatsen visar i 

hög grad att undersökningspersonernas socioekonomiska bakgrunder och hem- och 

familjeförhållanden var olika varandra. Härnedan presenteras undersökningspersonerna 

för att förhoppningsvis kunna ge läsaren en bild av hur de 18 undersökningspersonerna 

levde innan intagningen till Västmanlands sinnesslöanstalt i Sofielund. 

 Anna Bergman föddes år 1896, som dotter till modern Hanna Bergman. Vid 

födelsen var hennes far okänd av såväl modern som hemsocknens kyrkoherde. Annas 

mor var enligt hemsocknens kyrkoherde idiot och hade utöver dottern Anna flertalet 

oäkta barn sedan tidigare. Samma kyrkoherde vittnar om att det inte bara var modern 

Hanna Bergman som hade besvär med sitt sinne, utan snare att hela släkten hade det på 

ett eller annat sätt. Annas mor ansågs inte vara vare sig kapabel eller lämplig att ha 

vårdnadsansvaret över dottern Anna, varför hon i barnaår omhändertas av fattigvårdssty-

relsen, med densamma som laga målsman.
80

  

 Maria Norrman föddes år 1895, som dotter till arbetaren Petter Norrman och 

hans hustru Ingegerd Norrman. Flickans farfar var enligt läkares och kyrkoherdes 

utlåtande en drucken man, som inte drog sig för vare sig spriten eller annat. Emellertid 

vittnas om att vare sig flickans mor eller far ansågs ägna sig åt några former av 

osedligheter, såsom dryckenskap. Något mer ingående kommenteras inte Maria 

Norrmans hem- eller familjemiljö.
81

 

 Elisabeth Juhlin föddes år 1889. Hennes far var hemmansägaren Herbert Juhlin 

och hennes mor var Herberts hustru Astrid Juhlin. Emellertid omtalas hur flickans mor 

Astrid år 1892 blir änka och dottern tillika faderlös. Familjen Juhlin beskrivs i övrigt 

som sedliga och stillsamma, utan anlag för dryckenskap. Elisabeths syskon och andra 
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familjemedlemmar var normalbegåvade enligt läkarens utlåtande, med undantag för ett 

fåtal egendomligheter i olika familjemedlemmars lynnen.
82

 

 Lynn Nilsson föddes år 1891 av modern Karin Nilsson, som i sin tur var 

målaren Eskil Nilssons hustru. Såväl Lynns far som farfar har enligt både läkare och 

kyrkoherde varit begripna i starka drycker under sina liv. Emellertid beskrivs hur 

familjen levde i sämja tillsammans, faderns dryckenskap till trots. Vidare beskrivs en av 

Lynns kusiner lida av sinnessjukdom. Vare sig flickans mor eller far beskrivs som 

särskilt begåvade, men ändå tillräckligt begåvade för att inte anses vara eljest eller 

olämpliga som vårdnadshavare.
83

 

 Fredrik Johansson var född som son till gruvarbetaren K.E. Johansson, av en 

mor som inte nämns till namnet. Däremot omnämns modern ha varit besläktad med 

fadern, de var kusiner.
84

 Det framkommer också att pojken Fredrik hade besvär med 

såväl renlighet som skötsel vid ankomsten till skolhemmet vid sinnesslöanstalten i 

Sofielund. Fredrik hade vid ankomsten till Sofielund ”ett sjukligt utseende, […] 

obehaglig lukt samt hudsjukdom på insidan af händer och på undersidan af fötterna”.
85

 

 Johanna Pettersson var dotter till modern Cornelia Pettersson år 1889. Hennes 

far och tillika Cornelias make var landbonden Algot Pettersson. Tillsammans tycks 

familjen ha levt ett sedligt och stillsamt liv. Vare sig kyrkoherde eller läkare har angivit 

några anmärkningar på vare sig sedlighet, dryckenskap eller oegentligheter.
86

 

 Mathilda Granhäll, född år 1891, var dotter till kolaren Sven Erik Granhäll och 

dennes hustru Anna Granhäll. Såväl far som farfar i familjen Granhäll var begivna i 

dryckenskap enligt läkares utlåtande, men utöver de förvecklingar och problem som 

dryckenskapen möjligen kunde tänkas medföra, nämns inga andra osedligheter i 

familjens leverne. På moderns sida nämns inget alls om vare sig dryckenskap eller 

annat.
87

 

 Elma Johansson föddes år 1892 av modern Tilda Johansson, hustru till en 

hemmansägare. Emellertid omnämns aldrig Elmas fars namn i källorna. Vad som 

däremot omtalas är att fadern dog före år 1902, som är det år då Elma skrivs in vid 

skolhemmet vid sinnesslöanstalten i Sofielund. Således blev modern änka när Elma var 
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tio år eller yngre. Flickans far och farmor beskrivs som missbildade och tillika beskrivs 

flickans morfar ha haft ett mycket egendomligt humör. Flickans moster var enligt 

läkares utlåtande efterbliven i förståndsutvecklingen, och flickans bror var enligt 

densamma intagen vid hospital sedan 1898 för sinnessjukdom. Innan faderns död var 

han redan innan Elmas födelse begripen i dryckenskap enligt såväl kyrkoherde som 

läkare.
88

 

 Pojken Axel Dahlström föddes år 1889 som son till sadelmakaren P.G. 

Dahlström. Vem pojkens mor var framkommer inte av källorna, då hon inte nämns 

överhuvudtaget. Vad som framkommer är att föräldrarna inte var besläktade med 

varandra och att farfadern sannolikt var begripen i dryckenskap, men läkaren har 

markerat sin reservation för att han inte kunde avgöra saken säkert. Kyrkoherdens 

uppgifter om familjen och hemmet saknas helt för pojken Axel.
89

  

 Anna Klara Söderberg föddes år 1892. Hennes far nämns i källorna inte med 

namn. Emellertid framkommer att han dog tidigt i Anna Klaras liv. Flickans mor 

omtalas som oordentlig, slö och likgiltig i lynnet. Sammantaget beskrivs hon inte ha 

varit en lämplig vårdnadshavare för dottern Anna Klara. Ursprungligen var flickan född 

i Tyskland, men senare flyttad till Sverige. Det framkommer av källorna hur modern allt 

sedan faderns död var en förfärlig vårdnadshavare. Flickan blev före intagning vid 

sinnesslöaanstalten i Sofielund upptagen av fattigvården i sin hemsocken, där densamma 

blev hennes laga vårdnadshavare.
90

 

 Johan Erik Eriksson föddes år 1876 och i källorna finns bara begränsad 

information om dennes hem- och familjeförhållanden. Vare sig pojkens far eller pojkens 

mor nämns vid namn. Däremot omtalas att både Johan Erik Erikssons mor och far dog 

före inskrivning vid sinnesslöanstalten i Sofielund.
91

 Emellertid omtalas i en intagnings-

lista för år 1895 att Johan Erik Erikssons far var arbetare till yrket.
92

 Av en korrespon-

dens mellan Sofielunds styrelse och Fattigvårdsstyrelsen omtalas vidare att fattigvården 

åtog sig att betala Johan Erik Erikssons årsavgifter för vistelsen vid sinnesslöanstalten 

från år 1895, då han blev intagen. Möjligen tyder korrespondensen på att Johan Erik 

Eriksson var medellös vid tiden för inskrivningen.
93
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 Ernst Eriksson föddes som son till stalldrängen Erik Eriksson och dennes hustru 

Hulda Karin Blomberg. Hemmiljön beskrivs i det närmaste som ett arbetarklasshem, 

som en miljö där enkla förhållanden rådde. Vare sig far eller mor var fallna i drycken-

skap eller andra osedligheter enligt läkare och kyrkoherde. Ernsts hem- och familjeför-

hållanden omtalas inte mycket i detalj, förutom att familjen omtalas som en arbetarklass-

familj.
94

 

 Wilma Andersson föddes år 1889, som dotter till hemmansägaren Ulf 

Andersson och dennes hustru, vars namn inte framkommer i källorna. Vare sig 

kyrkoherde eller läkare har rapporterat något särskilt om familjens sedliga förhållanden 

och deras sjukdomshistorik. Sannolikt var familjens sammantagna förhållanden sedliga. 

Däremot återfinns i den personliga akten för Wilma Andersson en korrespondens mellan 

hennes föräldrar och Sofielunds styrelse. I huvudsak diskuteras ett förmodat missför-

stånd om att Wilma skulle lida av fallandesjuka
95

, där hennes föräldrar strikt menar att 

flickan inte har någon sådan sjukdom, medan Sofielunds styrelse förefaller mer 

tveksamma, enligt vad som kan utläsas ur källorna.
96

  

 Gossen Amadeus Larsson föddes år 1893, som son till fattighjonet tillika änkan 

Magdalena Larsson. Av ett brev i Amadeus Larssons personakt kan det utläsas att 

modern var helt medellös redan tidigt i pojkens liv, detta efter faderns, tillika Magdale-

nas makes, bortgång. Likväl framkommer att modern har ansökt om att få reducerad 

årsavgift hos Sofielunds styrelse. Där framkommer också att familjen senare får hjälp 

med årsavgiften av fattigvårdsstyrelsen, som också ansvarade för den fortsatta vårdna-

den av såväl modern som gossen. Amadeus Larssons far omskrivs inte till namnet, men 

däremot nämns att denne var kraftigt begripen i dryckenskap, att denne var otrogen i 

äktenskapet och att han dessutom hade ett häftigt och stundtals hotfullt lynne.
97

 

 Per Allan Lundberg, son till snickaren Adolf Lundberg och till en moder vars 

namn och sociala ställning inte är framkommer av källorna, föddes år 1886. Redan tidigt 

i pojkens liv går fadern Adolf bort, varefter ansvaret för Per Allan övertas av fattigvår-

den och senare också en förmyndare för pojken.
98

 

 Mathilda Holmquist föddes år 1894, som dotter till brukaren Jan Holmquist och 

hans hustru Karin Holmquist. Vid samtal med såväl läkare som kyrkoherde har fadern 
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själv vittnat om att han inte känner till några egendomligheter i släkten, men att familjen 

Holmquist i sig ingår i en mycket stor släkt. Fadern har påpekat att han omöjligt kunde 

avgöra saken till varje pris, med tanke på släktens storlek. I övrigt har vare sig läkare 

eller kyrkoherde haft några särskilda anmärkningar på familjens sedlighet eller leverne.
99

 

 Flickan Hulda Persson föddes år 1894 av modern och tillika hustrun Lina 

Persson. Hennes far var arrendatorn Anders Persson, som i en korrespondens med 

Sofielunds styrelse bestrider och beklagar sig över den höga årsavgiften för vården vid 

sinnesslöanstalten för dottern Hulda. Bland de övriga upplysningarna om tiden före 

intagningen till Sofielund omtalas Huldas familj som sedlig och stillsam, utan några 

anmärkningar om dryckenskap eller osedligheter.
100

 

 Anges Jansson, dotter till hemmansägaren Fridolin Jansson och hans hustru 

Louise Jansson, föddes år 1892. Det omtalas att hennes mor led av epilepsi och att det 

tidigare har diskuterats intensivt beträffande om moderns tillstånd var tillfälligt eller 

permanent. Modern har också under havandeskap fallit handlöst nerför en trappa. Dock 

omnämns inte om modern vid tillfället för olyckan var havande med Agnes, eller med 

någon av hennes sju syskon. Det omskrivs också att mormodern var något enfaldig som 

person. I övrigt har familjen ansetts sedlig och stillsam, även om fadern beskrivs som 

nästan helt medellös och tyngd av skulder. Emellertid framkommer att fadern inte var 

skuldräknad och nästan utblottad mot bakgrund av dåliga inkomster, utan mot bakgrund 

av att familjen hade många barn att försörja.
101

 

 

4.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder källmaterialet på att undersökningspersonerna kom från något 

sånär ordnade hem och familjer. Det är anmärkningsvärt att undersökningspersonernas 

hem- och familjeförhållanden generellt har beskrivits som normala, med tanke på att 

lättare sinnesslöhet under denna tidsperiod ansågs vara relaterad till orsaksförklaringar 

som dålig uppväxtmiljö och dåliga arvsanlag (se 2.2). En andra slutsats är att de flesta av 

undersökningspersonerna (sammanlagt 12/18) kan sägas ha varit hemmahörande i 

arbetarklasshem. Sammanlagt har tre personer ansetts vara sprungna ur lägre samhälls-

klasser såsom fattighjon och medellösa personer. Slutligen har ytterligare tre undersök-
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ningspersoner ansetts komma från hantverkarfamiljer, som i detta avseende inte har 

räknas som arbetarklassbakgrund. Slutligen tyder denna undersöknings resultat också på 

att familjers alkoholvanor var väsentliga vid intagningen till Sofielund. 

 

4.2 Orsaker till intagning 

Presentationen av resultatet beträffande varför undersökningspersonerna intogs vid 

sinnesslöanstalten i Sofielund kommer skilja sig från den föregående resultatredovis-

ningen. I huvudsak består de av ett kortfattat utlåtande av en läkare, som ingår i 

undersökningspersonernas ansökningshandlingar. Dessutom är i regel orsakerna till 

intagning enligt ansökningarna förhållandevis likartade. Ansökningshandlingarna 

återfinns, i likhet med en stor del av källmaterialet i denna undersökning, i respektive 

undersökningspersons personakt. Den övergripande strukturen i denna del av resultatre-

dovisningen kommer att vara en sammanfogad diskussion, där samtliga personers 

grunder för intagning kommer att beröras på ett eller annat sätt.  

Av källmaterialet framkommer, som nyss antyddes, att grunderna för intagning 

utgår från en läkares utlåtande om saken. I nästan samtliga fall anges lättare grad av 

idioti
102

 och psykisk abnormitet
103

 som de huvudsakliga grunderna till varför undersök-

ningspersonerna har tagits in vid sinnesslöanstalten i Sofielund.
104

  I samtliga fall 

omtalas också att samtliga intagna var i någon mån bildbara och att ingen var farlig för 

sin omgivning.
105

 Vissa av undersökningspersonerna har tagits in mot bakgrund av annat 

än lättare idioti eller psykisk abnormitet. I sammanlagt fyra fall omtalas att olika 

personer lider av hög grad av idioti, eller idioti utan specificerad grad.
106

 

Det vore oprecist att utgå från att dessa personer i likhet med de andra intagna led 

av just lättare idioti. I och med att källmaterialet inte specificerar personernas idioti på 

annat sätt, förefaller det rimligt att dessa redovisas separat. I ett fall omtalas att 

undersökningspersonen Anna Klara Söderberg led av en högre grad av idioti, men att 

denne alltjämt var förmodades vara bildbar. Dessutom led Anna Klara enligt läkares 
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utlåtande av fallandesot, varför hon dessutom ansågs vara i behov av vård för detta.
107

 

Ernst Eriksson led förutom sin ospecificerade grad av idioti även av nedsatt rörelseför-

måga, varför det ansågs nödvändigt att gossen fick vård för även denna nedsättning.
108

 

Ur källmaterialet kan det utläsas att Per Allan Lundberg, skrevs in vid sinnesslöanstalten 

i Sofielund mot bakgrund av dennes häftiga lynne samt dennes epilepsi.
109

 Avslutnings-

vis har en person, med det fingerade namnet Elisabeth Juhlin, skrivits in mot bakgrund 

av att hon var imbecill, som enligt det sena 1800-talets terminologi åsyftade en person 

med en särskild grad av ej allvarlig idioti.
110

  

 

4.2.1 Sammanfattning 

Den vanligaste orsaken till intagning till skolhemmet vid Västmanlands sinnesslöanstalt 

å Sofielund var enligt kyrkoherde och läkare lättare idioti, som i denna uppsats har 

ansetts vara ungefär detsamma som en lättare grad av sinnesslöhet. I vissa fall har också 

andra, i huvudsak fysiska, problem angetts som orsaker till intagning, även om fallen är 

fåtaliga. Samtliga undersökningspersoner ansågs bildbara vid intagningen till Sofielund, 

och dessutom ansågs de vara ofarliga för sin omgivning. 

 

4.3 Uppföljning och beskrivningar av undersökningspersonerna i 

Sofielund 

Denna del av undersökningen disponeras i likhet med den första delen av resultatet (4.1 

Före intagningen till Västmanlands sinnesslöanstalt i Sofielund). Varje undersöknings-

person presenteras löpande och individuellt i avsnittet, med fokus på de kommentarer 

och den uppföljning som förekommer i källmaterialet om varje undersökningsperson. 

Utöver presentationen av undersökningspersonerna diskuteras i ett inledande avsnitt hur 

den generella uppföljningen av de 18 eleverna framkommer i källmaterialet. Ambitionen 

med det inledande avsnittet är att tillgodose läsaren viss information om uppföljningens 

utformning, för att således kunna skapa en förståelse för de utlåtanden som har gjorts om 

undersökningspersonerna. 
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4.3.1 Generellt om uppföljningen vid Sofielunds skolhem 

Av källmaterialet att döma tycks åtminstone en ambition ha varit att skolhemseleverna 

skulle ges betyg och omdömen efter avslutad utbildning. Därtill fanns möjligen också en 

ambition om att elevernas kunskapsutveckling och uppfostransutveckling skulle följas 

upp på ett kontinuerligt sätt. Detta framkommer av en matrikel för skolhemseleverna, 

som delvis ligger till grund för denna undersökning.
111

 Av matrikeln framgår också vilka 

skolämnen som eleverna tränade sina färdigheter i, även om inte alla elever övades i 

precis samma ämnen, vilket vi får anledning att återkomma till. De ämnen som eleverna 

undervisades i var enligt matrikeln Talfärdighet, Innanläsning, Räkning, Skrivning, 

Teckning, Kristendom, Åskådning, Historia och Saga, Sång, Gymnastik och lekar, 

Träslöjd, Korgbinderi, Borstbinderi, Skomakeri, Trädgårdsskötsel, Lantbruk, Vävnad, 

Övrig kvinnlig slöjd samt Husliga sysslor. Utöver ämnesundervisningen förekommer 

ytterligare fyra betygsgrundande områden: Minne, Uppfattning, Utveckling och 

Uppförande. Av matrikeln framgår också att varje elevs tidigare erfarenheter av 

undervisning antecknades.
 112

 

 Sammantaget tyder källorna på att det var sinnesslöanstalten i Sofielunds 

föreståndarinna som gjorde den huvudsakliga uppföljningen av eleverna. Läkares 

utlåtande återfinns i källorna nästan enbart i samband med att elever avlider eller 

drabbas av fysiska sjukdomar.
113

 Som tidigare har påpekats i avsnittet om källkritik är 

ovanstående en grundläggande förståelse av resultatet att det alltså i hög grad bör förstås 

som föreståndarinnas personliga utlåtanden, å ena sidan, men också som hennes 

yrkesmässiga utlåtanden, å andra sidan. 

 

4.3.2 Beskrivningar och uppföljningar av undersökningspersonerna vid Sofielund 

Anna Bergman beskrevs som en snäll och lydig flicka, som för det mesta behagade 

Sofielunds föreståndarinnas uppfattning om hur en god elev var. Hon visade inte någon 

vidare hemlängtan, men hade enligt föreståndarinnan lätt att falla i gråt vid motgångar. 

Hon gjorde snabba framsteg i räkning, skrivning och läsning och hade dessutom ett högt 

tempo ifråga om att producera olika material i handarbete, skrev föreståndarinnan.
114

 För 

Anna Bergman finns avgångsbetyg bevarade, som av allt att döma dessutom var höga i 
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förhållande till den betygsförklaring som liksom själva betygen också finns bevarad i 

Journalen.
115

 

 Föreståndarinnan har beskrivit Maria Norrman som flitig och intresserad i skolan, 

med särskild fallenhet för praktiska göromål såsom att sticka och väva. Vidare har 

föreståndarinnan beskrivit att hon inte visade hemlängtan, men att hon dock var livlig 

och bestämd som person. Sammantaget ansåg föreståndarinnan henne vara ”en näpen, 

solig liten flicka”
116

. Särskilt duktig hade Maria varit i handarbete, men det beskrivs av 

densamma föreståndarinnan att hon också utvecklades i läsning, skrivning, räkning och i 

gymnastik. Det omtalas sammanfattningsvis att Maria talade mycket illa och att hennes 

framsteg i lärandet, med undantag för ett fåtal ämnen, var små men ihärdiga.
117

 För 

Maria Norrman finns inga betyg bevarade i Journalen, likväl som inga betygsmässiga 

utlåtanden står att finna. Maria Norrman avled i Sofielunds skolhem år 1905.
118

 

 Flickan Elisabeth Juhlin har beskrivits som en flicka som vanligen hade ett lugnt 

och stilla lynne, men som var ombytlig och orolig. Hon var också lättretlig menar 

föreståndarinnan, som i en kort kommentar och omtalar flickans talförmåga som god. 

Hennes läsförmåga var emellertid obefintlig, enligt föreståndarinnan. År 1902 har 

föreståndarinnan antecknat att flickan inte gjorde några framsteg alls i skolan och att 

hon, trots tidigare utlåtande, sannolikt inte var bildbar. Även för det följande året 1903 

kvarstår ett liknande utlåtande från föreståndarinnan, där Elisabeths utveckling i de flesta 

ämnen ansågs vara i det närmaste obefintlig.
119

 Det finns inga betyg eller betygsliknande 

kommentarer att finna i källmaterialet för Elisabeth Juhlin. 

 Lynn Nilsson ansågs vara en flicka med ett gott förstånd och ett allvarsamt 

utseende. Hon kunde likväl vara lekfull och glad med ett jämt och gott lynne. I skolan 

gjorde flickan goda framsteg i bland annat läsning, skrivning och handarbeten såsom 

stickning, vävning och sömnad. År 1902, ett år efter intagningen, kände flickan alla 

bokstäver, berättade ur Nya Testamentet, läs och skrev tillfredsställande och kände 

tillika alla färger vid namn, skriver föreståndarinnan. Sammantaget förefaller flickans 

utveckling ha varit god, enligt föreståndarinnans utlåtanden.
120
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 Beträffande gossen Fredrik Johansson beskrevs att denne hade ”ett sjukligt 

utseende, har obehaglig lukt samt hudsjukdom på insidan af händerna och undersidan af 

fötterna. Har sår bakom öronen, är envis och bråkig. Har ej visat hemlängtan, talar 

suddigt och är ouppmärksam i skolan. Är ej renlig.”
121

 Av föreståndarinnans vidare 

anteckningar 1906 framkommer att pojken knappast gjorde några märkbara framsteg i 

skolan och att han vätte i sängen.
122

 För undersökningspersonen Fredrik Johansson finns 

betyg från år 1908 bevarade. De är i viss mening sporadiska, där vissa betyg och 

omdömen har angetts, medan andra vare sig har kommenterats eller graderats. Orsaken 

till varför bara somliga betyg har omskrivits är emellertid oviss, då inga egentliga 

upplysningar framkommer i källmaterialet. Gossen Fredrik Johansson avled under det 

därpå följande året 1909.
123

  

 Johanna Pettersson beskrevs vara dvärg av föreståndarinnan, som också har 

påpekat att hon var missbildad. Emellertid såg flickan glad och vänlig ut och hade 

dessutom ett jämnt och stilla lynne, som av allt att döma behagade föreståndarinnan. 

Hon visade ingen hemlängtan och skötte hygienen på adekvat sätt. År 1907 står i 

föreståndarinnans anteckningar skrivet att flickan kunde väva och sticka, likväl som hon 

kunde några få bokstäver och siffror.
124

 

 Mathilda Granhäll var enligt föreståndarinnan en glad flicka med livligt lynne, 

som stundtals kunde vara häftigt. Hon hade problem med talet redan vid ankomsten till 

Sofielund. Av föreståndarinnans anteckningar framkommer att flickan har övats i 

räkning, skrivning och slöjd, men att några framsteg knappast har gjorts. Flickan 

omskrivs som trögtänkt och stundtals modlös. Av kommentarerna framkommer också att 

flickans humör gärna blossade upp och att hon följaktligen blev ond på sina kamrater.
125

 

För Mathilda finns inga betyg bevarade i källorna. 

 Elma Johansson beskrevs av föreståndarinnan som en i allmänhet gladlynt och 

vänlig flicka. Hon beskrevs också som ombytlig, då hon plötsligt kunde vara häftig och 

orolig. Det omtalas också att flickan hade en stor förkärlek för sång, vilket hon övade 

ofta och gärna. Föreståndarinnan har också påpekat att Elmas syn och tal var båda 

mycket dåliga. Under sin vistelse vid Sofielund mellan åren 1902 och 1904 tränades 
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flickan enligt föreståndarinnans anteckningar i slöjd, läsning, räkning och skrivning. 

Elma Johansson avled år 1904 efter en tids sjukdom vid skolhemmet i Sofielund.
126

 

 Pojken Axel Dahlström har av föreståndarinnan kommenterats i förhållandevis rik 

mängd. Inledningsvis har föreståndarinnan ingående kommenterat pojkens spastiska 

ryckningar; om vilka delar av kroppen som berörs; hur de såg ut och hur frekventa de 

var. Exempelvis beskrivs hur pojkens ansikte ”ständigt förvrides af ständiga spasmer i 

båda [ansiktshalvorna, förf:s anm.], något mer i den h[ögra, förf:s anm.] ansiktshal-

van”.
127

 Vidare beskrivs att pojken talade mycket suddigt, var liten till växten och att han 

hjälpte sig själv vid måltiderna. Axel beskrivs som flitig och intresserad, men inte 

begåvad. Föreståndarinnan ansåg honom vara dålig i såväl handarbete som skrivning, i 

båda fall orsakade av darrningar i händerna. Ändå ansåg föreståndarinnan pojken vara 

ambitiös. Av kommentarerna kan utvecklingen utläsas som ihärdig men inte så 

skyndsam, men att pojken var snäll och lydig. Föreståndarinnan belyser pojkens 

utveckling på följande sätt:
128

 ”I skrifning har han gjort märkvärdiga framsteg, men han 

anstränger sig också så att ibland han blir svettig.” 
129

 

 Anna Klara Söderberg omtalas av föreståndarinnan något mer summariskt än den 

föregående undersökningspersonen. Föreståndarinnan skrev att Klara inte kunde tala när 

hon kom till Sofielund, utan skrek, bet och knuffades för jämnan. Vidare skrev 

föreståndarinnan att hon åt gräs, och sopor och att hon slickade på marken. Andra 

kommentarer beskriver hur hon vätte i sängen och stundtals var grovt osnygg
130

. Vid 

ankomsten till Sofielunds skolhem var föreståndarinnans uppfattning att flickan under 

något sånär ordnade former kunde umgås med de andra barnen. Om hennes utveckling i 

skolan har föreståndarinnan inte lämnat några kommentarer.
131

  

 Johan Erik Eriksson hade enligt föreståndarinnan en medfödd slapphet i händer 

och fötter som har besvärade honom vid handarbeten. Han ville också dra sig undan 

enligt föreståndarinnans anteckningar och låta kamraterna utföra olika arbeten, snarare 

än att han själv skulle utföra dem. Hon omtalar honom som snäll och foglig, men 

inställsam av sig. Han utmålar sig ständigt som ett ljust föredöme för sina kamrater och 

                                                           
126

 #20, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland 
127

 #30, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland, s. 1 
128

 #30, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland 
129

 #30, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland, s. 1-2 
130

 Osnygg är i äldre svenska en term för att beskriva orenlighet. Denna orenlighet visade sig 

genom exempelvis att osnygga personer stundtals uträttade sina behov på olämpliga ställen och 

annat.  
131

 #31, F1a:1: Landstingsarkivet Västmanland 



36 

 

 

anser sig vara både snäll och präktig, skriver föreståndarinnan. Han gjorde vissa mindre 

framsteg i både läsning och handarbeten såsom vedklyvning och vattenpumpning, men 

hade ständiga besvär med sin medfödda slapphet som tröttade ut honom fort. Han 

beskrivs också som något lat.
132

 För Johan Erik Eriksson finns viss betygsliknande 

dokumentation bevarad i källorna, där det bland annat omtalas att han redan innan 

ankomsten till Sofielund hade slutfört sin skolgång. Istället kom Johan Erik Eriksson att 

sysselsättas genom att öva sig i handarbete och praktiska göromål vid Sofielunds 

skolhem.
133

  

 Ernst Eriksson beskrevs av föreståndarinnan som from till lynnet om än enfaldig 

och tafatt. Han var lång och spenslig och hade enligt både provinsialläkare och 

föreståndarinna fysiska besvär som reducerade dennes ihärdighet och kroppsstyrka. 

Sammantaget beskrivs utvecklingen i skolan som god för pojken. Enligt föreståndarin-

nans kommentarer var har stark i skrift, räkning, biblisk historia, läsning och borstbinde-

ri. Inga betyg eller betygsliknande omdömen finns bevarade för Ernst Eriksson i 

källorna.
134

 

 Flickan Wilma Andersson omtalas av föreståndarinnan som en flicka som gjorde 

små framsteg i skolan. Hon kunde ena stunden vara uppmärksam och intresserad, och 

andra stunden håglös och liknöjd. I slöjden ansågs hon lat och omöjlig att lära. Flickan 

beskrivs som närsynt och stillsam. Emellertid omtalar också föreståndarinnan hur hon 

vid tillfälle knuffade sina kamrater och hur hon i allmänhet var lättretlig och otålig. Hon 

omskrivs inte heller ha svarat på tilltal alla gånger.
135

 I övrigt finns inga betyg eller andra 

kommentarer om hennes skolmässiga utveckling tillgängliga i källorna.  

  Gossen Amadeus Larsson omtalades av föreståndarinnan som en pojke med glatt 

och livligt lynne. Han talade dåligt men förstod mycket väl vad andra sa. Han hade svårt 

att lyda i allmänhet och hade enligt föreståndarinnan en förkärlek för att plocka åt sig 

saker efter eget behag. Han ansågs trög i skolan och hade problem med lydnaden 

särskilt. I skrivning, räkning, talförmåga, läsning och gymnastik beskrevs pojken som 

trögfattad och bitvis även klumpig och omöjlig. Den enda goda egenskapen var hans 

iakttagelseförmåga under åskådningsundervisning, även om pojken inte här heller visade 

vare sig flit eller intresse. I fråga om handarbeten såsom borstbinderi, stickning och 
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vävning gjorde pojken vissa arbeten, men inget anmärkningsvärt enligt föreståndarinnan. 

Vidare omskrivs hur pojken inte gjorde några framsteg i vare sig läsning, räkning eller 

tal, men däremot vissa mindre framsteg i skrivning och slöjd. Genomgående ansågs 

Amadeus intresserad av åskådningsundervisningen.
136

 I källorna saknas övriga 

upplysningar om betyg eller andra betygsliknande kommentarer och omdömen. 

 Per Allan Lundberg beskrevs som en pojke vars lynne var häftigt och oroligt. Han 

ville gärna kommendera sina kamrater och han blev ilsken om han inte fick som han 

ville, menade föreståndarinnan. Inledningsvis gjorde pojken goda framsteg i skolan. 

Särskilt i Kristendom, biblisk historia, läsning, räkning, skrivning och teckning gjorde 

pojken framsteg. Föreståndarinnan skriver emellertid att resultaten försämrades till följd 

av att pojkens epileptiska anfall började. Exakt när de började är framkommer inte, men 

de omtalas i källorna från år 1902. Under de fortsatta skolåren 1903-1905 omtalas att 

pojken visade framsteg i historia och geografi utöver de tidigare framgångarna i olika 

ämnen. Fallenheten för snickeri och lättare handarbeten kommenterades flertalet gånger 

av föreståndarinnan. 1905 omtalades Per Allan som överflyttad till arbetsavdelningen, 

och då med en beskrivning som kallar honom livlig och glad i de flesta fall. Däremot 

beskrevs han som missnöjd och grinig i de perioder som de epileptiska anfallen varade. 

Från år 1906 omtalas att anfallen bara förekom vid ett enda tillfälle och att han således 

har var gladare till mods. En sista kommentar omtalar att Per Allan hade stor glädje i att 

spela dragspel, och så gärna gjorde i tid och otid.
137

 För Per Allan finns betyg bevarade, 

tillsammans med en kommentar av signaturen ”Elin G.m.”
138

, som intygar att Per Allans 

skolgång har avslutats år 1905. I samma källa framgår även att Per Allan under år 1909 

har varit utackorderad till en riksdagsman och därefter kommit tillbaka året efter (1910). 

En ytterligare gång har han varit utackorderad till en trädgårdsmästare under en kortare 

period år 1912, varefter Per Allan har kommit tillbaka till Sofielund.
139

 

 Mathilda Holmquist beskrevs som en flicka med gott utseende, som var fullkom-

ligt stum. Hon längtade häftigt till hemmet enligt föreståndarinnans anteckningar, men 

lyckades med tiden trivas i gemenskap med de andra barnen. Hon var också renlig, 

ganska glad, tillgiven och lydig som person. Hennes utveckling beskrevs som knapp i de 

flesta ämnen, även om hon också omtalas som road av bland annat skrivning. Enligt 
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läkares kommentar led flickan av afasi, och hade därför problem särskilt med sin 

språkliga utveckling. Däremot omtalas också att flickan kunde sticka och väva, varför 

hon sysselsattes med praktiska arbeten i huvudsak.
140

 För Mathilda finns betyg bevarade 

i källorna, vari det bland annat framkommer att särskilt teoretiska ämnen gick mindre 

bra. Däremot finns en kommentar intill betygsdokumentet om att hon från år 1910 

istället sysselsattes med husliga arbeten och handarbeten, som gick avsevärt bättre ur 

betygsmässig synpunkt. Möjligen gjordes detta för att afasin hindrade henne från annat 

lärande, vilket också syns på de många uteblivna och låga betygen i teoretiska ämnen 

från åren 1908-1911.
141

 

 Den näst sista undersökningspersonen Hulda Persson, beskrevs som en mycket 

stilla och snäll flicka. Hon var uppmärksam i skolan och var ganska förståndig. Det 

omtalas vidare att hon var kapabel att besvara lättare frågor på tillfredsställande sätt. 

Hulda beskrevs vidare som både flitig och lydig i skolan och att hon gjorde mycket 

snabba framsteg i flertalet ämnen. Läsning, skrivning, räkning och gymnastik, såväl som 

tal och handarbeten, gick väl för flickan, enligt föreståndarinnan.
142

 I källorna finns 

betyg bevarade för flickan, där det bland annat omskrivs att hennes skolgång avslutas 

formellt från år 1910. Emellertid fortsatte hon efter skolgången att öva sina färdigheter i 

vävnad och övrig kvinnlig slöjd enligt betygen. Flickan Hulda Persson avled år 1913 i 

lungblödning.
143

 

 Undersökningens sista person, Anges Jansson, omskrivs ha varit en livlig och glad 

men också ostryrig flicka, som härmade sina kamrater. Hennes minne, uppfattning och 

omdöme var nedsatt enligt föreståndarinnan, som också pekar på att flickan tidigare 

hade gått tre år i skolan, utan framgång. Under skolåret 1903 har Hulda övats särskilt i 

läsning, räkning, skrivning och slöjd. Enligt föreståndarinnans kommentar 1905 betedde 

sig Hulda bekvämt och stillsamt. Hon var särskilt uppmärksam under lektioner i historia 

och geografi och däri begrep hon också undervisningen enligt föreståndarinnan. Något 

mindre bra gick det för Hulda i sömnad och i praktiska sysslor såsom sopning. 

Handarbetet gick väl, även om föreståndarinnan anmärker att hon gärna ville ta allt med 

lugn och ro, även om det inte passade sig. Från 1906 kan man läsa en sammanfattad 

kommentar av föreståndarinnan som pekar på att Hulda var lugn och stillsam, att hon 
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inte väckte någon större uppmärksamhet och att hennes utveckling i skolan gick framåt, 

om än långsamt.
144

 För flickan finns i källorna inga betyg eller betygsmässiga omdömen 

bevarade. 

  

4.3.3 Sammanfattning 

Sammantaget framkommer av resultatet i denna uppsats att uppföljningen av elevernas 

utveckling, avseende kunskap och uppförande, var något sånär systematisk, i den 

meningen att samtliga av undersökningspersonerna har omtalats och värderats av 

Sofielunds föreståndarinnor. Likväl tyder resultatet på att det var i huvudsak förestånda-

rinnan vid sinnesslöanstalten i Sofielund som administrerade uppföljningen av 

skolhemseleverna i denna undersökning. Dessutom framkommer att uppföljningen av 

eleverna inte bara tog hänsyn till deras kunskapsmässiga utveckling, utan även i 

liknande utsträckning också till deras moraliska uppfostran. Sammantaget beskrevs 

undersökningspersonerna som flitiga och intresserade i vissa fall, såväl som lata och 

håglösa i andra fall. De flesta gjorde ganska knappa framsteg under sin tid vid skolhem-

met i Sofielund enligt betygen och andra utlåtanden. I vissa fall framkommer också att 

eleverna tränades huvudsakligen i de ämnen de har varit starka i. Undersökningsperso-

nerna beskrevs emellertid inte som samhällsfarliga på något vis av skolpersonalen. 

 

4.4 Efter utskrivningen från skolhemmet 

Denna del av resultatet bygger på en uppföljning av de 18 undersökningspersonerna och 

på en kvantitativ studie av totalt 100 intagna elever vid Sofielunds skolhem, under 

tidsperioden 1895-1918. Inledningsvis kommer de 18 undersökningspersonerna och 

deras placeringar efter utskrivning från skolhemmet att fokuseras och därefter kommer 

de 100 intagna eleverna att presenteras. Placeringarna efter utskrivning från skolhemmet 

för de 18 undersökningspersonerna har sammanställts till en tabell, för att på tydligast 

möjliga sätt åskådliggöra och presentera resultatet. Först presenteras tabellen nedan, 

varefter den kommenteras kort för att tydliggöra hur uppgifterna i den bör tolkas utifrån 

undersökningen. 
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Tabell 1. 

De 18 undersökningspersonernas placeringar efter utskrivning från Sofielunds skolhem 

Fingerat namn Intagningsår Utskrivningsår Placering 

Anna Bergman 1905 1913 Föräldrahem 

Maria Norrman 1904 1905 Skolhem (död 1905) 

Elisabeth Juhlin 1902 1905 Föräldrahem 

Lynn Nilsson 1901 1903 Margarethahemmet 

Fredrik Johansson 1906 1909  Föräldrahem 

Johanna Pettersson 1905 1907 Föräldrahem 

Mathilda Granhäll 1905 1907 Föräldrahem 

Elma Johansson 1902 1904 Skolhem (död 1904) 

Axel Dahlström 1905 1908 Arbetshem/föräldrahem 

Anna Klara Söder-

berg 

1905 1907 Annan anstalt 

Johan Erik Eriksson 1895 1905 Arbetshem 

Ernst Eriksson 1898 1902 Föräldrahem 

Wilma Andersson 1900 1903 Föräldrahem 

Amadeus Larsson 1904 1907 Asyl 

Per Allan Lundberg 1897 1905/1939 Arbetshem/ålderdomshem 

Mathilda Holmquist 1906 1911 Föräldrahem 

Hulda Persson 1904 1912 Arbetshem 

Agnes Jansson 1903 1907 Föräldrahem 

Källa:  

Landstingsarkivet Västmanland,  

F1a:1: #32, #28, #22, #14, #32, #33, #21, #30, #X, #10, #36, #27, #22, #20, #31, #5, 

#26, #4, #24 

F1a:1: Personakt för #32, #28, #22, #14, #32, #33, #21, #30, #X, #10, #36, #27, #22, 

#20, #31, #5, #26, #4, #24 

F1b:1: #10, #12, #1, #2, #13, #8 

 

Som synes blev omkring hälften av undersökningspersonerna (10/18) återförda till sina 

föräldrahem efter vitselsen vid Sofielunds skolhem. Hulda Persson, Elma Johansson, 

Fredrik Johansson och Maria Norrman avled antingen under sin vistelse vid skolhemmet 
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eller kort efter utskrivning till annan plats. I de två fall där källmaterialet tyder på att en 

person har dött medan denne var inskriven vid skolhemmet, har placering angivits som 

just skolhem. Likväl har personer som i källorna har antecknas som avlidna på annan 

plats än skolhemmet redovisats i tabellen utifrån var de vistades när döden inträffade.  

 En avsevärt mindre vanlig placering efter utskrivning från skolhemmet var 

för undersökningspersonerna arbetshemmet (totalt 4/18). Som synes har vissa personer 

efter utskrivning placerats på fler ställen än ett, varför de också har antecknats som 

utskrivna till två platser. Samma metodiska hantering har även gjorts i den kvantitativa 

delundersökningen, vilket tidigare har diskuterats i metodavsnittet. En av de 18 

undersökningspersonerna, Lynn Nilsson, har placerats vid Margarethahemmet i 

Sundbyberg, Stockholm för behandling av dennes epilepsi.
145

 Amadeus Larsson 

flyttades från skolhem till asyl, möjligen mot bakgrund av att han ansågs obildbar och att 

det fanns möjlighet för honom att istället placeras i asyl.
146

 Vidare har två personers sista 

placering vid Sofielund varit i just skolhemmet, till följd av att de har avlidit under sin 

vistelse.
147

 Undersökningspersonen Anna Klara Söderberg blev omplacerad till annan 

anstalt. En mer ingående förklaring om varför omplaceringen gjordes saknas emeller-

tid.
148

 Hos de flesta av undersökningspersonerna (13/18) saknas helt betyg eller intyg om 

fullgjord utbildning. I källmaterialet framkommer att betyg för undersökningspersonerna 

Anna Bergman, Fredrik Johansson, Hulda Persson och Mathilda Holmquist, finns 

bevarade.
149

 I ett av fallen, beträffande Johan Erik Eriksson, framgår av källorna att han 

redan vid intagningen till sinnesslöanstalten i Sofielund hade avslutat sin skolgång.
150

 

 I anslutning till undersökningen om var de 18 undersökningspersonerna 

placerades efter utskrivning från skolhemmet ska även den kvantitativa undersökningen 

presenteras. Huvudsakligen bör den kvantitativa undersökningen ses som perspektivgi-

vande till uppföljningen av de 18 undersökningspersonerna. Härnedan presenteras den 

kvantitativa undersökningen av var totalt 100 intagna elever vid Sofielunds skolhem 

under perioden 1895-1918 placerades. Liksom tidigare presenteras sammanställningen 

som en tabell med kommentarer.  
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Tabell 2. 

100 elevers placeringar efter utskrivning från Sofielunds skolhem, 1895-1918 

Föräldrahem Arbetshem Annan anstalt Asyl Totalt 

42 49 8 23 122 

Källa: Landstingsarkivet Västmanland, F1b:1: #1-#100 

 

Som tabellen belyser var placering vid arbetshem avsevärt vanligare för de 100 eleverna 

ovan, än för de 18 undersökningspersonerna i tabell 1. Båda tabellerna visar att placering 

i föräldrahem efter utskrivning från Sofielunds skolhem var frekvent (omkring 34 % av 

de 100 eleverna och omkring 56 % av de 18 undersökningspersonerna). I den första 

undersökningen (läs: tabell 1) var placering i Sofielunds asyl förhållandevis liten, knappt 

7 %. Enligt tabell 2 var den procentuella fördelningen av placeringar i Sofielunds asyl 

större i förhållande till tabell 1, då knappt 19 % av de 100 eleverna mellan år 1895 och 

år 1918 har vistats i asyl efter utskrivning från skolan. Placering vid annan anstalt efter 

utskrivning från skolhemmet var förhållandevis liten i båda fall, lite drygt 11 % av 

personerna i tabell 1 och lite knappt 7 % av personerna i tabell 2.  

 

4.4.1 Sammanfattning 

Sammantaget kan resultatet av placeringar efter utskrivning från skolhemmet i Sofielund 

beskrivas som i viss mening tvetydliga. I uppföljningen av de 18 undersökningsperso-

nernas placeringar mellan 1897-1906 var det vanligast att de blev återförda till sina hem 

(56 %). I den större undersökningen av sammanlagt 100 intagna skolhemselever under 

perioden 1895-1918 var den vanligaste placeringen efter utskrivning vid arbetshem (40 

%), tätt följd av placering i föräldrahem (34 %). I uppföljningen av de 18 undersöknings-

personerna pekar resultatet på att omkring 22 % placerades i arbetshem efter utskriv-

ning. Enligt samma uppföljning avled 11 % av undersökningspersonerna under tiden de 

var intagna vid skolhemmet. Enligt den större undersökningen fanns inga noteringar om 

personer som har avlidit i på plats i skolhemmet. Av den större undersökningen framgår 

att knappt 19 % av eleverna blev utskrivna till asyl efter vistelsen i skolhemmet och av 

de 18 undersökningspersonerna placerades knappt 7 % i asyl efter skolhemmet. Således 

var andelen placeringar i asyl markant större i den kvantitativa undersökningen. I den 

mindre undersökningen placerades knappt 17 % av undersökningspersonerna vid annan 
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anstalt efter utskrivning från skolhemmet, och motsvarande siffra för den större, 

kvantitativa undersökningen var omkring 7 %. 
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5. Diskussion 

 

Detta avsnitt är disponerat med sin utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar, där 

samtliga frågeställningar berörs och sammanfogas delvis. Dock innebär inte dispositio-

nen att undersökningens frågeställningar inte kommer att diskuteras i relation till 

varandra. I avsnittet tolkas undersökningens resultat i relation till tidigare forskning på 

området. I huvudsak presenteras de mönster finns i resultatet, varför vissa utlåtanden och 

personunika uppgifter om undersökningspersonerna möjligen inte berörs explicit i denna 

diskussion.  

 

5.1 Undersökningspersonernas hem- och familjeförhållanden 

Som det framkommer av undersökningens resultat var de 18 undersökningspersonernas 

hem- och familjeförhållanden högst individuella. Likaså framkommer av resultatet att 

vare sig kyrkoherden eller läkaren i ett flertal fall inte alls har haft något att anmärka om 

undersökningspersonernas hem- eller familjeförhållanden ifråga om sedlighet eller 

hemmiljö i stort (se 4.1). Det bör emellertid betänkas att läkarens och/eller kyrkoherdens 

utlåtanden stundtals är summariska, varför vissa anmärkningar helt eller delvis kan ha 

uteblivit i källmaterialet.
151

  

 Emellertid är läkarens och kyrkoherdens utlåtanden generellt fullständiga för 

undersökningspersonerna, varför det likväl är möjligt att diskutera ett antal mönster hos 

personernas bakgrunder. I undersökningen framkommer att nästan alla familjer själva 

hade vårdnaden över sina barn vid tiden för ansökan till sinnesslöanstalten i Sofielund 

(13/17). I ett av fallen har det inte varit möjligt att utläsa vem som var undersöknings-

personens laga målsman och i sammanlagt tre fall har olika undersökningspersoner varit 

omhändertagna av fattigvården, med densamma som målsman (se 4.1). Den största delen 

av undersökningspersonerna (12/18) kom från arbetarklassbakgrund, medan en mindre 

grupp (3/18) var sprungna ur lägre samhällsgrupper såsom fattighjon och en ytterligare 

grupp (3/18) var söner till hantverkare (se 4.1). Att en majoritet av undersökningsperso-

nerna kom från arbetarklasshem har också Judith Areschoug funnit i sin studie, varvid 

hon också har påpekat att arbetarklassbakgrund inte är att förväxla med samhällets 

bottenskikt.
152
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 Dock kan det vara svårt att förstå precis vilka bakgrunder som Areschoug 

menar att samhällets bottenskikt motsvarar i sin beskrivning. Möjligen kan Areschougs 

definition av samhällets bottenskikt i denna studie förstås som ungefärligt motsvarande 

en av de minsta grupperna ovan (3/18) där samtliga undersökningspersoner var 

antecknade som upptagna av fattigvården med densamma som målsman. I samtliga tre 

fall omtalas i källmaterialet beskrivningar av familjetragedier och medellöshet i samband 

med fattigvårdens omhändertagande av undersökningspersonerna.
153

 

 I källmaterialet framkommer sammanlagt fem utlåtanden av antingen kyrkoher-

den eller läkaren där alkoholism i släkten omtalas, antingen hos föräldrar eller hos mor- 

och/eller farföräldrar. I samtliga fall förekom alkoholismen i antingen arbetarklasshem 

eller i familjer i lägre samhällsskikt, men lite ironiskt nog var den inte alltid relaterad till 

i övrigt problematiska eller osedliga familjeförhållanden (se 4.1). Frågan om alkoholism 

i släkten var standardiserad i ansökningshandlingarna, varför både släkter med 

alkoholproblem såväl som släkter utan alkoholproblem omtalas. Den största andelen av 

undersökningspersonerna (13/18) har haft båda föräldrarna vid liv vid tiden för 

intagningen till sinnesslöanstalten i Sofielund. I sammanlagt fem fall har antingen 

barnets mor, far eller båda föräldrar avlidit före intagningen till Sofielund (se 4.1). Om 

Johan Erik Eriksson framkommer inget ingående om dennes hem- eller familjeförhål-

landen, annat än att både modern och fadern var avlidna vid intagningen till Sofielund. 

För undersökningspersonen Elma Johansson finns bara antecknat att hennes far var död 

vid tiden för ansökan och att han varit alkoholiserad, men inget om hur detta påverkade 

familjen i övrigt. Således har det inte varit möjligt att resonera kring de eventuella 

konsekvenserna av föräldrarnas bortgång. I ytterligare ett fall, där undersökningsperso-

nens namn är Per Allan Lundberg, framkommer inga utlåtanden om hem- eller 

familjesituationen efter förälders bortgång. Vid ett tillfälle beskrivs familjeförhållandena 

som normala även efter förälders bortgång.
154

 Hos en av undersökningspersonerna, Anna 

Klara Söderberg, omtalas emellertid att hennes fars död ledde till att hennes mor blev en 

bedrövlig vårdnadshavare, varför dödsfallet tycks ha varit centralt för Anna Klaras hem- 

och familjeförhållanden. 

 Sannolikt bör kyrkoherdarnas och läkarnas utlåtanden i källmaterialet förstås 

utifrån sin samtidskontext, där arv och miljö ansågs vara av avgörande betydelse för att 
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utveckla sinnesslöhet.
155

 Utlåtanden som att ”En mormor anses lite enfaldig”
156

 och 

”hela släkten är dålig”
157

 vittnar om att såväl läkare som kyrkoherdar betonade likväl 

arvets inverkan såväl som miljöns inverkan på sinnesslöhet. Emellertid omtalas bara hos 

Elma Johansson och Anna Bergman att det fanns andra släktmedlemmar än dem själva 

som var sinnesslöa (se 4.1). Möjligen kan också utlåtanden om dryckenskap inom 

undersökningspersonernas släkter härröras till uppfattningen om att arv och miljö stod i 

relation till att en person blev sinnesslö. Om dryckenskapen i olika familjer har det också 

gjort utförliga utlåtanden om de familjer som inte hade alkoholism i släkten. Möjligen 

sågs dryckenskap som en indikator på att en persons hem- och familjeförhållanden inte 

var helt sedliga, som i sin tur ansågs vara en förklaring till att personer utvecklade lättare 

sinnesslöhet. Troligtvis är också kyrkoherdarnas och läkarnas utlåtanden om hem- och 

familjeförhållanden baserade på arvs- och miljöläran. I regel ansågs också lättare grader 

av idioti, som var diagnosen för nästan samtliga av de 18 undersökningspersonerna (se 

4.2), vara förknippade med dåliga hemförhållanden som vidare ansågs vara särskilt 

vanliga hos arbetarklassen.
158

 Således förefaller det rimligt att tro att kyrkoherdarnas och 

läkarnas utlåtanden delvis konstruerades utifrån uppfattningen om att arbetarklasshem 

ofta innebar dålig miljö, som i sin tur var en riskfaktor för att utveckla sinnesslöhet. 

 Trots att såväl respektive läkare som kyrkoherde torde ha anslutit sig till 

samtidens uppfattning om arv och miljö i relation till sinnesslöhet, visar undersökning-

ens resultat att flertalet av undersökningspersonerna kom från tämligen ordnade 

familjeförhållanden. Detta framkommer av de beskrivningar som finns om undersök-

ningspersonernas hem och familjer, samt genom att de flesta föräldrarna själva hade 

vårdnaden om sina barn (läs: undersökningspersonerna). Således tyder resultatet på 

framför allt två saker i detta avseende. För det första kom undersökningspersonerna 

generellt inte från exceptionellt dåliga hem- och familjeförhållanden och för det andra 

ansågs samtliga undersökningspersoner som kom från arbetarklasshem före intagningen 

till Sofielund lida av lättare sinnesslöhet (se 4.1, 4.2) 

 Sammanfattningsvis tyder källmaterialet på att undersökningspersonerna kom 

från något sånär ordnade hem och familjer, sett till de beskrivningar som framkommer i 
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källmaterialet och att de allra flesta familjerna själva hade vårdnaden om sina barn. 

Jämförelsevis var antalet vanvårdade sinnesslöa barn också på nationell nivå ganska lågt 

omkring undersökningsperioden.
159

 Detta är anmärkningsvärt i förhållande till att 

vanliga orsaksförklaringar till sinnesslöhet, såsom dålig uppväxtmiljö och dåliga 

arvsanlag, vanligen tillskrevs arbetarklassen. En andra slutsats är att de flesta av 

undersökningspersonerna (sammanlagt 12/18) kan sägas ha varit hemmahörande i 

arbetarklasshem, vilket också har framkommit av tidigare studier på området. Dessutom 

ansågs samtliga undersökningspersoner som kom från arbetarklasshem lida av lättare 

sinnesslöhet (idioti), som dessutom var en vanlig uppfattning inom den samtida 

sinnesslödebatten. En ytterligare anmärkningsvärd aspekt av denna uppsats resultat är att 

hem- och familjeförhållanden får sägas ha spelat en avsevärd roll vid antagningen till 

Sofielund, vilket inte var fallet i Judith Areschougs forskning.
160

 Möjligen kan de olika 

slutsatserna förklaras av att undersökningsperioderna är olika i denna undersökning och i 

Areschougs forskning, men likväl är skillnaderna mellan undersökningarna anmärk-

ningsvärda i den meningen att synen på hem- och familjeförhållanden tycks vara mycket 

olika. 

 

5.2 Sinnesslöhet, bildbarhet och harmlöshet – förutsättningar för intagning  

Ett genomgående mönster ifråga om vilka orsaker som föranledde undersöknings-

personernas intagning till Sofielund var enligt undersökningens resultat att den största 

delen av undersökningspersonerna (14/18) togs in mot bakgrund av psykisk abnormitet 

och lättare idioti (se 4.2). I tolkningen av resultatet förstås lättare idioti vara den mest 

precisa definitionen av vilka psykiska problem som föregick intagningen till Sofielund, 

med tanke på att psykisk abnormitet torde ha varit en i huvudsak generell kategorisering 

för att känneteckna barn med vissa abnorma avvikelser. Således har lättare idioti ansetts 

vara den i källmaterialet mest frekvent omnämnda orsaken till intagning vid Västman-

lands sinnesslöanstalt å Sofielund. Lättare grader av idioti förklarades länge som 

kopplad till i huvudsak arbetarklasshem, då lättare grader av sjukdomen företrädesvis 

förklarades som en konsekvens av dålig uppväxtmiljö och arvsanlag.
161

 I fyra fall har 

undersökningspersonerna angivits endera som idioter utan specificerad grad, eller idioter 

av högre grad. Ett genomgående mönster, de olika graderna av idioti till trots, är enligt 
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denna undersökning att samtliga 18 undersökningspersoner var sinnesslöa och att de alla 

var bildbara i någon mening. Vidare tyder resultatet också på att vissa elever har antagits 

till hemmet för vård av andra besvär än sin idioti, där bland annat vård av fallandesot 

och nedsatt rörelseförmåga har angetts som argument för intagning. Därför kan det 

möjligen vara problematiskt att betrakta sinnesslöanstalten i Sofielunds verksamhet som 

”ett renodlat idiothem”
162

 från år 1880 och framåt. 

 Dessutom är ett genomgående mönster att ingen av de intagna eleverna i denna 

undersökning har ansetts vara farliga på något vis för sin omgivning, även om frågan 

togs i tydligt beaktande vid intagning. Dock är det rimligt att betrakta själva institutiona-

liseringen av de sinnesslöa som en förebyggande åtgärd för att resocialisera de 

sinnesslöa, som i grunden var ett uttryck för synen på sinnesslöa som samhällsfaror 

under tidsperioden.
163

 Det förekommer inga vidare problematiseringar av exempelvis 

elevernas grad av bildbarhet, annat än att de har ansetts vara bildbara i någon mån. En 

liknande bild av sinnesslöhet som ett vitt och oprecist begrepp även under 1900-talets 

första hälft har framhållits av Judith Areschoug, som i likhet med ovanstående har menat 

att sinnesslöhet generaliserades trots att gruppen omfattades av ett antal individuella 

diagnoser.
164

 Således finns det visst stöd i denna studies resultat för att de 18 eleverna i 

undersökningen generaliserades i diagnostiseringen av deras intellektuella utvecklings-

störningar i och med att det bara förekommer två preciseringar av deras sinnesslöhet: 

bildbarhet och lättare idioti. Emellertid måste elevernas förmodade bildbarhet problema-

tiseras något i sammanhanget. Å ena sidan har modern forskning pekat på att den 

bildbarhet som omtalades sinnesslöa i själva verket var en mycket osäker diagnos.
165

 Å 

andra sidan uttrycktes i början av 1900-talet också en viss medvetenhet om att många 

elever som läkare hade diagnostiserat som bildbara i själva verket ansågs vara obildbara 

efter intagning vid sinnesslöanstalt.
166
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5.3 Uppföljningar och beskrivningar av undersökningspersonerna på 

Sofielund 

Det framgår av resultatet att uppföljningen vid Sofielund gjordes utifrån två olika 

aspekter av elevernas utveckling: den moraliska och den kunskapsmässiga. Eleverna 

tränades i ett givet antal ämnen och färdigheter vid Sofielund, som enligt folkskolestad-

gan från år 1842 skulle motsvara folkskolans undervisning i grova drag. Emellertid 

ansågs det inte vara möjligt för de sinnesslöa att uppnå samma färdigheter och 

kunskaper genom annan pedagogik, varför kraven förenklades något. Sett till ämnesre-

pertoaren i den teoretiska folkskoleundervisningen var den undervisning som de 18 

undervisningspersonerna fick vid Sofielund mycket lik folkskolans.
167

 En annan viktig 

aspekt av uppföljningen vid Sofielund var att barnens tidigare erfarenheter av undervis-

ning i till exempel folkskolan antecknades i betygsmatrikeln. Möjligen låg själva värdet 

med att känna till elevernas tidigare erfarenhet av undervisning i att bekräfta att de inte 

hade varit mottagliga den vanliga folkskoleundervisningen eller för hjälpklassundervis-

ning, vilket sammantaget kunde vara en indikation på att barnet behövde abnormunder-

visning.
168

 Att den tidigare undervisningen var viktig i uppföljning och intagning av 

sinnesslöa skolhemselever har också Judith Areschoug funnit, även om hennes resultat 

pekar på att bara 60 % av personerna i hennes undersökning hade fått undervisning 

tidigare.
169

 

 Att föreståndarinnan hade en central roll i bedömning och uppföljning av 

sinnesslöa elever har även historikern Judith Areschoug funnit i sin egen forskning, 

vilket också framkommer av denna studies resultatavsnitt.
170

 Det bör också påpekas att 

uppföljningen var olikartad i viss mening, då vissa personer har omtalats i större omfång 

och med större detaljrikedom än andra. Likväl är det bara somliga av personerna i denna 

undersökning som har omtalats i betygen. Möjligen kan den olikartade uppföljningen 

förklaras genom att de elever som inte omtalas med betyg inte har ansetts uppfylla 

kriterierna för bedömning i detta avseende. En annan möjlighet är att föreståndarinnan 

bara hade ansvaret för betygssättningen av vissa elever, även om det i viss mening 

strider något mot Areschougs bild av föreståndarinnans inflytande över elevers 

bildbarhet och utveckling.
171

 En tredje möjlighet är att bara vissa betyg medvetet har 
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presenterats, för att på så vis i huvudsak framställa goda resultat från skolhemmet. I 

ljuset av verksamhetskrisen inom abnormundervisningen omkring sekelskiftet 1900 blev 

det allt viktigare för sinnesslöanstalterna att redovisa sin verksamhets goda resultat. 

Omkring samma tid fick en utvecklingspessimistisk hållning till sinneslöa allt starkare 

fotfäste, bland annat mot bakgrund av den samtida debatten sinnesslöanstalternas 

egentliga effektivitet.
172

 Sannolikt kan det vid Sofielunds skolhem ha funnits skäl till att 

i huvudsak uppvisa goda betyg, varför vissa elevers betyg saknas helt i källmaterialet. 

Sett till bara det ovanstående kan inte uppföljningen generellt sägas ha varit systematisk. 

Men likväl framkommer om samtliga undersökningspersoner olika utlåtanden och 

uppföljningar av deras moraliska och kunskapsmässiga utveckling, varför resultatet ändå 

tyder på att det fanns en viss systematik i uppföljningen av undersökningspersonerna. 

Undersökningspersonernas utveckling vid skolhemmet i Sofielund beskrivs på ett flertal 

olika sätt, där vissa elever har beskrivits som såväl flitiga som snabblärda medan andra 

har beskrivits som i det närmaste obildbara. Vissa av eleverna, såsom Fredrik Johansson 

och Mathilda Granhäll, tillskrevs främst nedsättande attribut såsom ouppmärksamhet 

och modlöshet, medan flertalet andra elever beskrevs som ihärdiga och flitiga, även om 

deras framsteg generellt var ganska små (se 4.3). 

Resultatet tyder vidare på att den uppföljning och de beskrivningar som står att 

finna i resultatdelen ingalunda beskriver undersökningspersonerna som vare sig 

samhällsfarliga eller asociala generellt, samtidens utvecklingspessimism och utlåtanden 

om den sinnesslöa gruppen som samhällsfaror till trots. En likartad slutsats beträffande 

hur sinnesslöa skolhemselever har beskrivits har uppmärksammats av Judith Areschoug, 

som har pekat på att hennes egen forskning inte stödjer uppfattningen om att sinnesslöa 

skolhemselever betraktades vara samhällsfaror i detta avseende.
173

 Vidare framkommer 

av undersökningens resultat att det inte var så att bara den kunskapsmässiga dimensio-

nen av undersökningspersonernas utveckling som togs i beaktande, tvärt om ansågs även 

elevernas uppförande och uppfostran vara centrala moment i deras utveckling. Resultatet 

kan i sin tur sägas samspela med flertalet forskares tidigare uppfattningar på området, 

där exempelvis medicinhistorikern Roger Qvarsell har menat att uppfostran var centralt i 

den samtida debatten om hur gruppen bildbara sinnesslöa skulle utvecklas till att bli 

dugliga medborgare.
174

 Dessutom har historikern Mikael Sjögren pekat på hur folkupp-
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fostran ansågs centralt i det tidiga 1900-talets Sverige för att fostra självständiga och 

dugliga samhällsmedborgare, även bland mindre bemedlade grupper såsom sinnes-

slöa.
175

  

En ytterligare aspekt av hur undersökningspersonerna har beskrivits är att egen-

skaper såsom lathet, håglöshet och likgiltighet inte var önskvärda för att beskriva en god 

elev, medan dygder såsom ihärdighet, tillgivenhet och lydighet ansågs vara önskvärda. 

Denna typ av dualistiskt beskrivande av människors karaktär kan enligt Mikael Sjöberg 

ses som ett uttryck för det tidiga 1900-talets ambition om att fostra goda samhällsmed-

borgare inom bland annat fattigvården. En värdig fattig medborgare var den som visade 

ihärdighet eller av uppenbara skäl inte kunde arbeta. Ovärdig var den som uppvisade 

håglöshet, lathet och ovilja till arbete och utveckling. Hänvisningen till Mikael Sjögrens 

studie om svensk fattigvård kring sekelskiftet 1900 är relevant i sammanhanget på två 

sätt. För det första var många sinnesslöa upptagna i fattigvård, som delvis antyds i 

resultatdelen av denna uppsats. För det andra kan också indelningen i värdiga och 

ovärdiga fattiga förstås som ett uttryck för att fattigdom och begränsad eller ingen 

arbetsmöjlighet ansågs samhällsfarligt.
176

 Det är möjligt att betrakta undersökningsper-

sonerna i denna studie utifrån Sjögrens perspektiv, dels för att resultatet pekar på att 

flertalet var upptagna av fattigvården och för att samtliga undersökningspersoner ansågs 

vara arbetsodugliga vid tiden för undersökningen. Således kan beskrivningarna av 

undersökningspersonerna förstås som uttryck för samtidens syn på fattiga och arbets-

odugliga medborgare som värdiga och ovärdiga. 

Det finns ytterligare en aspekt av elevernas tillskrivna attribut som sammanfaller 

med ovanstående resonemang. Sett till tidigare forskning på området är egenskaper 

såsom oro, häftigt och vilt lynne och emotionell ombytlighet och annat möjliga att förstå 

som dokumentationer av ett labilt känsloliv, som vidare ansågs vara ett utmärkande drag 

hos sinnesslöa.
177

 I denna mening pekar möjligen också uppsatsens resultat på att det 

gjordes viss uppföljning av de sinnesslöa undersökningspersonernas känsloliv. Enligt 

uppsatsens resultat beskrevs skolhemselevernas emotionella tillstånd ganska ingående 

(se 4.3). 
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5.4 Efter utskrivning från skolhemmet vid Västmanlands sinnesslöanstalt å 

Sofielund 

 

Av resultatet om undersökningspersonernas placeringar efter utskrivning från skolhem-

met i Sofielund framkommer att mönstren är något tvetydiga vid en jämförelse av den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. Emellertid har det tidigare påpekats att 

det kan bli missvisande att dra slutsatser endast genom att jämföra undersökningarna 

med varandra, framför allt på grund av att undersökningarnas empiri varierar i storlek. 

Snarare bör den kvantitativa undersökningen fungera som en referensram för tolkning av 

uppföljningen av de 18 undersökningspersonerna, varför detta blir utgångspunkten för 

diskussionen om denna del av resultatet.  

 Först och främst finns det skäl att problematisera själva placeringarna något. 

Vad innebar det till exempel att bli placerad i föräldrahem efter utskrivning från 

skolhemmet, och vilka var det som blev placerade där? För att besvara frågorna är 

källmaterialet behjälpligt stundtals, då somliga av undersökningspersonerna tycks ha 

återsänts hem utan att ha gjort några egentliga framsteg i skolan. Exempelvis omtalas att 

undersökningspersonen Wilma Andersson togs in till Sofielund år 1900, för att år 1903 

bli hemskickad utan några verkliga framsteg i skolan (se 4.1). En liknande progression 

kan ses hos undersökningspersonerna Elisabeth Juhlin, Fredrik Johansson och Mathilda 

Granhäll. I vissa fall där en elev ansågs obildbar efter prövning i skolhemmet var det 

emellertid inte en självklarhet att denne omplacerades till asylen. Detta framgår bland 

annat av läkaren och politikern Alfred Petréns rapporter och redogörelser till Kungliga 

Medicinalstyrelsen. I sin rapport för åren 1913-1916 skrev Petrén bland annat om att 

många sinnesslöa skolhemselever skrevs hem för att de ansågs vara obildbara och därför 

inte lämpliga för att fortsätta utbildas vid skolhem.
178

 Vidare var bristen på asylplatser 

för obildbara känd även i början av 1900-talet.
179

 Dessutom finns i källorna stöd för att 

vissa elevers familjer hade svårt att betala årsavgiften vid Sofielund, varför det inte kan 

uteslutas att vissa av undersökningspersonerna möjligen kan ha återsänts till sina hem 

för att avgiften inte blev betald (se 4.1). 

Beträffande verksamheten vid Sofielund framkommer av ett styrelseprotokoll från 

år 1905 att en elev har återsänts hem mot bakgrund av att denne har ansetts obildbar 
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efter intagningen till Sofielund.
180

 Således finns möjligheten att vissa under-

sökningspersoner i denna studie kan ha hemskrivits efter utskrivning från skolhemmet, 

för att de ansågs vara obildbara. För att utveckla resonemanget något kan Karl 

Grunewalds forskning tas i beaktande, då han menar att det inte var ovanligt att tidigare 

diagnostiserade bildbara sinnesslöa vid senare tillfälle ansågs vara obildbara.
181

 En 

ytterligare aspekt som kan problematisera placeringarna i föräldrahem finns i ett 

styrelseprotokoll från år 1905, där det framkommer att en skolhemselev har återsänts till 

sitt hem på föräldrars begäran.
182

 Av styrelseprotokollen från tiden för undersökningen 

framkommer vidare att tillsättningen av nya platser stundtals kunde vara både systema-

tisk och snabb, om en tidigare diagnostiserad bildbar elev ansågs vara obildbar.
183

 

Möjligen kan uppgifterna i det nyss nämnda protokollet förstås som ett uttryck för 

samtidens ambition om att prioritera bildbara sinnesslöa vid sinnesslöanstalterna, varför 

det sannolikt också ansågs viktigt att omplacera de som inte ansågs bildbara.
184

 

 För de som ansågs obildbara var det inte en självklarhet att bli placerade i 

Sofielunds asyl eller på annan asyl överhuvudtaget. Från Sofielunds styrelse fram-

kommer i ett mötesprotokoll från år 1914 att söktrycket till asylen var hårt och att det så 

hade varit i ett antal år. Dessutom framkommer att vissa elever som ansågs obildbara 

skickades hem mot bakgrund av att det inte fanns plats vid asylen.
185

  Således bör inte 

undersökningspersonernas placeringar i föräldrahem efter utskrivningen från skol-

hemmet i Sofielund förstås som att de nödvändigtvis hade fullföljt sin utbildning och att 

de ansågs självständiga. Tvärtom finns det argument som tyder på att placering i 

föräldrahem lika gärna kunde innebära att barnens föräldrar hade begärt hem dem eller 

att de ansågs obildbara.  

 Beträffande placering i arbetshem finns i källmaterialet framför allt stöd för tre 

perspektiv om placeringen som sådan. För det första framgår av bland annat under-

sökningspersonen Per Allan Lundberg att arbetshemmet kunde fungera som en ”sluss” 

från Sofielund till näringslivet vilket framkommer att av Per Allan efter träning i 
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arbetshem har varit utackorderad till olika näringsidkare. Emellertid framkommer också 

att han efter en kortare tid återvände till Sofielunds arbetshem, varefter han år 1939 

skrivs ut permanent till ålderdomshem (se 4.4). Möjligen antyder hans utackorderingar 

också att det generellt var svårt för sinnesslöa elever att integreras i arbetslivet och 

därmed i ekonomisk självständighet, vilket tidigare har hävdats av bland andra Mårten 

Söder.
186

  

 Det bör vidare understrykas att Per Allan är den enda av de 18 undersöknings-

personerna som har antecknats som utackorderad till olika näringsidkare. Även om 

uppföljningen i denna undersökning inte har varit en systematisk analys av undersök-

ningspersonernas liv efter Sofielund, kan möjligen de nästan obefintliga anteckningarna 

om utackorderingar till näringsidkare förstås utifrån Söders perspektiv, där bara ett fåtal 

sinnesslöa blev ekonomiskt självständiga medborgare.
187

 En annan förståelse av 

arbetshemmet som placering är att det fungerade som en institution där elever med 

särskild fallenhet för handarbete och praktiska göromål tilläts öva sina färdigheter. 

Denna funktion framkommer bland annat av att undersökningspersonen Mathilda 

Holmquist, som till följd av sin afasi i huvudsak engagerades i praktiska ämnen och 

senare i arbetshemmet (se 4.4). Att liknande avvägningar förekom inom sinnesslöunder-

visningen har Alfred Petrén omtalat, som menade att sinnesslö-undervisningen till viss 

grad anpassades efter deras styrkor och fallenheter.
188

 

 Ett tredje perspektiv på arbetshemmet kan tänkas ha varit en plats där 

sinnesslöa elever fick fortsätta öva sina färdigheter i handarbete och praktiska sysslor 

även efter utbildningen vid skolhemmet. I resultatet framkommer om undersökningsper-

sonerna Per Allan Lundberg, Johan Erik Eriksson och Hulda Persson att dessa placera-

des vid arbetshemmet efter sin utbildning och att de fortsatte öva sina färdigheter i 

praktiska sysslor och handarbeten (se 4.4). En mer problematisk betraktelse av 

placeringen som sådan kan möjligtvis vara att undersökningspersonerna placerades i 

arbetshemmet för att de inte ansågs ha ett lämpligt hem att återvända till. Emellertid blir 

antagandet något problematiskt eftersom undersökningspersonen Hulda Persson ansågs 

komma från ett hem med ordnade förhållanden, även om detsamma inte kan sägas om 

vare sig Johan Erik Eriksson eller Per Allan Lundberg (se 4.1).  
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6. Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att utforska hur 1800-talets resocialiserings- och 

uppfostransideal av sinnesslöa tog sig i uttryck och fungerade vid Västmanlands 

sinnesslöanstalt å Sofielund, genom att studera 18 intagna skolhemselever som togs in 

1897-1906. Uppsatsens frågeställningar var vilken elevernas socioekonomiska bakgrund 

var och hur deras hem- och familjeförhållanden före intagningen var, vilka skäl som 

angavs som argument för intagningen till Sofielund, vilken uppföljning som gjordes av 

eleverna vid Sofielund och hur desamma beskrevs under sin tid i skolhemmet och var 

eleverna placerades efter utskrivningen från skolhemmet vid Sofielund. Frågorna 

besvarades med hjälp av bland annat intagningslistor, journaler och personliga akter för 

undersökningspersonerna, som allt finns tillgängligt hos Landstingsarkivet Västmanland. 

I huvudsak var undersökningens metod kvalitativ, men som referensram för tolkning av 

frågeställningen om var eleverna placerades efter utskrivning från skolhemmet, gjordes 

även en större, kvantitativ undersökning av den specifika frågeställningen.  Undersök-

ningens resultat har pekat på att de flesta av undersökningspersonerna kom från 

någotsånär normala förhållanden, även om vissa personer kom från svårare förhållanden.  

I huvudsak kom också undersökningspersonerna från arbetarklasshem. Nästan 

samtliga undersökningspersoner hade diagnosen lättare idioti vid intagningen till 

Sofielund, som i regel betingades med just arbetarklassförhållanden vid undersöknings-

perioden. Det visar sig också i beskrivningarna av undersökningspersonernas hem- och 

familjeförhållanden att faktorer såsom arv och miljö vanligtvis användes som förklar-

ingsmodeller till lättare grader av sinnesslöhet. Gemensamma drag för undersöknings-

personerna var, förutom att de i regel led av lättare sinnesslöhet, att samtliga ansågs vara 

bildbara och ofarliga för sin omgivning, vid intagningen till Sofielund. Av undersök-

ningen framkom också att bildbara sinnesslöa i regel homogeniserades, trots att graden 

av bildbarhet hos olika personer kunde skilja sig markant. Följaktligen visade det sig 

också att vissa av undersökningspersonerna skrevs hem från skolhemmet i Sofielund, för 

att de sannolikt inte ansågs vara bildbara trots det tidigare utlåtandet. I vissa fall ansågs 

också andra skäl än sinnesslöhet vara rimliga för att bli intagen till Sofielund, då vissa av 

undersökningspersonerna har tagits in mot bakgrund av fysiska besvär utöver sinnesslö-

heten. Vid skolhemmet i Sofielund var uppföljningen någorlunda systematisk, även om 

den varierade från elev till elev ifråga om omfång och detaljrikedom. Därtill finns i 
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källorna bara betyg bevarade för ett fåtal av undersökningspersonerna, medan betyg helt 

saknas för de flesta av dem. I huvudsak liknade den ämnesutbildning som undersök-

ningspersonerna fick den ordinarie folkskoleutbildningen. Resultatet visar också på att 

vissa av personerna huvudsakligen övades i handarbeten och praktiska sysslor, vanligen 

mot bakgrund av att de var starka i praktiska ämnen och svaga i teoretiska. Vissa av 

undersökningspersonerna fortsatte även att öva sina färdigheter i arbetshemmet efter 

utbildningen vid skolhemmet var avslutad.  

De beskrivningar som gjordes av undersökningspersonerna visar på att de inte an-

sågs vara samhällsfarliga, trots att de i regel ansågs vara det i andra sammanhang. Det 

framkom också av beskrivningarna att det inte bara var ämnesundervisningen som 

ansågs viktig i barnens utveckling, utan även deras uppfostran och deras känslomässiga 

liv. Efter utskrivningen från skolhemmet var enligt uppföljningen av undersöknings-

personerna den vanligaste placeringen i föräldrahem. Enligt den större undersökningen 

var den vanligaste placeringen i arbetshem. Emellertid visade det sig att många av 

undersökningspersonerna som skickades hem gjorde det till följd av att de ansågs 

obildbara eller till följd av andra anledningar, inte till nödvändigtvis till följd av att de 

ansågs vara självständiga eller att de hade goda förutsättningar för att bli självständiga. 

Tvärtom visar undersökningen att många av undersökningspersonerna som skickades 

hem hade gjort ganska knappa framsteg i skolan, även om de flesta beskrevs som flitiga 

och ihärdiga. Resultatet tyder på att många av eleverna i denna undersökning gjorde 

ganska knappa framsteg under sin vistelse vid Sofielund, vissa till följd av att de 

överhuvudtaget inte var bildbara, och att de efter utskrivningen vanligtvis skickades 

tillbaka till sina föräldrahem. 
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