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Abstrakt 
 

This thesis investigates the debate in the Swedish parliament (Riksdag) and the 

depiction of the newspapers at the time of the imposition of the Swedish state institute 

of racial biology in 1921. The thesis also aims to investigate what arguments were used 

for and against the institute and if the depictions of the newspapers were any different 

depending of their political standpoints. The investigation is based on material from 

three national newspapers, a government bill, and the protocol from the debates in the 

riksdag. The theoretical approach is based on phenomenology and the approach of 

history of mentalities, in order to see the 1920’s norms and attitudes in the right way. 

The conclusion of the thesis is that the debate was almost non-existent, both in the 

newspaper and in the political space. The main argument for an institute was the 

protection of the Swedish race, whereof the main argument against a state institute were 

financial and the approach that the institute could be integrated with an already existing 

department of the Karolinska Institute in Stockholm. The newspapers were quite silent 

about all this as well and only published the decisions from the riksdag. However, one 

of them also published an exchange of opinions between Herman Lundborg and C G 

Santesson, whose debate comprised arguments of the organisation of the institute. The 

norms and attitudes were found to be more about science and slightly about nationalism, 

whereas what we nowadays call racism seemed to not be included at all.  

 

 

 

English title: For the People, for the Future; a Study about the Debate in the Parliament 

and Media’s Depiction of the  Imposition of the Swedish State Institute of Racial 

Biology 1921.  

 

 

Nyckelord 
Statens institut för rasbiologi, Sverige, mellankrigstiden, politisk historia.  
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1 Inledning 

 

1922 öppnade Statens institut för rasbiologi upp sina dörrar i Uppsala, efter att ha 

godkänts av riksdagen 13 maj 1921. Institutet var ett resultat av de åsikter och tankar 

som varit en del av de första decennierna på 1900-talet och vars idéer är hämtade från 

forskare så som Charles Darwin och Carl von Linné.1  Syftet med institutet var att 

genom forskning hitta orsaker till samhällsproblem så som alkoholism, brottslighet och 

psykiska problem. Dessutom undersöktes det som sågs som ”fysisk svenskhet”. Genom 

resor runt om i Sverige, fotograferades, mättes och kategoriserades människor och fick 

ett epitet utifrån sitt utseende. Även om införandet av rasbiologi, och senare också 

steriliseringslagarna, inte hade någon direkt partikoppling, utan snarare var icke-

uppseendeväckande tankar för tiden, var det fortfarande ett uppdelande i ”vi” och 

”dem”.2   

 

2016 och högerextrema åsikter breder ut sig över Europa, ofta ackompanjerat av 

främlingsfientlig retorik där människor delas upp i ”vi” och ”dem”. Samtidigt som 

främlingsfientlighet nästlat sig in i flera länders motsvarighet till riksdag och regering 

pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget där människor tvingas fly sina 

hemländer och söka trygghet i ett främmande land. När de främlingsfientliga rösterna 

hörs som starkast och nyheterna känns som mörkast kommer funderingarna på om 

historien som omfattar rasforskning kanske är på väg att upprepa sig och om människor 

i så fall skulle låta det ske.  

 

 

 

1.1 Syfte 

 

Den här uppsatsen strävar efter att undersöka hur debatten om Statens institut för 

rasbiologi (även kallat rasbiologiska institutet) fördes i den svenska riksdagen, samt i 

svenska rikstidningar. Syftet med detta är att bredda historieramarna och få en bild av 

delar av det svenska samhällets mentalitet på 1920-talet. Dessutom syftar uppsatsen till 

att kartlägga hur politiska beslut och åsikter mottogs och hur tidningars rapporteringar 

om införandet av Statens institut för rasbiologi såg ut 1921.  

                                                 
1 Larsmo, 2010.  
2 Tydén, 2000, 144ff.  
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1.2 Frågeställningar 

 

För att kunna lyfta fram och besvara syftet har följande frågeställningar framställts. 

- Hur förs diskussionen om införandet av rasbiologiska institutet i tidningar så väl 

som riksdag?  

- Skiljer sig framställningarna eller rapporteringarna av rasbiologiska institutet 

beroende på tidningarnas färgningar, och i så fall på vilket sätt?  

- Vad finns det för argument för och emot rasbiologiska institutets införande och 

hur skiljer sig argumenten i riksdagens båda kammare?  

- Vilken bild av institutets syfte läggs fram i media och riksdag?  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

För att begränsa undersökningen något har ett visst urval skett vilket innebär att det 

finns vissa avgränsningar att förhålla sig till. I den här uppsatsen har det skett ett urval 

gällande tidsaspekten samt även materialet som undersöks. Angränsningar gällande 

tiden har gjorts för att dels ha en övergriplig mängd material att analysera och dessutom 

har ett avvägande gjorts gällande händelsens aktualitet. För att få den då aktuella bilden 

av rasbiologiska införandet har tiden som undersöks begränsats till två perioder, den 

första vid dagarna kring propositionens framläggande 11 februari, och den andra 

perioden sträcker sig runt dagarna kring statsutskottets godkännande 11 maj och 

riksdagens genomröstning 13 maj. Detta innebär att angränsningarna påverkats av hur 

stort utrymme de olika tidningarna ger Statens institut för rasbiologi samt även vilken 

vinkel de väljer att ha på det just kring dessa dagar. Detta betyder att datumsträckningen 

kan skilja sig från olika tidningar, beroende på vad och hur de skriver. När det kommer 

till tidningsmaterialet är det, som nämnts ovan, endast rikstäckande tidningar 

inkluderade i studien. Dessutom representerar de tre olika tidningarna olika 

partivinklingar. 

. De tidningar som valts ut är följande:  

 Dagens Nyheter.  Liberal   

 Svenska Dagbladet. Höger.  

 Arbetet. Socialdemokratisk.  
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Dessutom har det skett en avgränsning när det gäller tid. Debatten i riksdagen skedde 13 

maj 1921, därför ligger fokus på dagarna närmast detta datum, både före och efter. På så 

sätt avgränsas den undersökta tidsperioden till en överskådlig tidsperiod, som dessutom 

blir relevant då den verkligen ramar in och fokuserar på tiden för instiftandet.  

 

2 Tidigare forskning  

 

När det kommer till texter och material om rasbiologiska institutet så finns det gott om 

resurser för den som vill fördjupa sig i ämnet. De allra flesta böcker och artiklar som 

hittats om ämnet är dock rätt kortfattade om just själva införandet och fokuserar snarare 

på forskningen som bedrevs eller på framstående personers inverkan på och arbete för 

rasbiologiska institutet. Det som den här uppsatsen syftar att undersöka verkar än så 

länge vara ett outforskat område, det som kommer närmast att ge svar på frågorna som 

ställts är Per Anders Rundling som skriver att ett införande av ett rasbiologiskt institut 

var accepterat av många kända namn så som författaren Selma Lagerlöf samt författaren 

och feministen Ellen Key. Rundling menar dock också på att det fanns ett visst 

motstånd till införandet, främst av socialister och kommunister, även om detta var litet.3 

.  

I Sverige skedde det en diskussion om införandet av ett statligt rasbiologiskt institut 

redan innan 1921, och den diskussionen som fördes då kantar även den som fördes 

1921. Aron Ambrosiani är en av de som fokuserat på tiden innan rasbiologiska institutet 

var instiftat. Enligt Ambrosiani tog Frithiof Lennmalm, dåvarande rektor för Karolinska 

institutet i Stockholm, fram ett förslag om att ett Nobelinstitut i rasbiologi och 

ärftlighetsforskning skulle instiftas. I en skrivelse till Nobelkommittén menade han på 

att ett institut för rasbiologi skulle leda till en friskare folkstam och ett enormt steg 

framåt för den rasbiologiska forskningen.4  Lennmalms förslag diskuterades i många 

instanser i samhället, allt från lärarkollegiet på Karolinska institutet till 

riksdagsledamöterna. Karolinska institutets lärarkollegium röstade om Lennmalms 

förslag två gånger, den första 1919 med utgången att planerna på ett rasbiologiskt 

institut fick avbrytas på grund av bristfällig finansiering. Den andra omröstningen 

skedde efter motionen 1920 lämnats in till riksdagen. Lärarkollegiet vid Karolinska 

institutet röstade då för att inte använda pengar från Nobelstiftelsen till inrättandet av ett 

rasbiologiskt institut, men för att ett institut fick inrättas på Karolinska med andra medel 

                                                 
3 Rundling, 2014, 43. 
4 Ambrosiani, 2009, 4.  
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än de från Nobelstiftelsen, något Herman Lundborg inte ansåg vara tillräckligt.5 I sin 

uppsats syftar Ambrosiani till att undersöka hur rasbiologin placeras in i det 

vetenskapliga facket. Han redogör då för hur vissa, till exempel professorn i 

farmakodynamik och farmakognosi, C G Santesson, påstår att rasbiologi är en 

tvärvetenskaplig instans, som dock är starkast ansluten till medicinen. Herman 

Lundborg var dock av en annan åsikt, att rasbiologin är en medicinsk vetenskap och 

inget annat. Förutom Santesson så hade även riksdagsledamoten för liberala 

samlingspartiet, Erik Röing, åsikter om den vetenskapliga placeringen av rasbiologi. 

Röing yttrar, enligt Ambrosiani, sin åsikt i den debatt som förs inför omröstningen av 

ett införande av ett rasbiologiskt institut 1921. Röing menar på att rasbiologi är  

medicinsk, och endast rent teoretisk medicinsk, vetenskap, även det en åsikt som mötte 

motstånd. En av Röings kollegor i andra kammaren, socialdemokraten Ola Waldén 

menade i samma debatt att den rasbiologiska vetenskapen är så väl medicinsk som 

social.6 Åsikterna om huruvida rasbiologi faller inom kategorin tvärvetenskap eller inte 

visar sig variera från person till person, oavsett om man är för eller emot ett 

rasbiologiskt institut i statlig regi.7 Vidare redogör Ambrosiani för synen på 

rasbiologins uppdrag och användningsområde. Även här finns det spridda åsikter om 

vad rasbiologiska institutet egentligen skulle leda till. Lennmalm menade på att 

skapandet av en friskare folkstam var en framtidsdröm och kanske inte hade några 

samtida praktiska tillämpningar i just där och då.8 För den motsatta sidan stod bland 

annat debattaktörer från Stockholms tidningen, då det 1918 skrevs att det hade varit mer 

ekonomiskt gynnsamt att förhindra vissa individers fortplantning, och därmed minska 

på behovet av anstalter, än att kontinuerligt rusta upp fängelser och psykkliniker.9 Enligt 

Ambrosianis undersökning är det ganska vanligt med argument i den här kategorin ; att 

fortplantningen måste kontrolleras och att degenerationen av folket måste upphöra. Man 

ser också de människor vars fortplantning ska kontrolleras som inget mer än en 

kostnadsfråga.10 Ambrosianis forskning visar på att frågan om ett rasbiologiskt institut 

var viktig, och till viss del engagerande.11 

 

                                                 
5 Ambrosiani, 2009, 4. 
6 Ambrosiani, 2009, 18. 
7 Ambrosiani, 2009, 19. 
8 Ambrosiani, 2009, 19-20. 
9 Ambrosinai, 2009, 20.  
10 Ambrosiani, 2009, 20-21.  
11 Ambrosiani, 2009, 35.  
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Gunnar Broberg ger oss en bild av hur själva institutet efter inrättandet. Han menar att 

institutet hade det svårt ekonomiskt de första åren och att Lundborg till och med hotade 

att avgå om situationen inte skulle förbättras.12 Den rasbiologiska ideologin fick fäste i 

Sverige och den svenska forskningen blev välomtalad utomlands. Lundborg hyllades i 

diverse konferenser runt om i Europa och de anställda vid rasbiologiska institutet kunde 

bedriva en omfattande forskning ibland annat Lappland.13 Under rasbiologiska 

institutets verksamhetstid växer nationalsocialistiska krafter fram i Europa och bland 

anhängare till rasbiologiska institutet växer ett organiserat rasintresse fram där det bland 

annat kommer påtryckningar om att man ska försvara det svenska folket mot 

beblandning av slaver och romer. Broberg menar även på att Lundborg tytt sig till 

antisemitism redan 1924, då han uttryckte att han såg judarna som ett hot för hans 

institut. Lundborg menade att om de skulle gå till angrepp skulle riksdagen inte bevilja 

anslag till rasbiologiska institutet och då skulle Lundborg i sin tur avgå och lämna 

Sverige.14 Rasbiologiska institutets tidiga historia gör egentligen inga djupare spår i den 

svenska historien, utan det är steriliseringslagarna som var den stora framgången för 

rashygienen i Sverige. Broberg menar också att efter Lundborgs avgång minskar det 

allmänna intresset för rasbiologiska institutet, att det går från att vara en världsbild till 

en specialisering på sjukdomar.15  

 

En person fokuserat på forskning och synliggörande av rasbiologiska institutet, och de 

steriliseringslagar som efterföljde drygt 10 år senare, är Mattias Tydén. I rapporten, och 

även en av Statens Offentliga Utredningar (SOU), Från politik till praktik. De svenska 

steriliseringslagarna 1935-1975 (2000), redogör Tydén för så väl bakgrund, 

genomförande och utsatthet för steriliseringslagarna som inskaffades som en följd av 

rasbiologiska institutet. Rapporten ger en adekvat insyn i hur lagstiftningen kom fram, 

vilka som påverkades av den och på vilket sätt, samt ger en god överblick av främst 30- 

och 40-talens socialpolitik. Även om Tydén inte fokuserar på mycket som gäller just 

rasbiologiska institutets införande är hans forskning ändå en viktig beståndsdel när det 

kommer till de konsekvenser institutet fick för tusentals människor och ett upplysande 

när det kommer till Sveriges socialpolitiska historia. Tydén skriver bland annat om hur 

rashygien växte fram i Sverige och syftet med lagarna gällande tvångssteriliseringar. 

                                                 
12 Broberg, 1995, 16-17.   
13 Broberg, 1995, 25-30, 37-43. 
14 Broberg, 1995, 56-59. 
15 Broberg, 1995, 85-86. 
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Han menar på att tankarna om rashygien spreds som en rörelse under diverse namn 

genom världen under början av 1900-talet och ungefär i samma veva inrättades såväl 

rashygienska sällskap som forskningsinstitut med rashygien och rasbiologi som fokus 

runt om i världen.16 Denna utveckling påverkade även det svenska debattklimatet, då 

rashygien började användas konkret i mitten av 1910-talet, ett av de tidigaste 

konkretiserandet av rashygien var när man 1915 förbjöd så kallade sinnesslöa och 

sinnessjuka att gifta sig, för att det fanns en bild av vilka gener som var värda att föra 

vidare och vilka som inte var det.17 Det fanns ett strävande efter at förbättra och skydda 

den mänskliga rasen och därmed också tankar och idéer om vad som var 

eftersträvansvärt och inte.18 Rashygienens primära syfte i denna utvecklingsfas innebar 

att det som ansågs vara en för stor belastning för det moderna samhället skulle 

minimeras. Sinnessjuka och sinnesslöa sågs som ett samhällsproblem och rashygien 

som lösningen.19   

 

Gällande den politiska scenen menar Tydén att det inte går att göra en politisk 

gränsdragning när det kommer till rashygien. Det som senare ledde till en förintelse av 

de som ansågs vara ett samhällsproblem för Tyskland började inte alls som en 

nationalsocialistisk rörelse, utan de rashygieniska tankarna fanns hos flera politiska 

färgningar i flera länder i världen.20 Tydén exemplifierar detta genom att påstå att den 

politiska riktningen aldrig var det viktiga inom rashygien, utan det snarare var 

vetenskapen som var i fokus och därmed har ett genetiskt-medicinskt program använts 

och anpassats av olika politiska inriktningar.21 Huruvida steriliseringslagarna och 

rasbiologiska institutet gick hand i hand är dock oklart, enligt Tydén fanns det tvivel 

bland annat hos Lundborg om tvångssteriliseringar verkligen var rätt väg att gå.22 I 

Sverige så väl som i andra länder växte dock steriliseringsfrågan fram, där rashygien 

användes som ett argument av flera olika sammanhang.23 

 

Tydén skriver även ett kapitel i sin avhandling som behandlar steriliseringsfrågan och 

partipolitiken där han undersöker mer noggrant hur riksdagspolitiken om 

                                                 
16 Tydén, 2000, 21.  
17 Tydén, 2000, 23. 
18 Tydén, 2000, 23.  
19Tydén, 2000, 23.  
20 Tydén, 2000, 31-32. 
21 Tydén, 2000, 32-33. 
22 Tydén, 2000, s. 33.  
23 Tydén, 2000, 34. 
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steriliseringslagarna förändrats från 1922-1975. När det kommer till den tidpunkten som 

är relevant för den här uppsatsen skriver Tydén att det moderna rastänkandet växte fram 

genom antropologi och rasbiologi under 1800-talet och att detta sedan ledde till den 

vetenskapliga legitimitet som var grunden till rasbiologiska institutet. Tydén skriver 

även ”Historiker och statsvetare har sedan länge pekat på att detta rastänkande i en 

nationalistisk och främlingsfientlig variant fanns inom höger- och bondepartierna under 

1910-, 1920-, och 1930-talen”.24  

 

Alla de ovanstående bidragen till forskning om rasbiologiska institutet och 

steriliseringslagarna hjälper till att redogöra för en bild av dåtidens normer och attityder, 

även om de inte alltid nämner just de orden i själva  forskningen.  

 

3 Teori 

 

Oavsett vilken metod eller teori man använder sig av är det viktigt att veta med sig att 

det alltid sker en tolkning av det material som analyseras. Det är också viktigt att vara 

medveten om historiens gång och att det finns ett avstånd mellan den historiska aspekt 

som undersöks och den som undersöker. Finns det ingen medvetenhet kring detta så 

finns det en risk för feltolkningar av historien, det vill säga anakronismer. Dessutom 

finns det en risk att projicera dagens, eller personliga, uppfattningar och tankar om ett 

visst fenomen, vilket innebär att man inte har förståelse för avståndet historien skapar.25 

 

Den teoretiska grundpelaren skulle kunna sammanfattas med följande citat: ”Andra folk 

är annorlunda. De tänker inte som vi. Och vill vi förstå deras sätt att tänka, måste vi 

börja med att söka förstå på vad sätt de är annorlunda.”.26  Den här uppsatsen 

undersöker vilka åsikter och attityder som yttrades i samband med införandet av statens 

institut för rasbiologi, genom ett tolkande av materialet där erfarenheter av dåtidens 

människor lyfts fram. Textanalysen som kommer genomföras har ett fenomenologiskt 

perspektiv, för att just få en god inblick i hur åsikter och tankar rörde sig 1921.27 

Fenomenologi används i samhällsvetenskaper för tolkning av erfarenheter, då 

innebörden av ett fenomen definieras av sådant som upplevs genom människans 

                                                 
24 Tydén, 2000, 145.  
25 Berglund, Ney, 2015, 117.  
26 Darnton, 1987, 8.  
27 Denscombe, 2009, 109.  
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sinneserfarenheter, det vill säga genom det vi ser, hör, känner, berör eller smakar.28 

Denscombe presenterar att intervjuer är en metod som är vanlig när ett fenomenologiskt 

perspektiv är i fokus.29 I det här specifika fallet så kommer studien undersöka ett 

fenomen som, i skrivande stund, inträffade för nära 96 år sedan, vilket innebär att 

intervjuer för att fånga erfarenheterna och åsikterna inte är möjligt. Där av sätts istället 

perspektivet på material som speglar det som människorna då upplevde, när det 

upplevdes. På så sätt finns det förhoppningar om att kunna lyfta fram en relevant och 

korrekt bild av själva fenomenet.  

 

Kopplat till detta kommer uppsatsen även lyfta fram mentalitetshistoria. Inom grenen 

mentalitetshistoria undersöks den stora massans mentaliteter (norm, attityd etc.).30 

Begreppet mentalitetshistoria används ofta när det kommer till forskning om 

människors syn på livet, döden och andra mer filosofiska livsfrågor31 och att dessa 

ändras över tid är ingen hemlighet. Mentalitetsbegreppet är brett, men det har också 

vissa restriktioner när det gäller definitionen. Begrepp som idéer, ideologi och 

vetenskap ingår inte i själva konceptet mentalitet. Medvetna eller systematiserade idéer 

faller inte heller inom kategorin mentalitet, utan begreppet syftar snarare på de 

omedvetna normer och ibland självklara föreställningar som finns i ett samhälle.32 I det 

här fallet ska uppsatsen försöka förmedla en undersökning av 1920-talets kultur, normer 

och attityder. Detta innebär att det som undersöks kan grundas i huruvida det fanns en 

normaliserad syn på Statens institut för rasbiologi eller ej. Normer och attityder skulle 

kunna gå att koppla till kultur, där gamla dokument kan ge svar på frågor gällande 

kultur, livsvillkor och andra intressanta aspekter från förr.33 Mentaliteter går också att 

använda som en brygga, mellan idé och idé, idé och handling eller olika handlingar 

dessutom kan begreppet vara en förklarande faktor när det kommer till förståelsen för 

historiska kulturskillnader och kan till och med hjälpa till att begripliggöra det 

obegripliga.34 Mentaliter, normer och attityder förändras, och den tidsperiod som 

skildras i den här uppsatsen är ganska annorlunda jämfört med nu. Ärftlighetsforskning 

och tanken om att ”rasförbättring” var en norm vars idéer, som tidigare nämnts, var 

hämtade från bland annat Carl von Linné. Dessa tankar, samt det ”vi och dem-tänk” 

                                                 
28 Denscombe, 2009, 111.  
29 Denscombe, 2009, 117. 
30 Florén, Persson, 2009, 189  
31 Florén, Persson, 2009, 190 
32 Florén, Persson, 2009 191.  
33 Darnton, 1987, 7-8.  
34 Florén, Persson, 2009, 192-193.  
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som utvecklades ses idag som rasistiska eller stötande, men där och då var det en norm 

och en attityd som var ganska etablerad i samhället.35 Tanken bakom en rasförbättring 

kom med rasbiologins och ärftlighetsforskningens intåg. I Sverige hade det blivit mer 

påtagligt att människor skiljer sig gällande till exempel inlärningsprocessen efter 

införandet av en skola för alla. På 1800-talet ville man försöka fånga upp de som inte 

hade samma förutsättningar och hjälpa dem, vilket med rasbiologin ändrades till att de 

var en fara för den svenska rasens utveckling.36 Normer och attityders förändring över 

tid är också en anledning till varför den här uppsatsens teoribildning baseras på 

mentalitet så väl som fenomenologi, för att kombinationen förhoppningsvis ger en klar 

bild och kanske även förståelse för dåtidens tankar, argument och normer.  

 

I uppsatsen kommer det finnas en didaktisk reflektion, och denna baseras bland annat på 

tankegångar kring historiemedvetande och hur historien kan vinklas. 

Historiemedvetande är ett centralt begrepp inom historieämnet, och nämns bland annat i 

Skolverkets ämnesplan för historia. Begreppet innebär att den som läser historia ska ha 

förmågan att koppla och reflektera över historiens betydelse för dels vårt samhälle, men 

också för individen.37 En del av det här tänket går också att koppla till minnesbegreppet 

och dess relevans för historien som förmedlas. Det kollektiva minnet ska förmedla 

gruppers människosyn, samhällssyn och politiska medvetande. Det är inte bara arkiv 

och fysiska bevaringar som för historien vidare, utan även i medvetandet och hur det 

speglar historien.38 Historiemedvetande och kollektivt minne kan också påverka hur 

man minns och speglar historien. Tosh tar upp ett exempel om hur man i Storbritannien 

minns så väl första som andra världskriget på olika sätt. Första världskriget minns man 

som ett dåligt krig, med ond bråd död och där unga män leddes till döden. Andra 

världskriget minns dock som en nationell framgång, en hjältesaga och det är därmed 

också den bild av historien som målas upp, även om det finns forskning som även visar 

på motsatser gällande båda krigen.39  

 

 

 

                                                 
35 Svanberg, Tydén, 1998, 38-39.  
36 Forum för levande historia. Normalitet då och nu. Lärarmaterial. 

http://www.levandehistoria.se/uppdrag-demokrati/tema-tolerans/workshop-4-normalitet-da-och-nu 
37 Karlsson, Zander, 2011, 47f.  
38 Tosh,  2011, 310-311.  
39 Tosh, 2011, 314-315. 
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4 Metod  
 

Undersökningen i den här uppsatsen baseras på material som kommer från tidningar så 

väl som riksdagen. När det kommer till tidningar är det fokus på rikstäckande med olika 

politiska färgningar. Anledningen till varför studien endast fokuserar på  rikstäckande 

tidningar är för att införandet av Rasbiologiska institutet var en nationell angelägenhet 

snarare än en lokal. Användningen av riksdagsprotokoll syftar till att se hur 

diskussionen fördes bland de som står för en del av makten i Sverige samt kunna 

jämföra det som hände i riksdagen med det som rapporterades. Mer om materialet, dess 

syfte samt avvägningar finns att läsa  i kapitel 2.2.  

 

Den här studien grundar sig på en induktiv metod, det vill säga att slutsatser och resultat 

baseras på de observationer och analyser som görs av det valda materialet.40 Genom att 

studera, analysera och senare också dra slutsatser av materialet nås det en sanning som i 

sin tur leder till resultatet av uppsatsen. Detta innebär också att det i längden leder till en 

empirisk kunskapssyn, då det som kallas sanning efter den här studien har nåtts genom 

iakttagelser41. Värt att notera är dock att sanning alltid är falsifierbart, skulle någon göra 

en liknande studie med ett annat synsätt kanske denna person inte kommer fram till 

samma slutsatser, vilket skulle innebära att resultatet från denna studie falsifieras.42  

 

Studiens slutsatser kommer baseras på en kvalitativ textanalys, vilket innebär att det är 

ord och text som analyseras och sätts i ett sammanhang. För att en kvalitativ analys ska 

resultera i bra resultat ska man enligt Denscombe utgå från fyra principer43, som då 

även kommer influera denna studie. Enligt dessa principer ska alla analyser och 

slutsatser som görs vara välgrundade i det material som undersöks. De slutsatser som 

dras baseras på det undersökta materialet och därmed bevisas med samma material. 

Vidare, även om en kvalitativ analys innebär tolkning, är det viktigt att inte projicera 

fördomar eller förutfattade meningar på analysen. Dock kan det föras in tidigare 

kunskap om ämnet. Den sista principen menar att analysen av materialet ska omfatta en 

”repetitiv process”.44 Detta innebär att en process baserat på det empiriska materialet, 

som ständigt är i rörelse, också ser till att delar så som teori och begrepp utvecklas.      

                                                 
40 Florén, Ågren, 2006, 48-49.  
41 Florén, Ågren, 2006, 48-49. 
42 Tosh, 2011, 109-110. 
43 Denscombe, 2009, 367-369.  
44 Denscombe, 2009, 368. 
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För att kunna ge ett svar på alla frågeställningar kommer data även analyseras 

komparativt, jämförande med varandra. Den komparativa analysen kommer utgå från 

innehållsmässiga likheter och skillnader i så väl riksdagens kammare som 

tidningsmaterialet, samt att eventuella tecknen på politiska skillnader uppmärksammas.   

 

 

4.1 Material  

 

Grunden för textanalysen som ska genomföras ligger i riksdagstryck samt 

tidningsmaterial från 1921. Båda dessa källor är välbevarade, antingen genom 

bevarande av riksdagstryck eller genom mikrofilmade tidningar, detta innebär också att 

materialet är lättillgängligt och autentiskt. Däremot, bara för att ett material är 

lättillgängligt och publicerat vid aktuell tidpunkt, betyder det inte att de är tillförlitliga. 

Tosh menar på att sådant material ”…representerar nästan alltid ett urval vars 

publicering gjordes i ett praktiskt syfte, normalt av kortsiktig politisk art”.45  I den här 

undersökningen används material som skulle kunna falla in i den här beskrivningen 

Tosh ger, men som ändå kan ses som tillförlitligt då den ena delen kommer direkt från 

riksdagen och den andra är artiklar och ledare som i sin tur baseras på det som 

beslutades i Sveriges riksdag. En av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, är 

dessutom en av världens äldsta, som i stort sett varit ungefär likadan sedan 1809 och gör 

att skribenter och redaktioner har friheten att publicera utan att först genomgå censur.46 

Tidningsmaterial kan dessutom ses som en viktig källa för information, då dessa speglar 

samhället samt de sociala och politiska ståndpunkterna för samtiden.47 De tre utvalda 

tidningarna kommer dessutom representera tre olika färgningar, liberal, moderat samt 

socialdemokratisk. Det största problemet med det valda materialet är att, främst de 

politiska dokumenten, är skrivna på ett relativt formellt språk,  dessutom skrivet för 

nästan 100 år sedan. På 100 år har språket och användningen av språket ändrat sig en 

del, så här finns det risk för feltolkningar, även om allt har gjorts för att undvika dessa.  

 

Fördelen med att använda ett riksdagstryck i undersökningen är att det protokoll som 

används är skrivet i samband med proceduren i kamrarna och där med inte består av 

någon efterhandskonstruktion. 

                                                 
45 Tosh, 2011, 145. 
46 Hellmark, Folke, 2012, 52.  
47 Hellmark, Folke, 2012 109-110.  
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Kopplat till den här uppsatsen finns det även en didaktisk reflektion som kopplar 

uppsatsens undersökning och resultat till skolverkets ämnesplan i historia samt till 

historieundervisningen i stort. I den här didaktiska reflektionen har 17 läroböcker från 

olika årtionden48 använts för att se vilket utrymme rasbiologiska institutet får. På så sätt 

skulle läroböckerna kunna ge en indikation på vilken historieskrivning samt material 

som får plats i undervisningen, då läroböcker ska vara en konkretisering av de mål och 

kriterier som finns i historieämnet.  

 

5 Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras bakgrund som ger en historisk referensram för själva studien. 

Kapitlet redogör för rasbiologins framväxt fram till 1921, hur Sveriges riksdag såg ut 

vid tiden för införandet av rasbiologiska institutet och slutligen presenteras även namn 

som förekommer i materialet.   

 

5.1 Rasbiologi fram till 1921 

 

För att börja med den som synonym till rashygien ibland använda termen 

”rasbiologi”, så innebär den ett vetenskapligt stadium av den mänskliga 

rasens variation, i sak möjlig att utföra på försöksdjur eller via litteraturen. 

”Rashygien” utgör den tillämpade delen av ett sådant stadium.49 

 

1921 röstades införandet av ett rasbiologiskt institut igenom i Sveriges riksdag. Idéerna 

om en hierarki bland olika raser var dock inget nytt för den tiden. Under 1700-talet 

delades växter in i olika arter och bestämmelser av Carl von Linné, en forskning som 

också kom att anpassas till mänskligheten.50 Linnés forskning och kategorisering 

ersattes sedan på 1880-talet av eugenik, rashygien, som växte och blev synlig i så väl 

den tyska som den brittiska akademiska världen runt sekelskiftet 1900. I Sverige tog 

historien om rasbiologiska institutet sin början 1909, då Svenska sällskapet för 

rashygien startades upp i Stockholm. Under slutet av 1910-talet växte intressen 

ytterligare då det anordnades parader och tävlingar för att belysa svenskhet. 1920 

lämnades det in en motion till Sveriges riksdag, signerad Alfred Petrén, 

                                                 
48 Se bilaga 1  
49 Broberg, Tydén, 1990, 9.  
50 Broberg, Tydén, 1990, 23.  
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socialdemokraterna, Nils Wohlin, bondeförbundet, Hjalmar Branting, 

socialdemokraterna och Arvid Lindman, lantmanna- och borgarpartiet, som förespråkar 

rasbiologisk forskning och ett rasbiologiskt institut.51  

 

5.2 Sveriges riksdag 1921  

 

Riksdagen 1921 skiljer sig en hel del från den som svenska folket är vana vid idag. För 

det första bestod riksdagen då av en tvåkammarriksdag. I den första kammaren satt män 

som valts av landsting och de större kommunernas kommunfullmäktige. Dessutom 

fanns det krav på männens ålder, inkomst samt förmögenhet. Även i andra kammaren 

fanns det en del krav på de som valdes, där skulle man ha en fast egendom eller en 

beskattningsbar inkomst som man dessutom betalade skatt på årligen. För det andra 

bestod så väl första som andra kammaren endast av män i maj 1921, då omröstningen 

av införandet av Statens institut för rasbiologi genomfördes. Kvinnlig rösträtt hade 

röstats igenom två år tidigare, 1919, men det var först i september 1921 som det första 

riksdagsvalet därefter inträffade.52  

 

5.3 Förekommande personer  

 

I det undersökta materialet förekommer en hel del olika personer, allt ifrån politiker som 

yttrar sig i riksdagens talarstolar till personer som nyttjar sin yttrandefrihet och skriver 

till tidningarna. Där politiker i vissa fall representerat flera valkretsar eller delar av 

landet är det den representation som var aktuell 1921 som står skriven i listan. Övriga 

namn är också beskrivna med den position de hade 1921. Följande personer spelar 

större, eller mindre, roll när det kommer till debatten om rasbiologiska institutets 

iförande:  

 

Erik Röing 1866-1936. Liberala Samlingspartiet. Riksdagsledamot i andra kammaren 

för Göteborg.53 

Anders Anderson 1874-1940. Socialdemokraterna. Riksdagsledamot i andra kammaren 

för Örebro län.54 

                                                 
51 Broberg, 1995, 7-10.   
52 Sveriges riksdag. Riksdagens historia. http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-

riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/ hämtad: 2016-11-18  kl. 14.08. 
53 Norberg, Tjerneld, Asker, 1990, 144.  
54 Norberg, Tjerneld, Asker, 1990, 470. 

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/
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Elof Lindström 1863-1924. Lantmanna- och borgarpartiet. Riksdagsledamot i andra 

kammaren för Stockholms län.55 

Ola Walldén 1969-1944. Socialdemokraterna. Riksdagsledamot för Helsingborg, 

Landskrona och Lunds valkrets.56 

Olof Nilsson 1863-1928. Socialdemokraterna. Riksdagsledamot i andra kammaren för 

Malmöhus län.57 

Malte Sommelius 1851-1922. Lantmanna- och borgarpartiet. Riksdagsledamot i andra 

kammaren för Helsinborg, Landskrona och Lunds valkrets.58  

Johan Jönsson 1875-1938. Liberala Samlingspartiet. Riksdagsledamot i andra 

kammaren för Malmöhus län.59 

Arthur Engberg 1888-1944. Socialdemokraterna. Riksdagsledamor i andra kammaren 

för Malmöhus län.60 

Nils Hansson 1867-1945. Opolitisk. Jordbruksminister.61 

Herman Lundborg 1868-1943. Docent i rasbiologi vid Uppsala universitet.62 

Carl Gustaf Santesson 1862-1939. Professor vid Karolinska institutet i farmadynamik 

och farmakognosi.63 

Frithiof Lennmalm 1858-1924. Rektor vid Karolinska institutet.64  

 

6 Huvudstudie 

 

I detta kapitel presenteras resultaten av materialsökningen. Det innebär att detta är 

sektionen där det presenteras vad som tagits upp i riksdagsmaterialet samt tidningarna. 

Kapitlet kommer ha en hierarkisk samt någorlunda kronologisk ordning. Detta innebär 

att kapitlet inleds med att presentera hur propositionen gällande ett införande av 

rasbiologiska institutet såg ut, samt vilka argument som fördes i denna. Där efter 

presenteras det framförande statsutskottet förde 11 maj 1921 följt av diskussionerna från 

14 maj, i så väl första som andra kammaren. Efter den politiska redogörelsen förs 

tidningarnas rapporteringar fram i bokstavsordning.  

                                                 
55 Norberg, Tjerneld, Asker, 1988, 249.   
56 Norberg, Tjerneld, Asker, 1986, 286. 
57 Norberg, Tjerneld, Asker, 1986, 248. 
58 Norberg, Tjerneld, Asker, 1986, 273.  
59 Norberg, Tjerneld, Asker, 1986, 225.  
60 Norberg, Tjerneld, Asker, 1986, 209. 
61 Nyman, 1966, 38-39. 
62 Hagerman, 2015, passim. 
63 Asklund, 1960, 31.  
64 Asklund, 1960, 133.  
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6.1 Propositionen  

 

I den 24 sidor långa proposition som lades fram 11 februari 1921, redogörs det för 

rasbiologiska institutets tänkta kostnader, hur mycket som avsätts för institutet samt 

dess syfte, vetenskapsdiciplin och hur institutet skulle arbeta. Tidigt i propositionen 

lyfts syftet med ett rasbiologiskt institut fram, vilket i sin tur baserats på den motion 

som kom in till första så väl som andra kammaren 1920. Enligt propositionen ska 

rasbiologiska institutet syfta till att bedriva forskning kring, samt utreda och klargöra, 

förhållanden gällande miljö och ärftlighet, som också skulle medföra ett höjande eller 

sänkande av människors värde. Propositionen menar också på att rasbiologiska institutet 

skulle fungera som ett skydd mot det svenska släktets förfall samt att de skulle främja 

”goda rasegenskaper” som skulle öka ett värde bland svenskarna då ”…det ej gives 

högre värden ett land än själva folkmaterialet, helst om detta, såsom hos oss, av 

gammalt är av god beskaffenhet.”.65 Vidare tar propositionen upp att rasbiologiska 

institutets arbete skulle underlätta insamlandet och kartläggandet av material som skulle 

behövas för forskning som stäcker sig bortom individen och istället ser på hur så väl 

”urartade” som ”begåvade” släkter och deras biologiska egenskaper för att kunna 

undersöka och dra slutsatser om diverse orsaker. Dessutom påvisar propositionen att 

rasbiologiska institutets forskning skulle eliminera risken för ”nedgång och urartning” 

och att befolkningen istället skulle förädlas och bli mer framåtskridande. I propositionen 

står det även att ett rasbiologiskt institut är en nödvändighet för att forskning inom 

rasbiologi samt ärftlighet ens skulle vara möjlig, då forskningen, dess material och 

insamlandet av detta ses som alldeles för krävande och omfattande för en ensam 

forskare.66  

 

Det är inte bara den dåtida problematiken med rasblandning som tas upp i 

propositionen, utan forskningen kring grupper som benämns som svenskar, lappat och 

norrbottenfinnar skulle också kunna resultera i lösningar gällande sjukdomar som 

tuberkulos och lungsot. Propositionen menar även på att Sverige har den stora 

möjligheten att bli ett föregångsland, mycket tack vare kyrkobokföring, 

husförhörslängder och annat efterlevande material som underlättar släktbiologiska 

                                                 
65 Proposition nr 114 1921, 2.  
66 Proposition nr 114, 1921, 3-4.  
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undersökningar. Dessutom pekar det som propositionen berättar på att rasbiologi var ett 

viktigt ämne inom universitetsvärlden och att forskningen ett rasbiologiskt institut 

bedriver skulle innebära en större självbevarelsedrift hos den svenska befolkningen.67  

 

Propositionen tar upprepande upp hur ett rasbiologiskt institut skulle hjälpa, stärka och 

förbättra den svenska befolkningen och vad som anses som svenskt. Rasbiologins 

betydelse för mänskligheten kopplas också samman med växtriket och propositionen 

påvisar att den rasbiologiska disciplinen ligger någonstans mellan naturvetenskap och 

medicin, samtidigt som det till stor del även är en egen gren av vetenskap. 

Rasbiologiska institutets införande skulle, enligt propositionen, också innebära en 

vetenskaplig utveckling inom så väl sociala som medicinska vetenskapsdiscipliner.68 

 

När det gäller personer som nämns i propositionen är Herman Lundborg den som nämns 

mest frekvent. Han lyfts fram på flera ställen i propositionen till att vara den som är 

mest lämpad för en ledande position vid rasbiologiska institutet, en anledning till detta 

är hans erfarenhet inom ärftlighetsforskning. Men även om Lundborg och hans tidigare 

forskning nämns som väsentliga delar i den framtida rasforskningen så poängteras det 

att rasbiologi och de vetenskapliga upptäckter institutet kommer leda till inte är lämpat 

för endast en vetenskapsman, utan flertalet behövs. Dessutom står det skrivet i 

propositionen att ingen undervisning i form av universitetsföreläsningar och dylikt ska 

ske från institutet. Propositionen definierar dessutom hur arbetet ska gå till, att material 

och resor ska i första hand genomföras av de sakkunniga, men i vissa fall skulle vissa 

uppgifter kunna samlas in av ”annorlunda kvalificerade personer”69, så som lärare och 

präster. Som redan nämnts, samlas materialet in genom så väl kyrkoböcker och arkiv 

som genom undersökningar och upplysningar genom det personliga mötet. Meningen 

var att rasbiologiska institutet skulle arkivera, undersöka, och sammanfatta det 

insamlande materialet.70 Propositionen för även fram en hint om att det  inte alltid var 

självklart om vart i landet rasbiologiska institutet skulle förläggas, utan så väl Lund som 

Uppsala var tänkbara lärosäten att förlägga institutet till, dock med en liten fördel 

Uppsala, även i propositionen. I propositionen framhålls Lund som ett lämpligt 

alternativ då detta lärosäte sagt att de har möjlighet att undanvara de resurser som krävs 

                                                 
67 Proposition nr 114, 1921, 3-4.  
68 Proposition nr 114, 1921, 4. 
69 Proposition nr 114, 1921, 16. 
70 Proposition nr 114, 1921, 16. 
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för det statistiska arbetet, medan Uppsala snarare är ekonomiskt hållbart.71 Längre fram 

tas även Stockholm och Karolinska institutet upp som en möjlig förläggningsplats, detta 

tack vare närheten till sjukhus, asylum, anstalter av diverse slag, fängelser och andra 

institutioner som anses behövas.72 Uppsala framstår dock fortfarande som det bästa 

alternativet på grund av stadens läge i det som i propositionen benämner som mellersta 

Sverige, samt att den småskaliga rasbiologiska forskning som gjorts av Herman 

Lundborg redan är förlagd till Uppsala. En tredje anledning är även att det skulle vara 

enklare att hitta bostäder till de anställda vid institutet i Uppsala än i Stockholm. Dock 

påvisar propositionen att det var önskvärt att institutet skulle förflyttas till huvudstaden i 

framtiden.73 Vidare, beskriver propositionen relativt ingående hur den administrativa 

fördelningen för institutet ska se ut. Enligt propositionen var det önskvärt att 

rasbiologiska institutet inte organiserades som en vanlig universitetsinstitution, utan 

snarare som en fristående statsinstitution, med en mindre styrelse på 5-7 personer utöver 

den utnämnda chefen för institutet.74 Det poängteras även att medlemmarna i styrelsen 

samt chefen för institutet ska ha adekvat erfarenhet när det kommer till arbete inom den 

medicinska vetenskapsdisciplinen samt inom betydande grenar så som biologi och 

statistik. Förutom en institutschef och styrelse ska rasbiologiska institutet även ha en 

läkare, genealog75, dessutom menar propositionen även på att det ska finnas ett biträde 

för maskinskrivning, korrekturläsning samt räkning och även en vaktmästare. Dessutom 

skulle eventuell extrahjälp vid utresor, så som fotografer och liknande också kunna 

behövas.76 

 

Propositionen lägger även fram en budget för institutets utgifter. Häribland årliga 

kostnader så som löner, resekostnader, tryckkostnader etc. samt engångskostnader så 

som möbler, instrument, böcker och kartor. Totalbeloppet för de årliga kostnaderna 

beräknas enligt propositionen uppstiga till 82,500 kronor och totalbeloppet för 

engångskostnaderna uppstiger till 40,000 kronor.  

 

Sammanfattningsvis presenterar propositionen gällande införandet av ett rasbiologiskt 

institut var institutet ska förläggas, ett förslag på en budgetering gällande vissa utgifter 

                                                 
71 Proposition nr 114, 1921, 16.  
72 Proposition nr 114, 1921, 19.  
73 Proposition nr 114, 1921, 20.  
74 Proposition nr 114, 1921, 17. 
75 Person med kunskap om kyrkoböcker och arkiv. Ungefär som en modern släktforskare.  
76 Proposition 114, 1921, 17.  
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samt ingående och upprepande vad som är institutets syfte och varför det är ett institut 

värt att satsa på.  

 

6.2 Statsutskottet  

 

Statsutskottets utlåtande om införandet av rasbiologiska institutet ankom till Riksdagen 

10 maj 1921, och baseras på det som fastställdes i propositionen. Statsutskottet var 

mellan åren 1809-1970 det utskott som hade hand om statsutgifter samt som stod för 

betänkande gällande statsverkspropositioner, dvs det som idag är budgetpropositionen.77  

I  början av statsutskottets dokument sammanfattar de propositionens huvudlinjer, innan 

själva yttrandet påbörjas. Enligt statsutskottets yttrande står de bakom propositionen, 

samt den forskning rasbiologiska institutet ämnar bedriva. Det finns dock aspekter av 

propositionen som statsutskottet vill förändra. En aspekt är den ekonomiska, där 

statsutskottet föreslår att föreståndaren för institutet ska ha en lön på 7,500 kronor samt 

ett ålderstillägg på 600 kronor, motsvarande siffra i propositionen är en summa på 8,200 

kronor, där 5,700 kronor är lön och 2,500 är ett så kallat tjänstetillägg.78 Statsutskottet 

föreslår alltså en totalsumma som är 100 kronor lägre än den som propositionen 

föreslår. Även den beräknade totalsumma för möbler, instrument och liknande som i 

propositionen skulle uppgå till 82,000 menar statsutskottet ska sänkas. De föreslår 

istället en summa på 60,000 till rasbiologiska institutets förfogande och menar samtidigt 

att en mindre summa inte är möjlig, då det finns många löner som ska betalas ut samt 

mycket förnödenheter som ska införskaffas. Avslutningsvis framställer statsutskottet sin 

begäran gentemot riksdagen i tre att-satser. Dessa tre att-satser poängterar för det första 

att riksdagen ska rösta igenom förslaget från propositionen om införandet av ett statligt 

rasbiologiskt institut, för det andra ska riksdagen besluta att föreståndaren ska vara 

likställd med en universitetsprofessor när det kommer till lön. Det vill säga att det är 

statsutskottets förslag på lönesumma som är den aktuella för institutets föreståndare. 

Den tredje och avslutande att-satsen innebär att det i Uppsala universitets budget finns 

en egen grupp under rubriken institut för rasbiologi, där chefsprofessorns lön, samt de 

övriga kostnaderna är reglerade år 1922, till de siffor som finns presenterade ovan.   

 

 

                                                 
77 Svenska Akademiens Ordbok http://www.saob.se/artikel/?seek=statsutskott&pz=1#U_S11029_190598. 
78 Statsutskottets yttrande 1921-05-10 s.1, 5.  
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6.3 Diskussionen som fördes i riksdagens kammare 

 

I riksdagens första kammare skedde det ingen debatt, utan propositionen, med 

ändringarna från statsutskottet, bifölls i sin helhet.79   

 

I riksdagens andra kammare sker det en längre diskussion om rasbiologiska institutets 

införande, och argument så väl för som emot förs fram och många är de män som vill 

framföra sina åsikter och funderingar om frågan. Totalt är det sju herrar som yttrar sig 

om frågan, men några av dessa sju yttrar sig mer än en gång. Det är inte heller alla män 

som yrkar något efter deras bidrag i debatten. Den första som yttrar sin åsikt i den 

diskussion som förs i andra kammaren är Erik Röing (liberala samlingspartiet) som är 

en av få med åsikten om att införandet av rasbiologiska institutet inte borde ske. Röings 

första, mer kortfattade argument, baseras på att han anser att beräkningarna för institutet 

är missvisande och tror inte att statsekonomin kommer klara av ett inrättande av ett 

rasbiologiskt institut med den beräkningen. Han misstänker att det inom kort skulle 

finnas en proposition för ökat anslag till rasbiologiska institutet och att den äskning som 

nu finns i propositionen där med kommer falla inom kort. Han menar även på att 

tidpunkten kanske inte är lämplig för att instifta ett institut för en relativt obeprövad 

vetenskapsdiciplin och att införandet av ett institut kanske inte är den rätta vägen att gå 

för att främja utvecklingen inom ämnet.80 Till skillnad från många andra som yttrar sig 

om ett rasbiologiskt institut tror inte Röing på att sådan forskning kan hjälpa förädlingen 

av en svensk ras, utan han påstår att: 

 

Icke ens genom de bästa sociala reformer och genom den bästa uppfostran 

kunna de ärftliga anlagen påverkas. Detta är ett av vetenskapen fastslaget 

faktum. Den medicinska rasbiologien är en rent teoretisk vetenskap, som har 

att utreda ärftlighetslagarna hos människan beträffande så väl de normala som 

de sjukliga anlagen.81 

 

Vidare i sitt anförande nämner också Röing att professor Lennmalm yttrat att 

”rasbiologiens praktiska resultat ännu äro att betrakta som luftslott” och Röing använder 

den här formuleringen för att i sin tur poängtera att rasbiologisk forskning inte leder till 

resultat och åtaganden inom rashygienen; ”d.v.s. en reglering av könsurvalet och 

                                                 
79 Protokoll från Riksdagens första kammare 1921-05-13, 26. 
80 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 50. 
81 Protokoll från Riksdagens andra kammare, 1921-05-13, 50.  
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barnalstringen”.82 Erik Röing lyfter även fram att han anser att det hade varit bättre att 

integrera rasbiologin i redan etablerade medicinska institutioner vid Karolinska 

Institutet än att upprätta ett helt eget rasbiologiskt institut för en sådan oklar och 

främmande gren inom vetenskapen. Han menar även på att det vid Karolinska Institutet 

redan finns grunder inom många olika medicinska grenar och att rasbiologin då kan bli 

ett komplement till dessa redan etablerade grenar.83 Att förlägga det vid Karolinska 

Institutet skulle också innebära att föreståndartjänsten istället blir en personlig 

professur, något Herman Lundborg inte skulle godta.84  

 

Sammanfattningsvis menar Erik Röing att det för det första kommer bli en mycket 

dyrare historia än vad propositionen och statsutskottet framställer. För det andra så 

menar han att rasbiologi inte är en vetenskap som är värd att satsas på i den 

utformningen då han anser att det inte leder till resultat som är värda att bygga vidare 

på. För det tredje ser Röing ingen mening med ett helt eget institut när det likaväl kan 

kombineras med redan etablerade forskningsinstitutioner vid Karolinska Institutet i 

Stockholm. På grund av dessa tre huvudargument yrkar Erik Röing avslag till 

statsutskottets begäran. Röing återvänder till talarstolen senare under debatten, men 

bemöter endast här de mothugg han fått och bidrar inte så mycket mer till själva 

debatten.85 

 

Efter Röing tar Ola Walldén (socialdemokraterna) över och börjar sitt anförande med att 

beklaga sig över att Röing yrkade avslag på det förslag som ligger framme och påstår att 

han anser att Röing inte besitter tillräcklig sakkunskap för att kunna yttra sig i frågan på 

ett konstruktivt sätt. Enligt Walldén ligger det mycket undersökningar, diskussioner och 

liknande bakom beslutet att ta propositionen och statsutskottets tillägg till riksdagen för 

votering. När det kommer till själva forskningsfrågan och frågan om personlig 

professur, menar Walldén att på grund av Lundborgs ålder (53 år) så är det av största 

vikt att Lundborg får de resurser som krävs för att han ska kunna föra sin forskning så 

långt framåt som möjligt under hans verksamma tid. Walldén menar också att ett avslag 

för ett institut skulle kunna leda till att Lundborg söker sig till något annat land som 

intresserar sig för hans forskning, något som hade varit en stor förlust för Sverige. 

                                                 
82 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 50.  
83 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 50-51.  
84 Se kapitel 3.6.  
85 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 59-60. 
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Walldén avslutar sitt inlägg med att poängtera att Röing är missvisande i sina citat och 

att de pengar som skulle läggas i ett rasbiologiskt institut inte på något sätt skulle vara 

en förlust, utan snarare väl investerade pengar. Walldén yrkar bifall till statsutskottets 

begäran.86 Även Walldén återkommer senare i debatten, utan några större bidrag till den 

fortsatta debatten, men där han främst bemöter andra som tagit plats i talarstolen.87  

 

Näst på tur är Arthur Engberg (socialdemokraterna) som även han bestrider det Röing 

öppnat diskussionen med och uttrycker även sin förvåning över att andra kammaren ens 

har en diskussion om ärendet, då han hade trott att det skulle röstas igenom enhälligt. 

Engberg lyfter fram att han tycker att det är konstigt att rasegenskaper är så viktiga när 

det kommer till avel av djur så som hästar och hundar, men inte när det kommer till den 

egna rasen, vilket han också tycker att det ska bli ändring på. Han menar också att det 

borde finnas ett riksintresse av frågan, då Sverige har en så framstående forskare 

(Herman Lundborg) som kan leda landet framåt i frågan. Engberg uttrycker även sin syn 

på den svenska rasen genom att i kammaren säga: ”vi hava ju lyckan äga en ras, som 

ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda 

egenskaper.” Avslutningsvis yrkar han bifall till statsutskottets förslag.88 

 

Efter Arthur Engbergs uttalande kliver Malte Sommelius (lantmanna- och borgarpartiet) 

fram för att yttra sin åsikt. Sommelius ser inte samma syfte som Engberg, det vill säga 

han tror inte på samma sätt att förädling av rasen ska vara ett rasbiologiskt instituts 

syfte. Han är däremot mer inriktad mot Röing argument, att ekonomiskt sett så är det 

inte hållbart med ett helt institut, utan det hade varit bättre att integrera institutet med 

redan etablerade universitet. Sommelius anser också att argumentet ”vi har inte råd” 

används mot att integrera rasbiologin i universitetsvärlden låter illa med tanke på att 

samma personer menar på att det går att finansiera ett helt fristående institut. Vidare 

delger han för att han tror att Herman Lundborg skulle lyckas betydligt bättre och få 

större genomslag på sin forskning som enskild professor än som tjänsteman och chef för 

ett helt institut. Malte Sommelius avslutar sitt anförande genom att poängtera att han 

gärna hade yrkat avslag till statsutskottets förslag men att han väljer att inte göra det för 

                                                 
86 Protokoll för Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 51-53. 
87 Protokoll för Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 63-64.  
88 Protokoll för Riksdagens andra kammare 1921-05-13 s. 53-54. 
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han misstänker att det inte skulle tjäna någonting till, sålunda avslutar han sitt 

framförande utan yrkande.89  

 

Johan Jönsson (liberala samlingspartiet) uttrycker sig i debatten genom att försvara 

instiftandet av ett rasbiologiskt institut. Han menar att den svenska nationen har såväl 

rättigheter som skyldigheter att skydda sig mot vissa icke-önskvärda attribut och 

därmed även fortplantning av individer som förutses hamnar i fängelse, på 

mentalsjukhus eller liknande, detta skulle enligt Jönsson vara rasbiologiska institutets 

syfte. Han framför också att experiment inom rashygien redan påbörjats, då 

steriliseringar skett å fattigvårdsmyndighetens begäran och framstående vetenskapsmän 

har publicerat broschyrer gällande detta arbete. Jönsson anser att det här småskaliga 

borde lyftas upp och bli mer omfattande, för så väl den svenska rasens skull, men även 

för individen, då en strängare rashygien skulle stärka individen. Han fortsätter sitt inlägg 

genom att påstå att även om svenskarna är ett folk av god kvalitet så finns det de 

individer vars gener inte bör föras vidare, vilket han jämför med den avel som kan 

finnas i djurvärlden. Jönsson påvisar även att finansiella medel ska tas från 

rusdrycksmedelsfonden, då han har förhoppningar om att rasbiologiska institutet och en 

ökad rashygien skulle ha positiv effekt på folknykterheten. Även Johan Jönsson yrkar 

bifall till statsutskottets hemställan.90 

 

 Följt av Jönssons uttalande tar Olof Nilsson (socialdemokraterna) till orda, varpå han 

menaratt det redan funnits anslag till rasbiologiskt forskning som Herman Lundborg 

tagit del av i sin forskning. Nilsson menar också att hela processen med ett upprättande 

av ett rasbiologiskt institut har skett väldigt fort, med tanke på att motionen kom in 

föregående år och det därefter skett utredningar och liknande. Han misstänker även att 

Uppsala Universitet inte varit beredda på att ett instiftande skulle kunna ske så snabbt, 

då de budgeterat för 15,000 kronor som ska fortsätta finansiera den tidigare 

rasbiologiska forskningen Lundborg bedrivit medan man väntar på institutet. Nilsson 

säger själv att han aldrig skulle tvivla på vikten av den rasbiologiska forskningen, men 

däremot känner han sig skeptiskt inställd till att det finns delade meningar om själva 

upprättandet, där Karolinska Institutets förslag återigen kommer på tal. Nilsson 

fortsätter med att lyfta diverse citat gällande rasbiologiska institutets vara eller icke vara 

samt i vilken konstellation institutet ska uppstå. Han avslutar dock med att inte yrka 

                                                 
89 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 54-56. 
90 Protokoll Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 56.  
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något, eller bifalla varken förslaget som ligger eller Röings yrkande till avslag. Dock 

menar han på att hade viljan att yrka bifall till Uppsala universitets instiftande av 15,000 

kronor, och samtidigt yrka avslag till inrättandet av rasbiologiska institutet, men att 

detta ställningstagande stöter på formella hinder och därmed lämnar han talarstolen utan 

yrkande.91  

 

Elof Lindström (lantmanna- och borgarpartiet) tar i sitt anförande upp 

industrialiseringen och hur den står sig jämfört med rasbiologin. Lindström menar att 

industrialiseringen får effekt på folket genom att: ”denna landets industrialisering har 

fört med sig en relativ förminskning utav det folklager, som i rasbiologiskt hänseende 

ha synnerligen stort värde, nämligen bondebefolkningen”.92 Han påstår även att ett sätt 

den begynnande degenerationen visar sig på är att de som är ”etiskt och intellektuellt 

avseende mer värdefulla” är mindre fruktsamma än de som ur en rasbiologisk synvinkel 

är mindre värdefulla. Slutsatsen Lindström drar av det här är att det innebär att de som 

ses som mindre värdefulla tränger undan de som är högre stående och den svenska 

befolkningen degenereras. Vidare menar Lindström att samhället, och folket, behöver 

sociala lagar som kopplas ihop med biologin samt ärftlighetsforskningen, just för att 

kunna uppfylla målet med rasbiologiska institutet. Han menar också på att det inte är 

tillräckligt med en professor som studerar frågan om ärftlighet, utan studier om 

sjukdomar, ärftlighetsforskning och liknade måste ske i större utsträckning för att 

resultaten ska leda någonvart. Materialet ska, enligt Lindström, samlas in runt om i hela 

landet, och sedan bearbetas för att nå fram till de resultat som behövs, vilket är alldeles 

för omfattande jobb för en person. I slutet av sitt anförande drar Lindström paralleller 

till resten av Europa, ett Europa krossat av ett nyss avslutat världskrig, där han menar på 

att dessa krigsdrabbade länder kämpar för att främja sin folkstam och att rasbiologiska 

tankar är utbredda. Dessa mer eller mindre främmande länder anstränger sig för att 

bevara och förbättra sin ras, det ska inrättats institut och anstalter. Det Lindström vill är 

att Sverige bevarar sin plats som ledande land i frågan, samtidigt som den svenska 

folkstammen bevaras. Lindström yrkar på bifall för statsutskottets förslag.93  

 

Näst sist i raden av män som vill yttra sig i frågan är Nils Hansson, opolitisk 

jordbruksminsiter. Hansson gör en utläggning om Mendels forskning och hur den har 

                                                 
91 Protokoll Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 56-59.  
92 Protokoll Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 61.  
93 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 61-63.  



  
 

24 

kommit till att hjälpa den svenska jordbruksindustrin, genom växtförädling och tankar 

om ärftlighet, i det här området är Sverige ett prominent land. När det kommer till 

samma forskning på djur är Sverige duktiga, men kanske inte lika duktiga som med 

växter, men ärftlighet och forskningen kring den förbättrar även djurens produktion av 

t.ex. mjölk. Hansson menar också att samma tankar går hos de som ser tillbaka i 

historien och söker efter sina släkthistorier, för att se vart ifrån vissa egenskaper 

härstammar. Rasbiologin handlar, enligt Hansson, om frågan ”vilka egenskaper förs 

vidare till mina barn?” och en klarhet som skulle falla över det svenska folket för att 

sedan utvecklas i kommande generationer. Det är ett arbete som skulle ta tid och där 

man inte kan förvänta sig snabba resultat men där Sverige redan gjort mycket 

grundläggande forskning, och just därför är det viktigt med införandet av rasbiologiska 

institutet.94 

 

Sist ut bland anföranden är Anders Andersson (socialdemokraterna) där han väldigt 

kortfattat menar på att statsutskottets utredning är tillräcklig och yrkar egentligen bara 

bifall till denna. Efter Anderssons avslutande inlägg bifölls statsutskottets hemställan i 

riksdagens andra kammare.95 

 

 

6.4 Arbetet 

 

I tidningen Arbetet är en nyhetssida uppdelad i sex tydliga, långsmala, spalter. När det 

kommer till propositionen i februari tar Arbetet inte upp någonting, lite mer skriver 

tidningen i maj. Onsdagen den 11 maj 192196 skriver de ungefär sju rader gällande 

statsutskottets uttalande gällande rasbiologiska institutet. I dessa rader tas det upp att 

statsutskottet bifallit inrättandet av rasbiologiska institutet i Uppsala, dock med vissa 

förändringar jämtemot propositionen, då statsutskottet föreslår ett minskade i budget av 

de fasta kostnaderna från förslagets 82,500 till 60,000 kronor. 14 maj tar nyheten om 

genomklubbandet av rasbiologiska institutets införande dagen innan, upp cirka en halv 

sådan här spalt. I spalten nämns att första kammaren biföll förslaget utan debatt, och 

dessutom ger Arbetet en sammanfattning av debatten som fördes i andra kammaren. 

Arbetet ger information om att institutet ska förläggas vid Uppsala Universitet, men 

                                                 
94 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 64-66.  
95 Protokoll från Riksdagens andra kammare 1921-05-13, 66.  
96 Arbetet 1921-05-11, 3.  
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utöver riksdagsledamöternas debattinlägg om saken nämner tidningen inget om syftet 

med själva institutet.97  

 

 

 

6.5 Dagens Nyheter 

 

Dagens Nyheter skriver endast om rasbiologiska institutet 14 maj, dagen efter beslutet 

röstats igenom i riksdagens båda kammare. Liksom i Arbetet är det inga större mängder 

som skrivs, utan även här är det ca en halv av totalt sex spalter som tas upp av nyheten. 

Det är debatten i andra kammaren som står för det mesta av innehållet och denna 

beskrivs som ”ett långvarigt och livligt meningsutbyte”. Bortsett från denna korta 

redogörelse från debatten i andra kammaren, där det i korthet också sammanfattas från 

fåtalet riksdagsmäns framförande98 så är rasbiologiska institutet osynligt i Dagens 

Nyheter.   

 

 

6.6 Svenska Dagbladet 

 

Svenska Dagbladet är den av de tre utvalda tidningarna som rapporterar mest om 

införandet av ett rasbiologiskt institut, tidningen har nämligen sex artiklar om institutet, 

eller inom det närliggande området, under den undersökta tidsperioden. Allt material 

från Svenska Dagbladet är dock skrivet i maj, vilket innebär att inget skrevs om 

institutet vid tidpunkten då propositionen lades fram. Svenska Dagbladet publicerar den 

8 maj 1921 en längre artikel om ett eventuellt införande som också omfattar en intervju 

med Herman Lundborg. I den här artikeln med titeln Självständig rasbiologisk 

institution framhålls Lundborg som den som är mest trolig till att bli den förste 

föreståndaren för det institut som står i startgroparna. SvD skriver också att det hyfsat 

nyväckta intresset för ärftlighetsforskning har kommit långt och fått en stor 

genomslagskraft och betydelse i Sverige, något som även uppmärksammats 

utomlands.99 Även om vetenskapsdiciplinen, enligt SvD, ligger i tiden, menar Lundborg 

att utsikterna för institutets inrättande är ”skäligen mörka”.100 Regeringen, Karolinska 

Institutet samt universiteten i så väl Uppsala som Lund är positivt inställda till att den 

rasbiologiska forskning som sker i Sverige ska stödjas, men trots detta finns det vissa 

                                                 
97 Arbetet 1921-05-14, 6.  
98 Dagens Nyheter 1921-05-14, 4. 
99 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 3.  
100 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 3 
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negativa röster. Dessa kommer från en minoritet teoretiska professorer vid Karolinska 

Institutet i Stockholm, som förselår en mindre inrättning än ett helt institut. För Herman 

Lundborg skulle det innebära en personlig professur. Lundborg själv är dock inte 

positivt inställd till en personlig professur, då han menar att ett rasbiologiskt institut är 

nödvändigt för att den önskade forskningen ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande 

sätt.101  Lundborg ställer sig även negativ till ett av statsutskottets förslag om en 

personlig professur med 15000 kronor till hjälp, något han ens inte skulle godta om det 

förslaget röstades igenom. Han är dessutom missnöjd med ett annat liggande förslag om 

att uppföras på ordinarie stat, men endast med 25000 kronor, en summa som Lundborg 

anses bör öka.102 Vidare så är det många forskare, i så väl Sverige som övriga världen, 

anser att ett rasbiologiskt institut i Sverige är av yttersta vikt och bör inrättas, med 

Lundborg som chef. De svenska forskarna Gadelius och Lennmalm menar också på att 

det arbete det rasbiologiska institutet ska genomföra skulle inte gå att genomföras om 

det skulle tillsättas en personlig professur, utan de menade på att ”…föreslå inrättandet 

av en personlig professur är visserligen en reverens för vetenskapsmannen i fråga, men 

är på samma gång ett underkännande av frågans hela betydelse”.103 När det kommer till 

den ekonomiska biten anser Lundborg att om den summan regeringen äskat för skulle 

reduceras skulle det även påverka själva forskningen och resultaten. 

Prestationsförmågan ses även som en viktig faktor för att institutet ska uppfylla sina 

mål. Ett av dessa mål uppges enligt Herman Lundborg vara:  

 

…att bekämpa urartningen. Ingen, som med öppna ögon betraktar vissa 

förhållanden och företeelser i vår tid, kan undgå att märka, hur den utbreder 

sig, och alla måste känna oro för kulturfolkens framtid. Det gäller att upptaga 

kampen mot farliga inre fiender…104  

 

Artikeln avslutas med att förklara att riksdagen kommer fatta ett beslut bara några dagar 

efter att artikeln trycks och om beslutet inte skulle röstas igenom, skulle det leda till att 

Sverige blir ett land utan rasbiologisk forskning, något som skulle kunna ses som 

ödesdigert, enligt Svenska Dagbladet.105 

 

                                                 
101 Svenska Dagbladet, 1921-05-08, 3. 
102 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 3 
103 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 9.  
104 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 9. 
105 Svenska Dagbladet 1921-05-08, 9. 
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Från den 10 maj till och med den 12 maj sker det dessutom en diskussion mellan 

läkaren C.G Santesson och Herman Lundborg. Detta meningsutbyte påbörjades efter 

den ovan nämnda artikel med Herman Lundborg som frontfigur publicerades och det 

första inlägget görs av Santesson under rubriken Våra rasbiologers stora fråga. 

Santesson är, enligt den text han själv skickat in till Svenska Dagbladet, en av de från 

Karolinska Institutet som anser att det är tillräckligt om rasbiologiska institutet startar i 

en mindre skala än den som Lundborg, politiker och lärosäten tycker är lämpligt. 

Santesson menar, att istället för att öppna upp ett stort institut direkt hade det varit bättre 

att påbörja forskningen i mindre skala, mycket på grund av den ekonomiska situationen 

som rådde. Santesson menar att det vore bättre att sedan utveckla institutet till ”det alla 

vill ha”, det vill säga ett omfattande institut för rasbiologisk forskning. Vidare menar 

Santesson att ur hans synvinkel är detaljplanerna för ett omfattande rasbiologiskt institut 

alldeles för bristfälliga och det därför vore bäst att påbörja forskningen med endast en 

personlig professur. Han menar också att en påskyndad process kan påverka institutet 

negativt genom att skriva:  

 

Den föreställningen, att upprättandet snarast möjligt av ett stort sådant 

institutskulle omedelbar eller inom de närmsta åren medföra frukter, som 

skulle snabbt och säkert rädda oss från degeneration och annan olycka, vilar 

helt visst på ett starkt överskattandeav vad sådan forskning kan bringa. Det 

gäller ett mödosamt arbete med långsamt mognande frukter. Om 

iscensättningen tager ett eller några år har därvidlag säkerligen ingenting att 

betyda.106  

 

Santesson avslutar sitt anförande till Svenska Dagbladet genom att besvara Lundborgs 

motvilja till att godta en position som professor i det fall det skulle leda till en personlig 

professur med en mindre summa pengar tilldelat. Santesson menar på att om Herman 

Lundborg inte godkänner en sådan position är det ingen större fara, då det finns andra 

forskare i landet som skulle kunna ta positionen om han nekar, för även om Lundborg är 

framstående inom sitt forskningsområde är han inte den enda som har bakgrunden som 

krävs. 

 

 11 maj 1921, skriver Svenska Dagbladet för första gången konkret om just 

rasbiologiska institutet under rubriken Rasinstitut får börja i mindre skala. Där tar de 

                                                 
106 Svenska Dagbladet 1921-05-10, 6.  
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upp att statsutskottet godkänt den proposition som lagts fram med tidigare nämnda 

ändringar i budgeten. Dessutom lyfter de fram att personen som anställs som 

föreståndare föreslås anställas med professorstitel och inte personlig professur som en 

minoritet föreslagit.107 I samband med den här korta artikeln 11 maj publiceras även en 

replik från Herman Lundborg riktat mot professor Santesson. Lundborg menar i sitt svar 

att det Santesson utryckte har lett till förvåning och ovilja hos så väl Lundborg som högt 

uppsatta läkare. Lundborg poängterar dessutom att den syn som Santesson lyfter fram är 

förkastlig och ratas av såväl Lundborg själv som av politiker och sakkunniga. Gällande 

Santessons uttalande om att det finns andra forskare som skulle kunna ta den personliga 

professursplatsen om Lundborg nekade är också något som fördöms av Lundborg själv, 

då han i sitt svar menar att han aldrig träffat någon annan i Sverige eller Skandinavien 

med den förkunskap som skulle krävas för att leda institutet och ser gärna att Santesson 

namnger vem han anser är lämpad.108 

 

12 maj publicerar Svenska Dagbladet ytterligare ett fritt uttalande av Santesson, där han 

ger ett kort svar på tal till Lundborg. Han meddelar att han som möjlig professor istället 

för Lundborg skulle kunna se dr Nils von Hofsten, som är professor i jämförande 

anatomi. Santesson lägger dock till att han är osäker på dennes kompetens och lämnar 

det till mer sakkunniga att undersöka von Hofstens möjlighet till den eventuella platsen. 

Vidare frågar sig Santesson om det inte hade varit bättre att lägga hela institutet på is 

om situationen skulle uppstå att det enda som erbjuds är en personlig professur till 

Lundborg, vilken han skulle neka. Santesson menar då att det i sådana fall hade varit 

bättre att återuppta projektet när det är ett bättre ekonomiskt klimat i Sverige och det 

finns en mer noggrant utarbetad plan för institutets verksamhet.109 

 

 Dagen efter riksdagen fattat sitt beslut, 14 maj 1921, skrev SvD, liknande sina 

konkurrenter, om att beslutet röstats igenom utan votering, men däremot med en debatt i 

andra kammaren. Dessutom sammanfattade även Svenska Dagbladet kort om det som 

sades i andra kammaren.110  

 

                                                 
107 Svenska Dagbladet 1921-05-11, 6.  
108 Svenska Dagbladet 1921-05-11, 6. 
109 Svenska Dagbladet 1921-05-12, 13. 
110 Svenska Dagbladet 1921-05-14, 14. 
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Ytterligare en dag senare, 15 maj, kommer en replik från den man som professor 

Santesson menade kunde vara ett alternativ till Herman Lundborg, Nils von Hofsten. 

Von Hofsten själv menar att han inte alls besitter den kompetens som Santesson verkar 

tro att han gör då han ”...är ej ens ärftlighetsforskare, utan har ägnat mig åt biologisk 

(zoologisk) forskning : ännu mindre har jag bedrivit eller har jag den utbildning, som 

fodras för att bedriva medicinsk ärftlighetsforskning”.111 Von Hofsten menar att 

anledningen till varför Santesson uppgett honom är för att han skrivit en lärobok inom 

biologin, dock inte rasbiologi, som berör ärftlighetslära på ett visst plan. Vidare 

ifrågasätter även von Hofsten Santessons befogenhet att yttra sig i frågan genom att 

påstå: ”Det förefaller egendomligt, att en medicinsk professor som visar sig vara så 

obekant med förhållandena har ansett sig skickad att alls yttra sig i denna fråga”.112 

Ifrågasättandet av Santesson fortsätter när von Hofsten menar på att Herman Lundborg 

är den enda som är erfaren och kompetent nog till att inneha platsen som främste man 

vid Rasbiologiska institutet. Detta är enligt framställandet ett faktum som inte går att 

bestrida och det backas upp av att det enligt von Hofsten finns upplysningar gällande 

detta som Santesson antingen missat eller aktivt valt att inte ta del av. Avslutningsvis 

fastställer von Hofsten sin egen position i frågan, där han tydliggör att han inte står på 

Santessons sida när det kommer till argumenten, utan snarare är för den linje Lundborg 

och de flesta politiker står för.113 

 

 

 

7 Analys 

 

Fenomenet med rasbiologiska institutet är kanske svårt att förstå för en person som 

lever nästan 100 år efter införandet, för någon som inte levt under den tid då mätningar, 

steriliseringar och dokumentationer var vissa människors vardag. Sverige var ett 

föregångsland när det kom till den rasbiologiska forskningen, och ett statligt institut var 

ett naturligt steg i forskningsvärlden, något som kanske är svårt att förstå för någon som 

vet vad samma tänk ledde till under 1930- och 1940-talen.114  

 

Diskussionen om ett statligt rasbiologiskt institut i Sverige var ingen uppståndelse, 

framstående, folkkära personer stod bakom ett införande och många inom de 

                                                 
111 Svenska Dagbladet 1921-05-15, 7. 
112 Svenska Dagbladet 1921-05-15, 7. 
113 Svenska Dagbladet 1921-05-15, 7. 
114 Ambrosiani, 2009, 25 
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vetenskapliga disciplinerna stöttade förslaget. Som nämnt i den teoretiska bakgrunden, 

menar Per Anders Rundling att det fanns ett litet motstånd bland socialister och 

kommunister. Just det här motståndet från vänsterkanten är dock inget som syns i det 

material som undersökts för den här studien. I det undersökta materialet ser vi istället att 

det finns en viss skepticism till ett statligt institut för rasbiologi, samtidigt så finns det, 

enligt de inblandade, ändå ett visst behov av själva forskningen, något som syns i den 

här undersökningen så väl som Ambrosianis. Ambrosiani ger en bakgrund, när han 

bland annat beskriver hur diskussionerna gick bland de anställda på Karolinska institutet 

åren innan införandet. Att det fanns de som ville satsa på en institution kopplat till ett 

universitet där det redan bedrevs liknande forskning är något som syns i så väl 

Ambrosianis material som i den som presenterats i kapitlet ovan. Åsikten om att 

forskningen istället för ett helt institut ska integreras vid Karolinska institutet med en 

personlig professur till Herman Lundborg är något som får en del medhåll, men som 

utsätts för större motstånd. Enligt argumenten för ett statligt rasbiologiskt institut  är 

arbetet för stort för att det ska kunna integrera med ett redan etablerat institut och en 

liten skara som arbetar med frågan. Andra argument som väcks i frågan av införandet av 

ett statligt rasbiologiskt institut är att man anser att den svenska rasen är på väg att 

förfalla och utvecklas till det sämre, vilket innebär att staten måste gå in och ordna upp 

situationen.  

 

Gunnar Broberg menar att mannen som utsågs till rasbiologiska institutets föreståndare, 

Herman Lundborg, ett par år efter öppnandet uttryckt sig antisemitiskt och att andra vid 

institutet senare också uttryckt sig antiziganistiskt. Trots att dessa tankar uttrycktes 

endast ett par år efter införandet, fanns inga liknande tankegångar med som argument 

för varför institutet skulle inrättas. Inte heller fanns det något människoetiskt perspektiv 

på varför institutet inte skulle inrättas, något som kan bero på att FN inte instiftade 

konventionen för mänskliga rättigheter förrän 1948, efter andra världskriget.115 Bortsett 

från förslaget om att inrätta det genom Karolinska institutet, fanns det bara ett annat 

argument för att det inte skulle införas; en oro för att det skulle påverka Sveriges 

statsekonomi.  

 

                                                 
115 Förenta Nationerna, Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. http://fn.se/vi-gor/vi-

utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn-2/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-

forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/ 



  
 

31 

Mattias Tydén redogör, som vi kan läsa i kapitlet om tidigare forskning, om framväxten 

och hur det rasbiologiska tänkandet rotade sig fast i början av 1900-talet. Tydén menar 

fatt samma tänk och diverse olika rörelser inom rashygien startade runt om i världen 

ungefär samtidigt. Med tanke på att tiden innan är tiden för en naturvetenskaplig 

revolution, där Darwins tanke om survival of the fittest kanske är den mest välkända så 

är det inte heller konstigt att tankar om rashygien och rasbiologi bland människor också 

dyker upp. Nationalismens intågande spelar en lite mindre roll i materialet, men i och 

med att syftet för ett rasbiologiskt institut bland annat var att stärka den svenska 

folkstammen så går det även läsa in nationalism i det hela.  

 

Diskussionen av rasbiologiska institutets vara eller icke vara är inte så utbredd som en 

individ från en annan tidsera kanske tror, snarare är den nästintill obefintlig och 

diskuterar mestadels om forskningen ska bedrivas i ett statligt institut eller i ett institut 

integrerat med andra etablerade discipliner vid ett lärosäte. Genom att använda ett 

mentalitetshistoriskt tänkande i relation till den tidigare forskningen, den genomförda 

undersökningen och till den naturvetenskapliga revolutionen, så kan slutsatsen dras att 

ett institut som skulle bedriva rasbiologisk forskning inte var någon uppseendeväckande 

idé. Tankegången att om liknande forskning kan bedrivas på djur och växter kan den 

också bedrivas på människor är central. Att det inte heller syns någon större skillnad i 

tidningar av olika politiska färgningar eller bland männen i riksdagen som representerar 

olika partier är också en tydlig markör på att den här vetenskapsdiciplinen sågs som 

vilken som helst. I första kammaren sågs frågan ens inte som värd att diskuteras och i 

tidningarna var det ingen, förutom Santesson, som skrev in för att uttrycka sin åsikt. 

Även om det inte är möjligt att intervjua personerna bakom materialet, tankarna och 

åsikterna ger det som finns bevarat av dem en bra bild av det samhälle de 

representerade. De förlitade sig på vetenskapen, den då normaliserade vetenskapen, där 

de sett hur forskning om djur och växter lett till en förädling och avel som, i deras ögon, 

lika gärna skulle kunna överföras på människor.  

 

Normer och attityder förändras över tid, vi besitter inte samma mentaliteter och tankar 

som de före oss. Idag är historieböckerna fyllda med fler exempel på nationalism och på 

hur fel det kan gå med rastänk, många stora exempel skrevs dit efter 1920-talet. På så 

sätt ökas alltid den historiska referensramen och med tanke på att samhällssyner, 

människosyner och normer ändras med tidens gång är det viktigt att komma ihåg att 
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människor är produkter av sin tid och av den historiska kontext den efterföljer. Det, till 

viss del, bortglömda fenomenet Statens institut för rasbiologi, har satts i sin kontext 

kopplat till mentaliteter som var normaliserade.  

 

8 Didaktiska reflektioner 

 

Som lärare i historia i svenska skolan är det essentiellt att förhålla sig till de 

ämnesplaner Skolverket konstruerat för ämnet. Dessa är olika för olika kurser, och alla 

elever läser inte alla kurser. Ett av historieämnets syften är att eleverna ska ges 

möjligheten att utveckla och bredda sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna samt att de ska kunna utveckla sin förståelse för hur historia kan användas. 

Dessutom ska elever som läser kurserna 1a1, 1a2 eller 1b i sin utbildning få en bild av 

hur människor sett på mänskliga rättigheter under tidens gång.116 När det kommer till 

just mänskliga rättigheter kan man även koppla vidare till mäniskosyn, vilket man kan 

få en bild av när man läser om rasbiologiska institutet.  

 

Den här uppsatsens huvudundersökning har använt tidningsartiklar och riksdagstryck 

som primära källor. När det kommer till historieundervisningen i skolan ska eleverna 

analysera och använda sig av olika källor och dessutom använda sig av ett källkritiskt 

tänkande.117 Tidningsmaterial och framför allt riksdagstryck är enkelt material att få tag 

på, och ger dessutom en aktuell bild av det som nu är historia, därför skulle båda dessa 

kunna användas i undervisningen på gymnasiet.  

 

Det finns dock ett problem med hela den här händelsen och när det kommer till 

läroböckernas historieskrivning av rasbiologiska institutet. Det är nämligen ovanligt att 

rasbiologiska institutet nämns överhuvudtaget. Av 13 olika böcker, skrivna mellan 1956 

och 2011 är det bara en som nämner rasbiologiska institutet överhuvudtaget.118 Inte 

heller i den boken som faktiskt nämner institutet står det särskilt mycket, utan namnet 

står med i en bildtext för den klassiska bilden av en man som får sin näsa mätt.119 I 

huvudtexten ger också läromedlet en liten bild av hur man såg på människor, då de 

nämner Anders Retzius, som under andra halvan av 1800-talet forskade om skallar och 

                                                 
116 Skolverket. Ämnesplan i historia. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS01a1&lang=sv&t

os=gy#anchor_HISHIS01a1 
117 Skolverket. Ämnesplan i historia.  
118 Fullständig lista över undersökta böcker finns i Bilaga 1.  
119 Oredsson, Andersson, 1997.s. 187  
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mätte även dessa120.  Där av vet man att läroboken försöker förmedla en bild av dåtidens 

”vi-och-dem-tänk”, men utan att faktiskt lyfta fram rasbiologiska institutet i sin helhet. 

Det här exemplet med den saknade biten i Sveriges historia skulle också kunna 

användas i själva undervisningen. Att elever får ställa frågor och se kritiskt på sitt 

läromedel och inse att även de gör ett urval och en viss historieskrivning kanske kan 

vara en ingångsport till ett ökat källkritiskt tänkande. I samband med det här får vi 

också ett exempel på hur det kollektiva minnet och historiemedvetandet kan styras till 

att komma ihåg en viss sorts historia. När ingen skriver om rasbiologiska institutet, eller 

tar upp det i klassrummet, faller det i glömska. Som lärare, elev eller bara som en 

allmänt intresserad person borde man fråga sig varför man lär sig om kvinnors rösträtt 

eller Ådalen 1931, men inte om införandet av ett rasbiologiskt institut, som också är en 

händelse under mellankrigstiden som påverkar dåtidens människor. Jag tror att det är 

viktigt att det kollektiva minnet vågar minnas även de saker som inte osar av stolthet, 

men som ändå gör att historiemedvetandet blir djupare. ”En grund för att historia ska 

överleva är att samhället bevarar dess minne. Bevaras inte minnet faller historien i 

glömska.”121 

 

 

 

9 Sammanfattning  

 

1 januari 1922 öppnades statens institut för rasbiologi i Uppsala, världens första 

rasbiologi i statlig regi. Den här uppsatsen har haft till syfte att undersöka hur 

diskussionen fördes i så väl media som i riksdagen inför genomklubbandet av 

införandet av institutet i maj 1921. För att få en bred bild av så väl argument för som 

emot så har protokoll från riksdagens båda kammare, den föregående propositionen och 

kompletterande förslaget från statsutskottet undersökts och dessutom hur detta mottogs i 

media och av eventuell befolkning. När det kom till media visade det sig att två av tre 

tidningar inte skrev mer än korta sammanfattningar av det som sagts i politiken medan 

den tredje, Svenska Dagbladet, även publicerade ett meningsutbyte mellan Herman 

Lundborg, docent i rasbiologi samt den som utsågs till chef för institutet och C G 

Santesson, professor vid Karolinska institutet. C G Santessons åsikt var också en som 

återkom i riksdagens debatt i andra kammaren; att ett institut integrerat i Karolinska 

                                                 
120 Forum för levande historia. Anders Retzius skallindex. http://www.levandehistoria.se/omanskligt-

lararmaterial-om-rasbiologi/lektionsforslag-sortering-och-kategorisering/anders-retzius 
121 Petersson, 2014, 29.  
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institutets befintliga verksamhet hade varit mer önskvärt än ett helt fristående institut. 

Huvudargumenten för ett statligt institut var å andra sidan att svenska folket stod inför 

en utveckling som skulle leda rasen i förfall om den fick fortgå, och att det därför var 

dags att förädla likt som med växter. Undersökningen av riksdagsmaterialet visar också 

på att debatten var betydligt livligare i riksdagens andra kammare än i den första 

kammaren, där den inte existerade alls och i tidningarna där den bara bestod av 

Lundborgs och Santessons oenighet om institutets organisation. 

 

Den här undersökningen sätts i sin kontext genom kapitlet tidigare forskning, där det 

ges exempel på tiden åren innan genomröstandet och tiden åren efter. Dock har det inte 

hittats någon forskning som visar på vad som sades i debatter och i media, ett tomrum 

som nu fylls av den här uppsatsen.  
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