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Feebeminded, demented & antisocial 

In 1997 the journalist and author Maciej Zaremba published an article in the Swedish newspaper 

Dagens Nyheter. The article drew associations between racial biology, eugenics and the Swedish 

social democratic governance. Zaremba’s article presented records from a period of forty years 

when over 60 000 people of the Swedish population were sterilized. The records showed that 

many of them were executed under questionable circumstances. Zaremba woke a debate within 

the Swedish mass media with the intended goal to foil the general view of the Swedish state of 

welfare. In this study the debate that led to the laws of sterilization will be investigated to provide 

answers if the motives behind the law were based on eugenic motives. Furthermore, any 

disagreements between the different parties in the parliament are analyzed. Previous published 

research in the field evolves around the origin and the consequences of the Swedish sterilization 

laws however, the analysis of the argumentation that led to the creation of the regulations seems 

to be missing. The empirical data is gathered through qualitative research of parliament protocols 

and newspapers followed by an analysis based on Foucaults concept of bio power. The model for 

a power analysis by Axelsson and Qvarsebos have been used to concretize the concept of bio 

power. The analysis shows that the arguments were often rooted in eugenic thoughts and beliefs. 

The overall purpose was to improve the human race through the fabrication of sterilizations. 
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Introduktion 

Inledning och problemformulering 

Den 21 augusti 1997 publicerar Dagens Nyheter en artikel skriven av kulturjournalisten Maciej 

Zaremba med titeln De olönsamma skars bort. Genom tvångssterilisering kunde folkhemmet 

minimera antalet bidragstagare.1 I artikeln framhåller Zaremba kopplingar mellan rasbiologi, 

rashygien och det svenska socialdemokratiska styret och pekar på uppgifter om att det under en 

fyrtioårig period på mitten av 1900-talet steriliserades 60 000 människor och att vissa av dessa 

steriliseringar även utfördes under tvång. Det svenska välfärdssamhället var samtidigt denna tid 

under uppbyggnad och en efterföljande artikel, också den skriven av Zaremba, diskuterar han de 

ekonomiska konsekvenserna välfärdssamhället hade och hur den ekonomiska bördan på staten 

tycktes kunna minska om de som ansågs vara onormala inte tilläts skaffa barn. Genom egna 

analyser och bakgrundsforskning kring den svenska steriliseringspraktiken vill Zaremba 

omkullkasta den enligt honom falska myten om det svenska folkhemmet. DN fortsätter efter detta 

att publicera ytterligare tre andra artiklar som belyser steriliseringsoffer ur olika perspektiv. 

Denna artikelserie från Dagens Nyheter med Maciej Zaremba i spetsen kom att vara starten på 

den steriliseringsdebatt som blossade upp i svensk media hösten 1997 då den möttes av stark 

kritik från bland annat Aftonbladet och Expressen. Bland annat riktades kritik mot Zaremba som 

ansåg komma dragandes osanningar och överdrifter.2 

Denna undersökning riktar in sig på den debatt som istället fördes kring lagstiftandet av 

steriliseringar åren 1934 och 1941 och diskussionerna om dess tillämpning fram till 1976. Det är 

steriliseringsdebatten, både i riksdagen och massmedia kring dessa årtal, som kommer att 

kartläggas för att ge svar på mina frågeställningar. Mellan åren 1934-1976 var det övervägande 

majoritet socialdemokratiska regeringar som satt vid makten och det var enligt Zaremba dessa 

som gjorde steriliseringarna i Sverige möjliga. Denna undersökning är bland annat till för att se 

om det fanns någon politisk splittring kring steriliseringarna. Om de olika partierna eller 

riksdagsledamöterna hade skilda åsikter rörande steriliseringslagstiftningarna och dess 

tillämpning. 

                                                   
1 https://www.dn.se/arkiv/kultur/de-olonsamma-skars-bort-genom-tvangssterilisering-kunde-folkhemmet-
minimera-antalet-bidragstagare/  
2 Kroon, Åsa, När folkhemmet blev folkhemskt: en näranalys av steriliseringsdebatten i svenska massmedier, 
Linköping, 1999 s.12-13 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga riksdagsdebatten som ledde till lagstiftningen om 

steriliseringar 1934 och den utvidgade lagstiftningen 1941. Att undersöka hur denna debatt såg 

ut och vilka argument som fanns för respektive emot ett steriliseringslagstiftande och ifall det 

fanns någon tydlig politisk splittring mellan de olika partierna i frågan eller om det mer var en 

homogen argumentation. Ett ämne som Zaremba tar upp i sin argumentation var att 

steriliseringarna skedde på rashygieniska grunder. Studien syftar även till att se hur begrepp som 

degeneration och eugenik gavs utrymme i debatten och på vilka sätt de framställdes som skäl till 

en lagstiftning kring steriliseringar. 

För att kunna ge ytterliga ett perspektiv på debatten r dagstidningen Dagens Nyheter använts för 

att skildra debatten. Syftet med detta är att se hur debatten presenterades för den svenska 

befolkningen då fler människor troligen lät sig skapa en bild av debatten utifrån massmedia än 

genom att läsa riksdagsprotokollen. Kanske influerades även riksdagspolitikerna av den 

massmediala debatten. 

Frågeställning 

Huvudfrågan denna studie vill besvara är ifall steriliseringslagstiftningen kom till på 

rashygieniska grunder. Var rasbiologiska tankegångar anledningen till att lagen kom till? För att 

operationalisera frågan har två underfrågor konstruerats: 

• Vilka var de mest framträdande argumenten vid tidpunkten för de två 

steriliseringslagstiftningarna? 

• Hur löd de rasbiologiska argumenten som debattörerna använde i debatten? 

Genom dessa frågor sammanställs även en bild om det fanns partipolitiska splittringar i debatten 

och ifall det var rashygieniska argument som låg till grund för beslutet, likt Zaremba påstår. 

Undersökningen innefattar även argumentationen som ledde till att steriliseringslagen upphörde 

att gälla 1976. Det finns en hel del forskning kring steriliseringslagstiftningarna i Sverige under 

mitten av 1900-talet. Därav kommer mitt resultat att jämföras med den tidigare forskningen under 

avsnittet för diskussion. 

Avgränsningar 

Undersökningen är koncentrerad till åren 1922-1976. 1922 var året då den första motionen om 
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en steriliseringslagstiftning lades fram i Riksdagen. 1934 var de året då den första lagstiftningen 

fastställdes och kom till bruk året efter och 1941 var det året då det beslutades om en utvidgning 

av steriliseringslagen från 1934. 1976 avskaffades steriliseringslagen. Dagens Nyheter står i 

undersökningen som representant för den massmediala rapporteringen av riksdagsdebatterna 

kring steriliseringslagstiftandet. Anledningen till detta presenteras under rubriken material nedan.  
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Forskningsläge 

Steriliseringarna under 1900-talet har under senare år varit ett relativt hett ämne rent 

forskningsmässigt. Det finns mycket som redan är undersökt eller kartlagt. För att kunna 

sammanfatta den tidigare forskningen har en inriktning mot tre huvudområden gjorts. Forskning 

kring rashygien och rasbiologi har valts för att ge en generell bild av hur den historiska 

forskningen kring rashygien och rasbiologi sett ut, hur den förändrats under åren och för att lyfta 

fram några av de forskare som varit drivande kring frågan. Forskning kring steriliseringsfrågan 

kommer presenteras för att ge en bild av hur rashygien/rasbiologi och steriliseringar i många fall 

är sammanlänkade. Som diskussionen kommer visa så har forskare ofta använt steriliseringarna 

som ett exempel på hur teorier kring rashygien och rasbiologi tagit sig uttryck i svensk historia. 

Det sista området som kommer presentera är själva debatten i media kring steriliseringen. 

Kortfattade redogörelser för riksdagsdebatten som ledde fram till steriliseringslagstiftningarna 

1934 och 1941 finns ofta beskrivet i böcker och avhandlingar men någon djupare 

argumentationsanalys av debatten har inte kunnat finnas och det är här denna uppsats bidrar. Hur 

debatten gav sig uttryck i massmedia för den aktuella tiden har inte heller granskats. Hur ställde 

sig DN, som i denna undersökningen, i form av Sveriges största dagstidning vid den aktuella 

tidpunkten, får representerar media, till beslutet kring steriliseringslagstiftningarna och hur 

formulerades den ut till befolkningen? På grund av mängden publicerad forskning kring ämnet 

rashygien och rasbiologi har avgränsningar gjorts kring studier i Sverige. 

Forskning kring rashygien och rasbiologi 

Maja Hagerman, författare och journalist samt hedersdoktor vid Uppsala universitet, har forskat 

mycket kring rashygien och rasbiologi i Sverige. I boken Det rena landet: om konsten att 

uppfinna sina förfäder skriver Hagerman om hur Sverige blev ett ledande land inom 

rasforskningen i början av 1900-talet. I boken ger Hagerman en historisk tillbakablick om hur 

bilden av en överlägsen människoras växt fram och förändrats genom åren och hur svenska 

vetenskapsmän författar och konstnärer tillsammans hjälpte till att gestalta illusionen av 

svenskarna som ett folk med speciell härkomst.3 

Hagerman har även skrivit Svenska kyrkan och rasbiologi där hon granskar just kyrkans 

                                                   
3 Hagerman, Maja, Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder, Prisma, Stockholm, 2006 
 



 

 

 

8 

inblandningen i de rasbiologiska undersökningar Herman Lundborg, läkare och rasbiologi samt 

chef för Statens rasbiologiska institut mellan åren 1922-1935, genomförde i Lappland mellan 

åren 1910-1930.4 

Herman Lundborg var som sagt chef för det svenska rasbiologiska institutet från dess öppnande 

1922 tills han gick i pension 1935 och hade en stark påverkan på den svenska rasbiologiska 

forskningen. Lundborg har även blivit föremål för Hagermans bok, Käraste Herman, där hon 

skildrar Lundborgs privat- och arbetsliv och hur han själv åtog sig det stora uppdraget att ”rädda 

det svenska folket”. Detta försökte Lundborg göra genom rasbiologiska undersökningar på 

minoriteter och stor iver att föreläsa om degenerationens faror vid folkblandning.5 

Gunnar Broberg, idé och lärdomshistoriker vid Lunds Universitet, har forskat mycket kring 

svensk rashygien och rasbiologi. Hans bok Statlig rasforskning: en historik över rasbiologiska 

institutet skildrar som titeln avslöjar den svenska rasbiologins institutionalisering. Broberg ger i 

boken först en kort tillbakablick till institutets förhistoria och rashygienens uppkomst i Europa 

och hur den inspirerade svenska vetenskapsmän innan han redogör för institutets öppnande 1922, 

viktiga händelser och förändringar av forskningsområden samt hur institutet slutligen 1958 

uppgick i institutionen för medicinsk genetik.6 

Forskning kring steriliseringsfrågan 

Tillsammans med Mattias Tydén är Gunnar Broberg även en av de mer framstående forskarna 

kring de steriliseringarna som genomfördes vid svenska institutioner/sjukhus under mitten av 

1900-talet. Deras bok Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige har utgetts i 

två upplagor, första upplagan 1991 och andra 2005. I bokens början redogör Tydén och Broberg 

för synen och praxis av rasbiologi och rashygien i Sverige med start i den så kallade 

degenerationsfaran. De diskuterar hur svenska naturforskare mer och mer började intressera sig 

för rashygien under slutet av 1800-talet och in på 1900-talets början. Broberg och Tydén skriver 

om hur Rasbiologin institutionaliseras i och med öppnandet av rasbiologiska institutet i Uppsala 

1922 och hur rashygienen mer och mer rotade sig i den svenska politiken. De övergår därefter i 

att diskutera hur rashygienen praktiserades i Sverige och har då steriliseringsfrågan som 

                                                   
4 Hagerman, Maja, Svenska kyrkan och rasbiologi 
5 Hagerman, Maja, Käraste Herman: rasbiologen Herman Lundborgs gåta, Norstedt, Stockholm, 2015 
6 Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska institutet, Avd. för idé- och 
lärdomshistoria, Univ., Lund, 1995 
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utgångspunkt. I fjärde kapitlet diskuterar författarna hur steriliseringsdebatten generellt såg ut i 

Sverige innan lag tillkom 1934. De förklarar hur synen på rashygien, ekonomi och kampen mot 

asocialitet som låg till grund för de flesta argumenten och glider senare in på hur 

steriliseringslagarna tillämpades. Någon djupare diskussion kring de olika argumenten förs inte 

i boken men den ger en kort överblick av vägen till en första steriliseringslagstiftning 1934. Sist 

diskuterar Tydén och Broberg även hur rashygienen tillslut förändras eller som de kalla 

det ”förvandlas” för att senare glida över till att kallas medicinsk genetik.7 

Maija Runcis, historiker vid Stockholms Universitet, forskning har framförallt berört den 

svenska välfärdspolitiken under 1900-talet samt minoriteter i den svenska socialpolitiken. I sin 

avhandling, Steriliseringar i folkhemmet från 1998, analyserade Runcis, precis som titeln avslöjar, 

tvångssteriliseringar av grupper i utanförskap mellan åren 1935-1975.8 Avhandlingen är en 

kronologisk genomgång av den svenska steriliseringsfrågan och ett resultat av ett 

forskningsprojekt kallat ”stat och individ i välfärdssamhället” vid Stockholms Universitet9. Den 

ger i de inledande kapitlen en inblick i rasfrågan och tar även upp hur den kom att både inspirera 

utländska forskare och hur utländska forskare blev inspirerad av svenska teorier i ämnet. Sedan 

fortsätter Runcis med att beskriva den svenska steriliseringsfrågan med avstamp i 

steriliseringslagarna ur ett kronologiskt perspektiv med tillkomsten och implementeringen av 

1934 år steriliseringslag följt av utvidgandet och 1941 års nya steriliseringslag. I de avslutande 

kapitlen diskuterar Runcis huruvida steriliseringarna sågs som humanitet eller 

myndighetsövergrepp, hur de kom att påverka folkhemmet, familjen och kvinnorna samt hur 

motståndet mot steriliseringarna kom att växa. 10  Tyngdpunkten i Runcis bok ligger på 

könsperspektivet och tvångsmakten, där hon vill fördjupa analysen. Det är de praktiska 

tillämpningen av steriliseringslagarna som studeras utifrån ett aktörsorienterat perspektiv.11 

Maciej Zaremba, kulturjournalist vid tidningen Dagens Nyheter har även skrivit en bok som även 

den bland annat handlar om rashygien och tvångssteriliseringar i Sverige. Bokens namn De rena 

och de andra: om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd avslöjar en hel del om innehållet 

                                                   
7 Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (2005). Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige. 2., 
[utök.] uppl. Stockholm: Dialogos s.5-6 
8 http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/modern-politisk-historia/det-nordiska-
v%C3%A4lf%C3%A4rdssamh%C3%A4llet-under-1900-talet/maija-runcis-1.27782  
9 Runcis, Maija (1998). Steriliseringar i folkhemmet. Diss. Stockholm: Univ. s.17 
10 Runcis (1998) s.7-8 
11 Runcis (1998) s.28 
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där Zaremba resonerar kring den svenska steriliseringspolitiken. Zaremba diskuterar även i sin 

bok rashygienens internationella likheter och olikheter. Eugeniken i Storbritannien, USA, 

Tyskland Japan, Frankrike och ett flertal andra länder. Zaremba skriver även om den svenska 

sjukvårdens roll i det hela. Om hur läkare kom att bli ekonomer när de blev tillfrågade att ge 

expertis i frågan samtidigt som Zaremba även riktar kritik mot Socialstyrelsen (som räknade arier) 

och uppfattningen av det svenska folkhemmet, likt han även gjort i sina artiklar publicerade i 

Dagens Nyheter.12 

Eva Palmblad har undersökt den politiska inställningen till abort- och steriliseringslagstiftningen 

och sammanställt det i sin forskningsstudie Den disciplinerade reproduktionen – abort- och 

steriliseringspolitikens dolda agenda. Studien visar hur lagstiftningen ämnade till att styra 

befolkningen och att de i maktposition medvetet har intentioner att lotsa befolkningen till 

föredragna gärningar.13 

Både Broberg & Tydén, Runcis och Zarembas studier tar till viss del upp händelseförloppet och 

debatten som ledde fram till steriliseringslagstiftningarna men någon djupare 

argumentationsanalys görs inte, vilket är syftet med denna uppsatsen. Den tidigare forskningen 

tar i många fall upp steriliseringslagstiftningen som ett maktutövande från statens sida. I den 

analyserande och diskuterande sammanställningen kommer därav makt-begreppet att appliceras 

som en teori för argumentationsanalysen. Mer om teoretiska utgångspunkter under rubrikerna 

Teori och Metod. Undersökningen kommer även att avslutas med en jämförelse mellan 

argumentationen som ledde till ett lagstiftande och den argumentation som senare ledde till dess 

avskaffande 1976.  

Forskning rörande steriliseringsdebatten i media 

Åsa Kroon är den forskare som allra djupast undersökt svensk massmedias bild och 

ställningstagande när det gäller de svenska steriliseringarna under 1900-talet. I sin rapport När 

folkhemmet blev folkhemskt har Kroon genomfört en näranalys av steriliseringsdebatten i svenska 

massmedier. Men den steriliseringsdebatt hon granskat var den som uppkom 1997 efter det att 

                                                   
12 Zaremba, Maciej, De rena och de andra: om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd, Bokförl. DN, 
Stockholm, 1999 s.7-8 
13 Palmblad, Eva (2000), Den disciplinerade reproduktionen- abort och steriliseringspolitikens dolda dagordning, 
Carlsson Bokförlag Stockholm 
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Dagens Nyheters kulturjournalist Maciej Zaremba publicerat sin första artikel kring ämnet och 

där han ställde den svenska bilden av folkhemmet mot väggen som det skrivits om i inledningen 

av denna uppsats. Kroon skriver om hur debatten 1997 förändrade sig, hur den gick från att röra 

sig från faktiska steriliseringar till att mer bli en diskussion om diskussionen där vissa påstår att 

den bygger på smal och i vissa fall felaktig argumentation14. 

 

 

  

                                                   

14 Kroon (1999) 
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Teori 

Undersökningen har statens maktutövande mot befolkningen som teoretisk utgångspunkt. Det 

finns mängder av olika teorier kring begreppet makt och dess utövande. Machiavellis teori om 

hur det är medborgarna själva som ger staten dess makt genom deras ”förmåga och vilja att 

begränsa, balansera och koordinera sina egna maktimpulser”.15 Sättet att styra en stat för oss in 

på Montesquieu och maktdelningsprincipen mellan tre statsmakter, lagstiftande verkställande 

och dömande. Teorier kring makt har senare flyttats från att handla om stat till att istället röra 

samhällets maktutövande. Dessa teorier går in mer på individnivå och framställer den makt som 

den enskilde medborgaren har. Ett exempel på detta är statsvetaren Robert A. Dahl som hävdade 

att vissa människor är mäktigare än andra men att de mäktiga likväl inte skulle klara sig utan 

folkets stöd. Sociologen Steven Lukes har lyft fram kulturens betydelse för maktutövandet. Att 

kyrkor skolor och ideella organisationer gör vissa tankegångar dominerande och att detta i allra 

högsta grad är ett sätt att befästa sin makt gentemot en annan. Pierre Bourdieu, även han sociolog, 

är av uppfattningen att maktbalansen mellan olika samhällsklasser oftast mer eller mindre beror 

på en acceptans hos de underlägsna. Genom användandet av ett tillsynes mer intellektuellt språk 

eller estetik från de styrandes sida sprids en känsla av mindervärde hos de underlägsna Bourdieu 

tar språkbruket som ett exempel då han påstår att när någon obildad möter den lärdes språk får 

den obildade inte lusten att stå på sig utan snarare en lust att inte yttra sig. Då hävdar Bourdieu 

att maktförhållandet består efter som den som inte vill säga något heller inte får säga något. 

Michel Foucault, filosof och en av de mer framträdande maktteoretikerna, anser att makten hör 

samman med kunskap. Ideologi och språklig makt hör samman med vetenskapen. I takt med att 

olika vetenskaper fastställs skapar dessa även något som Foucault kallar en ”diskurs”16 och det 

är dessa diskurser som senare styr kunskapsområdets utveckling. Detta blir tydligt även ur ett 

samhälls- och maktperspektiv. Samhällsvetenskaper, medicin och biologi skapar tillsammans en 

diskurs för hur människor bör hanteras. Samtidigt menar Foucault även att vetenskap skapas i 

samband med maktförhållanden.17 

Foucault i denna uppsats 

Det är Foucaults tankar kring makt som ligger till grund för undersökningens teoretiska 

                                                   
15 Engelstad, Fredrik, Vad är makt?, Natur och kultur, Stockholm, 2006 s.17 
16 Enligt Foucault regelstyrd kunskapsinstitution. Vårt sett att se på verkligheten styrs av diskurser. 
17 Engelstad (2006) s.15-22  
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utgångspunkter. För att konkretisera Foucaults tankar kring maktutövande har Axelssons & 

Qvarsebos Foucault-inspirerade maktanalys använts. 

Foucault riktar kritik mot den politiskt-filosofiska synen som påstår på att maktutövandet är ett 

sätt att hävda och legitimera sin hierarkiska position. Han menar att ett sådant perspektiv är alltför 

tvärt då det medför att maktproblemet i för stor utsträckning associeras med staten och dess 

institutioner. Staten och dess institutioner kan inte hålla den grundläggande eller högsta makten 

eller för den delen utöva den. Detta på grund av att staten och dess institutioner endast är ett 

resultat av redan befintliga maktrelationer. 18  I flera maktanalyser framhålls våldet som 

makthävdandets främsta praktik. Foucaults maktanalys utesluter inte våld men han påstår att 

våldet inte kan vara maktens främsta uttryck för om det vore det skulle den vara mindre tolererad 

och stabil.19 Foucault nämner istället två andra begrepp när han diskuterar maktutövande, den 

disciplinerande makten och biomakten. Den disciplinerande makten handlar främst om 

övervakning, kontroll och skolning av specifika personer eller grupper medan biomakt handlar 

om kontroll över en hel befolkning. I sin bok Övervakning och straff analyserar Foucault 

övergången från ett brutalt till ett mer humanistiskt bestraffningssystem i västvärlden med syftet 

att rehabilitera fången istället för att enbart straffa. Foucaults begrepp biomakt, eller som det även 

benämnts, biopolitik, syftar på hur institutioner tillsammans med vetenskapliga kunskaper och 

administrativa tekniker praktiserar en form av maktutövning mot befolkningen med syfte att 

analysera, kontrollera reglera och definiera deras liv och beteenden. De tekniker som praktiseras 

kan vara alltifrån födelsekontroll och att öka antalet giftermål till att förbättra den allmänna 

hygienen hos befolkningen. Även om Foucault poängterade biomaktens produktiva kraft kan den 

också ge uttryck för destruktiva utövande såsom utdrivnings- och folkfördrivningspolitik och 

kampen mot raslig degeneration via rashygieniska handlingar för att koppla till denna uppsats.20 

”Människor vet vad de gör, de vet frekvent också varför de för vad de gör, men vad de inte vet är vad 
det de gör gör” - Foucault21 

Biomakt kommer vara central i denna uppsatsens maktanalys där Axelssons och Qvarsebos 

tolkning av begreppet använts. Biomakten tillkom samtidigt som äldre tiders samhällsstrukturer 

med religion och prästerskap utmanades av nyare vetenskaper såsom natur, medicin, ekonomi 

                                                   
18 Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion, Égalité, Malmö, 2008 s.84-88 
19 Nilsson (2008) s.89 
20 Nilsson (2008) s.123 
21 Axelsson, Thom & Qvarsebo, Jonas, Maktens skepnader och effekter: maktanalys i Foucaults anda, Upplaga 1, 
Lund, 2017 s.9 
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och näringsliv. Axelsson och Qvarsebo beskriver det som att staten började främja en viss 

hälsomoral bland bland invånarna i Sverige. Biomakten handlar om att organisera och 

effektivisera befolkningen. Men inte genom en total kontroll (slaveri eller liknande) utan mer en 

styrande kontroll, observation och kalibrering. Genom utövandet av biomakt delas populationen 

in i grupper och segment och individen försvinner. Dessa kategorier ska lotsas åt olika håll och 

mot olika mål som gynnar samhället. Det är också i samband med biomaktens utövande som 

diagram och statistik blir framträdande för att kunna administrera befolkningen och motivera 

besluten. Biomakten – den sociala ingenjörskonsten – gjorde sig tydligast till uttryck i Sverige 

genom idén om folkhemmet och den gryende välfärdspolitiken. Biomakten ersatte den suveräna 

makten och Axelsson och Qvarsebo skriver om hur makten nu handlade om att: ”maximera det 

friska, det sunda, det livsdugliga nyttigt.”22 Det är också här rasbiologin kommer in. Det som 

betraktades som friskt och starkt skulle bevaras och premieras. Degenerationsteorin blev allt mer 

populär att använda när det kom till att försöka förklara missförhållanden i samhället. 

Industrialiseringen ansågs ha haft en ogynnsam påverkan på den svenska folkstammen och vägen 

ut var antingen så kallad negativ degeneration eller positiv degeneration. Kortfattat handlar 

negativ degenerationen om att det betraktades som fördelaktigt om personer med sämre anlag 

hindrades från att skaffa barn, till exempel med en steriliseringslagstiftning medan positiv 

generation istället uppmanar personer med bra anlag att skaffa barn till exempel genom 

ekonomiskt stöd på olika vis. Som Axelsson och Qvarsebo skriver var tanken att ett bättre 

samhälle med intelligentare människor på detta sätt skulle kunna skapas. Axelsson och Qvarsebo 

tar även upp steriliseringarna i Sverige under mitten av 1900-talet som ett exempel på den 

biomakt som utövades. I deras exempel skriver de hur i vissa fall läkare kunde använda sig av 

övertalning och även i vissa fall lögner för att få sin vilja genom att sterilisera personer som de 

ansågs otillräckliga att skaffa barn. Likt Axelsson och Qvarsebo skriver Bergström och Boréus 

om hur en aspekt av maktutövande kan vara att påverka eller styra människors vilja eller 

önskningar i en viss riktning som egentligen från början inte ligger i personens intresse. De kallar 

detta för makten över tanken.23  

  

                                                   
22 Axelsson & Qvarsebo (2017) s.117 
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
Studentlitteratur, Lund, 2000 s.18-19 
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Material och metod 

Mitt bruk kommer i undersökningen vara att studera vilken information och vilka argument som 

användes vid riksdagsdebatterna och i svensk massmedia under perioden som ledde till 

steriliseringslagstiftningen 1934 och utvidgningen 1941. När det gäller analysen av 

tidningsmaterialet är alla delar av tidningen, om det så vare sig ledarsidan, kultursidan eller 

annonssidan, är av intresse för undersökningen.24 

Material 

För att källmaterialet ska kunna anses som trovärdigt är det viktig att den grundläggande 

ambitionen är att komma så nära det verkliga skeendet som möjligt skriver Florén och Ågren.25 

Empirin är hämtad från riksdagsprotokoll mellan åren 1922-1976. I dessa riksdagsprotokoll finns 

debatten kring en steriliseringslagstiftning kronologiskt dokumenterad. Dagen Nyheter är den 

tidning som valt som representant för den svenska medierapporteringen. Detta har gjorts för att 

DN under den aktuella tidsperioden var den största tidningen i Sverige och därav även antas lästs 

av flest människor. En annan aspekt är tidningens politiska tendenser tidsperioden varierat mellan 

att vara frisinnad och liberal, inte socialdemokratisk som den sittande regeringen för att eventuellt 

ge en mer nyanserad bild av steriliseringsfrågan. Dagens Nyheter är den tidning där Zaremba 

arbetar och publicerade de omtalade artiklarna 1997 som startade debatten kring 

steriliseringslagstiftningarna under mitten av 1900-talet.  

Metod 

Undersökningen görs genom en kvalitativ metod. Kvalitativ textanalys och 

argumentationsanalys används vid granskandet av riksdagsprotokoll och dagstidningar.. 

Kvalitativ textanalys innebär att man genom närstudier av text, noggrann läsning av textens delar, 

helhet och kontexten, bryter ut vissa delat som anses var mest relevanta för undersökningen.26 

Ett urval kommer sedan göras från de protokoll och tidningar som studeras. Undersökningens 

syfte är att försöka kartlägga debatten kring steriliseringslagarnas tillkomst 1934 och 1941 i 

riksdagsprotokoll och svensk dagspress och den kommer kartläggas genom en 

                                                   
24 Persson, P.S., Magnus, Presshistoriska undersökningar, Linnéuniversitetet, 2017 s.1-2 
25 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 2006 s.76 
26 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s.211 
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argumentationsanalys. Argumentationsanalysen som teknik hjälper till att systematisk analysera 

de argument som förts inom debatten och hur de förhåller sig till varandra. 27  Utifrån en 

strukturering av argumentationen kommer en maktanalys att implementeras för att ge 

undersökningen ytterligare djup. 

Maktanalys 

Denna uppsats inspirerats av Axelsson och Qvarsebos exempel på hur en analytisk modell kan 

struktureras för att undersöka maktförhållanden och maktutövning. Maktanalysen är strukturerad 

efter fyra dimensioner som följer nedan: 

Problematisering/försanthållare/synligheter – Enligt Axelsson och Qvarsebo är personers vilja 

att påverka, styra eller reglera människors uppförande byggt på en övertygelse om att veta rätt 

om det som ska styras. Att denna övertygelse i sig sen är en huvudsaklig förutsättning för själva 

maktanalysen. Ur ett maktanalytiskt perspektiv behöver man därav undersöka hur det styrda 

definierats och kategoriserats vid varje fall. Att försöka förstå och visa de olika teorier och 

uppfattningar till människor som olika styrningsambitioner grundas på. Dessa styrningsstrategier 

är senare inriktade på specifika kategorier som till exempel hemlösa, missbrukare eller 

överviktiga och då måste man även vid en maktanalys se vad det finns för kriterier för att en 

person ska anses tillhöra en specifik kategori.28 

Kunskaper/vetanden – Denna dimension handlar om att utforska vilka vetanden eller kunskaper 

som ligger till grund för en specifik styrning. Hur en människa ska bete sig grundar sig i vissa 

bestämda idéer kring hur vi borde vara och leva och det är dessa, liknande förebilder, som man 

under denna dimension kommer synliggöra.29 

Tekniker och praktiker – Den tredje dimensionen i Axelssons och Qvarsebos analytiska modell 

handlar om att undersöka hur och vilka vilka materiella yttringar styrningen får. Här är makten 

alltid konkret och kommer till när övertygelser och kunskaper praktiseras på människor genom 

olika tekniker och praktiker.30 

                                                   
27 Beckman, Ludvig, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Santérus, Stockholm, 
2007 s.10 
28 Axelsson & Qvarsebo (2017) s.146 
29 Axelsson & Qvarsebo (2017) s.148-149 
30 Axelsson & Qvarsebo (2017) s.149 
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Subjektiviteter – Den sista dimensionen handlar om målet för styrningsprocessen. Vad vill man 

uppnå? Subjektet, idealmänniskan är det som här undersöks. Vad är det som ska konstrueras 

genom försanthållanden, vetanden, tekniker och praktiker?31 

  

                                                   
31 Axelsson & Qvarsebo (2017) s.149 
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Bakgrund 

Rasbiologi och rashygien 

Som Broberg och Tydén skriver går det inte, oavsett vad vi tycker om det, att förbise den inverkan 

svenska naturvetenskapsmän genom historien haft på begreppen rasbiologi och rashygien och 

dess historia. Det ses inte som någon nyhet att det svenska intresset för att dela in människor i 

olika raskategorier sträcker sig så långt tillbaka som till 1700-talet och Carl von Linné skapandet 

av den fysiska antropologin. Carl von Linné blev senare under 1800-talet, enligt Broberg och 

Tydén, en av de personer vars argument fick ligga som grund för behovet av en utökad 

rasforskning. En av de första svenska Antropologerna var Anders Retzius (f.1796) som började 

mäta studera huvudformer på människor och introducerade det så kallade skallindex 1840, ett 

fenomen som i efterhand kom att ha stor betydelse för den svenska rasforskningen. År 1882 

grundade bland annat Gustaf Retzius (son till Anders) det svenska sällskapet för antropologi. 

Detta sällskap genomförde sedan en omfattande antropologisk undersökning i Sverige. En 

undersökning som egentligen helt sakande teoretiska utgångspunkter. Undersökningen i sig blev 

mest ett digert informationssamlande som senare skulle gå att koppla till modern forskning. I och 

kring den svenska rasbiologins olika sällskap fanns en ständig föreställning om den överlägsna 

nordiska rasen och ett ständigt behov att påvisa den i komparativa studier med andra raser. 

Övertygelser om att den nordiska rasens specifika egenskaper skulle försämras om den blandades 

med andra.32 

Den svenska rasbiologin institutionaliserades i samband med att det rasbiologiska institutet i 

Uppsala invigdes år 1922 men redan tidigare var det som sagt många forskare som ansåg sig 

kunna se olika egenskaper hos olika sorters raser av människor. Institutet skulle forska kring 

eugenik och degeneration. Med eugenik menas kortfattat att förbättra eller främja mänskliga 

egenskaper genom avel och med degeneration menas urartning, att egenskaper försämras, att 

människan genom beblandning och reproduktion mellan olika raser utvecklas till det sämre. Till 

chef för det rasbiologiska institutet i Uppsala vid dess öppnande utsågs Herman Lundborg och 

han hade som huvudsaklig uppgift att se till så att institutet verkade för en hög kvalitet av den 

svenska folkstammen. Under Lundborgs ledning började bland annat det rasbiologiska institutet 

                                                   

32 Broberg & Tydén (2005) s.23-26 
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alltmer rikta in sig på studier av samerna. Undersökningarna gick ut på att mäta samers skallar 

för att få fram svar som skulle kunna tyda på just degeneration. Begreppen rasbiologi och 

rashygien användes utan hämningar in på 1950-talet men ersattes därefter av, mer i folkmun, 

neutrala beteckningar som ”medicinsk genetik”.33 

1934 publicerade de svenska författarna och tillika makar Alva och Gunnar Myrdal debattboken 

Kris i befolkningsfrågan. Boken kom att associeras med den sociala ingenjörskonsten. Syftet 

med boken var att visa på vad den sjunkande befolkningen i Sverige kunde ha för negativa 

konsekvenser på samhället och det presenterades även olika reformer som skulle lindra 

nativitetsminskningen. Även om Myrdals tyckte att det, i motsatts till nymalthusianer och andra 

liberala ekonomer, fanns en tillräckligt stark ekonomi och produktion i Sverige för att klara av 

en växande befolkning rekommenderade de samtidigt steriliseringar av personer som de inte 

ansåg skulle bli lämpliga föräldrar med motivering ”sinnesslöhet leder till att individer sjunker 

ner i samhällets botten, det vill säga under hela den sociala klasstrukturen”.34 Makarna Myrdal 

tog avstånd från de genbiologiska klassteorierna som menade att de övre samhällsklasserna bar 

på det mer dyrbara arvsanlaget. De hävdade att alla samhällsklasser finns representerade bland 

de sinnesslöa och att det heller inte fanns något vetenskapligt stöd för teorier rörande 

samhörigheten av rastillhörighet och arvsmaterialets kvalitet. Som Runcis skriver tog Myrdals 

därmed avstånd från de rasistiska idéerna om arvsanlag men förespråkade samtidigt 

steriliseringar som en metod för att uppnå bättring ur ett samhälls-, socialpolitiskt och 

rashygieniskt perspektiv.35 

Steriliseringar 

Under rasbiologins utveckling i Sverige förändrades samtidigt synen på de som betraktats som 

sjuka. Alla typer av ohälsa blev nu mer fokuserade på individen än på samhället som helhet. De 

rasbiologiska idéerna spreds genom politiken och det skapades en bild av att sociala bekymmer 

kunde lösas genom praktik av rashygien. 1922 togs steriliseringsfrågan för första gången upp i 

riskdagen genom en motion av Alfred Petrén, socialdemokratisk riksdagsman och psykiatriker. 

Steriliseringslagstiftningen 1934 och 1941 kom att bli ett av de främsta och tydligaste exempel 

på hur rasbiologin och rashygieniska tankar tog sig uttryck i den svenska politiken. Just 

                                                   
33 Broberg och Tydén (2005) s.10 
34 Runcis (1998) s.23 
35 Runcis (1998) s.23 
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steriliseringsfrågan hade tidigt blivit central när rasbiologi och rashygien diskuterats. Det tycktes 

vara till gagn att minska barnafödandet bland psykiskt sjuka och utvecklingsstörda för att på ett 

effektiv sätt kunna åstadkomma förändring i den degeneration som påstods pågå.36 

Det fanns fler motiv än det rashygieniska till steriliseringarna såsom sociala och ekonomiska. De 

sociala motiven var främst att förhindra att personer som bedömdes oförmögna att ta hand om 

ett eget barn inte skulle ges den möjligheten. Tanken gick utanför det rashygieniska, ärftliga 

tankesättet, genom att sjuka skulle steriliseras oavsett huruvida deras tillstånd/sjukdom var ärftlig 

eller ej. Det var till och med uppe i diskussion om ifall ”svåra 

alkoholmissbrukare”, ”oförbätterliga lösdrivare”, ”svårt kriminella” och ”tattare” också skulle 

tvingas till sterilisering även om dessa förslag inte gick igenom. Broberg och Tydén nämner att 

ett steriliseringsprogram även ansågs skulle lätta den ekonomiska bördan på samhället genom att 

kostnaden för sinnesslö- och fattigvård skulle minska.37 Nedan följer en kortfattad presentation 

av lagstiftningarna kring sterilisering 1934 och 1941. 

1934 års steriliseringslag 

1934 år steriliseringslag hade en viss begränsad tillämplighet. Som dess rubrik, lag den 18 maj 

1934 om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad 

självverksamhet, SFS 1934:171, till viss del syftar till, omfattade lagen endast personer som 

saknade förmågan att lämna samtycke till sterilisering, så kallade rättsinkapabla. Lagen reglerade 

därav inte fall där personer ifråga själva önskade sig bli steriliserade, oavsett om de var friska 

eller inte.38 

1941 års steriliseringslag 

När riksdagen år 1934 slog fast den första steriliseringslagstiftningen skickade de samtidigt en 

uppmaning om att en utredning borde påbörjas huruvida under vilka förhållanden frivillig 

sterilisering av även rättskapabla personer skulle kunna genomföras i Sverige. Detta ledde till att 

Kungl. Maj:t tillsatte en kommission som skulle reda i denna fråga och denna kommissions 

utredning kom senare att ligga till grund för 1941 års nya lag. Den nya lagen reglerade i princip 

alla typer av steriliseringar och huvudregeln var här ”att sterilisering endast fick ske efter att den 

                                                   
36 Broberg och Tydén (2005) s.59 
37 Broberg och Tydén (2005) s.60 
38 SOU 1999:2 s.62 
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enskilde personen ansökt om sterilisering eller, om ansökan gjordes av någon annan, skriftligen 

samtyckt till åtgärden.”39 Lagen byggde där av på en typ av frivillighet. Skillnaderna mellan 

denna lag och den tidigare var även att den inte krävde någon varaktig rubbning av 

själsverksamheten, omfattade även personer som genom arvsanlag befarades överföra (eugenik) 

svårartad sjukdom eller kroppsfel samt sterilisering på grund av ett asocialt levnadssätt. 

Sterilisering på medicinsk indikation kunde nu också ske, men endast på kvinnor.40  

1976 års steriliseringslag 

Regeringen begärde en utredning 1972 gällande en förnyad steriliseringslagstiftning. Den 

utmynnade i betänkandet Fri sterilisering (SOU 1975:25) som föreslog att lagstiftningen 

ändrades. De nuvarande lagstiftningen bygger helt på frivillighet och något medgivande från 

samhällelig organisation behövs i grunden inte. Förutsättningarna är att personen som vill bli 

steriliserad är över 25 år. Om personen är mellan 18 och 25 år krävs socialstyrelsens tillstånd. En 

förutsättning för att sterilisering ska godkännas är att vederbörande noggrant har informerats om 

innebörden och följder av ingreppet.41  

                                                   
39 SOU 1999:2 s.66 
40 SOU 1999:2 s.66 
41 SOU 1999:2 s.69-70 
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Empiri 

Empirin är koncentrerad till riksdagsprotokollen inom den angivna tidsperioden. För att en analys 

av åsiktsskillnader partier emellan står partitillhörigheten skriven efter politikerns namn. Under 

tiden för undersökningen satt flera olika regeringar vid makten och därav fanns även flera 

oppositioner. En redovisning av regeringarna finns därför presenterad som bilaga 1. 

Steriliseringsdebatten i riksdagsprotokoll 1922-1934 

I en motion väckt i första kammaren och sedan hänvisad till lagutskottet lämnade Alfred Petrén 

(s.) tillsammans med Wigfors (s.), Tengdahl (s.), Hellberg (l.), Linder (s.), Thulin (s.), Björnsson 

(s.), von Koch (l.), Alexis Björkman (s.), Pauli (s.), Wholin (s.) och Lyberg (l.) en begäran att 

Kungl.: Maj:t borde verkställa en utredning som kan ge svar på i vilka fall och under vilka 

förhållanden ”sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka, eventuellt 

sedlighetsförbrytare” skulle vara till nytta för det svenska samhället. Petrén (s.) och de övriga 

ansåg också att ett lagförslag kring denna fråga sedermera kunde bli nyttig. Sammanfattningsvis 

syftade motionen till att undersöka rätten i frågan om att beröva vissa ”abnorma och defekta 

människor fortplantningsförmågan som varit ett hett ämne inom läkarkretsar i flertalet länder de 

senaste tio åren, så även i Sverige42. 

I andra lagutskottets utlåtande i anledning av den väckta motionen beskrivs de olika 

operationsmetoderna som används vid steriliseringar av män och kvinnor följt av en 

sammanfattning gjord av professor Thyrén, framarbetade redogörelsen av den svenska 

rättsdoktrin och redan rådande lagstiftning som en eventuell steriliseringslag skulle röra vid. 

Utskottet behandlar efter detta steriliseringsfrågan och dess utformning i andra länder, framförallt 

USA, som i vissa stater hade den mest utbredda steriliseringslagstiftningen. Men även europeiska 

länder togs upp som exempel, däribland Schweiz, Tyskland Danmark och Storbritannien. I andra 

lagutskottets uttalande i frågan står det tydligt och klart att ”ett vidmakthållande och förbättrande 

av den mänskliga rasen givetvis är ett betydande statsintresse”. Sjuka individer, både fysiskt och 

psykiskt, är en börda för samhället. Utskottet framhäver dock att den ärftliga 

vetenskapsforskningen och kunskapen krig degeneration och regeneration är bristfällig men 

menar samtidigt att det måste vara av statligt intresse at försöka finna sätt att ”förhindra de 

                                                   
42 Motion Första kammaren 1922 nr.38  
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psykiskt defektas fortplantning”. Det kan inte vara rimligt av sociala skäl att en person som lider 

av sinnessjukdom ”skaffar sig det ena barnet efter det andra”.43 

Dessa personer yttrade sig när steriliseringslagstiftningen debatterades i första kammaren 1922. 

Observera att alla dessa personers yttrande inte kommer att tas upp utan här har det gjorts ett 

urval av de mer betydelsefulla argumenten. Med betydelsefulla menas de argument som 

användes mest frekvent eller de som fick mest utrymme i protokollen från debatten. 

Alexis Björkman 

(s.) 
Björnsson (s.) Hederstierna (h.) Hellberg (l.) Leander (s.) Linder (s.) 

Lindhagen (v.-s.) Lyberg (l.) Pauli (s.) Petrén, Alfred (s.) Petrén, Bror (l.) Tengdahl (s.) 

Thulin (s.) von Koch (l.) Wigfors (s.) Wohlin (bf.) Lindberg (s.)  

Lindhagen (v.–s.) beskrev i första kammaren motionen om en steriliseringslag som förtjänstfull. 

Han tyckte att den greppar ett verkligt problem i det svenska samhället, men riktar samtidigt vissa 

reservationer gentemot sterilisering som sådan. Att de är ett våldsamt ingripande som ämnar att 

åstadkomma en samhällsförbättring, och att det i sig kan vara vanskligt. Lindhagen (v.-s.) 

antydde att en steriliseringslag skulle bryta mot idén om livets okränkbarhet. Om nu trots allt 

detta projekt drivs genom våldets väg väljs samt att idén om livets okränkbarhet bryts anser 

Lindhagen (v.-s.) att ytterligare en fråga måste ställas – slutar det här? Eller kommer 

steriliseringarna senare att utvidgas mot andra grupper i samhället?44 

Alfred Petrén (s.) besvarar i första kammaren Lindhagens (v.-s.) kommentarer. Petrén (s.) ansåg 

att Lindhagens (v.-s.) argument om att lagstiftning om sterilisering i andra länder visat sig 

verkningslöst var sant men att detta snarare berodde på att lagstiftningens utformning i dessa 

länder, inte metoden i sig och att den föreslagna lagstiftningen i Sverige var bättre grundad. 

Petrén (s.) trodde att lagstiftningen skulle vara väl lämpad när det gäller en minskning av antalet 

betraktade som sinnesslöa i Sverige. Till Lindhagens (v.-s.) argument om att det likväl kommer 

födas sinnesslöa barn av friska och normala föräldrar svarade Petrén att det visserligen var sant, 

men att de likväl genom steriliseringsåtgärder skulle kunna minska. Samtidigt är det inte de 

sinnesslöa barnen som är födda av friska och normala föräldrar som är det primära problemet för 
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de tas oftast likväl om hands av sina föräldrar. Om däremot dessa barn skulle fortplanta sig skulle 

de inte, enligt Petrén (s.), ha förmågan att ta hand om sina barn och det är då de skulle bli en 

belastning och kostnad för staten.45 

Leander (s.) beklagar att den föreslagna lagstiftningen inte omfattar sedlighetsförbrytare. 

Samtidigt som Leander anser att han till viss del godtar utskottets argument om att lagstiftande 

kring kastrering av sedlighetsförbrytare skulle innebära att återgå till ”barbarisk lagstiftning” 

skulle ett sådant ingrepp inte enbart gynna, eller till viss del glädja brottsoffer utan även vara till 

fördel för brottslingen då denna åtgärd skulle ”bliva befriande från dessa drifter som helt och 

hållet behärska dem”. Leander (s.) anser på att det finns personer som drivits av dessa besattheter 

och att de själva ställt frågan ifall det finns något sätt som skulle kunna befria dem från tankarna 

som får dem att begå brott som sedermera gör att de hamnar i fängelse gång efter annan. Till 

argumentet om att det inte finns något resultat om ifall ett så allvarligt ingrepp som kastrering 

kan hjälpa tyckte Leander (s.) att det visst finns en del läkare som påstod att ett sådant ingrepp 

skulle kunna hjälpa dem.46 

Bror August Petrén (l.) hävdade i en kommentar till Leanders (s.) yttrande om kastrering av 

sedlighetsförbrytare att anledningen till att den saknades i motionen om en utredning var att 

utredningen i detta fall då skulle komma att bli alldeles för omfattande.47 

Hederstierna (h.) fokuserar på frågan om vem som ska ta ställning till varje specifikt fall av 

sterilisering, vem ska vara avgörande i frågan? Enligt motionen skulle det vara två enskilda läkare 

som skulle lämna var sitt utlåtande som sedan skulle ligga till grund för medicinalstyrelsens 

beslutfattande men att även en juridiskt utbildad person skulle vara med i beslutet för att se till 

så att det rent rättsligt gick korrekt till. Hederstierna (h.) tyckte att ett beslut av denna betydande 

dignitet istället borde vara ett fall för domstol. Han ansåg att det enda tillräckligt betryggande 

tillvägagångssättet vore vara att en domstol prövade varje individuellt fall. Bror Petrén (l.) håller 

med Hederstierna i frågan och nämner att motionens idé eller förslag om tillvägagångssätt för ett 

beslutsfattande endast borde ses som ett första exempel få utredningen i sig ämnar att reda i 

frågan och finna den lämpligaste metoden för ett korrekt beslutsfattande. Även Alfred Petrén (s.) 

yttrar i frågan, men något negativt inställd till Hederstiernas (h.) förslag om att en domstol borde 
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fatta beslutet i varje enskilt fall. Han tycker att ”åtgärden därigenom skulle få karaktären av en 

straffåtgärd”, vilket skulle vara osympatiskt. Men Petrén (s.) håller med om att det är viktigt att 

jurister är delaktiga i beslutsfattandet, men han anser att det vore fel att efter medicinalstyrelsen 

lämnat sitt bifall efter läkarnas rapporter granskats lämna det sista ordet till domstolen. Juristerna 

borde istället vara delaktiga under hela processen. Om det efter utredningen gjorts fortfarande 

anses som ett olämpligt tillvägagångssätt att ett samarbete förs under hela beslutsprocessen skulle 

en kommission kunna tillsättas för att fatta beslut i enskilda fall. En kommission bestående av 

representanter för både medicinsk och juridisk sakkunskap, enligt Petrén (s.). Men han tillägger 

samtidigt att det ör utredningens ansvar att fatta beslut i denna fråga. Lindberg (s.) håller med 

både Hederstierna (h.) och A. Petrén (s.) i frågan. En domstol ska vara det ”första och mest 

passionsfria omdömet i vårt land”, men samtidigt skulle det också eventuellt göra så att personen 

i fråga känner sig eller ses som en brottsling. Efter avslutad överläggning bifölls förslaget om en 

utredning48. 

Följande personer yttrade sig när steriliseringslagstiftningen debatterades i andra kammaren 1922. 

Observera att alla dessa personers yttrande inte kommer att tas upp utan här har ett urval gjorts 

av de mer betydelsefulla argumenten. Med betydelsefulla menas de argument som användes mest 

frekvent eller de som fick mest utrymme i protokollen från debatten. 

Eurén (h.) Bissmarck (h.) 

Eurén (h.) yrkade på ett bifall till utskottets förslag med ett undantag – bestämmelsen att ett 

borttagande av könsskörtalarna hos män inte ska vara någon aktuell steriliseringsmetod. Eurén 

påstod att det visst borde vara så och syftar till förbrytare, speciellt förbrytare mot minderåriga, 

borde kunna få välja på exempel kastrering (borttagande av könskörtlar eller livstids fängelse. 

Eurén hävdade att en sådan operation skulle förändra både personens kroppsliga och själsliga 

tillstånd. Han ansåg även att det vore hjärtlöst att spärra in en person på livstid istället för att 

utföra operationen.49 

Den 17 februari 1934 lämnades ett förslag att Riksdagen skulle anta ”Lag om sterilisering av 

vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet”. 50  I andra 
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lagutskottets utlåtande yttrar Bissmarck (h.) att förslaget återigen borde uppgraderas för att även 

sterilisering av rättskapabla ska kunna genomföras i enlighet med lagen51.  

Dessa personer yttrade sig på något sätt när steriliseringslagstiftningen debatterades i första 

kammaren 1934. Observera att alla dessa personers yttrande inte kommer att tas upp utan här har 

ett urval av de mer betydelsefulla argumenten gjorts. Med betydelsefulla menas de argument som 

användes mest frekvent eller de som fick mest utrymme i protokollen från debatten. 

Bissmarck (h.) Westman (bf.) Schylter (s.) 
Hammarskjöld 

(h.) 

Petrén, Alfred 

(s.) 

Hammarskjöld (h.) yttrade att de inte är till hans belåtenhet att protestera mot en lagstiftning 

rörande sterilisering. Han har länge varit en förespråkare för en sådan då han bland annat suttit i 

styrelsen för rasbiologiska institutet. Hammarskjöld (h.) påstår att det är hans önskan att en 

tillfredsställande lagstiftning verkställs men att det är av yttersta vikt att den görs korrekt. 

Hammarskjöld (h.) påpekar att ”det ligger därför enligt mitt förmenande makt att uppnå att hava 

sådana bestämmelser om sterilisering visserligen är möjlig och tillåten äger rum i de fall, då den 

är motiverad, men icke äger rum i andra fall”. Hammarskjöld (h.) anser att lagen lämnar för stort 

tolkningsutrymme när det kommer till fråga om dess tillämpning. Det Hammarskjöld (h.) ställer 

sig tveksam till är ifall det räcker med två legitimerade läkares samråd till godkännande av 

sterilisering. Han anser att ett samtycke hos medicinalstyrelsen också vore på sin plats. 

Hammarskjöld (h.) ställer sig också frågande till i fall dessa två läkare skulle kunna vara vilka 

som helst? Är den psykiatriska utbildningen som ingår i tagandet av läkarexamen tillräcklig för 

att avgöra något så komplext som bestämmandet huruvida en person är sinnesslö? Hammarskjöld 

(h.) pekar på att en läkare kan vara specialist inom helt andra områden som till exempel 

ögonsjukdomar och ändå ha rätten och anses ha expertisen att avgöra specifika fall om 

sterilisering. På grund av en rad invändningar kring osäkerheten rörande tillämpningen av den 

lagstiftningen kände sig Hammarskjöld (h.) tvungen att yttra sig för ett avslag.52 

Bissmarck (h.) höll med Hammarskjöld (h.) till viss del i dennes kritik men ville samtidigt yrka 

på ett bifall då han tyckte att problemen kring tillämpningen som Hammarskjöld (h.) bekymrat 
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sig över nog mest var hypotetiska och att han tror ”att vi får taga risken av att antaga lagen i det 

skick var vid den föreligger”. Bissmarck (h.) talar om att det inte handlar om att de nu ger läkarna 

någon ny rättighet utan att det mer blir en bekräftelse på en rättighet de redan har.53 

Efter votering i första kammaren bifölls samtliga paragrafer i propositionen. Propositionen bifölls 

även i andra kammaren. 

Steriliseringsdebatten i riksdagsprotokoll 1935-1941 

1941 kom en ny proposition om en utvidgning av ”Lag om steriliseringar av vissa sinnessjuka, 

sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet”. Det var framförallt tillämpningen av 

lagen som propositionen ville reglera. Förslaget innefattade även en utvidgning och precisering 

av anvisningarna om vilka som kunde steriliseras och med vilka skäl. På eugenisk indikation, 

sociala indikation och medicinsk indikation. Den eugeniska indikationen innebar att sterilisering 

skulle förordas i de fall då det antogs att en person skulle föra sin sjukdom eller bristande 

egenskaper vidare till avkomlingar. Den sociala indikationen menade på att personen i fråga 

anses vara otillräcklig när det handlade om vårdnaden av ett barn. Den nya utvidgningen skulle 

också innefatta ifall någon på grund av asocialt levnadssätt uppenbart är olämplig att ha hand om 

och uppfostra barn. Det är i detta fall socialstyrelsen som ska vara avgörande i frågan. Med 

asociala levnadsförhållanden inkluderades alkoholmissbrukare och ”oförbätterliga lösdrivare” 

oavsett om det kunde bevisas att de led av så kallad rubbning av själsverksamheten. 

Bestämmelser om sterilisering på medicinska grunder fanns inte med som skäl i lagstiftningen 

från 1934. Med ett införande av detta innebar det att sterilisering får tillämpas om så är fallet att 

kvinnan genom att bli gravid ansågs skulle utsätta sig själv för livsfara på grund av sjukdom, 

kroppsfel eller svaghet. Det fanns redan en abortlagstiftning från år 1938 som hävdade att det var 

tillåtet med abort ifall kvinnan betraktades som för svag för att kunna föda barnet. Men nu skulle 

det alltså också bli aktuellt att förebygga graviditeter som bedömdes innebära fara.54 

Propositionen innehåller en statistisk kartläggning av steriliseringslagens effekter under de 

verksamma åren. Denna kartläggning gjord av professor Nils von Hofsten presenteras även i 

första lagutskottets utlåtande. Vid jämförandet går det se att antalet steriliseringar gjorda med 

tillämpning av lagen varit färre än de steriliseringar gjorda utan tillämpning av lagen under 
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samtliga aktiva år. Vidare i första lagutskottets redogörelse presenteras ytterligare statistik som 

beskriver hur lagstiftningen kring steriliseringar tillämpats under de aktiva åren i Sverige.55 

Följande personer yttrade sig på något sätt när steriliseringslagstiftningen debatterades i första 

kammaren 1941. Observera att alla dessa personers yttrande inte kommer att tas upp utan här har 

ett urval gjorts av de mer betydelsefulla argumenten. Med betydelsefulla menas de argument som 

användes mest frekvent eller de som fick mest utrymme i protokollen från debatten. 

Schylter (s.) Wohlin (bf.) Källman (s.) 
Olsson, Karl 

Oskar (s.) 
Westman (bf.) Branting (s.) 

Olsson, Oscar (s.) Gärde (f.) Möller (s.) Linder (s.) 
Ericsson, Frans 

(s.) 
 

Källman (s.) lämnar i Riksdagens protokoll vid legitima riksmötet år 1941 fram ett argument om 

att sinnessjuka som skaffar barn ofta gör det på grund av barnbidraget och att detta leder till att 

de ”som ha de minsta förutsättningarna att skänka samhället friska och kivsdugliga barn äro till 

antalet skrämmande många och att det är nativiteten kraftig”. Med denna information, hämtad 

från mödrarhjälpsarbetet och med argument om att det borde tas krafttag för rashygienen (genom 

kastrering) yrkade Källman (s.) för ett bifall för propositionen om en skärpning och utbredning 

av steriliseringslagstiftningen.56 

Westman (bf.) påpekar i samma debatt i första kammaren att det ”lagförslag , som nu är föremål 

för kammarens överläggning, innebär ju ett högst betydande steg framåt i syfte att sanera den 

svenska folkstammen”. Westman (bf.) antyder även att denna lagstiftning, som han är säker på 

ska godkännas, även för dem vidare in på en annan fråga som enligt Westman (bf.) nu blivit 

mogen att diskutera, frågan om kastrering. Att det är hans avsikt att inom den närmsta tiden lämna 

ett förslag om att det bör sättas igång en utredning om lagstiftning möjliggörande kastrering 

(sterilisering av män) i Sverige.57 

Branting (s.) reserverar sig lite i frågan och ställer sig undrande om all av påtryckningar nu när 

sterilisering genom samtycke verkar bli aktuellt. Branting (s.) ställer sig dock inte helt emot 

förslaget och steriliseringslagstiftningen som sådan men anser att det skulle vara på sin plats med 
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någon sorts av garanti i lagstiftningen som säkerställer att det inte sker genom olika typer av 

tvång, påtryckningar eller övertalning. Branting (s.) ställer sig även frågande till den ekonomiska 

aspekten kring sterilisering av individer som anses olämpliga att ta hand om och uppfostra ett 

barn till exempel på grund av en mer eller mindre psykotisk läggning. Men att likväl har 

möjligheten att ordna en utmärkt uppfostran för sina barn på grund av sina ekonomiska tillgångar. 

De fattigas ställning blir då enligt Branting helt olik vilket också kan innebära att de bedöms 

olika.58 

Gärde (f.) tycker att debatten ofta tenderar handla om samhällets förhållande till individen. Men 

att det är samhället i sig som borde prioriteras. Att samhället måste se till att nästkommande 

generationer inte blir sämre utan tvärtom, om möjlighet finns, bättre.59 

Branting (s.) begärde återigen ordet och vänder sig mot debattdeltagaren Olssons (s.) inlägg om 

ett av honom yttrat begrepp; social ärftlighet. Olsson (s.) påstod att den sociala ärftligheten är ”en 

bestämd livsinriktning, omöjlig att förändra sedan den förvärvats från första levnadsdagen och 

under första levnadsåren före skolåldern.”60 

Olsson (s.) svarar på Brantings (s.) utläggning med att han till stor del har rätt i sin undran men 

uttrycker samtidigt, och pekar på samtycke från lagutskottet, att en ny steriliseringslagstiftning 

är nödvändig. Så nödvändig att den måste komma till även hur svårt det än är att bestämma hur 

ifall en persons förhållande beror på eugeniskt arv eller inte.61 

Personerna som nämns nedan yttrade sig på något sätt när steriliseringslagstiftningen 

debatterades i andra kammaren 1941. Observera att alla dessa personers yttrande inte kommer 

att tas upp utan här har ett urval gjorts av de mer betydelsefulla argumenten. Med betydelsefulla 

menas de argument som användes mest frekvent eller de som fick mest utrymme i protokollen 

från debatten. 

Hedlund (s.) Nygren (s.) Rosén (s.) Lindahl (s.) Gezelius (h.) Westman (bf.) 

Paulsen (s.) Mosesson (fp.) von Friesen (fp.) Persson (h.) Lindqvist (s.)  
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Hedlund (s.) i lagutskottets andra kammare ställer sig tveksam till första lagutskottets reservation 

om att ett asocialt levnadssätt oftast beror på eller sammanhänger med själsliga rubbningar men 

menade att sterilisering inte är aktuellt förrän den själsliga rubbningen är fastställd. Hedlund (s.) 

ställer sig inte frågande till själva steriliseringen i sig utan tvärtom, han ställer sig frågande till 

varför en sinnesrubbning överhuvudtaget ska behöva bevisas innan ett asocialt levnadssätt gör 

att en person kan bli ämne för sterilisering. Hedlund (s.) fick medhåll från Persson (h.) i sin 

argumentation.62 

Nygren (s.) gick också hon på Hedlund (s.) och Perssons (h.) linje. Hon ansåg att det är en allmän 

uppfattning bland personer som har sociala arbetsuppgifter att människor med asocialt 

levnadssätt i allt för hög grad tynger ner den svenska statskassan. Nygren (s.) diskuterar vidare 

att det är sorgligt men sant att i tider då födelseantalet kraftigt sjunker (kriget) samtidigt finns en 

fara för att ej önskvärda människomaterial förökar sig medan andra grupper av människor inte 

får den hjälp de kan tänkas behöva, ”är det inte vår plikt att, i den mån det är möjligt, medverka 

till att barn med alltför dåliga arvsanlag ej födas…”63 

Lindahl (s.) ställer sig också positivt till en utvidgning av steriliseringslagstiftningen men anser 

samtidigt på att den även kanske borde ha en ännu större täckning. Lindahl (s.) säger att det är 

vanligt att människor föds som bra medborgare men att de senare i livet utvecklar ett asocialt 

levnadssätt och att denna grupp av människor nog också borde steriliseras. Han påstår att 

samhället skulle tjäna på det och att personerna i fråga inte heller skulle ha några invändningar 

emot det, tvärtom då de enligt Lindahl (s.) sannolikt inte har någon längtan efter de förpliktelser 

som det innebär att ha ett barn.64 

Gezelius (h.) höll inte med Nygren (s.) i hennes uttalande om att inte betunga samhällena med 

de kostnader för barn som ett asocialt levnadssätt innebär. Detta för att många personer som levt 

ett asocialt levnadsätt klarat av att sätta goda medborgare till världen. Gezelius påpekade att 

samhället helt enkelt måste bara berett på att acceptera dessa kostnader.65 

Justitieminister K-G Westman (bf.) menade att det lagförslag som nu är föremål för kammarens 

överläggning innebär ett ”betydelsefullt steg framåt i riktning av att sanera den svenska 
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folkstammen, att befria den ifrån fortplantning av arvsanlag, som leda till att i framtida 

generationer det förekommer individer, som icke äro önskvärda medlemmar av ett friskt, sunt 

folk.”66 Westman (bf.) säger i andra kammaren att han inte kan förstå hur det kan finnas 

motsättningar till ett förslag om sterilisering av sådana som kanske inte är själsligt rubbade men 

likväl psykiskt undermåliga och att det även i dessa fall vore bra att få möjligheten att dessa 

arvsanlag lever vidare i ytterligare generationer.67 

Gezelius (h.) replikerade Westmans (bf.) inlägg i debatten med att det i samhället fanns andra 

sätt att ta hand om barn som fötts in i ett asocialt levnadssätt utan att för den skull helt hindra 

dess föräldrar från att skaffa barnet från första början. Gezelius (h.) motsätter sig förslaget om 

sterilisering av människor med ett asocialt levnadssätt. Dock ansåg Gezelius (h.) att de eugeniska 

skälen för en utvidgning av de andra punkterna i steriliseringslagstiftningen är tillräckliga.68 

Mosesson (fp.) ställer sig frågande till privatekonomins påverkan på det asociala levnadssättet 

och frågar sig om det kan bli så att de ekonomiska förhållandena blir avgörande för steriliseringen. 

Till detta påstående ställer sig Paulsen (s.) i sin tur undrande. Han anser att det såklart inte 

kommer bli fallet. Människor är inte sämre för att de är fattiga. Men om de är asociala, slöa och 

likgiltiga och inte bryr sig om försörjning borde de steriliseras, inte på grund av att de har det 

sämre ekonomiskt ställt.69 

Steriliseringsfrågan under med dess aktiva år 1941 till avskaffande 1975 

Sylwan (h.) och Holmström (h.) motionerar i Första kammaren 1943 nummer 183 om att 

steriliseringslagstiftningen fortfarande är för ineffektiv. ”steriliseringen är enligt gällande lag helt 

frivillig, samhället har i det övervägande antalet fall praktiskt taget ingen möjlighet att framtvinga 

åtgärden. Men å andra sidan är det uppenbart, att den fullständiga frivilligheten icke kan få bli 

bestående, om lagen skall få någon grad av effektivitet”. Dickson (h.) och Wiberg (h.) la fram en 

liknande motion i Andra kammaren.70 Motionerna avfördes med hänvisning till statistik att 

steriliseringarna visst ökat kraftigt i antal sedan utvidgningen av lagen 1941 och att detta tyder 
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på en effektiv och fungerande lagstiftning.71 

I första kammaren år 1955 lämnar Wallentheim (s.), med flera, en motion angående en översyn 

av lagen om sterilisering. En liknande motion lämnas även i andra kammaren av Torbrink (s.) 

med flera. Motionerna argumenterade för hur steriliseringen oftare borde tillämpas på män. Det 

är ofta männen i äktenskap som är ansvariga för kvinnans ekonomiska situation och därav även 

det asociala levnadssättet. Det asociala levnadssättet kan också vara med anledning av att mannen 

i äktenskapet skapar en asocial levnadssituation på grund av svår alkoholism, grav psykopati, 

eller annan psykisk rubbning. ”Det framstår som orättfärdigt och stötande, att lagens enda utväg 

är att lösa det aktuella äktenskapets problem är att företaga steriliseringsoperation av kvinnan 

med hänsyn till hennes biologiska funktion.”72 Genom en sterilisering av kvinnan finns en stor 

risk att hon drabbas av psykisk rubbning på grund av ett steriliseringsingrepp medan det för 

mannen är ett mindre och helt ofarligt ingrepp.73 Första lagutskottet ansåg i sitt yttrande, i sin 

tur byggt på yttranden från socialstyrelsen och medicinalstyrelsen, att de inte funnit någon 

anledning för att ändra i lagen. Deras motiveringar var bland annat att ingreppet var lika farligt 

för män som kvinnor och att det därav sågs onödigt att ändra i lagen.74 Riksdagen hänvisade till 

lagutskottets utlåtande när de avslog de båda motionerna.75 

1960 lämnar Palme (s.) in en motion i första kammaren och Sjövall (s.) en motion i andra 

kammaren. Båda lika och med motionerna vill dem att även män ska kunna steriliseras på 

medicinsk antydan med argument om att problemet som steriliseringslagstiftningen syftar till att 

motverka berör både kvinnor och män och att makarna själva, i den mån det fungerade, själva 

skulle få välja vem av dem som skulle bli föremål för en steriliseringsoperation. 76  Första 

lagutskottet ansåg sig dock inte se någonting som kunde ge själ för en lagförändring. 77  I 

förstakammarens debatt argumenterar Palme (s.) för att staten inte borde ingripa och bestämma 

i sådana personliga angelägenheter. Han förhåller sig också kritiskt till det verkliga samtycket 

och påstår att frivilligheten, eller samtyckeskravet, i lagstiftningen inte fungerar i praktiken. 

Palme anser att kvinnan i många fall utnyttjas av samhället. Till kontring mot Palme (s.) betonade 

                                                   
71 Första lagutskottets utlåtande 1943 nr 41 s.10-13 
72 Motioner i Första kammaren 1955 nr.77 s.7 
73 Motioner i Första kammaren 1955 nr.77 & Motioner i andra kammaren nr.97 
74 Första lagutskottets utlåtande 1955 nr.23 
75 Första kammarens protokoll 1955 nr.14 s.55-59 & Andra kammarens protokoll 1955 nr.14 s.72-81 
76 Motioner i första kammaren nr.309 s.8 & Motioner i andra kammaren 1960 nr.386 s.9-11  
77 Första lagutskottets utlåtande 1960 nr.24 s.21 
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Gärde (fp.) att det endast var kvinnan som kunde bli gravid och att det därför inte skulle kunna 

gå att sterilisera män efter medicinsk indikation. Emil Ahlqvist (s.) menade på att män och 

kvinnors olika kroppkonstruktion gjorde så att det lättare kunde bli biverkningar, likt svåra 

buksmärtor, hos mannen genom stockningar. I riksdagens andra kammare argumenterade Sjövall 

med åsikter om att en graviditet både är kvinnan och mannens angelägenhet. Motionen går till 

röstning där lottdragning tillslut blir avgörande efter en helt lika votering. Motionärerna går 

vinnande men motionen föll i riksdagen och en utredning blev därav aldrig aktuell.78 

Vid riksdagsdebatten torsdagen den 22 maj år 1975 diskuterades propositionen 1975:18 som 

innehöll förslag om en ny steriliseringslag. Enligt detta förslaget skulle varje man och kvinna 

över 25 år som själva begärde det kunna bli steriliserade. För att en person under 25 år skulle 

kunna steriliseras krävdes tillstånd från socialstyrelsen. Detta tillståndet kan erhållas då genetiska 

(eugeniska) eller medicinska skäl ligger till grund eller i samband med könsbyte. Sterilisering 

ska aldrig ske på personer som inte fyllt 18 år. Inför beslutet ska den vederbörande noggrant ha 

informerat som ingreppets innebörd samt des följder,. Ingreppet skall endast tillgodose den 

enskildes intressen. Anhöriga, myndigheter eller andra representanter för det allmänna förbjuds 

helt att ta initiativet till sterilisering.79 Förslaget mötte endast mindre motstånd från Carlshamre 

(m.) som undrade hur tanken var rörande de så kallade icke rättskapabla, de människor, som 

enligt Carlshamre (m.), på grund av svår psykisk sjukdom inte anses kunna bedöma sin egen 

situation och fatta egna beslut. Han anser att sterilisering i dessa fall borde kunna anhållas av en 

god man eller domstol.80  Förslaget godtogs av riksdagen och steriliseringslagen från 1941 

upphörde att gälla.81 

Steriliseringsfrågan i Dagens Nyheter 

Den 22 januari 1922 rapporterar DN om hur Alfred Petrén (s.) med flera i riksdagens första 

kammare föreslår att det skulle vara till fördel med en utredning i vilka fall sterilisering av 

sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka, eventuellt sedlighetsförbrytare må äga rum. I samma 

tidning skriver även DN (Dagens Nyheter) om hur Eliel Löfgren (f.) lagt fram två (som tidningen 

beskriver det) märkliga lagförslag klassade som radikala om möjligheten att oskadliggöra 

                                                   
78 Första kammarens protokoll 1960 nr.13 s.26-ff & Andra kammarens protokoll 1960 nr.13 s.69-ff 
79 Riksdagsprotokoll 1975 nr.87 s.67 
80 Riksdagsprotokoll 1975 nr.87 s.69 
81 Riksdagsprotokoll 1975 nr.87 s.73 
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sedlighetsförbrytare genom sterilisering.82 

8 februari 1922 lyfter DN steriliseringsfrågan i en större debattartikel med rubriken En humanitär 

fråga, steriliseringsåtgärder. Artikeln börjar med en förklaring om hur ”sjukliga och brottsliga 

anlag, osunda ekonomiska och sociala förhållanden kan bilda den underklass som vi med vår 

sällsynt homogena folkras har i Sverige” och fortsätter sedan med att argumentera hur 

humaniteten kräver att dessa människor får den vår och drägliga tillvaro som samhällets resurser 

och säkerhet kan tillåta, men att det samtidigt är ett brott mot det humanitära att låta dem skaffa 

nya ”olycksbarn”. Att det både är samhällets rätt och plikt att i dessa fall förhindra en sådan 

utgång genom sterilisering, Jämförelser dras till länder som infört en lagstiftning rörande 

sterilisering (Schweiz, USA) och artikeln visar att detta fått en bra påverkan för de samhällen 

och att ett behov för liknande även finns i Sverige. Även aktuella exempel från 

fattigvårdsstyrelsen tas upp och används som argument för behovet av en 

steriliseringslagstiftning exempel som visar hur kvinnor som betraktas som sinnesslöa fått 

flertalet barn med vad som betraktas som sinnesslöa män. Att dessa barn ofta sen visat 

sig ”mindervärdiga” eller ”halvidioter”. En viss kritik framkommer även mot Petréns (s.) 

lagförslag. Förslaget riktar sig främst mot sinnesslöa men författaren av artikeln påpekar att det 

ur en samhällssynpunkt även är minst lika viktigt att hindra ”ohjälpliga förbrytarnaturer från att 

skaffa barn.”83 

28 maj 1922 skriver DN om hur utskottet lämnat klartecken för en utredning där ändamålet är att 

hindra sinnessjuka, sinnesslöa och i vissa fall fallandesjuka från att skaffa barn.84 

2 juni 1922 skriver Dagens Nyheter med rubriken Ett skydd för samhället mot abnorma om hur 

möjligheten av ökat skydd mot sexuella förbrytelser även ska inkluderas i utredningen om en 

steriliseringslagstiftning. Lindhagen (v.-s.) motsatte sig inte utskottets förslag i sin helhet men 

tyckte att en förändring skulle gå att nå utan att använda våld, i detta fall sterilisering. Han 

påpekar att den ”effektivaste steriliseringen av människors onda vilja, och det säkraste medlet 

därtill är att skaffa alla samhällsmedlemmar goda, värdiga hem”85 

6 september 1922 rapporterar DN om hur steriliseringen är en tvistefråga. Hur Alfred Petréns (s.) 
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84 Dagens Nyheter 28 maj 1922 
85 Dagens Nyheter 2 juni 1922 



 

 

 

35 

förslag om en steriliseringslagstiftning mött stort motstånd från hans äldre bror fängelseläkare 

Thure Petrén, som hävdade att den rashygieniska vetenskapen var på tok för ung och för lite 

testad för att det skulle finnas skäl för den att påverka den svenska lagstiftningen. Mot 

steriliseringarna av rashygieniska skäl framfördes argumentation om att de flesta bärare av sjuka 

anlag själva är friska och att det därför inte går att utrota degeneration genom sterilisering. Det 

riktades även kritik mot förslaget att sterilisera sedlighetsförbrytare då detta ansågs vara en 

tillbakagång till ”motbjudande barbariska straffmetoder”. Det fanns heller inga bevis på att 

sexualdriften eller förmågan att tillfredsställa den förändrades genom en steriliseringsoperation. 

Professor Olof Kindberg var en av de mest energiska förespråkarna för läkares rätt att vidta 

sterilisering som åtgärd för att stoppa en dränering av rasen skriver DN.86 

7 januari 1934 rapporterar DN om att förslaget om sterilisering av sinnesslöa är klart. De skriver 

att det råder en närmast enhällig mening om att en lagstiftning som hindrar ”tillkomsten av en 

mindervärdig avkomma” är bra ur ett samhällsperspektiv.87 

25 april 1934 skriver DN om att andra lagutskottet utan ändring godkänt lagförslag om 

sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller personer som lider av ”rubbad 

själsverksamhet”. Utskottet föreslår samtidigt nya utredningar dels om under vilka förhållanden 

sedlighetsförbrytare skulle kunna steriliseras för att ”motverka eller upphäva deras sjukliga 

anlag.”88 

DN rapporterar den 6 maj 1934 om att förslaget således gått genom. Under debatten i första 

kammaren hade justitieministern redogjort för förslaget. Hjalmar Hammarskjöld (h.) stred för ett 

avslag på förslaget med argument om att det inte var tillräckligt väl utformat. Till gagn för 

förslaget argumenterade Bissmarck (h.), K-G Westman (bf.) och Petrén (s.). 

Med rubriken Alkoholister och lösdrivare under steriliseringslagen; ett steg mot en sanering av 

den svenska folkstammen rapporterar DN den 24 april 1941 om hur regeringens förslag om 

utvidgningar av steriliseringslagen bifölls. Ett utan det viktigaste argumentet för en utvidgning 

var att ett land med en liten befolkning, likt Sverige, måste se till att de ”asociala inte öka i 

förhållande till de värdefulla elementen”. Justitieministern K-G Westman (bf.) tyckte att förslaget 
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var ett ”betydelsefullt steg mot en sanering av den svenska folkstammen.”89 

11 juni 1941 rapporterar DN från den nybildade Svenska nationalföreningen för 

folkvårdssammanträde. Fil. Lic. E. Åkerlund redogjorde för Torsten Sjögrens och Professor 

Nilsson Ehles argumentation rörande positiva följder av steriliseringslagarna. Att genom en 

systematisk sterilisering av ”defekta” människor skulle så småningom endast ”fulmånliga 

individer återstå.”90 

Med rubriken Sterilisering ofta utan verkan skriver DN den 25 november 1941 om hur professor 

Nils von Hofsten med en rad argument ifrågasatte syftet med steriliseringslagstiftningen. Von 

Hofsten var dock inte helt mot steriliseringar då han antydde att steriliseringar var det mest 

effektiva sättet att minska antalet sinnesslöas i Sverige. Kritiken riktade sig mest mot sterilisering 

av defekta individer. Till exempel i fallet blinda människor skulle en sterilisering, enligt von 

Hofsten hindra tillkomsten av 140 friska barn för att förebygga födelsen av ett enda defekt barn, 

samt att steriliseringslagstiftningen inte skulle ha någon effektiv möjlighet att minska antalet 

sinnessjukdomar.91 
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Analyserande diskussion och slutsatser 

Argumentationsanalys 

Sammanfattning av de mest frekvent använda argumenten 

I denna analys kommer argumenten att brytas ned och sorteras in för att ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. Argumenten för en lagstiftning och senare dess vidhållande delats in i olika 

kategorier; eugeniska, medicinska, välfärd och folkhem, ekonomiska samt argument för en 

lagstiftning grundade i samhällets modernisering. De eugeniska argumenten grundade sig i 

övertygelsen om att det gick att utrota defekter eller fel hos människor genom att förhindra viss 

fortplantning. En steriliseringslagstiftning skulle sanera den svenska folkstammen. Det var 

befolkningens plikt att personer som skulle ge sina avkommor alltför dåligt arvsanlag inte tilläts 

skaffa barn. De eugeniska skälen omfattade inte bara synliga funktionsnedsättningar utan även 

psykiska. Genom steriliseringar skulle den psykiska defekters fortplantning förhindras. Den 

argumentation som byggde på medicinska skäl grundade sig inte enbart i att förhindra 

graviditeter som ansågs vara skadligt för personens hälsa. Sterilisering skulle bota brottslingar 

från att genomföra upprepade sexuella övergrepp. Det ansågs av vissa även mer humant att 

sterilisera en sexualförbrytare än att döma till livstids fängelse. Medicinska skälen 

överensstämmer ibland med eugeniska när det gäller att inte sprida det sjuka vidare och skydda 

samhället men relaterar mer till om de aktuella personernas livssituation än oönskade barn. 

Argumenten som här kategoriseras som välfärd och folkhem grundade sig i åsikter om att en 

steriliseringslagstiftning var till nytta för samhället då sjuka individer, både psykiskt och fysiskt 

är en samhällelig börda. Det måste vara av statligt intresse att personer med sjukdomar, både 

psykiska och fysiska inte skaffar barn. Ett asocialt levnadssätt ansågs också ofta hänga samman 

med själslig rubbning. De ekonomiska argumenten menar på att personer med sämre psykisk 

hälsa eller fysiska förutsättningar är en kostnad för samhället. Det blir därav också troligtvis 

ytterligare en kostnad för staten då den även måste ta hand om barnen. Det fanns också som ovan 

nämnt de argument som byggde på åsikter kring moderniseringen av samhället. Vetenskapen blir 

viktigare och viktigare i samhället och de forskningen kring eugenik mer och mer populär. Ett 

eugeniskt förhållningssätt hör enligt flera debattörer hemma i den ständiga moderniseringen av 

samhället. Det greppar verkliga problem i Sverige och det är samhällets uppgift att se till att 

nästkommande generation inte försämras. 

De som stred emot en svensk steriliseringslagstiftning menade att sterilisering som syfte att få 
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till en samhällsförbättring var ett vanskligt tillvägagångssätt. Det likställdes av många som att ta 

våldets väg och frågorna kring konsekvenserna många. Vad slutar det? Vilka blir nästa människor 

att utsättas? En steriliseringslag bryter mot idén om livets okränkbarhet. Ett av mest frekventa 

motargumenten i debatten var att olika steriliseringslagar i andra länder visat sig vara 

verkningslösa. Detta argument besvarades med att det inte var steriliseringarna i sig som varit 

verkningslösa utan lagens utformande. Då den svenska lagen skulle vara väl genomarbetad och 

användbar skulle den visst visa på positiva resultat till skillnad mot de sämre lagarna utomlands. 

Lagens utformade kom ofta upp i debatten. Emot-sidan ifrågasatte vilka det var som skulle ha 

tillstånd att genomföra en steriliseringsoperation. De menade att om det bara krävdes att vara 

läkare skulle lika gärna en ögonläkare kunna operera som en gynekolog. För-sidan menade att 

läkare redan hade den tillåtelsen och att lagen nu endast skulle ge ett bekräftande. Emot-sidan 

menade även att det trots en steriliseringslag fortfarande kommer födas sinnesslöa eller 

funktionshindrade barn även om deras föräldrar betraktades som friska. Detta argument hade för-

sidan svårt att bestrida men pekade på eugeniken och rapporter som indikerade att i alla fall färre 

barn med sämre arvsanlag skulle födas. Vid debatten om ifall ett asocialt levnadssätt var skäl nog 

till sterilisering menade emot-sidan att unga föds som bra människor, det är först senare i livet 

som saker kan gå snett och det är en av samhällets skyldigheter att ta hand om sina medborgare. 

Den ekonomiska aspekten kom ofta på tal under riksdagsdebatterna. För-sidan argumenterade, 

som tidigare nämnt, hårt för att barn födda av sinnesslöa föräldrar ofta blev en extra kostnad för 

staten då deras föräldrar inte klarade av att ta hand om dem. Men emot-sidan hade ett annat 

perspektiv. De menade på att en steriliseringslagstiftning lätt skulle kunna bli en klassfråga. Detta 

eftersom ekonomiska tillgångar gör det möjligt att ordna en bra uppväxt för barnen trots 

föräldrarnas olämplighet. Genom detta blir inte alla lika inför lagen. 

En intressant aspekt i debatten är skillnaden i synen på steriliseringsoperationer av kvinnor 

repektive av män. Flertalet debattörer ser endast sterilisering av kvinnor som meningsfullt då 

män inte kan bli gravida medan andra argumenterar för att män bör steriliseras på grund av att 

de oftast är orsaken till problemet. Då männen är ansvariga för familjens ekonomi bör deras 

asociala levnadssätt bekämpas. I debatten finns också meningsskiljaktigheter om det är 

medicinskt mest riskfyllt för mannen eller kvinnan att genomgå en sterilisering. 1976 togs 

steriliseringslagstiftningen bort och som denna studie visar skedde det ingen debatt i samband 

med avskaffandet. Det var mer en omskrivning av lagen som baserades på nya värderingar. Efter 

det att lagen förändrades 1941 fanns det olika försök att få igenom ytterligare förändringar på 
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den. Det lades till en början främst fram motioner som syftade till att utvidga lagen ytterligare. 

Flera debattörer ville till exempel att den skulle innefatta sedlighetsförbrytare. Med tiden 

förändrades sakta synen på lagen i takt med att rasbiologi och rashygien mer och mer kritiserades 

som vetenskap. Det gick inte längre att på vetenskapliga grunder argumentera för att en 

steriliseringslagstiftning var samhällsnyttig och ett avskaffande kom till slut att ligga i tiden. 

Denna studie i förhållande till tidigare forskning 

Runcis beskriver hur idéhistoriker har konstaterat att de första yttringarna angående en 

steriliseringslagstiftning byggde på rashygieniska idéer även om författarna kunde ha skilda 

utgångspunkter. De rashygieniska tankarnas frammarsch satte spår i Sverige genom instiftandet 

av det rasbiologiska institutet i Uppsala92. Motiven till en steriliseringslagstiftning innan 1934 

syftade i huvudsak till att minska förekomsten av obotliga och ärftliga sjukdomar för samhällets 

och allmänhetens bästa men fick, som Runcis och min forskning visar, med tiden en mer 

rashygienisk innebörd. De första motionerna för en lag avslogs då det inte ansågs att de skulle 

fungera rent praktiskt. En av anledningarna var att lagen ansågs otillräcklig för att nå de sociala 

grupper som sågs mest nödvändiga att sterilisera för samhällets bästa. Lagen som till slut 

godkändes innefattade även steriliseringar på social indikation. Det var ett beslut som i princip 

tillät sterilisering av alla människor med avvikande beteende.93 

Partipolitisk splittring 

Broberg och Tydén diskuterar hur eugenik i vår tid inte ses som vetenskap men att den under 

tidiga och mitten av 1900-talet var väl etablerad. Rashygienen och steriliseringspolitiken hade en 

fast position i socialpolitiken och att det fanns starka kopplingar till socialdemokratin, liksom 

andra partier. En utav frågeställningarna i denna studie är att se huruvida det fanns några 

partipolitiska splittringar i debatten grundat i Zarembas uttalande att det svenska folkhemmet och 

socialdemokratin är ansvariga för tvångssteriliseringarna. I studien blir det tydligt att nästan alla 

som närvarade vid debatterna var för en steriliseringslagstiftning. Det mesta av debatten rörde 

dess utformning och vilka lagen skulle omfatta. Från det att Petrén med flera först yttrade sig i 

frågan 1922 visar studien att en överhängande majoritet var för idén men det fanns en oklarhet i 

hur lagen skulle utformas. Av de argument som yttrades går det inte urskilja någon partipolitisk 
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splittring där de konservativa ställer sig emot en lagstiftning. Däremot finns det några 

konservativa politiker, med Hammarskjöld (h.) i spetsen, som är mer oroliga än andra. Den här 

studiens resultat visar dock att det är svårt att tänka sig att en steriliseringslagstiftning inte skulle 

kommit till med ett annat parti vid makten. De eugeniska tankarna var som Broberg och Tydén 

skriver djupt rotade i den svenska politiken.94 

Steriliseringslagen i ljuset av maktanalys 

Axelssons & Qvarsebo analytiska modell i fyra steg byggd på Foucaults begrepp biomakt börjar 

med att försöka förstå och synliggöra de olika tankarna som kategoriserar den grupp av 

människor som önskas styras95. Att en steriliseringslagstiftning skulle tillkomma oavsett vilket 

parti som haft makten i Sverige på grund av de etablerade eugeniska tankarna kring 

degenerationen kan nog slås fast efter en sammanfattning av de olika för- respektive 

motargumenten som de olika debattörerna lagt fram. Den meningsskiljaktigheten som fanns i 

riksdagsdebatterna rörde som tidigare nämnt främst tillämpningen av lagen och vilka den skulle 

omfatta. Ur det eugeniska och till viss del det medicinska perspektivet handlade det om att 

förhindra sjukdomar och dåliga arvsanlag. Men en oklarhet om vilka människor som skulle 

innefattas under dessa begrepp fanns fortfarande. Vilka sjukdomar var ärftliga? Vad innebar 

dåligt arvsanlag? Under kategorin ”sjuka individer” finner vi hur debattörerna vill få in både 

sjukdomar som kan överföras genetiskt men även funktionshinder och psykiska sjukdomar. 

Människor benämns som defekta, sinnesslöa och asociala och det finns en övertygande majoritet 

som tror sig veta att dessa ”abnormiteter” kan förhindras genom införandet av en steriliseringslag. 

Några av politikerna vill även att lagstiftningen ska omfatta sedlighetsförbrytare, personer som 

gjort sig skyldiga för sexualbrott. Det önskvärda subjektet som framträder i debatten är en frisk 

och hårt arbetande medborgare som i sin livsstil inte avviker från det svenska majoritetssamhället. 

I debatten framkommer inte bara en önskan om att förhindra att defekter och sjukdomar sprids 

vidare genom arv utan också att personer som kostar staten pengar genom bidrag inte ska ges 

möjligheten att skaffa barn som, enligt debattörer, också de med stor sannolikhet kommer bli en 

kostnad för staten. En steriliseringslagstiftning ska bidra till att ”sanera den svenska 

folkstammen”96. Tidsmässigt går det utifrån ett historiskt perspektiv dra tydliga kopplingar 
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mellan rashygienen och darwinismen som under 1900-talets början fortfarande spred sig över 

världen. Ett begrepp som sammankopplade de två, socialdarwinismen betydde att även 

samhällsfrågor skulle styras av biologiska lagar. Det måste ske ett urval eller en selektion även i 

det mänskliga samhället för att förhindra degeneration.97  

Nästa steg i analysen handlar om att se de kunskaper och tekniker som användes för att 

hantera ”problemet”. Tekniken är steriliseringar av de som klassificerades som abnorma men 

kunskaperna som låg bakom kan ge oss spännande svar. Som tidigare beskrivits var den 

rasbiologiska tankarna väl rotade i politiken under början och mitten av 1900-talet. När en 

steriliseringslagstiftning skulle motiveras pekade motionärerna på utländska exempel där 

steriliseringslagstiftningarna haft en, ur deras syn, positiv inverkan på samhället. 98  Det 

intressanta är att emot-sidan samtidigt argumenterade för att lagstiftningen inte fungerat i andra 

länder vilket ställer en del frågor. I min analys blir slutsatsen att biomaktens huvudmål är 

en ”förbättring av människorasen” och konstruktionen är steriliseringar. Konstruktionernas 

nödvändighet understöddes med argument grundade i dåtidens vetenskap. Utifrån ett Foucault-

inspirerat synsätt går det också prata om socialpolitiska åtgärder och en social ingenjörskonst.99 

Didaktisk reflektion 

Av egna erfarenheter diskuteras steriliseringslagstiftningarna sällan i skolan även om det kan ses 

som ett intressant ämne för diskussion. Sveriges mörka historia är överlag något som sällan lyfts 

fram av lärare i skolan. Om det är en prioriteringsfråga eller beror på okunskap om ämnet är svårt 

att sia om men troligen rör det sig om en kombination. I läroplanen för grundskolan likt i 

läroplanen för gymnasieskolan står det att undervisningen ska syfta till att utveckla en historisk 

hos eleverna. En referensram och ett historiemedvetande som ger eleverna en förståelse för vår 

nutid och möjligheterna att föra resonemang om framtiden.100 Som denna studie visat grundade 

steriliseringslagen på rasbiologiska tankar som hade stort genomslag under början och mitten av 

1900-talets Sverige. Tankar som i sin samtid räknades som korrekt vetenskap med men som i 

dagens samhälle kopplas till nazism. Det går att arbeta med steriliseringslagarna och 

                                                   
97 Broberg & Tydén (2005) s.11 
98 Första kammarens protokoll 1922 nr.42 s.44-46 
99 Axelsson & Qvarsebo (2017), s.165 
100 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016, 3., kompletterade uppl., 
Skolverket, Stockholm, 2016 s.172; Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011, Skolverket, Stockholm, 2011 s.66 
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problematisera dem på en rad olika sett. En intressant ingång skulle kunna vara i en diskussion 

om nazismens utbredning över Europa och hur den på olika sett även påverkade det svenska 

samhället. 101 

  

                                                   
101 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 
tillämpning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 s.17 
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Bilaga 1 
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19211013-
19230419 

19230419-
19241018 

19241018-
19250124 

19250124-
19260607 

19260607-
19281002 

19281002-
19300607 

19300607-
19320806 

19320806-
19320924 

19320924-
19360619 

Statsminister Hjalmar Branting Ernst Trygger Hjalmar Branting Rickard Sandler Carl Gustaf Ekman Arvid Lindman Carl Gustaf Ekman Felix Hamrin Per Albin Hansson 

Typ av regering Socialdemokratisk Höger Socialdemokratisk Socialdemokratisk Koalition: Frisinnad, 
Liberal Höger Frisinnad Frisinnad Socialdemokratisk 

År och datum 

19360619-
19360928 

19360928-
19391213 

19391213-
19450731 

19450731-
19461006 

19461011-
19511001 

19511001-
19571031 

19571031-
19691014 

19691014-
19761018 

 

Statsminister Axel Phersson (i 
Bramstorp) Per Albin Hansson Per Albin Hansson Per Albin Hansson Tage Erlander Tage Erlander Tage Erlander Olof Palme  

Typ av regering Bondeförbundet 
Koalition: 

Socialdemokratisk, 
Bondeförbundet 

Samlingsregering 
(under kriget) Socialdemokratisk Socialdemokratisk 

Koalition: 
Socialdemokratisk, 

Bondeförbundet 
Socialdemokratisk Socialdemokratisk  


