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1. Inledning 

Alkoholens påverkan på både individen och samhället är omfattande. Alkoholens skador 

uppgår till hela 45 miljarder per år. Förutom det ekonomiska har alkoholen medfört sociala 

problem i samhället som har försökts begränsats.
1
 I Sverige idag kan alkohol enbart köpas via 

systembolagen som styrs och regleras av staten. Men det har inte alltid varit så i Sverige. 

Innan systembolaget bildades på mitten av 1800-talet flödade spriten i Sverige och 

samhällsproblemet uppmärksammades mer än tidigare.
2
 Allt fler medborgare blev hemfallen 

till dryckenskap och politiker, men även läkare, började diskuttera missbrukets verkan på 

samhället samt lösningen till detta stora problem.
3
 Många såg tvångsvård som en lösning till 

detta samhällsproblem. Att tvångsvårda alkoholmissbrukarna för att återanpassa dem tillbaka 

till samhället. Denna tanke blev till verklighet år 1913. Tvångsvård instiftades som lag i 

Sverige och nu var det möjligt att vårda de sjuka alkoholisterna på alkoholistanstalter.
4
 

Åsbrohemmet var en alkoholistanstalt som hade en strategisk geografisk punkt i Sverige. Vid 

anstalten Åsbrohemmet intogs manliga återfallsmissbrukare i syfte att bota dem från 

sjukdomen alkoholism. Totalt har cirka 6500 män varit inskrivna på anstalten under dess 

verksamma år 1933-1987.
5
 Men hur kontrollerades de inskrivna männen på anstalten och 

vilka medel användes för att bota dem mot alkoholism? Syftet med denna uppsats är att 

undersöka anstalten Åsbrohemmets ur ett maktperspektiv samt att kartlägga patienternas 

sociala bakgrund. Vad användes egentligen för medel i syfte att bota och återanpassa de 

manliga alkoholisterna på anstalten Åsborhemmet? För att uppfylla syftet kommer denna 

undersökning omfatta 40 patienter där hälften av dem är intagna år 1935 och den övriga 

hälften är intagna år 1940.  

                                                           
 

1
 http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-samhallet [Hämtad 2016-05-02]. 

2
 Johansson, Lennart (2008), Staten, supen och systemet: svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005, 

sida 63ff. 
3
 Edman, Johan (2004), Torken: tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981,sida 55f. 

4
 Prestjan, Anna (2004), Att bota en drinkare: idéer och praktik i svensk alkoholistvård 1885-1916, sida 106-112. 

5
 Holm, Börje (1988), Boken om Åsbrohemmet: en dokumentation av en alkoholistanstalt, vårdanstalt för 

alkoholmissbrukare samt behandlingshem för missbrukare 1933-1987, sida 4, 14. 

http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-samhallet
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1.1 Begreppet alkoholism 

Begreppet alkoholism kan tolkas på många olika sätt. Begreppets innebörd har till viss del 

förändrats över tid. Innan man började använda begreppet alkoholism användes 

dryckenskapen eller drinkare. En person som missbrukade rusdrycker ansågs själv vara 

ansvarig för detta, alkoholism sågs inte som en sjukdom. Det var först på 1880-talet som 

begreppet alkoholism som sjukdom började användas av fler i samhället än bara läkare.
6
  I 

uppslagsverket Nordisk Familjebok från år 1923 beskrivs alkoholism som en nervsjukdom 

som orsakas av en längre tids missbruk av sprithaltiga drycker.
7
 Redan 1849 skrev läkaren 

Magnus Huss
8
 om alkoholism och de problem som den medförde i samhället.

9
 I dagens 

uppslagsverk beskrivs till exempel begreppet alkoholism som bredare än enbart som en 

sjukdom. I Nationalencyklopedin anges dock alkoholism som en sjukdom innefattande flera 

olika stadier, såsom psykiska skador, sociala skador och kroppsliga skador. Begreppet 

alkoholism får en djupare förklaring och anses ha samband med flera faktorer. Sjukdomen har 

också olika stadier och påverkningar på samhället.
10

 I genomgången av rådande 

forskningsläge framkommer tydligt att begreppets innebörd förändras över tid samt påverkas 

av olika läkare, politiker, nykterhetsrörelsen och samhällförändringar. 

2. Forskningsläge 

2.2 Alkoholistanstalterna och tvångsvården 

Anna Prestjan, historiker, skriver om den tidiga alkoholistvården i sin doktorsavhandling Att 

bota en drinkare som behandlar åren 1885-1916. Syftet med avhandlingen är att undersöka 

den praktiska verksamheten men även alkoholistvårdens ideologi för att se vad som har 

förändrats. Prestjan skriver även om medikaliseringen som påverkade alkoholistvården samt 

synen på begreppet alkoholist. Hennes källmaterial är hämtat från Sveriges fyra första 

alkoholistanstalter, Augustbad (1885-1888), Sans Souci (1891-1917), Eolshäll (1897-1915) 

                                                           
 

6
 Prestjan (2004), sida 100ff. 

7
 Thyselius, Erik, Söderberg, Verner & Lorents, Yngve (red.), Nordisk familjebok: encyklopedi och 

konversationslexikon. 
8
 Magnus Huss levde 1807-1890. Han var utbildad läkare och jobbade som överläkare vid Serafimerlasarettet 

och vad även professor i medicin vid Karolinska institutet mellan åren 1840-1860. 
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/magnus-huss [Hämtad 2016-04-12]. 
9
 Thyselius, Erik, Söderberg, Verner & Lorents, Yngve (red.), Nordisk familjebok: encyklopedi och 

konversationslexikon. 3. Band 1, sida 610f. 
10

 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism [Hämtad 2016-03-09]. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/magnus-huss
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alkoholism
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och Floda kolonier (1908-1922). Hon beskriver i sin studie hur synen på alkoholism har 

förändrats. Vidare beskrivs hur nykterhetsfrågan förflyttas och blir mer politisk samt 

intensivare under 1890-talet. Nykterhetsfrågan blir en samhällsfråga som anses vara en av de 

viktigaste frågorna då alkoholismen börjar breda ut sig mer och mer i landet. Slutsatserna i 

Prestjans doktoravhandling är att arvsanlag, social bakgrund och moral påverkade 

möjligheterna att bli behandlad men även uppkomsten till missbruket. Patienternas möjlighet 

att bli botad ansågs bero mycket på deras moral, exempelvis var den huvudsakliga 

behandlingen att arbeta för att stärka moralen hos de intagna. Förutom en moralisk aspekt 

fann Prestjan även en medicinsk aspekt där anstalterna användes som en medicinsk praktik då 

de ansågs kunna bota alkoholisterna från deras sjukdom.
11

 

I doktorsavhandlingen Vård för samhällets bästa behandlar historikern Jenny Björkman 

tvångsvårdens framväxt och hur den svenska lagstiftningen stödjer den. Perioden som 

Björkman undersöker är 1850-1970. Björkman skriver vidare om hur tvångsvården påverkar 

människors privatliv och hur staten aktivt disciplinerar sina medborgare. Genom tvångsvården 

menar Björkman att staten kunde få människor att ändra sina beteenden och fostras. Hon 

nämner detta som statens sociala kontroll och disciplinering. I sin avhandling behandlar hon 

inte enbart alkoholmissbrukare utan även epidemiskt, veneriskt och psykiskt sjuka. 

Tvångsvården omfattade alla dessa grupper och genom att undersöka tvångsvårdens påverkan 

på dessa grupper konstaterar Björkman att farlighet, sjuklighet samt samhällskydd är de orden 

som oftast använts i legitimiseringen av tvångsvården. I avhandlingen konstateras även att 

dessa begrepp till viss del förändras över tid, alkoholister ansågs inte bara vara farliga mot 

allmänheten utan även mot sig själva. Björkman ser en förändring under 1900-talets första tid, 

farlighet och sjuklighet är två begrepp som flöt ihop och definierades oftast som samma sak. 

Genom att alkoholism blev klassad mer som en sjukdom ansågs alkoholisterna farliga 

gentemot sig själva samt andra. I och med detta kunde staten omhänderta alkoholister för vård 

även i nyktert tillstånd. Genom medikaliseringen kunde tvångsvården legitimiseras ytterligare 

och befästas i det svenska samhället. Björkman visar tydligt att medikaliseringen är en 

bidragande faktor till att staten kunde kontrollera och fostra sina medborgare.
12

 

                                                           
 

11
 Prestjan (2004). 

12
 Björkman, Jenny (2001), Vård för samhällets bästa: debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. 
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I doktoravhandlingen Torken, Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981 

beskriver historikern Johan Edman hur tvångsvårdens praktik har sett ut samt hur den har 

påverkats av bland annat samhället och de debatter som förts under tiden. Han vill även 

undersöka om synen på alkoholmissbrukare i samhället påverkade tvångsvårdens praktik. 

Som arkivmaterial har han använt sig utav fyra alkoholistanstalter i Sverige: Venngarn (1940-

81), Haknäs (1940-58), Brotorp (1958-67) och Runnagården (1967-81). Edman använde sig 

även av officiella tryck och tidskrifter som behandlande alkoholistfrågan som källmaterial. De 

övergripande slutsatserna av doktorsavhandlingen är att alkoholism ansågs vara något staten 

kunde råda bot på genom arbete och fostran tillbaka in i samhället. De ville gå från att 

alkoholisterna var utanför arbetslivet till att de skulle fostras till att bli en aktiv del samhället 

genom att vara skötsamma, arbetsamma och allmänt ordentliga. Medborgarna skulle tillföra 

något till samhället och bidra till samhällsutveckligen.
13

 

2.3 Utvecklingen av alkoholistlagen 

Historikern Lennart Johansson har publicerat boken Staten, supen och systemet som handlar 

om svensk alkoholpolitik men främst alkoholkulturen under åren 1855-2005. Johanssons 

forskning innehåller mycket fakta kring alkoholpolitiken och hur den förändras över tid men 

även det faktum att den inte alltid fungerade. Många åtgärder vidtogs, framförallt införandet 

av systembolaget år 1855 och motboken i vilken all uttag av alkohol skulle antecknas. Genom 

motboken kunde staten och nykterhetsförbunden kontrollera medborgarnas 

alkoholkonsumtion. Johanssons slutsats är bland annat att många fylleriförseelser begicks 

under motbokens tid, vilket tyder på att systemet inte fungerade. En stor andel av de som 

greps för fylleriförseelser saknade motbok men hade trots det kommit över alkoholhaltiga 

drycker. Inom yrken som var fysiskt tunga och krävande kunde alkohol förekomma som 

betalning istället för en lön. Johansson menar även att det var mycket smuggelsprit i rörelse 

som fraktades in till hamnarna via sjöss samt att hembränningen började bli ett stort problem, 

främst inne i städerna.
14

 

Värt att nämna är även Kerstin Stenius doktorsavhandling Privat och offentligt i svensk 

alkoholistvård. Stenius är socionom men även chefredaktör för Nordic Studies on Alcohol and 

Drugs. Syftet med avhandlingen är att undersöka vem som har behandlat alkoholisterna under 

                                                           
 

13
 Edman (2004). 

14
 Johansson (2008). 
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olika skeden. De olika aktörer som Stenius behandlar är exempelvis stat, kommun, 

organisationer, kyrkan och enskilda aktörer. Främst fokuserar Stenius på Minnesota-modellen 

som ansågs väldigt lyckad under 1980-talet. Hon behandlar hela 1900-talet men läger främst 

stor tonvikt på 1980-talet. Hennes primära källmaterial är offentliga handlingar, exempelvis 

lagar, lagpropositioner, debatter etc. I slutsatsen lyfter Stenius fram att staten är den främsta 

aktören som påverkade alkoholistanstalterna och vården av de intagna. Det var staten som 

skrev lagar och förordningarna samt stöttade kommunernas nykterhetsnämnder. Det var även 

staten som handskades med bidragen till anstalterna, hur stort ekonomiskt bidrag de skulle få 

och om de skulle beviljas bidrag för vård.
15

 

2.4 Tidigare forskning om Åsbrohemmet 

Hanna Fors skrev en B-uppsats om Åsbrohemmet vid institutionen HumUS vid Örebro 

universitet hösten 2015. I sin uppsats behandlade Fors år 1944 och syftet var att undersöka de 

intagnas sociala bakgrund och se hur det har påverkat deras alkoholmissbruk. Som 

källmaterial använde hon sig utav journaler över de intagna samt inskrivningsliggaren för år 

1944. Slutsatsen i uppsatsen är att de flesta männen hade fysiskt tunga yrken. Fors menar även 

att dessa män troligtvis hade alkohol lättillgängligt genom sina yrken. Vidare ser hon ett 

tydligt mönster med dåliga familjeförhållanden och klass. De flesta männen kom från lägre 

samhällsklass där någon i familjen oftast har missbrukat alkohol. Sammanfattningsvis visar 

uppsatsen på att det finns ett mönster i de intagnas sociala bakgrund, alla männen tycks 

komma från svåra familjeförhållanden samt dåliga ekonomiska förutsättningar. Utöver det var 

männen oftast lösdrivare, utan bostad och fast ekonomi.
16

  

2.5 Sammanfattning  

I forskningsläget framgår det att innebörden i begreppet alkoholism har förändrats över tid. 

Genom att definiera alkoholmissbruket som alkoholism istället för dryckenskap legitimerades 

det som en sjukdom som därmed även gick att bota. Björkman skriver om hur sjukdomen 

alkolism flyter ihop med begreppet farlighet. För att skydda medborgarna instiftas 

tvångsvården utifrån teorin om att alkoholmissbrukare är farliga. Den tidigare forskningen 

                                                           
 

15
 Stenius, Kerstin (1999), Privat och offentligt i svensk alkoholistvård: arbetsfördelning, samverkan och styrning 

under 1900-talet. 
16

 Fors, Hanna (2015), Männen på Åsbrohemmet, opublicerad B-uppsats. 
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som behandlar tvångsvården och anstalterna skriver alla om hur medikaliseringen hade en 

viktig roll i att legitimisera statens agerande mot det länge rådande samhällsproblemet.  

Tidigare forskning har skrivit om lagar, alkoholpolitiken och tvångsvården som rådde under 

1800-talets slut och under 1900-talet. De har använt några av Sveriges alkoholistanstalter som 

källmaterial men det är bara Hanna Fors som har fördjupat sig i Åsbrohemmets källmaterial. 

Fors avgränsade sig till år 1944 och undersökte patienternas sociala bakgrund och om det var 

den bidragande orsaken till deras alkoholmissbruk. Jag ser en öppning här att vidare fördjupa 

mig i Åsbrohemmets källmaterial och se det ur ett maktperspektiv, hur staten använde sig utav 

anstalten Åsbrohemmet som ett redskap för att fostra patienterna. Eftersom Fors har fördjupat 

sig i material från år 1944 finns det fortfarande mycket material som inte är utforskat än. 

Därför har jag valt att undersöka åren 1935 och 1940. 

3. Problem och frågeställningar 

3.1 Syfte 

I forskningsläget lyfts det fram att bland annat Björkman och Edman anser att staten ville 

fostra alkoholistmissbrukarna till att bli skötsamma och ordentliga medborgare. Utifrån deras 

slutsatser vill jag vidare undersöka statens maktutövande gentemot de intagna patienterna.
17

 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur staten använde sig utav 

alkoholistanstalten Åsbrohemmet för att återanpassa och fostra alkoholistmissbrukarna 

tillbaka till det svenska samhället. Uppsatsens syfte är även att undersöka de intagna männens 

sociala bakgrund.  

För att studera detta kommer jag att göra två nedslag i olika år för att jämföra och se om 

kontrollen har förändrats eller om den ens går att utläsa i källmaterialet samt vad för bakgrund 

männen på Åsbrohemmet hade. De år jag valt att göra nedslag i har fem års mellanrum och är 

1935 och 1940.  

  

                                                           
 

17
 Under teoretisk utgångspunkt kommer jag närmare förklara hur jag förhåller mig till begreppet makt, kontroll 

och tvång. 
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3.2 Frågeställningar 

Utifrån syftet har jag formulerat följande tre frågor för min undersökning: 

1. Vilken social bakgrund har de intagna männen och hur beskrivs de i materialet? 

2. Hur visar det sig i journalerna vilka medel anstalten använde för att fostra männen till 

att bli funktionella samhällsmedborgare igen?  

3. Har det skett någon förändring i källmaterialet mellan åren 1935 och 1940? 

4. Material, metod och teoretisk utgångspunkt 

4.1 Material 

Materialet som används i denna uppsats är framför allt journaler som innehåller 

läkarundersökningar vid inskrivning av patienten samt daganteckningar. Daganteckningar är 

skrivna av läkare eller sköterskorna, i anteckningarna finns information som berör patienten.
18

 

I journalen finns en sammanfattande beskrivning av patientens sociala bakgrund och om 

personen tidigare varit straffad. Det finns även polisrapporter, korrespondens samt 

redogörelser från nykterhetsnämnder bifogade i journalerna. Förutom journalerna används 

även inskrivningsliggaren samt årsberättelser för de gällande åren.
19

  

Patientjournalerna är sorterade efter personnummer på Örebro Regionarkiv och inte efter 

inskrivningsår. Trots att dessa journaler ligger utanför sekretesslagen har jag valt i samråd 

med Örebro Regionarkiv att i denna undersökning referera till de aktuella patientjournalerna 

genom födelseåren enbart. Därmed inte skriva ut patienternas personnummer då detta anses 

olämpligt. Genom inskrivningsliggaren går det att få fram vilka patientjournaler som använts i 

denna undersökning. 

4.2 Metod 

I denna uppsats kommer jag använda mig av en kvalitativ metod för att analysera de 40 

patienternas journaler. Det är främst patientjournalerna som kommer analyseras och de 

anamnetiska data som antecknades av läkarna. Förutom de anamnetiska data kommer 

undersökningen behandla daganteckningarna samt nykterhetsnämndens redogörelse som finns 

                                                           
 

18
 Se Bilaga 1. 

19
 Inskrivningsliggare år 1935 och år 1940. 
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bifogade i vissa journaler. Som tidigare nämnts kommer det göras två nedslag, år 1935 och år 

1940. Utifrån dessa två årtal kommer det göras en jämförelse för att se om det sker någon 

förändring i källmaterialet.  

4.3 Teoretisk utgångspunkt 

I syftet står det att jag kommer undersöka statens maktutövande. Makutövande kan vara ett 

starkt begrepp. Därför vill jag förklara hur jag kommer förhålla mig till detta begrepp med 

hjälp utav Börjessons och Rehns tolkning av begreppet makt.
20

 I boken beskriver författarna 

att det finns olika tekniker för maktutövande. Det är två tekniker som kommer användas i 

denna uppsats: tvång samt övervakning och kontroll.  

Begreppet kontroll handlar om att minska människors val i livet, oavsett om de vill det eller 

ej. Börjesson och Rehn menar att tvång är en mer subtilt maktutövande då personen som 

utsätts för tvång kanske inte märker. Personen kan till och med acceptera tvånget. I samhället 

finns tvånget väldigt djupt präglat men det kan även utövas av en aktör. I denna undersökning 

kommer jag använda tvånget som ett maktutövande utifrån statens sida.
21

 

Begreppet övervakning och kontroll är även ett subtilt maktutövande som nästan kan vara 

osynligt i vissa fall då det oftast inte uppmärksammas överhuvudtaget. Övervakningen i 

samhället är omfattande. Allt från när du drar ditt kreditkort till att du tar anställning vid en 

arbetsplats övervakas och registreras. Kontroll innebär att ha ett informationsövertag över 

människor. Börjesson och Rehn menar att genom informationsövertaget kan man spåra och 

utnyttja avvikelser men även skillnader. Kontroll kan även användas för att inkludera och 

exkludera människor. Genom övervakning kan personer bli kontrollerade, ett exempel är vilka 

som är alkoholister och vilka som är ordentliga samhällsmedborgare.
22

 

5. Avgränsningar och källkritik 

5.1 Avgränsningar 

Den första avgränsningen är åren som kommer behandlas. Uppsatsen kommer göra nedslag i 

två olika år, 1935 och 1940. År 1935 är valt då anstalten har varit öppen i två år och kommit 
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21
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in i rutinerna. Åren är även valda för att de inte ska infalla under sekretesslagen som är 70 år. 

Genom at välja år 1940 finns det minimal risk att någon journal är utesluten på grund utav 

sekretesslagen.  

År 1935 har Åsbrohemmet 132 nyintagna patienter och år 1940 skrivs det in 121 nya 

patienter. Detta är ett stort antal patienter och därför väljer jag att avgränsa mig ytterligare. 

Jag har valt ut 20 patienter som skrev in i januari till mars månad åren 1935 och 1940. Det 

enda undantaget är 1940 då det fattades journaler och därav är en patient inskriven i början av 

april månad. Urvalet är gjort med jämn fördelning av patienter mellan de tre månaderna. 

Totalt blir det 40 patientjournaler att undersöka som är en rimlig mängd källmaterial för 

denna C-uppsats. De 20 patienterjournaler från år 1935 kommer att jämföras med de 20 

patientjournaler från år 1940 för att undersöka om det finns förändringar, skillnader eller 

likheter. 

5.2 Källkritik 

Journalerna är skrivna av läkarna och sköterskorna på anstalten och därav enbart sedda ur 

deras perspektiv. Det finns ingen dokumenterad historia från patienterna själva. Syftet med 

uppsatsen är att se om det finns en statlig kontroll därav är journalerna lämpade för min 

undersökning. Vad läkarna och sköterskorna valde att skriva i journalerna kan kopplas till 

statlig makt, vad de ansåg vara viktigt att rapportera kring samt hur de valde att behandla 

patienterna. Tyvärr är beskrivningen av männen korta och ofta ospecificerade. Exempelvis 

kan det nämnas att patienten tappat kontakten med sin far men inte när. Det som dessutom 

kan ses problematiskt är att materialet från åren 1935 och 1940 skiljer sig i vad de 

rapporterade samt omfånget. Därför kan det bli en skillnad i vad som finns i materialet. 

Exempelvis finns det mer specificerad information om patienter som är intagna åren 1940 än 

1935. Detta kan bero på fler orsaker, såsom att det var olika läkare som skötte inskrivningen 

vid dessa två årtal. Det kan även vara en administrativ förändring, att anstalten kommit in i 

rutiner eller kanske förbättrar sina rutiner kring rapporteringen. Redogörelserna från 

nykterhetsnämnderna är utförda av de lokala nykterhetsnämnderna som då har samlat 

information om den aktuella personen genom polisrapporter, utlåtande från läkare och ibland 

utsagor från grannar och berörda familjemedlemmar. Dessa redogörelser används i uppsatsen 

och ses som trovärdig fakta. 
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6. Bakgrund 

6.1 Sveriges alkoholpolitik tog en ny vändning 

Under sent 1800-tal och fortsatt 1900-tal började industrialiseringen i Sverige. Samhället gick 

från att vara agrart till att industrierna växte fram i snabb takt.
23

 Samtidigt skedde en 

urbanisering i landet och fler lämnade landsbygden för att söka arbete inne i städerna. Det 

fanns många industrier utanför städerna men folket valde att ändå söka sig in till städerna. 

Utbudet så som konsumtion- produktionshänseende, kulturellt, socialt men också politiskt 

lockade folket in till städerna. Inne i städerna fanns fler möjligheter och större utbud av vad 

folk sökte sig till.
24

 Samtidigt som industrialiseringen växte fram började det demokratiska 

Sverige ta form. Politik och samhällsfrågor var något många medborgare diskuterade men 

även ville vara med och påverka under dessa år. Hedenborg & Kvarnström skriver vidare hur 

många olika folkrörelser som växte fram. De fyra rörelser som var de politiskt viktigaste var: 

arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och kvinnorörelsen.
25

 

Nykterhetsrörelsens framväxt hade stor påverkan på samhället och ordningsfrågan för 

samhällets bästa blev central. Alkoholen sågs som ett samhällsproblem och fylleriförseelserna 

ökade kraftigt i takt med att alkoholpolitiken blev intensivare och lagarna skärpta. 

Alkoholfrågan hade tidigare belysts som en politisk fråga men nu diskuterades den djupare 

och som ett större problem för hela samhället.
26

  

I takt med att brännvinet flödade i Sverige vid 1800-talets mitt bildades de första 

systembolagen för att kunna reglera försäljningen av brännvin som redan då ansågs vara ett 

stort samhällsproblem. Bolagen kom till viss del att förändras över åren, bland annat 

reglerades öppettiderna för att minska alkoholkonsumtionen.
27

 År 1911 kom förslaget om 

motbok hos bolagen för att kontrollera alkoholkonsumtionen ytterligare. Detta förslag blev 

verklighet år 1916 i nästan hela landet. Den nya lagen var tänkt att förhindra 

alkoholmissbrukare att ha en motbok och därmed inte kunna köpa ut brännvin. För att ha en 

motbok krävdes att man sökte tillstånd för det. En motbok beviljades inte till någon i ett 

                                                           
 

23
 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2009). Det svenska samhället 1720-2000: böndernas och 

arbetarnas tid, sida 187f. 
24

 Hedenborg & Kvarnström (2009), sida 258f. 
25

 Hedenborg & Kvarnström (2009), sida 187f. 
26

 Johansson (2008), sida 63-70 och SFS 1931:233. 
27

 Johansson (2008), sida 63f och 71f. 
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hushåll där det fanns en missbrukare, därmed försökte staten att kontrollera 

alkoholkonsumtionen och minska missbruket.
28

 Dock visade det sig i efterhand att cirka 75 

procent av de som begick fylleribrotten saknade motbok, alltså har missbrukarna kommit över 

alkohol trots statens försök till kontroll.
29

 År 1955 avskaffades motboken i Sverige och nu 

kunde folket köpa sin alkohol som tidigare hos systembolagen.
30

 

1913 kom en ny alkoholistlag som åtgärd mot samhällets stora alkoholproblem som nu ansågs 

vara mycket allvarliga.
31

 Edman tar upp de viktiga huvudpunkterna i alkoholistlagen och 

skriver: 

För att bli föremål för åtgärder enligt 1913 års alkoholistlag skulle man vara ”hemfallen åt 

dryckenskap” (generalindikationen), samt dessutom göra sig skyldig till brott mot minst en av 

de så kallade specialindikationerna genom att: 1) vara farlig för andra människor eller sitt eget 

liv (farlighet); 2) brista i försörjningsplikten mot hustru eller barn (pliktförsummelse); 3) belasta 

fattigvården eller sin familj ekonomiskt (parasitism). 1923 utökades tillämplighetsområdet med 

en fylleriindikation som innebar att den som under de senaste två åren blivit dömd till ansvar för 

fylleri upprepade gånger föll under lagens domäner.
32

 

Skillnaden i 1931 års nya alkohollag var framförallt att de ändrade benämningen på den som 

konsumerade alkohol. De gick från att skriva ”hemfallen åt dryckenskap” till ”hemfallen åt 

alkoholmissbruk”. Lagen beskrev alkoholmissbruk som en sjukdom och en individ med 

alkoholmissbruk behövde vård för sitt eget men även samhällets bästa.
33

 Genom att klassa 

alkoholkonsumtionen som ett missbruk banade det vägen för att öppna flera vårdinstitutioner 

som kunde bota människorna ur sitt alkoholmissbruk. Detta leder vidare till tvångsvårdens 

framväxt och hur den legitimerades i samhället. 

6.2 Tvångsvårdens framväxt under tidigt 1900-tal 

Under 1800-talet, innan tvångsvården etablerades i Sverige och den första alkoholistanstalten 

öppnades såg vården av alkoholister annorlunda ut. Alkoholisterna kunde då behandlas på 

hospitalen, bad- och brunnsorter, av privata läkare och på lassaretten. Däremot var vården inte 
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förebyggande utan fokuserad på biverkningarna och efterföljderna av missbruket.
34

 Under 

1800-talets mitt diskuterades det av läkare men även av prosten Gellerstedt. Prosten 

Gellerstedt skickade in en motion till riksdagen huruvida dryckenskapen hade en sjukdoms 

karaktär eller inte. Därmed kopplade han redan då dryckenskapen till att kunna vara en 

sjukdom och påpekade även lasterna som drabbade samhället och de anhöriga. Motionen fick 

avslag och det ansågs att dryckenskapen är något människan själv kan påverka och därav 

skulle den inte betraktas som en sjukdom. Under 1880-talet börjar alkoholfrågan diskuteras 

ännu livligare då Sveriges enda alkoholistanstalt, Augustenbad, stängdes år 1888 på grund av 

att det inte var tillräckligt många som frivilligt ville skriva in sig. Flera motioner lämnades in 

till riksdagen om förslag på att införa tvångsvård av alkoholistmissbrukare men dessa fick 

avslag. År 1889 skedde det en viss förändring då staten själva inte ville upprätta 

alkoholistanstalter. Däremot kom de fram till att de kan tänka sig anslå medel för anstalter. I 

och med detta blir staten inte huvudaktörer för anstalterna men ger bidrag till andra aktörer 

som väljer att upprätta alkoholistanstalter.
35

  

År 1896 väcktes återigen frågan om alkoholism skulle klassas som en sjukdom och en motion 

lämnades in. Ett tillfälligt utskott från riksdagens andra kammare ansåg inte att denna motion 

var nödvändig utan påpekade att läkare redan klassade alkoholism som en sjukdom och att 

detta var allmänt vedertaget. Under 1900-talet blev tvångsvårdsfrågan återigen en het politisk 

fråga. Även nykterhetsnämnderna
36

 började ta upp denna fråga på ett mer politiskt plan än 

tidigare och fick stöd av många i samhället så som till exempel arbetarrörelsen och framför 

allt arbetsgivarna. Nykterhetsrörelsen och nykterhetsnämnderna kom nu att bli en viktig del i 

det svenska samhället. År 1913 instiftades lagen om tvångsvård som sedan trädde i kraft 

1916. I och med att lagen trädde i kraft blev alkoholmissbruk en sjukdom som gav staten rätt 

att tvångsvårda i syfte att bota dem.
37

 

Björkman skriver i sin avhandling att tvångsvården innefattade många olika sjukdomar och 

dessa klassades som farliga för samhället. Därför blev tvångsvården något nödvändigt enligt 
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staten, för att skydda samhället från det farliga. Det som samtidigt växte fram under 1900-

talet men även i slutet av 1800-talet var synen på medborgarna som skötsamma, normala och 

anpassade. Det var inte bara genom tvångsvården som samhället visade oro utan även genom 

socialpolitiken. Ett exempel som Björkman belyser är att folkpensionen uteblev för lösdrivare 

och alkoholister. Sterilisering var även ett ingripande som ansågs rättfärdigat av staten att 

utföra om personen ansågs vara en fara för samhället på något vis. Samhällsskyddet blev det 

viktigaste argumentet för att legitimisera och rättfärdiga tvångsvården. Det andra starka 

argumentet för att rättfärdiga tvångsvården var patienternas fara för sig själva. Sjukdomen 

blev starkt förknippad med fara för att patienterna kunde skada sig själva och omgivningen. 

Tvångsvårdens legitimering grundades därmed i samhällets utveckling mot en gynnsam 

riktning där medborgarna var skötsamma och arbetsdugliga.
38

 Björkman menar även att 

medikaliseringen hade en avgörande roll för att legitimisera alkolistvården. Genom 

medikaliseringen kunde alkoholmissbruket klassas som en sjukdom av alla i samhället och 

inte bara av läkarkåren.
39

 

Eftersom alkoholmissbruk klassades som en sjukdom kunde staten legitimisera tvångsvården 

som nödvändigt för de sjuka. De menade att de kunde bota sjukdomen genom att lägga in 

patienterna på en anstalt. 

6.3 Alkoholistanstalter  

Den första alkolistanstalten som fanns i Sverige var Augustenbad, en privat anstalt med en 

enskild ägare som var verksam mellan åren 1885-1888. Anstalten var inte fristående utan 

ingick i en brunnsort som botade flera olika typer av sjukdomar.
40

 Som nämnts tidigare var de 

intagna alkoholisterna där frivilligt och inte under tvångsvård. Per Axel Levin var den 

behandlande doktorn vid anstalten som såg alkoholens negativa påverkan på samhället.
41

 År 

1891 öppnades alkolisthemmet Sans Souci i utkanten av Uppsala som sedan också sökte 

bidrag från staten och beviljades detta. Anstalten var verksam fram till 1917. Prestjan skriver 

att målet med alkolistbehandlingen var att göra patienten till en duglig samhällsmedlem. De 

intagna på anstalten var män från de bemedlade klasserna som själva kunde betala för vården. 

Tanken var att mindre bemedlade skulle kunna söka sig till anstalten utan att betala för vården 
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men det blev för dyrt att driva anstalten på så vis. Arbete blev en central del i att bygga upp 

patientens moral för att sedan kunna göra samhällsnytta.
42

 Efter att tvångsvården trädde i kraft 

öppnades fler alkoholistanstalter i Sverige i takt med att fler blev dömda till tvångsvård. Det 

som blev den centrala behandlingen vid alkoholistanstalterna var arbete som skulle höja 

patienternas moral och därmed hjälpa dem tillbaka till samhället. Därmed blev Sans Souci ett 

ideal för de nya anstalterna som växte fram och också fokuserade på arbete som bot.
43

 

Johan Edman menar att det fanns två olika typer av anstalter i Sverige, erkända och enskilda 

anstalter. De erkända anstalterna var under socialstyrelsen uppsikt men inte ägda av staten 

medan de enskilda agerade utanför lagen och var privat upprättade anstalter. De två 

ovanstående anstalterna, Augustenbad och Sans Souci, tillhör de enskilda och privata. 1938 

fanns det 13 stycken etablerade alkoholistanstalter i Sverige som sedan kom att öka till 15 

anstalter 1940. Av de 15 alkoholistanstalterna var tre stycken statligt ägda och 10 erkända, de 

resterande två var enskilda.
44

 Det var de kommunala nykterhetsnämnderna som undersökte 

eventuella misstankar om alkoholmissbruk för att sedan sätta in åtgärder. Utifall dessa 

åtgärder inte lyckades skulle alkoholmissbrukarna tvångsintas vid en alkoholistanstalt och 

detta beslut togs av länsnykterhetsnämnden. Polisen och fattigvården kunde även genom en 

speciell ansökan begära om tvångsvård för individer med alkoholmissbruk. Vårdtiden på en 

anstalt var ett år men om en tidigare patient fått återfall inom fem år kunde denne få 

ytterligare två års vård vid återfall.
45

 

6.4 Åsbrohemmet 

I detta avsnitt kommer boken Boken om Åsbrohemmet: en dokumentation av en 

alkoholistanstalt, vårdanstalt för alkoholmissbrukare samt behandlingshem för missbrukare 

1933-1987användas som är skriven av Börje Holm. Boken är skriven på uppdrag från Örebro 

läns landsting som under senare tid tog över verksamheten vid Åsbrohemmet. Författaren har 

inte kritiskt granskat informationen som använts för att skriva boken. Berättelserna i boken 

tycks vara förskönad och patienternas berättelser saknas. Därför kommer jag att vara kritisk i 

användandet av denna litteratur och enbart använda dess basfakta om anstalten.  
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Åsbrohemmet tillhörde från början fattigvården för att sedan övertas av stiftelsen 

Åsbrohemmet som fick ekonomiskt stöd av Kungl. Socialstyrelsen. De gjorde i sin tur om den 

tidigare herrgården till en alkoholistanstalt för män år 1933. Åsbrohemmet låg strategiskt till 

rent geografiskt med en järnväg i närheten och hade även många rum som kunde användas av 

patienterna. Detta var två av många anledningar till varför de gjorde om herrgården till en stor 

alkoholistanstalt. Syftet med Åsbrohemmet var att vårda manliga återfallsmissbrukare då det 

inte ansågs vara lämpligt att vårda dem med nyintagna. Därav fanns det ett stort behov att 

upprätta Åsbrohemmet.
46

 1 december 1933 öppnades Åsbrohemmet och den 16 december 

intogs de första internerna trots att anstalten inte stod klar med renoveringar och anpassningar 

för att vara en alkoholistanstalt.
47

 Vid öppningen fanns det plats för 75 vårdtagare som sedan 

kom att utökas allt eftersom fler manliga alkoholister blev dömda till tvångsvård. Totalt har 

Åsbrohemmet haft 6500 olika vårdnadstagare mellan 1933-1987.
48

 Under åren som har gått 

på Åsbrohemmet har anstalten expanderat i både mark, intagna och personal. År 1950 var 

behovet av vårdplatser för alkoholmissbrukare som störst i Sverige. Senare år 1957 fanns det 

256 inskrivna patienter och cirka 100 anställda som jobbade på Åsbrohemmet. Det året blev 

anstaltens rekordår med flest intagna samt anställda under Åsbrohemmets verksamma tid fram 

till 1987. Dessutom byggdes det ut tre annex som hade en patient kapacitet på 150 stycken 

utöver de tidigare vårdplatserna.
49

 År 1982 förändras alkoholistlagen som då blev en frivillig 

vård istället för tvångsvård. Detta medförde färre intagna och 1983 tar Örebro läns landsting 

över Åsbrohemmet som kom till att bli ett behandlingshem. Behandlingshemmet fortsatte att 

gå dåligt och år 1987 lades det tidigare Åsbrohemmet ner.
50

 

Enligt Holm var den huvudsakliga behandlingen vid Åsbrohemmet arbete för att återanpassa 

de intagna tillbaka in i samhället. De arbeten som fanns tillgängliga på anstalten för de 

intagna patienterna var bland annat verkstäder av olika slag. Snickeri, mekanisk verkstad, 

skrädderi, skomakeri, sadelmakeri, leksaksverkstad och bokbinderi är de olika verkstäder som 

Holm nämner i sin berättelse om Åsbrohemmet. Det fanns även jordbruk, skogsbruk, 

trädgårdsarbete, köks- och handräckningsarbeten samt byggnads- och vägarbeten som 

patienterna kunde sysselsättas med. Genom det arbete de intagna utförde kunde 
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arbetsdriftskostnaderna täckas till viss del. Utöver det fick anstalten även ekonomiskt bidrag 

från staten som nämnts tidigare.
51

 

Precis som Hanna Fors nämnt i sin B-uppsats vill jag påpeka att det ena valda 

undersökningsåret, 1940, är under andra världskriget. Anstalten påverkades genom 

matransonering för både patienter och personal. Förövrigt tycks verksamheten ha fungerat 

som tidigare.
52
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7. Resultat 

7.1 Presentation av de valda patienterna år 1935 och 1940 

De 40 valda männen som ingår i denna undersökning valdes från inskrivningsliggaren och 

intogs mellan januari och mars månad båda åren. Enda undantaget var 1940 då en patient var 

intagen i april månad. Orsaken är att det fanns för få intagna under januari till mars månad 

samt att det fattades journaler, källmaterial. Det enda medvetna valet av patienter var att 

fördela de 20 intagna jämt mellan de tre månaderna. Patienterna 1-20 är intagna år 1935 och 

patienterna 21-40 är intagna år 1940. I alla journaler beskrivs patienten kortfattat i början, där 

nämns bland annat civilstånd, bakgrund, arbeten samt om de tidigare blivit straffade. Vidare 

görs en läkarundersökning av patienten. Det finns även utförliga daganteckningar som 

noggrant har dokumenterats allt som berör patienten. Utöver detta finns polisrapporter, beslut 

från nykterhetsnämnder samt korspondens i journalerna. Det är dessa olika källor jag kommer 

undersöka och redogöra för nedan.  

7.2 De intagnas sociala bakgrund 

För att sammanställa de intagnas sociala bakgrund kommer jag använda mig utav 

anamnetiska data som står i början av journalens insida. Där finns informationen om de 

intagna men i vissa fall används även redogörelse från nykterhetsnämnden som är bifogad i 

journalen.  

Samtliga 18 patienter från år 1935 har någon form av utbildning från folkskolan. Undantaget 

är patient 3 och patient 18 där det saknas information om utbildning. I vissa journaler är det 

otydligt hur många terminer patienten har studerat. I 12 journaler står det enbart antecknat att 

folkskolan är genomförd, alltså inte exakt hur många terminer patienten slutfört. I de övriga 

fem journalerna har alla, utom patient 6, genomgått fyra klasser i folkskolan. Patient 6 har 

genomgått fem klasser i folkskolan. Efter folkskolan har alla patienter utom två inte utbildat 

sig till något yrke. Patient 19 har utöver folkskolan även genomgått korpralsskola vid 

kustartilleriet samt patient 16 som gått lärling hos en guldsmed. I journalen står det att patient 

16 arbetade som silversmed i vuxen ålder. I journalerna från år 1940 varierar informationen 

angående om patienterna genomgått folkskolan. I 12 stycken journaler finns det antecknar att 

patienterna har genomgått folkskolan, tyvärr saknas det anteckningar i fem journaler 

angående utbildning. I patient 29 journal står det antecknat att han har gått i folkskolan tre och 

ett halvt år. Patient 33 har till skillnad från de andra gått i avsöndringsskola, det står ingen 
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förklaring till detta utan bara antecknat att han gått i avsöndringsskola. Det andra undantaget 

bland patienterna är patient 31 som har utbildat sig vid ett läroverk i Göteborg. Direkt efter 

anteckningarna om patientens utbildning står det att fadern till patient 31 var folkskolelärare.
53

  

Det står även kortfattad information om patientens barndom i journalerna. I alla journaler 

finns det antecknat om patienten var född inom äktenskap eller utanför äktenskap. Det är lika 

många födda inom äktenskap år 1935 som år 1940. Totalt är 18 patienter födda inom 

äktenskap vartdera år och två patienter födda utom äktenskap vartdera år. Patient 26 föddes 

utom äktenskap men hans föräldrar levde tillsammans under hans uppväxt. Förutom om 

patienten är född inom eller utom äktenskap står det även ibland hur hemförhållandena var 

under uppväxten. Det är kort beskrivet i fåtal ord, om det vad goda, dåliga eller fattigt.
54

  

Diagram 1: Patienternas hemförhållanden under uppväxten. 

 

Källa: Regionarkivet Örebro, patientjournaler 1868-1908. 

Det framgår tydligt utifrån stapeldiagrammet att det oftast saknas information om 

hemförhållandena under uppväxten. Det är mer förekommande att det saknas information om 

hemförhållandena från år 1935 än år 1940. I anteckningarna skrivs det oftast att de var dåligt 

ekonomisk i hemmet och därmed dåliga hemförhållanden. I exempelvis två av journalerna 

från 1940 står det att det var fattigt i hemmet under uppväxten. I de andra journalerna står det 

oftast att det var dåligt ekonomiskt. Varför det skiljer sig i beskrivningarna står det ingen 
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vidare förklaring om. I vissa patientjournaler finns det information om föräldrarna 

missbrukade alkohol eller inte. Från år 1935 finns det antecknat i 4 patienter journaler om 

föräldrarnas förhållning till alkohol. Två av dem har antecknat att det fanns alkoholmissbruk 

inom familjen medan i den tredje patientens journal står det att fadern använde alkohol 

måttligt och mamman var absolutist. I det fjärde fallet beskrivs mamman till patienten som 

präktig och att hon uppfostrade sonen själv då hon födde honom utanför äktenskapet. Från år 

1940 finns det mer antecknat om föräldrarnas förhållningssätt till alkohol. I många fall står det 

att oftast fadern missbrukade alkohol. I några enstaka fall har även modern missbrukat men 

oftast är det fadern det finns antecknat om och modern utelämnas. I två av patienternas 

journaler beskrivs föräldrarna vara anitingen skötsamma och nyktra eller som nykterister.
55

 

Förutom tidigare familjeförhållanden finns det också en kortare information om de dåvarande 

familjeförhållandena. Om patienten var gift, ogift, frånskild eller änkling och eventuellt om de 

hade barn.
56

 

Diagram 2: Patienternas civilstånd. 

 

Källa: Regionarkivet Örebro, patientjournaler 1868-1908. 

Patient 11 är ogift och patient 7 är änkling inräknad i den respektive kategorin men båda lever 

tillsammans med en kvinna. Även patient 38 har ett annorlunda förhållande i jämförelse med 

de andra patienterna. Patient 38 är gift och inräknad under den kategorin men det framgår i de 

anamnetiska data att de lever åtskilda sen 10 år tillbaka på grund utav patientens 
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alkoholmissbruk. Förutom civilstånd finns det anteckningar om patienterna har barn, 8 

patienter har barn och alla inom äktenskapet. Den patient som har flest barn är patient 7 som 

har totalt 8 barn inom äktenskap. Dock är 2 av barnen omhändertagna av 

Barnavårdsnämnden.
57

 

På första sidan av varje patients journal står det ett yrke. Det yrket som står på framsidan är 

nödvändigtvis inte det senaste yrket patienten haft. I samtliga fall är det istället det yrket de 

haft under längst tid. Med detta kan menas att patienten jobbat som exempelvis grovarbetare 

men enbart under 4 månader och att detta var det längsta jobb han kunnat behålla. Därför 

utgår jag återigen från de anamnetiska data som står i journalen där det står nästan alla yrken 

patienten haft och hur länge. Många patienter har inte kunnat behålla ett yrke länge för att 

kunna räknas inom den yrkeskategorin, oftast har de enbart jobbat som exempelvis 

grovarbetare eller till sjöss i två veckors tid. Dessa kommer att räknas under kategorin Diverse 

arbete. De flesta av patienterna har haft en vagabond levnadsstil och därmed inte behållit ett 

stadigt jobb eller yrke. Många av dem hade olika korttids jobb eller blev avskedade på grund 

utav alkoholmissbruket.
58

  

Tabell 1: De intagna männens yrkesbakgrund 1935. 

Yrkesgrupp Antal 

Diverse arbete 8 

Sjö- och hamnarbete 5 

Grovarbetare 2 

Målare 2 

Snickare 1 

Silversmed 1 

Vändskomakare 1 

Summa 20 

  Källa: Regionarkivet Örebro, patientjournaler 1868-1908. 

  

                                                           
 

57
 Patientjournaler 1868-1908. 

58
 Patientjournaler 1868-1908. 



21 
 
 

Tabell 2: De intagna männens yrkesbakgrund 1940. 

Yrkesgrupp Antal 

Diverse arbete 8 

Grovarbetare 6 

Sjö- och hamnarbete 2 

Fotograf 1 

Skomakare 1 

Ryktare 1 

Målare 1 

Summa 20 

Källa: Regionarkivet Örebro, patientjournaler 1868-1908. 

Utifrån dessa två tabeller syns det tydligt att de flesta patienter hade diverse arbeten. Med 

diverse arbeten innefattade det i samtliga fall någon typ av grovarbete, så som stensättare eller 

byggnadsarbetare, eller till sjöss. I alla journaler framgår det att patienterna haft svårt att 

behålla ett ordnat arbete eller att de under en viss tid haft olika ströjobb som de försökt 

försörja sig på. I vissa patientjournaler står det tydligt att de mist jobben på grund utav fylleri 

eller alkoholmissbruk. Både patient 6 och patient 19 har mist sitt arbete med anledning till 

deras alkoholmissbruk. Patient 12 har liknande situation då han miste sitt jobb som 

nödhjälpsarbetare på grund utav sitt uppförande i hemmet. Det framgår inte specifikt vad som 

menas med patient 12 avsked utan står enbart ”uppförande i hemmet”. I ett annat fall, patient 

8, så står det antecknat att alkoholmissbruket uppkom då patienten först blev arbetslös. I 

patient 10, 21 och 36 journal skiljer det sig från de övriga patienterna. I patient 10 och 21 

journal finns det anteckningar om att arbetsförmågan är nedsatt på grund utav långvarigt 

alkoholmissbruk. Men i patient 10 journal skrivs det att förutsättningarna för att få arbete igen 

verkar vara goda om missbruket upphör och patienten blir nykter. Patient 10 beskrivs även 

som pliktrogen och villig till att arbeta vilket skiljer sig från de andra patienterna. Patient 36 

beskrivs ha god arbetsförmåga innan missbruket men därefter inte kunna behålla arbete. Den 

enda patienten som mist sitt jobb för något som inte var alkoholrelaterat är patient 39 som 

skadade foten allvarligt och inte kunde fortsätta med sitt tidigare arbete.
59
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7.3 Rapporteringen av patienternas sjukdomar under intagningstiden 

För att läsa om patienternas vardag ur källmaterialet kommer jag använda mig utav 

daganteckningarna som finns i varje patients journal.
60

 Det som alla daganteckningar har 

gemensamt är hur noga det är dokumenterat angående när olika typer av korrespondens kom 

in till anstalten eller skickades ut. I alla patient journaler ser man tydligt att Åsbrohemmet 

hade direkt kontakt med nykterhetsnämnderna kontinuerligt. Först skickades 

nykterhetsnämndens redogörelse till anstalten där deras utvärdering av patienten fanns. Det 

finns antecknat i varje journal att nykterhetsnämndens redogörelse skickades till anstalten 

men tyvärr fattas de i många journaler, speciellt i journalerna från 1935.
61

 

I daganteckningarna från de intagna år 1935 och år 1940 framgår det att många patienter var 

kortvarigt sjuka. I anteckningar beskrivs sjukdomen enbart kort och precis, ingen vidare 

förklaring eller om det gjorts någon läkarundersökning för att bekräfta det. Däremot antecknas 

det när patienten åter är i arbete. Oftast sker detta inom några dagar. I många fall handlade det 

enbart om huvudvärk men i vissa fall kunde det exempelvis vara epileptiska anfall. I patient 5 

daganteckningar framgår det inte att de gjort någon typ av undersökning utan skriver att det 

tycks vara epileptiska anfall. På så vis kan jag inte uttyda om det skett en läkarundersökning 

för att fastställa denna sjukdom, det finns heller inga bifogade dokument om detta i journalen. 

Det som finns dokumenterat är hur patienten beter sig under sitt anfall, han tycks ligga och 

sjunga engelska sjömansvisor. Bland patienter som är inskrivna 1935 är det enbart i patient 11 

journal som det står vad de gjort för att bota patientens värk i nacksenorna. Doktorn har 

antecknat att de använde en värmelampa för behandling av värken. I patient 7, 13 och 20 

daganteckningar är det antecknat att de besökt sjukstugan i Askersund på grund utav bråck i 

alla tre fallen. Ett annat undantag är patient 10 som har en tidigare läkarundersökning som 

skickades in i samband med inskrivningen. Där står det att patienten har darrningar i händer 

och tunga. I daganteckningarna för patienterna som var intagna 1940 skiljer det sig. Här finns 

det anteckningar om medicin som skrivits ut till patienten när det behövts. Det är inte i alla 

fall medicin nämns eller skrivs ut till patienten, oftast är det fortfarande sängvila som används 

som bot. I patient 23 daganteckningar framgår det att han haft hjärtbesvär och blodtryck har 

tagits. Förutom sjukskrivningar framkommer det att många patienter från både 1935 och 1940 
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söker tandvårdsbidrag av nykterhetsnämnderna för att kunna gå till tandläkaren i Hallsberg, 

en ort nära anstalten. Förutom tandvård sökte många bidrag till glasögon som krävdes när de 

skulle arbeta.
62

  

7.4 Arbete, rymningar och åtgärder 

Som tidigare nämnts så sjukskrevs många intagna på anstalten och det var i de allra flesta 

fallen korta anteckningar om det. Efter varje sjukskrivning stod det en anteckning med datum 

när patienten återvände till arbete. I samtliga daganteckningar rapporteras det när patienten 

sätts i arbete efter inskrivning. Arbete och vilja till arbete har antecknats hos totalt 8 patienter 

av de 40 valda. Speciellt patient 20 beskrivs med väldigt god ton och att han har stark 

arbetsvilja. Men det är många patienter som inte har goda anteckningar angående arbetsviljan. 

Exempelvis patient 29 och 25 som arbetsvägrade och straffades genom att hamna i arresten. 

Patient 25 hamnade i arresten i totalt 7 dygn.
63

 

Det är många av de 40 patienterna som har rymt från anstalten och i alla fall har de blivit 

gripna och återförda till anstalten eller förflyttade. Vid rymningarna underrättades närliggande 

städers poliser. I patient 25 daganteckningar framgår det att vid rymningen påträffades 

patienten utanför ett ölcafé i Örebro av direktör Boström som kände igen patienten och kunde 

gripas. Åsbrohemmet skickade en förfrågan om att få patienten förflyttad till Svartsjö anstalt 

som var en sluten anstalt och förflyttningen beviljas. I 12 olika patienters daganteckningar 

framgår det att det satts in någon form av åtgärd när patient har rymt eller varit svår att 

handskas med på anstalten. I patient 24 daganteckningar framgår det att han blivit berusad ute 

i skogen med en annan patient och därefter placerad i arresten som straff. Genom arrestdörren 

misshandlade patient 24 en sjukvårdare och efter det blev patienten förflyttad till Halsbergs 

polisarrest. Samma dag skickade Åsbrohemmet en begäran om förflyttning av patient 24 till 

Svartsjö som beviljades omgående. Svartsjö anstalten förekommer i alla förflyttningar där 

patienten har avvikit från anstalten eller bettet sig våldsamt. I patient 18 daganteckningar 

används Svartsjö anstalten som ett hot från anstaltens sida. Patient 18 blev inblandad i ett bråk 

och ville därefter bli förflyttad till ett annat yrke på anstalten men läkaren sätter sig emot detta 
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och säger att patienten ska återgå till arbetet eller bli ”förflyttad till Svartsjö där han 

egentligen hör hemma”.
64

  

Det finns två patienter som har fått speciella åtgärder under sin tid på anstalten. Patient 9 

journal är väldigt tunn och dåligt antecknad i. Det som framgår i daganteckningarna är att 

patienten haft epilepsianfall. Därefter är det ett uppehåll i anteckningar i cirka 5 månader, 

nästa anteckning är att patienten avled. I korspondensen mellan anstalten och 

nykterhetsnämnden finns det mer information. Patienten ansågs inte vara lämplig för 

Åsbrohemmet med tanke på hans höga ålder och placerades då i ett enskilt rum med en annan 

sjuk patient. Det framgår att anstalten vidtog åtgärder med tanke på patientens höga ålder. 

Patient 9 hittades hängd i en takbjälke med ett brev han skrivit till sin fru om att han inte 

klarar av livet. Den andra som fick en åtgärd är patient 39. I dennes daganteckningar citeras 

ett brev som patienten ville skicka till sin fru angående hur han vantrivdes på anstalten. 

Patient 39 beskrev vistelsen på anstalten som värre än att hållas fången. Det nämns även i 

brevet att de inte fick skriva om förhållandena på anstalten. Föreståndaren kallade in patient 

39 och blev lovad att brevet kommer skrivas om då det tidigare var ”olämpligt uttryckt”.
65

 

Förutom daganteckningarna finns det även årsberättelser där föreståndaren antecknar det 

gånga året. I årsberättelsen från 1935 skriver föreståndaren att patienterna i stort sett har följt 

ordningsreglerna. De bestraffningar som nämns i årsberättelsen är förflyttning till ett sämre 

arbete, sänkt flitpeng och i grövre fall arresten. Vidare beskriver föreståndaren att all arbete 

som gjort på anstalten har utförts av patienterna. Mestadels var det grovarbeten då de intagna 

saknade yrkeskunnighet. I 1940 årsberättelse finns det mer utförliga beräkningar än de 

tidigare, exempelvis hur många underhållsdagar patienterna har utgjort under året. Totalt 

gjorde patienterna 52 196 underhållsdagar år 1940, siffrorna är uträknade av föreståndaren 

och omfattar alla patienter som har varit intagna det året. Föreståndaren skriver även att en 

anstalt som Åsbrohemmet ska vara lyckligt lottade som har många verkstäder med bra 

utrustning. Det framgår att anstalten har många verkstäder och andra grovarbets områden 

patienterna kunde jobba inom. 
66
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Det finns dokumenterat i årsberättelsen från 1940 att anstalten har erbjudit ett 20-tal 

föreläsningar om allmänbildning och i nykterhetsfrågan. Dessa föreläsningar hölls för 

patienter och intagna av vetenskapsmän, forskningsresande, riksdagsmän och kända personer 

inom folkrörelserna. Det står inte hur många som har deltagit under dessa föreläsningar eller 

exakt vad de handlade om. Vidare står det att anstalten har försökt stärka patienternas 

arbetsförmåga och moral genom visst mått av förtroende och självansvar. Föreståndaren anser 

även att patienterna inte borde vara intagna på anstalten för länge då det minskar deras 

arbetsmoral och viljan att leva ett nyktert liv. Vissa av de som återvänder till anstalten 

beskrivs som psykopater med periodvis återkommande spänningstillstånd. Detta påverkar de 

andra intagna patienterna menar föreståndaren. Därmed har vissa förflyttningar till Svartsjö 

anstalt varit nödvändiga enligt hans mening.
67
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8. Diskussion 

8.1 De intagnas sociala bakgrund 

Källmaterialet i denna uppsats har varierat mycket kring vad de valde att skriva med under de 

anamnetiska data samt om nykterhetsnämndens redogörelse fanns bifogad i journalen eller 

inte. Detta kan kanske beror på att anstalten var relativt nyöppnad 1935 och hade inte satt upp 

klara rutiner kring vad som skulle skrivas under anamnetisk data. År 1940 är de mer 

konsekvent om vad som skrivs med i journalen. Detta, i min mening, stärker mitt antagande 

att år 1935 har de inte riktigt kommit in i rutinerna kring vad som skulle skrivas och år 1940 

har de börjar få mer rutin och klarhet i vad som är relevant att skriva i journalerna. Det är 

svårt att jämföra åren när materialet har varierat som det har gjort och detta gör att det saknas 

information för många patienter. Det är väldigt intressant att jag ser en tydlig skillnad mellan 

åren 1935 och 1940 vad läkarna valde att skriva med om de intagnas sociala bakgrund. 

Utbildning, patientens uppväxt, civilstånd och yrkesbakgrund värderades som värdefull 

information och var återkommande men noggrannare antecknat år 1940 än år 1935. 

Det är svårt att utläsa patienternas familjeförhållande från deras uppväxt då det saknades 

information för 18 patienter. Från år 1935 saknades det som mest information om detta. Totalt 

saknades information för 12 patienter år 1935 och detta påverkar mitt resultat. Jag kan uttyda 

att år 1935 kom den större delen av patienterna från goda hemförhållanden men år 1940 var 

det nästan en jämn fördelning mellan goda och dåliga hemförhållanden för patienterna. När 

läkaren valde att skriva om hemförhållandena syftade han enbart på hur det var ekonomiskt 

ställt. Från år 1935 skrivs det sparsamt om föräldrarnas förhållning till alkohol och 

alkoholmissbruk om det ens nämns. Från år 1940 börjar läkarna anteckna mer om 

familjeförhållandena och inte enbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Det framgår att många av 

fäderna till patienterna missbrukade alkohol eller att vissa av dem drack måttligt. Oavsett så 

finns det antecknat i många av journalerna vilken förhållning föräldrarna hade till alkohol. 

Eftersom det skiljer sig så drastiskt mellan åren 1935 och 1940 kring rapporteringen av detta 

ställer jag frågan om läkarna började se ett samband. Jag menar att läkarna började se 

sambandet mellan föräldrarnas alkoholmissbruk och patientens alkoholmissbruk, att det skulle 

vara ärftligt eller att uppväxtmiljön påverkade dem. Det finns inget antecknat om att läkarna 

skulle se ett samband mellan dessa faktorer men det skulle kunna vara en förklaring till 

förändringen i journalerna mellan åren 1935 och 1940. Även Edman menar att arvsanlag och 
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social bakgrund påverkade patientens möjlighet att bli botad men också kunde vara orsaken 

till missbruket.
68

 

Utifrån diagram två kan vi utläsa att de flesta av de 40 patienterna var ogifta. Precis som 

Hanna Fors ser jag här att familjeförhållandena är sparsamt nämnt i tidigare forskning trots att 

detta kan ha en påverkan på varför alkoholmissbruk uppstår. Fors menar att alkoholisterna 

hade svårt att ta hand om sig själva samt upprätthålla ett förhållande. I fors undersökning visar 

det sig att de flesta alkoholisterna som var intagna år 1945 var ogifta, detta framkommer även 

i min undersökning. Ett exempel som kan lyftas fram är patient 38 som var gift men som inte 

levde med sin fru sen 10 år tillbaka. Deras äktenskap fungerade inte då patienten missbrukade 

alkohol i stora mängder. Jag menar, utifrån den gjorda undersökningen, även att alkoholister 

hade svårt att etablera ett sunt förhållande och äktenskap på grund utav alkoholmissbruket 

stämmer. Alkoholisterna hade ofta ett omkringflackande liv och detta menar jag orsakade att 

de inte kunde hitta en fast punkt i livet. Att hitta en partner och bilda familj.
69

 

Majoriteten av de 40 patienterna har genomgått folkskola men enbart två har vidareutbildat 

sig efter folkskolan till ett yrke. Även de som hade utbildat sig till ett yrke hade de svårt att 

behålla sina jobb och undvika alkoholmissbruket. Därför tror jag att utbildning och 

patienternas svårighet att behålla ett ordnat jobb hör ihop. Ett exempel är patient 8 som inte 

missbrukade alkohol förrän han förlorade sitt arbete och blev arbetslös. Hanna Fors resultat 

från undersökningen av år 1945 var att de flesta av patienterna jobbade som grovarbetare och 

detta tycks stämma in även i min undersökning. De som försörjde sig genom diverese arbeten 

jobbade som grovarbetare på flera olika arbetsplatser och i samtliga fall bland de valda 

patienterna kunde de inte behålla ett ordnat arbete. Fors skriver att hon tror att patienternas 

omkringflackande liv beror på oförmågan att ta hand om dem själva. Hon menar att det 

fattades struktur i deras liv och därför kunde de inte skaffa ett ordnat arbete.
 70

 Jag delar denna 

åsikt med Fors men jag tror även att patienternas utbildning påverkade deras yrkesval i livet. 

Eftersom de flesta inte hade en yrkesutbildning var det oftast grovarbeten de kunde jobba med 

då de var enkla att få anställning inom. 
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Fors menar även att patienternas yrkesval påverkade deras alkoholmissbruk och detta stödjer 

hon sig med Johanssons forskning. Johansson hävdar att alkohol har använts i vissa fall som 

betalning inom yrken såsom grovarbetare och detta kan då introducera till ett alkoholmissbruk 

menar Fors. Samtliga patienter från denna undersökning har haft ett arbete som var kroppsliga 

arbeten och väldigt slitsamma. Precis som Fors tror jag att de fysiska arbeten som skapade 

värk och slitage på kroppen påverkade patienternas val att ta till alkoholen för att bedöva 

smärtan. Hon tror även att användningen av alkohol kom till att bli en norm inom 

yrkeskategorin grovarbetare.
71

 

Det finns även sjö- och hamnarbetare som yrkeskategori båda åren 1935 och 1940. Det är 

totalt sju som står under den kategorin men många som räknas under diverse arbeten har 

jobbat en kort tid till sjöss. Johansson har i sin forskning lyft fram problemet med 

smuggelsprit och att det var förekommande i hamnar och det som kom in till Sverige 

fraktades till sjöss. Därmed ser jag en förklaring till att många som har jobbat till sjöss 

missbrukar då alkoholen var lättillgänglig och förmodligen billig att komma över. Liknande 

slutsats kom Fors fram till i sin undersökning från år 1945.
72

 

Förutom yrkeskategorier rapporterades det om patienternas förmåga att arbeta. I en del fall 

beskrevs alkoholmissbruket vara för omfattande att det påverkade arbetsförmågan. Medan i 

andra fall beskrevs arbetsmoralen vara stark och viljan att ha ett arbete vara stor. Det faktum 

att läkarna antecknar arbetsmoral och arbetsvilja tyder på att en central del av anstaltens syfte 

var att höja arbetsmoralen bland de intagna, precis som Prestjan kom fram till i sin 

undersökning. Genom denna omfattande rapportering om patienternas sociala bakgrund 

framgår det tydligt att de övervakade och samlade information om patienterna. Detta framgår 

även i nästa del, där det läggs fokus på vad som skrevs i daganteckningarna.  

8.2 Rapportering av patienternas sjukdomar under intagningstiden 

Som tidigare nämnts i både forskningsläget och bakgrunden klassades alkoholism som en 

sjukdom och därmed ansågs den kunna botas. Trots det antecknas det väldigt lite om 

patienternas tillstånd och förbättringar. Det som antecknas är istället när patienten varit 

sjukskriven för olika krämpor och värk. Utifrån resultatet kan vi utläsa att oftast handlade 
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sjukskrivningarna om huvudvärk eller andra krämpor som patienten hade. Det går inte att 

utläsa i daganteckningarna om dessa åkommor undersöktes trots att Åsbrohemmet var en 

anstalt som hade läkare anställda. Fokus tycks istället ligga på att anteckna hur länge patienten 

varit frånvarande från sitt arbete på anstalten. I de flesta fallen finns det inte dokumenterat att 

någon medicin skrivits ut utan enbart att patienterna varit sängliggandes. Från år 1935 finns 

det enbart ett fall, av samtliga 20, där det står att patienten blev behandlad med en 

värmelampa. Detta kommer att ändras till år 1940 då det tycks rapporteras mer kring vad för 

åtgärder som sätts in mot olika sjukdomar. Exempelvis står de i daganteckningarna att de tog 

blodtryck på patient 23 när han upplevde hjärtbesvär. Detta tyder återigen på min teori om att 

anstalten inte hade fått rutin på att anteckna allt och vad de ansågs relevant att ta med i 

daganteckningarna. En annan förklaring kan vara att bland de 20 valda patienterna år 1935 var 

det ingen som hade tillräckligt allvarlig sjukdom för att medicin skulle skrivas ut till 

patienten.  

Det fanns även anteckningar om att många patienter rest till tandläkare i Hallsberg för 

kostnadsförslag om reparation av sina tänder. Detta tyder på, enligt min mening, att anstalten 

försökte hjälpa patienten till ett ordentligt liv. Inte bara stärka arbetsmoralen utan även hjälpa 

dem ordna andra viktiga faktorer i livet, såsom tandhälsan. Genom att hjälpa dem med 

tandhälsa och optiker besök skapade de goda förutsättningar för patienterna när de senare 

skulle tillbaka till samhället. Jag tror att tanken var att detta inte skulle ligga patienterna till 

last vid utskrivning utan att de kunde fokusera på att skaffa ett jobb och försörja sig igen. 

8.3 Arbete, rymningar och åtgärder 

Utifrån källmaterialet kan jag tydligt se att arbete användes för att stärka de intaganas 

arbetsmoral och bota dem från alkoholism. Som tidigare nämnts i forskningsläget är arbete en 

central del i hur de botar de intagna. Föreståndaren på Åsbrohemmet skrev i årsberättelsen 

från 1940 att all arbete som gjorts på anstalten utfördes av de intagna och att det fanns många 

olika typer av arbeten de kunde välja mellan. Som tidigare nämnts i bakgrunden renoverades 

Åsbrohemmet succesivt och utifrån årsberättelsen drar jag slutsatsen att det var de intagna 

som utförde arbetet. Holm menade även han att det var de intagna som utförde renoveringarna 

av anstalten. Detta måste ha varit smidigt för anstalten enligt min mening då de inte behövde 

betala för arbetskraften utan enbart en flitpenning till de intagna som var väldigt låg i 

jämförelse med vad en arbetare skulle haft i lön för arbetet. På detta vis behövde anstalten 
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bara betala materialet och de fick en renoverad anläggning att fortsätta bedriva anstaltsvård 

vid. 

Rymningar tycks ha varit ett problem på anstalten. Utifrån de 40 valda patienterna har många 

av dem rymt, en del under längre tid och en del enbart någon dag. Vid varje rymning har en 

åtgärd eller bestraffning tillämpats gentemot patienten i fråga. Dessa patienter har fått 

tillbringa en tid i arresten eller blivit förflyttad till Svartsjö anstalt. I båda fallen ser jag det 

som ett maktutövande utifrån anstaltens sida då patienten blir frihetsberövad. Att de först blir 

tvångsvårdade på en anstalt för att sedan låsas in helt är enligt min mening ett maktutövande. 

Björkman skriver att alkoholisterna ansågs farliga och behövdes låsas in för samhällets bästa 

och för deras eget bästa. Dessutom menar Björkman att farlighet och sjukdom flöt ihop till ett 

gemensamt begrepp. Detta tycker jag syns tydligt i varför de valde att låsa in patienterna som 

försökte rymma eller flytta dem till den slutna anstalten Svartsjö. Att föreståndaren dessutom 

väljer att beskriva patienterna som återintas till anstalten som psykopater visar tydligt hur 

begreppet sjukdom och farlighet flyter ihop. Attityden till de intagna patienterna har varit 

genomgående negativ och läkarna har haft liten tilltro till att patienterna blev botade.
73

 

Patienterna straffades inte bara för rymningar utan även arbetsvägran. Patient 25 fick sitta i 

arretsen i totalt sju dygn för arbetsvägran. Detta straff låter väldigt hårt anser jag för 

arbetsvägran. Men detta stödjer den tidigare forskningen inom alkoholistvård som menar att 

alkoholism skulle botas genom att fostra de intagna patienterna till att bli skötsamma, 

arbetsamma och allmänt ordentliga. Genom den hårda kontrolleringen av patienterna kunde 

de straffa dem när de bröt mot ordningsreglerna i syfte att fostra dem. Jag tycker mig kunna se 

hur anstalten försökte fostra de intagna genom olika åtgärder och disciplineringar. När en 

patient visade god arbetsmoral beskrevs det med god ton och att patienten hade en chans till 

ett redligt liv utanför anstalten. Därmed värderades arbetsmoralen högt och viktig för att 

kunna bli botad och lämplig för att vistas i samhället igen. 

Ett bevis på den hårda kontrollen som fanns var när patient 39 försökte skriva ett brev hem till 

sin fru. Patienten skriver tydligt ut att han inte får skriva om förhållandena på anstalten och 

trots det skriver att livet på anstalten är värre än att hållas fången. Det vidtas åtgärder direkt 

och patienten tvingas skriva om brevet mer lämpligt. Jag ser detta återigen som ett starkt bevis 
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på att patienterna blev kontrollerade och inte tilläts sin frihet. Det inskränkte på deras privatliv 

som Björkman menar är en aktiv disciplinering från statens sida. Att disciplinera och fostra 

patienterna var det centrala för anstalten både år 1935 och år 1940. Frihetsberövning tycks 

vara det vanligaste straffet på anstalten, antingen genom arrest eller förflyttning till Svartsjö 

anstalt. Denna kontroll som tillämpades fick sitt stöd i 1931 års alkohol lag som gav 

möjligheten till tvångsvård och därmed, enligt min mening, frihetsberövande. Det är tydligt 

att anstalten använde sig utav tvång när de frihetsberövade patienterna samt när de 

tvångsomhändertogs av staten.  

Förutom fostran genom arbete erbjöds även föreläsningar vid anstalten enligt föreståndarens 

anteckningar i årsberättelsen. Det framgår att tanken var att utbilda patienterna om alkoholens 

problem och farlighet. Detta förvånar mig, att de valde fostran genom utbildning i form av 

föreläsningar. I tidigare forskning, som använts i denna uppsats, har föreläsningar inte 

nämnts. Därför vet jag inte om detta var något som förekom på andra anstalter eller om detta 

var något unikt för just Åsbrohemmet. Tyvärr finns det inte antecknat hur många patienter 

som deltog och vilka som fick delta på föreläsningarna eller om de var öppna.  

Det framgår tydligt att anstalten försökte fostra patienterna tillbaka in i samhället både genom 

arbete och fostran. Att de tillhandahöll med föreläsningar år 1940 förvånade mig då det inte 

nämnts i tidigare forskning om detta. Det som jag ställer mig kritisk till är om det verkligen 

var föreläsningar för de intagna eller om det bara var för personalen. Eftersom det inte 

framgår någon längre beskrivning i källmaterialet om dessa föreläsningar kan jag inte utläsa 

hur de verkligen gick till och vilka som faktiskt var åhörare. Prestjan menar att dåtidens läkare 

ansåg att moral och viljan hade en stor roll i huruvida patienten kunde bli botad. Detta går att 

koppla till föreläsningarna som fanns tillgängliga vid Åsbrohemmet. Jag menar att 

föreläsningarna kan ha varit ett försök till att stärka patienternas moral och vilja när de lärde 

sig om alkoholens faror.
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9. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att utifrån arkvimaterialet från alkoholistanstalten 

Åsbrohemmet undersöka de intagana patienternas sociala bakgrund samt hur anstalten gick 

till väga för att disciplinera och fostra patienterna. För att besvara detta syfte ställde jag tre 

frågor till materialet: Vad har de intagna männen för social bakgrund och hur beskrivs de i 

materialet? Hur visar det sig i journalerna vilka medel anstalten använde för att fostra männen 

till att bli funktionella samhällsmedborgare igen? 

Vilken social bakgrund har de intagna männen och hur beskrivs de i materialet? 

Utifrån patienternas sociala bakgrund drar jag slutsatsen att de flesta hade dåliga 

hemförhållanden, under uppväxten eller i sitt dåvarande familjeförhållande. Ett omkring 

facklande liv och saknaden av ett ordnat arbete tycks vara en gemensam nämnare för alla 

patienter. Jag tror att när patienterna väl kom in i alkoholmissbruket var det svårt att lämna det 

när de inte hade ett stöd kring sig i form av familj eller ordnat arbete. Att de flesta patienterna 

hade ett yrke som inte krävde stora yrkeskunskaper för att utföra, mestadels fysiska arbeten, 

är heller inte förvånande. Enbart två av de intagna hade vidarutbildat sig och resten saknade 

yrkesutbildning därav många patienter som jobbade med grovarbeten eller till sjöss. Inom 

dessa yrkeskategorier blev alkoholen lättillgänglig och jag tror det är därför som många av 

patienterna haft arbeten inom dessa yrkeskategorier som tidigare forskning även kommit fram 

till. 

Hur visar det sig i journalerna vilka medel anstalten använde för att fostra männen till att bli 

funktionella samhällsmedborgare igen? 

Materialet visar tydligt att arbete var det huvudsakliga medlet som anstalten använde sig utav 

för att fostra patienterna. Det fanns ett brett utbud av olika arbeten att utföra på anstalten, de 

flesta var grovarbeten. För att disciplinera patienterna och se till att de skötte sig under anstalt 

tiden bestraffades de som bröt mot ordningsreglerna. Rymningar och arbetsvägran förekom på 

anstalten och den huvudsakliga bestraffningen var arresten men även en eventuell förflyttning 

till Svartå anstalt som var en sluten anstalt. Därmed blev patienterna frihetsberövade och 

straffade. Förutom arbete och bestraffning förekom det föreläsningar på anstalten som var 

tillgängliga för både personal och patienter. Syftet var att utbilda om alkoholmissbrukets faror 

och allmänbildning. Detta tyder på enligt min mening att anstalten försökte fostra och 

återanpassa genom förläsningar och inte enbart arbete som tidigare forskning har menat.  
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Har det skett någon förändring i källmaterialet mellan åren 1935 och 1940? 

Den största skillnaden som är mest påtaglig är det anamnetiska data där läkaren redogör för 

patientens sociala bakgrund. Från år 1935 saknas det i de flesta fallen information om 

patientens föräldrar och deras relation till alkohol. I journalerna från år 1940 står det i nästan 

alla journaler om föräldrarnas relation till alkohol. Jag menar att detta kan bero på att läkarna 

började se ett samband mellan patienternas uppväxtmiljö och deras alkoholmissbruk. 

Patienternas utbildning rapporteras det lika frekvent om båda åren.  

Det som framförallt skiljdes sig mellan åren är att antalet rymningar ökade år 1940 och 

därmed bestraffningarna. Det var fler som frihetsberövades genom arresten och förflyttningar 

till Svartsjö anstalt förekom ofta under året 1940. Detta förekom rymningar även år 1935 men 

endast några gånger medan år 1940 är de fler som rymmer. Det förekommer även några 

enstaka fall om arbetsvägran som rapporteras i daganteckningarna år 1940. Detta bestraffas 

hårt enligt min mening då en patient får sitta totalt sju dygn i arresten. Förutom disciplinering 

visar undersökningen på att anstalten försökte återanpassa och fostra patienterna framförallt 

genom arbete men även föreläsningar. Från år 1935 finns det ingen information om att 

föreläsningar har hållits på anstalten utan det var enbart arbete som användes för att 

återanpassa och fostra de intagna patienterna. 

10. Utblick 

Denna undersökning av alkoholistanstalten Åsbrohemmet har omfattat åren 1935 och 1940. I 

undersökningen har 40 patienters sociala bakgrund samt rapporteringen kring deras vistelse 

behandlats ur ett maktperspektiv. Det övriga materiealet, undantagvis 1945 som Hanna Fors 

har undersökt, är inte forskat kring. Det finns fortfarande mycket material som inte är 

undersökt. Förslagsvis kan männens sociala bakgrund bli undersökt i större omfattning och 

jämföras med tidigare forskning. Dessutom vore det intressant att göra en mer omfattande 

undersökning kring vilka medel anstalten använde sig utav för att återanpassa och fostra de 

intagna patienterna. Det framgår i denna undersökning att år 1940 tillhandahölls det 

föreläsningar för patienterna utöver arbete som ansågs vara det huvudsakliga botemedlet. 

Detta är något intressant som vidare kan undersökas från Åsbrohemmets övriga verksamma 

år.  
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11. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån arkvimaterialet från alkoholistanstalten Åsbrohemmet 

undersöka de intagana patienternas sociala bakgrund samt hur anstalten gick till väga för att 

disciplinera och fostra patienterna. För att besvara syftet ställer jag tre frågor till materialet: 

Vad har de intagna männen för social bakgrund och hur beskrivs de i materialet? Hur visar det 

sig i journalerna vilka medel anstalten använde för att fostra männen till att bli funktionella 

samhällsmedborgare igen? Har det skett någon förändring i källmaterialet mellan åren 1935 

och 1940? Undersökningen omfattar två årtal, 1935 och 1940 för att få ett bredare perspektiv 

och se förändringar som skett. Det gjordes ett urval av patienter, 20 patienter från vartdera 

året. Det är dessa patienters journaler och daganteckningar som har undersökts i denna 

uppsats. Materialet som användes i denna undersökning är patientjournaler, daganteckningar, 

inskrivningsliggare, nykterhetsnämndens redogörelser och årberättelser från åren 1935 och 

1940. Detta material finns tillgängligt på Regionarkivet i Örebro. Metoden som användes var 

kvalitativ då det fokuserades på 40 patienter.  

Slutsatserna i denna undersökning är att det finns ett mönster i patienternas sociala bakgrund, 

de har levt ett omkringflackande liv utan någon stadig punkt eller förhållande. Det förekom 

också ofta missbruk inom familjen under patientens uppväxt. De metoder som anstalten 

använde sig utav för att disciplinera och fostra patienterna var arbete, föreläsningar men även 

vissa bestraffning i form utav arrest eller förflyttning till en sluten anstalt. Åsbrohemmet var 

en relativt öppen anstalt men bröt patienterna mot dess regler och förordningar riskerade de 

att bli frihetsberövade genom arrest eller förflyttning till Svartsjö anstalt. Detta maktutövande 

från anstaltens sida visas tydligt i källmaterialet då en del uttryckte tydligt missnöje över sin 

vistelse på Åsbrohemmet. Det framgår tydligt att anstalten övervakade patienterna noga men 

även att tvång förekom.   
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