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Den här kurvan visar antalet platser på särskoleinternat, vårdhem och
specialsjukhus för utvecklingsstörda (sinnesslöa) mellan åren 1880–2000.
 

 
 
Anstaltsepoken tar sin början i slutet av 1800-talet med särskoleinternat (skolhem). Det var
framförallt kvinnliga pionjärer som var övertygande om att man med sinnesträning skulle kunna
träna sinnesslöa barn så att de skulle kunna försörja sig.
 
Men alla kunde inte lämna skolhemmen trots arbetsförmåga. För dem var man tvungen anordna
arbetshem. Och andra visade sig vara "obildbara". För dem öppnade man asyler (vårdhem).
 
För hundra år sedan fanns det 600 platser på skolhem, 100 platser på arbetshem och 170 på asyler.
 
Efter den första tidens stora optimism kom den humanitära inställningen att dominera - man bör ta
hand om även de svårt skadade sinnesslöa barnen och vuxna. En inventering år 1900 visade att det
rörde sig om fem tusen. Men Sverige var fattigt och sinnesslövården ansågs "väl ägnad" för
filantropin, till skillnad från sinnessjukvården, som staten tog hand om. Därför gick det långsamt
med utbyggnaden av anstalterna. Öppna omsorger var det inte tal om förrän efter andra
världskriget.
 
 
Förhindra fortplantning
 



Under 1900-talets första decennier spred sig alltmer uppfattningen att sinnesslöhet var ärftligt.
Därför borde man placera sinnesslöa på anstalter så att det inte kunde fortplanta sig. Dessutom
hade man börjat lära sig intelligenstesta och fann att många "asociala" var sinnesslöa - ytterligare
ett skäl att bygga fler anstalter.
 
Efter första världskriget sköt utvecklingen fart och staten omvandlade fyra överblivna kaserner till
specialsjukhus på 1930-talet. I övrigt var det landstingen som hade de flesta särskoleinternaten och
enskilda personer eller organisationer som drev de flesta vårdhemmen.
 
 
Humanitära motiv
 
Efter andra världskriget gjordes flera utredningar om sinnesslövården. Nu började man åter få
uppfattningen att träning av de bildbara barnen borde göra dem kapabla att försörja sig - vi hade
stor arbetskraftsbrist i vårt land! Även de humanitära motiven började åter att gälla.
 
I mitten av 50-talet slog riksdagen fast att man vid sidan av anstaltsvården måste bygga ut öppna
omsorger, framförallt s.k. externatundervisning. Men det gick trögt och väntelistorna till
anstaltsvård var långa. Lärarna hade föga tilltro till effekten av externatundervisning och daghem
för obildbara barn och dagcentra för vuxna fanns det endast några enstaka i hela landet.
 
Någon hemtjänst fanns inte och kunskaperna i psykologi fick först nu en allmän spridning i vårt
land.
 
Utbyggnaden av anstalterna tog fart efter andra världskriget, särskilt på 1960-talet. Det byggdes ett
40-tal nya och relativt stora anstalter och praktiskt taget alla befintliga, som inte revs, byggdes om.
Som mest fanns det 200 anstalter för utvecklingsstörda i vårt land med över 16 000 platser. Målet
på 1960-talet var att "bygga bort" de långa väntelistorna för anstaltsplacering. Sedan det uppfyllts
började nedläggningen.
 
 
Nedläggningarna startar
 
Särskoleinternaten var de första anstalterna som lades ner. Från tre tusen platser i andra hälften av
1960-talet hade vi i slutet av 1970-talet endast kvar några hundra platser. Särskoleinternaten
ersattes av specialklasser.
 
Nerläggningen av vårdhemmen för barn började ca fem år senare. Även på dem hade vi som mest
tre tusen platser och i slutet av 1980-talet färre än hundra. Specialsjukhusen och vårdhemmen för
vuxna - med sammanlagt som mest tio tusen platser -- var mera seglivade: De senare levde kvar
ända till nu.
 
Det tog 90 år att bygga upp anstalterna för utvecklingsstörda i vårt land och det tog trettio år att
lägga ner dom.
 
 
Drivkrafter
 
Vad var drivkraften till denna drastiska kursändring? Svaret kan göras mycket kort: Vi lärde oss på



1960-talet att öppna omsorger är både bättre och billigare.
 
Att det skulle ta så lång tid för oss att förstå detta berodde främst på våra otillräckliga kunskaper i
pedagogik och psykologi. Vi hade inte heller tidigare en ekonomi i vårt land som gjorde
förändringen möjlig. Inte heller fanns det föräldraorganisationer som ställde krav på
samhällsinsatser.
 
 
En märklig kurva!
 
Kurvan som visar antalet boende på anstalter kommer att te sig märklig ju längre fram i tiden man
kommer. Våra efterkommande - om hundra och tvåhundra år - kommer att med förundran se
tillbaka på hur vi under de gångna hundra åren försökte hjälpa de utvecklingsstörda med
anstaltsvård. Man kommer att fråga sig vad en anstalt egentligen var för något. Vad gjorde man
där? Hur levde dom? Och hur skilde sig det livet från livet utanför? Vilka var motiven och vilka
var resultaten?
 
Det är svårt för att inte säga omöjligt att tänka sig att anstalter för utvecklingsstörda skulle
återuppstå. Ekonomiskt är det ett mycket dyrt alternativ om man vill ha samma livskvalitet som i
det öppna samhället. Att tänka sig att medborgarnas inställning till funktionshindrade skulle ändras
så radikalt att de skulle acceptera fattiganstalter, som ett alternativ till ett liv i det öppna samhället,
är för oss främmande.
 
Det sannolika är att kunskapsutvecklingen kommer att fortsätta. Inte bara i tekniska områden utan
även om vad som är mest ändamålsenligt ifråga om mänskliga livsvillkor och mänskliga
relationer.
 
I den ständigt fortgående förändringsprocessen - vem tror att situationen för utvecklingsstörda och
andra med funktionshinder skulle frysas till dagens situation? - är det viktigt att anstaltsepoken får
stå som en milstolpe på vägen. En erinran från det förgångna. Något som inte får upprepas.
 
Anstaltsnedläggningen har varit som mest radikal i Norge och vårt land. Finland släpar efter och i
Danmark har man accepterat att stanna på halva vägen. Likadant är det i bästa fall i flera
europeiska länder liksom i USA.
 
 
Människoöden
 
En kurva som denna famnar i sig el symboliserar så många människoöden att det är omöjligt att
förställa sig. Det rör sig totalt om ca 100 000 människor som levt hela eller delar av sina liv på
anstalt. Allt från Anna M.A. född 1860, som i Kungl. Medicinalstyrelsens betänkande 1902 anges
ha tre sinnesslöa syskon. "Väsnas, river sönder och är våldsam. Är stundom instängd i källaren
eller bunden, får ofta stryk".
 
Över till spädbarnet med Downs syndrom som på läkarinrådan i slutet av 1960-talet lämnas av
sina föräldrar till ett vårdhem.
 
För att inte tala om alla lindrigt utvecklingsstörda barn som tillbringade sin barndom på en anstalt
därför att de hade svårt för att lära sig läsa och förstå.



Några bodde på anstalt under några år. Andra hela sitt liv. Några räddades undan en misär. Andra
tvingades in i en värld av rutin, tvång och ensamhet.
 
 
En stor triumf!
För alla utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna såväl som för oss, som arbetat för
anstalternas nerläggning, är det uppnådda målet en stor triumf. Det borde firas mer än mycket
annat.
Men så är det: Det goda som inte materialiseras, som inte syns och hörs, drunknar i allt brus. Här
finns inget att inviga, inget band att klippa, inga händer att skaka. Och likväl är segern större än
det mesta sammantaget som firas i vår tid.
 
 
 

---------------------
 
100 000
 
Hur många personer med utvecklingsstörning har bott på institutionerna? Det är inte helt enkelt att
räkna ut. Placeringen på ett särskoleintarnat kanske bara varade i fem år medan en plats på ett
större vårdhem kunde innebära livslång institutionsvistelse. Om man räknar med att alla dem som
bott på en institution i genomsnitt bott där i tio år, då kommer man fram till att över 100 000
personer bott på vårdhem för utvecklingsstörda under 1900-talet!
 
 
 

--------------------
 
 
Lagen om avveckling
 
Omsorgskommittén föreslog i sitt betänkande 1981 nerläggning av anstalterna. Det resulterade i
att det från 1986 blev förbjudet att skriva in barn och ungdomar på vårdhem. Nyintagning i
specialsjukhus eller vårdhem för vuxna fick bara ske om det fanns synnerliga skäl. Efterlevnaden
var mycket dålig. Riksdagen var därför tvungen att stifta en särskild lag 1997 om avveckling av
specialsjukhus och vårdhem: Specialsjukhusen ska vara avvecklade vid utgången av året och
vårdhemmen ska vara avvecklade senast med utgången av 1999.
 
 
 

---------------------
 
 
Antal personer med utvecklingsstörning 1930–2000
 
 



 
Den här kurvan visar beräknat antal personer med utvecklingsstörning mellan åren 1930–2000.
Osäkerheten om vem som var sinnesslö var stor under 1930- och 1940-talen. Av dem som
stillsamt anpassade sig underskattades antalet, medan det bland dem som var asociala på eller
annat sätt överskattades.
Orsaken till minskningen var främst att den genuina fattigdomen försvann på 1950-talet.


