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In the year of 1935 Sweden started to apply the practice of their first 
sterilizing laws. In this thesis 2 sterilizing laws are considered. The 
laws regulated those individuals who were not considered appropriate 
for reproduction. The sterilizing laws themselves are based on several 
large investigative studies on how to evaluate and categorize different 
individuals.  The purpose of my thesis is to examine through a 
literature study how these individuals considered for sterilization were 
valued and how social problems were created to fit the character 
features of these people. I also look at how sterilization became an 
acceptable method to deal with these constructed social problems.  
 
The materials I have studied include 3 pre-studies and the 2 laws 
about sterilization which were the result of these pre-studies.  I found 
that the motives behind the sterilizations were social, economical and 
genomic hygienical. I also found that some fragments of the 2 
sterilizing laws are also present in modern laws still in use today. In 
1999 a new Swedish law was passed that regulated compensation for 
the individuals who hade previously been sterilized.   
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Inledning 
I dagens samhälle förknippas begreppet sociala problem med vissa typer av 

fenomen, eller rent av vissa grupper av människor. Anledningen till 

kategoriseringen är att människorna kommer i konflikt med den rådande normen, 

det vill säga vad som är ”normalt” och inte. Det har alltid funnits ett behov av att 

kartlägga vilka grupper som berörs av sociala problem och vilka riskfaktorer i 

samhället som leder till sociala problem (Socialstyrelsen, 2010). Ett modernt 

socialt problem idag är till exempel spelmissbruk (SOU, 2008:36). I början av 

1900-talet var det bland annat företeelserna ”utomäktenskaplig fruktsamhet” och 

vagabondering som betraktades som sociala problem (Meeuwisse och Swärd, 

2002). Under 1930-talet kom kategorin ”sexuellt provokativa kvinnor”, 

”sinneslöa” eller människor med epilepsi som grupp att betraktas som ett socialt 

problem (Broberg och Tydén, 1991). I denna uppsats kommer jag att undersöka 

hur samhället på 1930-talet kategoriserade och värderade människor som ett 

socialt problem där lösningen var att sterilisera dem.   

Bakgrund 
Sociala problem 
Begreppet ”sociala problem” har ingen enhetlig betydelse, det har använts i 

många olika sammanhang som benämning på sociala fenomen eller en 

beskrivning av en grupp människor. Socialstyrelsen har i en av sina rapporter 

beskrivit begreppet på följande sätt:  

 

Brister i en befolknings levnadsförhållanden som gäller så många 

människor att staten eller enskilda organisationer anses bör ingripa. 

Det kan gälla minimikrav på hälsa, föda, bostad och 

arbetsförhållanden men också en rimlig grad av rekreation, säkerhet 

till liv och egendom samt mänskliga friheter. 

(Socialstyrelsen, 2010, sid. 17). 

 

Det sociala problemet kan kopplas till samhällets missförhållanden eller 

misslyckanden men också till avvikande beteende. Ett problem blir just socialt när 
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det berör många människor, när det ökar över en tid och när det påverkar områden 

som samhället har ansvar för. Därmed uppstår också socialpolitiska lösningar. 

Exempel på socialpolitiska lösningar är de lagar som tillkommer för att hantera 

och reglera människor som befinner sig i problemområden. Socialtjänstlagen 

(2001:453) reglerar frivilliga åtgärder som tillexempel ekonomiskt bistånd, vård i 

familjehem och hem för vård och boende. Även tvångsvårdslagar är 

socialpolitiska lösningar som möjliggör för samhället att via tvång vårda unga, 

missbrukare eller personer som har psykisk problematik. Det krävs dock 

omfattande villkor innan denna typ av vård kan tillämpas (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Ett perspektiv på sociala problem får vi från Ritzer (2004). Ett fenomen i 

samhället, till exempel ensamstående mödrar, värdesätts som positivt eller 

negativt. Utifrån det positiva fenomenet får vi det önskade beteendet som 

samhällsnorm, det negativa identifieras som det sociala problemet. Det sociala 

problemet kan vara mindre viktigt en period, för att senare blossa upp och 

förbrylla mänskligheten. Ett socialt problem är ständigt under förändring över tid. 

Vissa fenomen upphör att vara ett socialt problem, till exempel att ungdomar har 

sex innan äktenskapet eller homosexualitet. Detta kan vara följden av 

sekularisering och demokratisering. Det finns dock de sociala problem som trots 

en inbördes förändring är tidslösa. Exempel på dessa är krig, kriminalitet, 

orättvisor och ojämlikhet. Förutom mer kända sociala problem som t.ex. 

kriminalitet, missbruk och arbetslöshet så nämner Ritzer (2004) också mindre 

kända sociala problem såsom brist på tillgång till internet. Att inte ha tillgång till 

internet i ett område där internet är vanligt förekommande gör att individen inte 

har samma förutsättningar att utveckla sina kontakter och sin kunskap. I det 

postmoderna samhället är kunskapen en viktig del för att kunna överleva. Alla 

världens länder har olika nivåer av utveckling och rikedom, de sociala problemen 

uppkommer i samband med dessa nivåer. Ett fenomen kan vara just ett socialt 

problem i ena delen av världen men inte i den andra, vilket gör det sociala 

problemet till någonting som är konstruerat (ibid.). Att beskriva en grupp som ett 

socialt problem innebär inte bara att namnge ett fenomen hos en grupp, utan också 

en social definiering, vilket kan skapa rent etiska problem om individerna som 

utgör gruppen inte anser att beskrivningen är korrekt. Ett socialt problem bör ses 
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som en social process och ett samhälleligt fenomen, knutet till tid och vissa 

betingelser som tolkas och förändras utifrån kulturella regler (Hydén, 2002).  

   

Steriliseringsfrågan 
År 1906 steriliserades den första personen i Sverige, steriliseringen genomfördes 

på en kvinna i Lund. Samma klinik utförde fler steriliseringar och frågan togs upp 

av professor Gadelius som var positivt inställd till att sterilisera människor som 

omfattades av äktenskapsförbudet. Men det behövdes en lagstiftning för att 

kontrollera steriliseringarna (SOU 1929:14). Riksdagen beslutade år 1922 att 

tillsätta en utredning för att se vilka personer som var aktuella för sterilisering. 

Detta var början på steriliseringsfrågan. Under de kommande 19 åren gjordes tre 

utredningar vilka ledde till två lagstiftningar. Utredningarna kallades också 

förarbeten och var en del av steriliseringsdebatten, som pågick i många delar av 

samhället. Den återfanns i riksdagen, hos myndigheter, sjukvården, i media och i 

ideologiska föreningar. Dessutom fanns det en mängd olika aktörer i 

steriliseringsdebatten till exempel Medicinalstyrelsen, Rasbiologiska institutet, 

Socialstyrelsen, Svenska läkarsällskapet och Befolkningskommissionen (Tydén, 

2002). 

 

Steriliseringslagstiftningen har presenterats som en socialpolitisk åtgärd med 

rashygieniska, sociala och ekonomiska motiv. Den rashygieniska motiveringen 

grundade sig på en föreställning om att utrota eller förminska att oönskade 

arvsanlag fördes vidare. Rasförädling genom ett föräldraurval skulle förbättra 

befolkningskvalitén. Det sociala motivet är en ideologisk vidareutveckling av det 

rashygieniska motivet. Familjemiljön sattes i fokus och tanken var att förhindra att 

barn skulle växa upp i olämpliga miljöer. Personer som betraktades som asociala, 

t.ex. personer med utvecklingsstörning eller psykisk sjukdom antogs vara 

olämpliga föräldrar och skulle därför steriliseras. Det var oväsentligt om 

sjukdomsanlagen var ärftliga eller ej. Andra grupper som diskuterades och 

benämndes som ”asociala” var t.ex. prostituerade, svåra alkoholmissbrukare och 

svårt kriminella. Även för oss idag oklara benämningar som ”oförbätterliga 

lösdrivare”, ”vagabonder”, ”vissa arbetsskygga individer” och ”tattare” ingick. 

Genom sterilisering av dessa grupper skulle samhället uppnå det som motiverades 



4 

 

ur en ekonomisk synpunkt, att kostnaderna för sinneslövården och fattigvården 

skulle minska (Broberg & Tydén, 1991).  

 

Avsikten med de tre förarbetena var att få fram en bedömning som skulle gälla för 

en så konkret socialpolitisk åtgärd som sterilisering. Steriliseringslagstiftningarna 

får representera slutstationen i en debatt som inte bara handlat om rasförädling, 

utan också hur människor i sitt sociala sammanhang inte skall belasta samhället. 

Man värderade fysiska drag samt psykiska och sociala förutsättningar, dessa 

kategoriserades i indikationer som skäl till sterilisering. Det finns för denna studie 

tre aktuella förarbeten att undersöka, de utgavs 1929, 1933 och 1936 och hade en 

avgörande roll i lagprocessen. Förarbetena kan ge oss utredarnas värdering på 

olika egenskaper och miljöer och hur dessa föranledde olika sociala problem hos 

individen och för samhället i stort.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka konstruktionen och beskrivningen av det 

sociala problemet som motiverade steriliseringslagarna i Sverige på 1930-talet. 

 

Frågeställning 
Hur argumenterade utredarna i 1929, 1933 och 1936 års förarbeten för och emot 

sterilisering utifrån ett samhällsperspektiv samt sterilisering av individer utifrån 

eugenisk, social, medicinsk, kriminalpolitisk och humanitär indikation?   

 

Tidigare forskning 
Broberg och Tydén (1991) har undersökt antalet steriliseringar i Sverige. Mellan 

år 1935 och 1941 steriliserades ca 3000 personer. Efter den nya lagen 1941 så 

ökade antalet steriliseringar och nådde över 2000 per år mellan 1947-1952. Totalt 

rapporterades 63 000 fall av sterilisering in mellan åren 1935-1975. 

Anstaltsföreståndare, sjukhusläkare, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdnämnder 

stod tillsammans för 64 % av dessa ansökningar. Vilket visar att den enskilde 

själv hade mindre makt att påverka vilken beskrivning som användes vid 
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bedömningen om sterilisering, Det som enligt lagstiftningen kallades för 

sterilisering på frivillig grund var egentligen ett mellantvång där det kunde finnas 

krav på sterilisering för att bli utskriven från en anstalt (Broberg och Tydén 1991).   

  

Maja Runcis (1998) har i sin avhandling valt att belysa steriliseringsfrågan utifrån 

ett könsperspektiv. Kvinnors sexualitet problematiserades det fanns en 

övertalningsmetodik som tillämpades visades i läkarutlåtanden vid ansökning om 

sterilisering. Medans kvinnorna övertalades till sterilisering var det endast några 

få män som steriliserades utifrån sexuella orsaker. Anledningen anses vara den 

starka normbildning som startade under 1930- och 40 talet då samhället började 

intressera sig för de som betraktades som avvikande. Läkare och myndigheter 

utarbetade en normalstandard som utgick ifrån längd, vikt, födointag mm. Genom 

olika test kategoriserades beteenden och värderades i förhållande till idealbilden. 

Samma tidperiod myntades begreppet ”social hygien”, vilket kännetecknades av 

fysisk och psykisk styrka, hygien och mental renhet (Runcis, 1998).  

 

Metod 
Jag kommer i studien att göra en kritisk diskursanalys. Syftet med att använda 

denna form av metod är att diskurser i samhället beskriver och formar sociala 

strukturer och processer. Den kritiska delen är att ifrågasätta givna 

maktförhållanden i diskursen. Den kritiska diskursanalysen beskrivs dels som en 

särskild inriktning med ett angreppssätt som Fairclough själv skapade, men också 

som en övergripande riktning med andra angreppssätt där Faircloughs sätt också 

ingår (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Vetenskaplig ansats 
Jag har valt att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell för min 

diskursanalys som innefattar text, diskursiv praktik och social praktik.  
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Figur 1 ”Faircloughs tredimensionella modell” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Text 

Ett sätt att analysera en text är att leta efter en modalitet, som innebär att den som 

producerar texten förbinder sig till ett påstående i olika grad. Genom att använda 

sig av ord som ”jag tycker” (subjektiv form) och ”det är” (objektivt form) 

understryker man meningens sanning. Lägger man till ett ord som påverkar 

sanningshalten i det man säger, ”kan, kanske, möjligen” o.s.v. tillåter man 

mottagaren att tro något annat än det man faktiskt hävdar. Genom användandet av 

kategoriska modaliteter om ”sanning” på ett objektivt sätt så kan man upprätthålla 

en auktoritet (ibid.). 

 

Diskursiv praktik 

Texten, den som producerar texten och den som konsumerar texten är den 

diskursiva praktiken. Texten blir en diskurs när den konsumeras, tolkas och får en 

genomslagskraft på den som läser. Diskursen bidrar till att konstruera sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (ibid.). 

 

Social praktik.  

En diskursiv praktik är i sig inte ett neutralt och oberoende område utan måste 

sättas i kontext till en teori. Genom att utgå ifrån en sociologisk teori kan man 

undersöka den diskursiva praktiken och ställa frågor som: Hur framställer den 

diskursiva praktiken maktförhållandena mellan två grupper? I analysen av 

förhållandet mellan den diskursiva och den sociala praktiken och hur dessa 

DISKURSIV PRAKTIK 

SOCIAL PRAKTIK 

textproduktion 

TEXT

textkonsumtion
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påverkar varandra kan man komma fram till slutsatser som i sin tur är viktiga 

bidrag till förändring (ibid.). 

 

Källkritiska överväganden 
Det första som bör klargöras är vad som är min diskurs. Mitt källmaterial är 

förarbeten med förslag till lagstiftningar som är skrivna mellan 1929-1936. Denna 

typ av diskurs är socialpolitisk och till viss del medicinsk. Min förförståelse är att 

en socialpolitisk text handlar om förespråkande eller föredömande, författaren vill 

att mottagaren skall tycka antingen åt det ena eller andra hållet. Även om inte all 

politisk text är så uppenbart svartvit så kan man skönja åsikter i en text även om 

författaren förklarar argument som kan ligga emot honom. Texten är till för att 

diskutera men också övertyga, så Faircloughs textanalys med modaliteten sanning 

är en passande metod för att analysera åsikterna och dess presentation.  

 

Fördelen med att arbeta med originalkällor är att det endast blir min tolkning som 

står till grund för uppsatsen, jag behöver alltså inte tolka någon annan författares 

text gällande min diskurs. I och med detta så förminskar jag den dubbla 

hermeneutiken. Enligt Grönmo (2006) så innebär en dubbel hermeneutik en 

tolkning av ett redan tolkat material, vilket kan ge ett helt annat resultat än när 

man själv studerar originalkällan. Diskursen tolkar jag sedan utifrån 

stämplingsteorin.  

 

Avgränsning 
För att uppnå studiens syfte kommer jag att granska de tre förarbetena från 1929, 

1933 och 1936. Det finns dock omfattande material angående 

steriliseringslagstiftningen i form av protokoll från riksdagen, rapporter från 

medicinalstyrelsen, läkarjournaler och övriga litteratur i anknytning via forskning. 

Avgränsningen till de tre förarbetena görs i och med att dessa slutligen resulterade 

i 1934 års och 1941 års steriliseringslag. Förarbetena presenterar vilka grunder 

och indikationer som kan föregås av en sterilisering. På så vis ser jag 

åsiktsbildningen och förändringen mellan förarbetena och vad som kan ha 

påverkat tankarna om en steriliseringslagstiftning. Jag har tänkt att förarbetena 
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skall ge mig insikt i hur utredarna tänkte. Det är viktigt att vara medveten om att 

förarbetena är författade av olika många utredare. I ett fall endast en.   

 

Etiska överväganden  
Tvångssteriliseringarna som gjordes från och med 1935 och fram till 1975 var ett 

allvarligt ingrepp på människors frihet. Det är fortfarande ett känsligt ämne och 

genom att undersöka och återge dåtidens värderingar och fördomar finns en risk 

att man återanvänder kränkande ord. Det är viktigt att problematisera begreppen 

eller beskrivningarna utifrån förarbetena. Men eftersom det är beskrivningar och 

föreställningarna som skall undersökas, så är det viktigt att vissa begrepp finns 

kvar i texten. Det finns ett problem med hur man betraktar dessa personers 

tillskrivna begrepp som en ”svaghet”. Genom att betrakta någons beteende som 

”svagt” så placerar vi denne person i en hierarki gentemot någon som är ”stark”. 

Man kan dock säga att i ”relation till samhället vi lever i, är några starka, andra 

svaga” (Eliasson, 1995, s 67).  

 

Teori 
I studien kommer materialet att tolkas utifrån ett interaktionistiskt och 

stämplingsteoretiskt perspektiv, som betonar processer i samhället. Samhället 

består av sociala normer som ger samhället dess stabilitet. Både samhället och 

människorna som skapar normerna är föränderliga och man kan inte fullt förstå ett 

socialt problem genom att endast bedöma personen eller samhället. Sociala 

problem existerar på grund av de egenskaper vi människor tillskriver dem. 

(Månsson, 2002).  

 

Erving Goffman (1963) en av de främsta teoretikerna inom den symboliska 

interaktionismen, beskriver stämplingsprocessen utifrån sin teori som handlar om 

stigma och den sociala identiteten. Han menar att varje samhälle har sina mönster 

för att skapa kategorier samt vilka yttre och inre drag som skall betraktas som 

normala. Dessa mönster påverkar sociala spelregler och hur man bildar och 

upprätthåller relationer. Goffman (1963) tänker att värderingen av egenskaper 

egentligen handlar om relationer. Således har egenskapen i sig ingen 
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värdeladdning förrän den hamnar i en relation. Jag använder mig i uppsatsen av 

Goffmans begrepp social miljö, skenbar och faktisk social identitet, stämpling och 

stigma. Den sociala miljön företräds av samhället och olika grupper, där 

spelreglerna i umgängesformerna är öppet givna eller ogivna. Här får man en 

skenbar social identitet, man kategoriseras in i en grupp utifrån alla de egenskaper 

som är synliga och osynliga hos människan, det finns ett nästan oändligt antal 

begrepp som avgör vart och hur man placeras in i kategorierna. Några exempel är 

kön, etnicitet, ekonomisk status och så vidare. Kategoriseringen kan föregås av att 

man stämplas att inneha en viss egenskap, som är misskrediterande. Enligt 

Goffman (1963) innebär stämplingen ett stigma för den som drabbas, då den 

skenbara sociala identiteten påverkas och då skiljer sig ifrån individens faktiska 

sociala identitet, den självupplevda. Antingen kan man acceptera sin påverkade 

skenbara sociala identitet och ändå känna sig som ”normal” eller så påverkas 

individens faktiska sociala identitet. (Goffman, 1963)  

 

Centrala begrepp 
Inom steriliseringsdebatten har begrepp som ”eugenik”, ”rashygien” och 

”arvshygien” använts, de två sista begreppen är vidareutvecklingar av det första 

och de kan alla samröras med varandra.  

 

Eugenik 

Det äldsta begreppet ”Eugenik” härstammar från Storbritannien och skapades av 

Francis Galton 1883. Galton själv beskrev eugeniken som en vetenskap som 

studerar de faktorer som förbättrar de medfödda egenskaperna hos en ras. Han 

studerade intelligensens ärftlighet och menade att regleringar gällande äktenskap 

och familjestorleken skulle göras utifrån föräldrarnas begåvning. 

Vetenskapsmännen inom eugeniken kategoriserade och rangordnade individer 

utifrån fysiska egenskaper, bland annat genom att möta huvudform och storlek, 

samt utgå från vilken hudfärg individen hade. Dessa studier kom oftast fram till 

att den ”vita rasen” var överlägsen andra. (SOU 2000:20). Galton rangordnade 

grupper av människor genom att estimera deras ”naturliga talang”. Han studerade 

den naturliga talangen hos familjer från olika delar av samhället som t.ex. domare, 

militära officerare och roddare. Galton fann att den naturliga talangen ärvdes inom 
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familjer som var framstående inom sitt område (Galton, 1892). Begreppet 

”eugenik” kommer ifrån grekiskans eugenē´s 'av god ras', 'av god börd'.  

I Nationalencyklopedin hittar vi också en definition av begreppet: 

 

Den ovetenskapliga idén att förbättra människan genom biologisk 

förädling, t.ex. ökad barnalstring hos "lämpliga" föräldrar eller 

minskat barnafödande av förment olämpliga föräldrar genom t.ex. 

sterilisering. I Sverige kallas eugenik ofta rashygien eller arvshygien. 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

 

Tillvägagångssättet att öka eller minska barnalstringen utifrån vilken grupp av 

människor man pratar om kallas för positiv och negativ eugenik. För att tydligast 

visa skillnaderna mellan de två olika sätten att praktisera eugeniskt tänkande så 

presenterar Borberg och Tydén (1991) Myrdals reformförslag. Gunnar och Alva 

Myrdal ur boken Kris i befolkningsfrågan (1934) som föreslog ett antal sociala 

reformer för att underlätta situationen för barnfamiljer. Barnafödandet hade 

sjunkit och det var inte rationellt för unga att skaffa barn då det medförde 

kostnader och band kvinnan vid hemmet. Förutom detta var det mycket vanligt 

med trångboddhet, fattigdom och arbetslöshet. Makarna Myrdal menade att det 

var i samhällets intresse att undanröja extrakostnader för familjer i och med 

barnafödande men också reformera en rad områden såsom skola, hälsovården och 

byggnadspolitiskt. Samhället skulle med denna reform ta över ansvaret för 

uppfostran och hälsa. Detta skulle leda till fler barn men också en ökad livskvalité 

och på sikt en bättre kvalité i befolkningen. En sådan politik som Myrdals 

förespråkade grundar sig i en positiv eugenik. Den positiva eugeniken skulle 

innebära att barnafödandet skulle öka (Broberg och Tyden, 1991). 

 

Den negativa eugeniken riktade sig mot att förminska ”dåliga” anlag. Detta tog 

sig uttryck i invandringsrestriktioner, äktenskapsförbud, internering och 

sterilisering. I Chicago fanns en praktiserande läkare som tillämpade aktiv 

dödhjälp (eutanasi) under 1910-talet på funktionshindrade spädbarn i form att 

underlåta dem behandling och låta dem dö. På 20-talet tog flera amerikanska 

eugeniker avstånd mot eutanasi som eugenisk metod (SOU 2000:20). 
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Befolkningskommissionen framställde i sitt betänkande 1938 angående 

sexualfrågan, att dessa åtgärder skulle vara nyttiga för arvhygienisk sett värdefulla 

personer, medans de som betraktades som undermåliga skulle underlåta sig 

födelsekontroll eller sterilisering (Broberg och Tyden, 1991). 

 

Tituleringar 

Det förkommer olika titlar på grupperna som författade förarbetena, för att 

underlätta för läsaren kommer jag förtydliga vilka tituleringar jag använder mig 

av. Personerna som författade 1929 års förarbete kallas de sakkunniga. Ragnar 

Bergendahl var enmansutredare vid 1933 års förarbete och kallas därför vid 

efternamnet. 1936 års förarbete författades av medlemmar i 

Befolkningskommissionen och nämn därför efter myndigheten. När jag hänvisar 

till samtliga personer så benämner jag dem som utredare.  

 

Resultat och analys  
I kapitlet nedan så presenterar jag mitt resultat och analysen av denna utifrån 

Goffmans stämplingsteori.  

Steriliseringslagsutredningarna  
Första gången som steriliseringsfrågan togs upp i riksdagen var 1922. Då 

beslutade regeringen att en utredning skulle göras av medicinalstyrelsen, med 

uppgiften att utreda möjligheten att ha en steriliseringslagstiftning i Sverige. 1924 

var denna utredning klar och 1927 tillsattes ett antal sakkunniga av regeringen för 

att färdigställa ett betänkande med förslag till steriliseringslag. Förslaget ledde 

inte till en lagstiftning och samma år tillsattes Ragnar Bergendahl, professor i 

straffrätt, som enmansutredare. 1933 var denna utredning klar och det var denna 

som senare låg till grund för steriliseringslagstiftningen år 1934. År 1936 fick 

Befolkningskommissionen i uppgift att göra ytterligare en utredning som senare 

låg till grund för 1941 års lagstiftning (SOU 1999:2). 

 

I 1929, 1933 och 1936 års förarbeten motiverades sterilisering utifrån faktorer i 

samhället men också utifrån egenskaper hos individen. Varje förarbete 
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presenterade en åsikt om hur samhället skulle dra nytta av en 

steriliseringslagstiftning.  

 

Samhällsperspektivet 
Motiverande faktorer 

I den allmänna motiveringen i förarbetet från 1929 betonas att det är önskemål 

från samhället att förebygga födelsen av vissa individer som saknar förmåga att 

försörja sig eller oförmågan till att ha ett liv under vanliga samhälleliga former. 

De sakkunniga menar dock att enbart klasstillhörighet, inkomst eller begåvning 

inte har någon betydelse. Det skall i botten finnas en sjukdom av fysisk eller 

psykisk karaktär. (SOU 1929:14). 

   

Bergendahl tar i 1933 års förarbete upp hur viktigt det är att förebygga födelsen av 

undermåliga individer, vilket han kallar sjukdomsprofylaktisk orsak. Bergendahl 

hävdar att samhällets utgifter för vård av mindervärdiga har ökat. Genom att 

sterilisera fysiskt och psykiskt mindervärdiga människor så skulle samhället få en 

minskning av antalet sådana individer i kommande generationer (SOU 1933:22).  

 

I 1936 års förarbete menar Befolkningskommissionen att man inte skall sätta barn 

till världen som betungar stat och kommuner. De anser att i det moderna samhället 

med dess förbättrade hygien så har människor med kroppsliga och själsliga 

defekter större utsikter att nå mogen ålder och fortplanta sig. 

Befolkningskommissionen ger ett exempel: antalet människor med närsynthet och 

ögonsjukdomar ökat sedan tider då de utgjorde ett stort hinder för livsuppehället 

och därför också för fortplantningen. Beskrivningen är att tack vare 

befolkningspolitiken och den sociala hygienen som genomsyrar samhället, ökar 

fruktsamheten och leder till en ökad familjebildning. De sociala hjälpåtgärderna 

och den minskade barnadödligheten är en positiv utveckling. Dock tycker 

Befolkningskommissionen att sterilisering borde finnas som ett komplement till 

den sociala hjälpverksamheten, för att förhindra att undermåliga människors 

fruktsamhet ökar (SOU 1936:46).  
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Utifrån de allmänna motiveringarna i de tre förarbetena får man fram tre typer av 

motiverande faktorer; ett sjukdomsprofylaktiskt motiv, ett ekonomiskt motiv samt 

ett socialt motiv.  

 

Det sjukdomsprofylaktiska motivet är en rädsla för att folkstammen skall 

försämras, genom att sjukdomar som försämrar individer skall nedärvas och målet 

är att de undermåliga skall bli färre. Att utifrån denna motivering införa en 

steriliseringslagstiftning är att praktisera negativ eugenik. 

 

Det ekonomiska motivet är oron för att kostnader för vården av undermåliga 

individer skall öka. Oförmågan att vara självförsörjande och att barn till dessa 

kostar stat och kommuner pengar. Trots att utredarna pratade om kostnader fanns 

det ingen tydlig statistik och ingen jämförelse gjordes trots att det var sju år 

mellan förarbetena.  

 

Det sociala motivet är önskan om att människor skall ha ett liv under vanliga 

samhälleliga former. Det handlade inte om klass, pengar eller begåvning, man 

skulle kunna ta hand om sina barn så att de inte växte upp under dåliga 

förhållanden, något som kan tolkas som en form av barnperspektiv. Men 

fokuseringen ligger ändå på hur barnet kommer att bli som vuxen. Nämligen att 

barn som växte upp under dåliga förhållanden skulle kosta samhället pengar och 

själva inte kunna ha ett liv under vanliga samhälleliga former.   

 

Bergendahl levererar en stark åsikt i steriliseringsdebatten som innehåller det 

sjukdomsprofylaktiska och det sociala motivet: 

 

När fortplantningen medför fara för en själsligt eller kroppsligt undermålig 

avkomma ligger det oftast i individens eget och alltid i samhällets intresse 

att fortplantning förhindras. Ena eller båda föräldrarnas undermålighet 

skulle göra att barnet växer upp i en ogynnsam miljö och ej erhålla 

nödvändig vård och fostran för att utvecklas till samhällsdugliga 

medlemmar, är det åtminstone i vissa fall och under vissa förutsättningar 

lyckligare att barn ej födas (SOU 1933:22, s 14). 
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En tolkning av ovanstående citat blir: om man vet att barnet inte kommer att 

kunna leva efter samhällets normer, på grund av att det avviker mot denna norm, 

kroppsligt eller själsligt, så är det bättre att barnet inte ens kommer till världen. 

Även om det inte ens är 100% säkert att barnet blir undermåligt enligt 

beskrivning. Bergendahls text, men också de andra allmänna motiveringarna ger 

en beskrivning av den sociala miljön i vilket sammanhang människorna lever i. 

Samhället är på alla sätt överordnat, samhället vet hur medborgarna skall vara och 

hur de bör uppträda för att samhället inte skall kollapsa. Medborgaren skall 

anpassa sig efter samhället och inte tvärtom. Steriliseringslagstiftningen skulle i 

första hand vara till för samhället, samhället skulle vinna ekonomiskt, 

befolkningsmässigt och socialt. För att ytterligare motivera lagstiftningen så 

menar Bergendahl att sterilisering oftast skulle ligga i individens intresse. Detta 

påstående är intressant, eftersom den första lagstiftningen från 1934 endast 

reglerade sterilisering utan eget samtycke. Det presenteras som en sanning, men 

motiveras inte mer ingående. Man kan anta att det är för att rättfärdiga ett sådant 

oåterkalleligt och drastiskt ingrepp som sterilisering.  

 

Indikationer  
Eugenisk indikation 

I 1929 års förarbete menar de sakkunniga att det är ärftlighetsläran och kunskapen 

om sjukdomars nedärvbarhet som skall avgöra huruvida en person skall 

steriliseras eller inte. En ytterlighet i steriliseringslagen berörde barn till föräldrar 

med Huntingtons sjukdom: 

 

Även här återkommer också tanken att utföra det steriliserande ingreppet 

icke på den sjuke själv utan också på annan person – nu på hans ännu 

icke insjuknande barn. Sjukdomen uppträder först i relativt hög ålder, då 

den sjuk ofta icke längre alstrar ytterligare avkomma. Det är de ännu till 

synes friska barnen, som komma föra arvsanlaget vidare, och skäl finnes 

att utsträcka steriliseringsåtgärder till hela barnkretsen; ty då anlaget ej 

röjer sig före insjuknandet och steriliseringen måste företagas i tid, finnes 

ingen annan utsikt till effektivt bekämpande av sjukdomen än en åtgärd, 

riktad mot alla barnen; effektiviteten kan icke köpas för mindre offer än 
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att de barn, som äro fria från det dåliga arvet, göras 

fortplantningsodugliga jämte sina i arvshänseende sämre syskon (SOU 

1929:14 s 29-30). 

 

I 1936 års förarbete tar Befolkningskommissionen upp denna fråga igen med en 

tydlig ståndpunkt att man inte skall sterilisera friska bärare av sjukdomsanlag utan 

samtycke. Däremot skall dessa personer kunna ansöka om frivillig sterilisering 

där risken för nedärvning av sjukdomsanlag skall prövas från fall till fall. De 

menar att i vissa fall så är det önskvärt att sterilisera både sjuka och friska 

anslagsbärare för att kunna minska frekvensen av sjukdomen hos en grupp 

människor. Men att detta skall ske frivilligt (SOU 1936:46). 

 

Citatet ovan visar den mest extrema åsikten gällande sterilisering. Här gällde 

lagen inte bara den förälder som hade Huntingtons sjukdom utan också barnet. 

Barnet skall enligt de sakkunniga steriliseras för att sjukdomen inte skall föras 

vidare, på så vis hoppas de sakkunniga att sjukdomen skall minska eller försvinna. 

Här ser man tydligt en stämpling som leder till ett stigma. Stämplingen blir att 

barnet antas bära på arvsanlaget, stigmat för barnet är dels antagandet att de bär på 

arvsanlaget och dels steriliseringsåtgärden. Synsättet förändras i det senare 

förarbetet där Befolkningskommissionen tar avstånd från den typen av 

tillvägagångssätt. Tanken finns dock kvar att det är önskvärt att i vissa fall 

sterilisera friska anslagsbärare, men utifrån en frivillig basis.  

 

Befolkningskommissionen nämner alkoholism, vilket också likställs med morfin 

och kokain, som en anledning till sterilisering om psykisk undermålighet är 

orsaken. Är det fråga om kronisk alkoholism så är frivillig sterilisering motiverat 

men inte tvångssterilisering. Även där betonas vikten av att väga in psykiska 

egenskaper innan bedömning. (SOU 1936:46). Fokuseringen skulle inte ligga på 

själva missbruket och det är därför oklart vilka åsikter man hade om ärftligheten 

inom missbruk eller inom vilken kategori denna skulle hamna. 

 

Ytterligare ett område som endast behandlas av Befolkningskommissionen är 

sterilisering vid kroppsliga sjukdomar och missbildningar. De framhåller att 
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sterilisering utan samtycke vid kroppsliga sjukdomar ej kan komma i fråga. De 

menar att om det rör sig om svåra missbildningar så kan det vara tänkbart, men då 

sker oftast ingen fortplantning. Befolkningskommissionen tycker dock att frivillig 

sterilisering utifrån samma orsak är godtagbart. I de fall där det är önskvärt att 

alstrandet av avkomma förhindras, till exempel vid ärftlig blindhet, ärftlig 

dövstumhet, blödarsjuka och vissa svåra hudsjukdomar, måste frivilligheten ändå 

alltid betonas, speciellt när det gäller friska anlagsbärare (Ibid.). 

 

Social indikation 

De sakkunniga i 1929 års förarbete menar att gränserna gällande sociala skäl är 

mer odefinierbara och glidande än när det gäller sterilisering utifrån eugeniska 

skäl. Dessutom vävs dessa två skäl samman och bör också bedömas som samma. 

En viktig synpunkt är vårdnadssynpunkten, vilken ses som ett huvudmoment i den 

sociala argumenteringen. Grunden är alltid att en person har en form av sjukdom, 

såsom sinnesslöhet. Sedan förs en diskussion om hur sjukdomen nedärvs och hur 

vanligt detta är, därefter diskuteras personen i förhållande till en antagen bild av 

hur personer med den sjukdomsbilden beter sig, och vilka sociala konsekvenser 

ett sådant beteende kan få. De sakkunniga varnar dock för att basera sterilisering 

enbart utifrån sociala skäl. Sjukdomen skall bedömas vara av ärftlig orsak. De 

nämner dock att det finns svåra sjukdomar på det själsliga planet som skulle 

kunna vara starka sociala skäl men där ärftlighetsindikationer saknas (SOU 

1929:14). 

 

Även Bergendahl förespråkar att man inte endast skall tillämpa den sociala 

indikationen vid sterilisering. Han menar att föräldrarnas ansvar som 

vårdnadshavare står fast. Om en person inte är lämplig eller inte kan ha vårdnad 

om sitt framtida barn så skall denne steriliseras (SOU 1933:22). 

 

Befolkningskommissionen har dock en annan uppfattning och anser att 

sterilisering av sociala skäl på grund av undermålighet att ta hand som sina barn 

inte nödvändigtvis har en eugenisk motivering. De menar att det finns vissa fall av 

undermålighet som inte är ärftligt betingad, men där personen ändå ej kan 

handhava vårdnaden för sina barn. De menar att det måste röra sig som ett 
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psykiskt skäl, då kroppliga sjukdomar och defekter utgör antingen en medicinsk 

indikation, eller är en eugenisk eller blandindikation. Varje slag av sinnesjukdom 

som i perioder som skulle innebära oförmåga att ta hand om barn, innehåller 

perioder där personen är rättskapabel och lämplig att sköta ett barn. Då det 

handlar om frivillig sterilisering skulle den sociala indikationen kunna ha en 

vidare omfattning, nämligen intellektuell och moralisk undermålighet. Detta leder 

till en ny kategorisering: ”asocial”, som användes i beskrivningen ”asocialt 

levnadssätt” i 1941 års lagstiftning. Befolkningskommissionen ställer sig emot att 

sterilisera dessa människor utan deras samtycke, då det skulle strida mot den 

svenska rättsuppfattningen. I denna grupp skall de som är ”gränsfall” ingå, det vill 

säga de som lagen från 1934 ej kunde tillämpas på men där sterilisering var 

önskvärd. Att gå enbart efter en moralisk mindervärdighet är inte tillräckligt för 

att motivera sterilisering. Det måste också föreligga intellektuell undermålighet, 

som beskrivs som lindrig sinnesslöhet. (SOU 1936:46).   

 

Befolkningskommissionen menar att det utanför anstalterna, där de flesta 

undermåliga människorna finns:  

 

även finnas många undermåliga av samma slag, vilkas existens är 

betungande för samhället. Vissa typer av psykiskt undermåliga 

kriminella individer höra till denna kategori. Hit äro även att hänföra 

vissa arbetsskygga individer, t.ex. prostituerade, vagabonder m.fl. Ur 

social synpunkt är det obestridligen önskvärt, att asociala individer av 

förevarande uppenbart själsligt defekta typ bliva föremål för 

sterilisering i största möjliga utsträckning. (SOU 1936:46 s. 27)      

 

Det förekommer mycket stämplingar i ovanstående stycke, vissa av ovanstående 

kategorier människor beskrivs ytterligare. De har enligt 

Befolkningskommissionen ett ”fullkomligt ohämmat sexualliv” orsakat av en 

”abnormt stegrad könsdrift” (SOU 1936:46 s. 28). Andra beskrivningar är ”brist 

på normala hämningar”, ”patologisk passivitet och lättleddhet” som resulterar i 

”skrämmande stor fruktsamhet”. Befolkningskommissionen menar också att 

denna kategori utgörs av ett sämre arvsbiologisk material, och kostar stat och 
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kommun stora utgifter i olika former. Stämplingen som orsakar den skenbara 

identiteten leder direkt till ett stigma då de värderas negativt i förhållande till 

andra människor, arvsbiologiskt som ekonomiskt. De menar dock inte att 

fattigdom skall motivera sterilisering, det skulle kunna missbrukas och samhället 

skall inte på ett bekvämt sätt försöka undvika kostnader för hjälpåtgärder som 

skulle vara nödvändigt vid ekonomisk nöd. Fattigdom i barnfamiljer skall 

motverkas med hjälp av socialpolitiska reformer (SOU 1936:46). 

 

Både de sakkunniga och Bergendahl har fokuserat sig på att det sociala skälet 

alltid har ett eugeniskt skäl med sig. Bergendahl förefaller dock lite otydlig då han 

också menar att man skall steriliseras om man inte uppfyller föräldraansvaret, som 

är det sociala skälet. De sakkunniga nämnde också att de kände till att vissa 

sjukdomar på det själsliga planet inte alltid var ärftliga. Befolkningskommissionen 

tar fasta på detta och menar att det finns psykiska sjukdomar som inte ingår i den 

eugeniska indikationen, då dessa kanske inte alltid är ärftliga, därför skall man ta 

hänsyn till dessa när man bedömer sterilisering. De menar också att man skall 

tänka på de sjukdomar där föräldern klarar av att ta hand om sina barn i perioder. 

Att detta trots friska perioder påverkar föräldraskapet. Gällande de frivilliga 

steriliseringarna tar Befolkningskommissionen upp möjligheten att inte bara 

beröra föräldraskapet utan också intellektuell och moralisk undermålighet. Vad 

som menas med begreppen framkommer inte och det öppnar upp för godtyckliga 

tolkningar, framförallt för de som satte diagnoser i samband med sterilisering. 

Föreställningen om föräldraskapet visar sig tydligt. Experter på frågan skall 

bedöma om personen kan ta hand om sina kommande barn eller inte. Vilket ofta 

innebär att experten har redan en föreställning om personens föräldraförmåga.  

 

I 1929 års förarbete finns en uttalad fördom angående personer med sinneslöhet 

och fallandesjuka. Där sägs de sinnesslöa inte ha någon ansvarskänsla medan de 

fallande sjuka bryts ner av sin sjukdom vilket försvårar vårdnadsplikten (SOU 

1929:14). Detta är ett exempel på en stämpling som lett till en skenbar identitet. 
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Kriminalpolitisk indikation 

De sakkunniga skriver i 1929 års förarbete angående en kriminalpolitisk 

indikation till sterilisering att ”sådana åtgärder hava sålunda påyrkats, icke blott i 

sjukdomsprofylaktiskt syfte utan även i rashygieniskt till rasens förbättrande eller 

upprätthållande, såsom medel att minska samhällets utgifter för anstalts- och 

fattigvård och till förebyggande av sedlighetsförbrytelser” (SOU 1929:14 s.24). 

De sakkunniga ställer sig dock emot användandet av kastrering som straff för 

sedlighetsförbrytare. Det som talar emot ett sådant ingripande är iakttagelser från 

Schweiz där de sett att varken den sexuella lusten eller potensen försvinner efter 

kastration och det fortfarande finns en risk att mannen begår otukt och 

sedlighetsbrott. Det ansågs att det var att gå tillbaka till en ”barbarism” att utöva 

ett sådant straff.  Dock skulle det vara viktigt att hjälpa dessa förbrytare, även om 

hjälpmedlet inte motsvarar syftet. Risken med biverkningarna som kan 

uppkomma skall vägas mot samhällsynpunkten angående att man prövar 

hjälpmedel. Ett kort inlägg görs angående ”sexuellt abnorma”, att förebyggande 

åtgärder kan komma på tal. Men det står inte vilka dessa åtgärder skulle tänkas 

vara. Slutligen menar de sakkunniga att man utan särskild lagstiftning skall lägga 

rätten till sterilisering och avgörandet till läkaren som har hand om patienten 

(SOU 1929:14).  

 

I 1933 års förarbete motiverar Bergendahl det kriminalpolitiska syftet med 

förebyggandet av sexuella förbrytelser. Sterilisering skulle i så fall ske genom 

kastrering eftersom syftet inte är förhindra fortplantning utan utplåna könsdriften. 

En ytterligare motivering är att samhället befrias från en hotande fara men också 

att berövande av könsdriften skulle göra livet lättare för den kastrerade. Särskilt 

eftersom att vissa med en abnorm eller missriktad könsdrift interneras på anstalt 

och i och med sterilisering kan skrivas ut. Mot kastrering svarar kraftiga 

biverkningar och att könsdriften inte slocknar på en gång (SOU 1933:22). 

 

I 1936 års förarbete hänvisar Befolkningskommissionen till Bergendahl och 

hovrättsassessorn M Heüman, då de har fått i uppdrag att verkställa en utredning 

huruvida och under vilka förhållanden sedlighetsförbrytare skulle underkastas 

ingreppet kastrering. Befolkningskommissionen själva menar att sterilisering av 
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en person som begått sedlighetsförbrytelser kan motiveras av antingen eugenisk 

eller sociala skäl. Men man skall inte söka motiveringen till sterilisering i 

förbrytelsen utan snarare i de faktorer av vilka förbrytelsen endast är ett av flera 

symptom. Därför finner de inte heller någon anledning att ta upp kriminalpolitiska 

skäl för sterilisering. (SOU 1936:46). 

 

Ingen av författarna till förarbetena har definierat vad som menas med 

”sedlighetsförbrytare”, ”sexuellt abnorm” eller ”abnorm eller missriktad 

könsdrift”. Sedlighetsbrott finns med i nationalencyklopedin och likställs med 

ordet sexualbrott. Man kan alltså anta att sedlighetsförbrytare likställs med 

sexualförbrytare (Nationalencyklopedin, 2011). Gällande kategoriseringen som 

syftar på en abnorm könsdrift eller abnorm sexualitet, så finns det termer som 

liknar dessa. Såsom nymfomani, (abnormt ökad sexuell lust och aktivitet hos 

kvinnor), och satyriasis, (abnormt stegrad sexuell drift och aktivitet hos mannen). 

(SOU 1936:46). Nya motiv framkommer som en del av den redan allmänna 

sociala motiveringen, nämligen förebygga sexuella förbrytelser genom att utplåna 

könsdriften men också för att göra livet lättare för den som blivit kastrerad. Det 

pratas inte om huruvida dessa ovannämna kategoriseringar är ärftliga eller inte. 

Det kan vara så att detta var ett område som inte var undersökt. Motiven handlar 

snarare om ett ingrepp där steriliseringen kommer på köpet. Uppfattningen är att 

en abnorm sexdrift i alla fall är skadlig och att denna mycket väl kan leda till ett 

sexualbrott, därför borde det bäst för både individen och samhället, att kastrera 

personen. Även om det fanns exempel i Schweiz, som de sakkunniga hänvisar till 

i 1929 års förarbete, där kastreringen inte alls hade önskad effekt, så framkommer 

att samhället skall prova sig fram. Risken för biverkningar skall väga mot 

samhällssynpunkten (SOU 1929:14). I slutändan gjordes en utredning som enbart 

berörde kastrering av sexualbrottslingar och de som kan antas begå sexualbrott. 

Denna utredning resulterade i Lag (1944:133) om kastrering.     

 

Humanitär indikation 

Grundtanken i 1929 års förarbete var den humanitära indikationen att förskona de 

personer som ville ingå ett äktenskap, som också är bärare av ödesdigra arvsanlag, 
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deras föräldraskap. På så vis skulle samhällets och individens intresse gå hand i 

hand (SOU 1929:14). 

 

Bergendahl menar i 1933 års förarbete att det kan finnas många skäl till varför 

sterilisering skulle vara motiverat utifrån humanitära skäl. Till exempel för att 

kunna ingå äktenskap, att man tynges av tanken att föra vidare dåliga gener. Det 

kan bli möjligt att pröva hur stor nedärvningsrisken är och man kan kanske 

komma fram till att en sterilisering utifrån eugeniska skäl inte är önskvärd. Om 

personen då ändå vill sterilisera sig utifrån sin egen uppfattning, så kan man 

tillämpa det humanitära skälet. Ett annat fall är att en person som har epilepsi 

steriliserar sig för att få dispens för giftermål, förutsatt att personen inte är 

psykiskt sjuk. Dispens från konungen har meddelats när sökanden visat läkarintyg 

på att han/hon har blivit steriliserad. Bergendahl hävdar att den humanitära 

indikationen kommer ifrån diskussionen i utlandet, speciellt när det handlar om 

sociala motiv. Han menar att om tillskottet av ett barn i en familj skulle innebära 

att familjens försörjning skulle påverkas, eller allvarligt äventyras, så skulle 

sterilisering kunna bli aktuellt. Men att denna fråga inte på allvar framförts då 

man inte kan förutse hur pass en människas försörjning kommer att se ut i 

framtiden. Man kan inte enbart utifrån dessa ekonomiska skäl motivera en 

sterilisering som varar för all framtid. Det som ytterligare talar emot humanitära 

indikationen enligt Bergendahl är att lagstiftningen endast vänder sig till 

rättsinkapabla, det inte aktuellt med humanitär indikation då de aktuella inte har 

en psykisk defekt och den humanitära indikationen är menad att ske på frivillig 

basis (SOU 1933:22).   

 

Befolkningskommissionen är i 1936 års förarbete kritiska till om humanitära skäl 

ensamma är tillräckligt för sterilisering, det skulle medföra många otillräckligt 

motiverade steriliseringar. Det finns oftast andra skäl till sterilisering jämte det 

humanitära skälet. Befolkningskommissionen menar att om ödesdigra arvsanlag 

förekommer så finns det ju ett eugeniskt skäl till sterilisering. Därför blir det 

humanitära skälet överflödigt.  
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Det bör i samband härmed särskilt framhållas, att en stark fruktan för 

arvsrisk just kan vara uttryck för en psykisk rubbning av den art och 

det omfång att eugeniska skäl föreligga. Är däremot risken för 

avkomman obefintlig eller mycket ringa och bottnar alltså nämnda 

fruktan icke i sådan psykisk rubbning som nu nämnts, bör i de allra 

flesta fall rädslan för att få en sjuk avkomma kunna hävas. Lyckas ej 

detta, kan det vara frågan om en psykisk rubbning, som väl ej är av 

ärftlig natur och sålunda icke kan föranleda sterilisering av eugeniska 

skäl, men lik väl är så betydande att sterilisering av medicinska skäl 

bör ske (SOU 1936:46 s.54). 

 

Befolkningskommissionen motsätter sig att humanitära skäl skall kunna vara 

ensamt tillräckliga för sterilisering. Det finns ingen tillräcklig grund och dessa 

måste sammanvävas med eugeniska och sociala skäl. Tanken på den humanitära 

indikationen som frivillig verkar vara det försök från författarna till förarbetena att 

få steriliseringslagstiftningen som just humanitär. Påståendet är att individen ser 

det bästa för samhället och genomgår en sterilisering på grund av att man är orolig 

för att sprida sina gener vidare via barn, för att få det som det som de flesta runt 

omkring kunde få, ett äktenskap. Frågan är om detta var en idealiserad bild och ett 

önsketänkande utifrån ett rashygieniskt perspektiv. Det kan ses som ett skapande 

av en skenbar identitet hos de som var aktuella för den humanitära indikationen.  

 

Medicinsk indikation 

I 1933 års förarbete diskuterar Bergendahl medicinska orsaker till sterilisering 

som en indikation. Ett exempel på medicinsk orsak är om könsorganen blivit 

angripna av sjukdom, vilket då vanligtvis kastrering företogs. En annan orsak 

skulle vara om en kvinna vid havandeskap riskerade att ”ådraga sig en psykisk 

sjukdom” eller i kombination med en social indikation att ”tillkomsten av ett barn 

skulle medföra en så allvarlig rubbning av familjens ekonomi, att moderns hälsa 

härigenom skulle komma att nedbrytas”. Bergendahl ser ingen anledning att 

reglera sterilisering på grund av medicinska orsaker (SOU 1933:22). 
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Befolkningskommissionen menar i 1936 års förarbete att man måste utreda 

förhållandena omkring en eventuell sterilisering för att se om det föreligger rätt 

till sterilisering. De nämner en liknande situation där medicinska indikationen kan 

tillämpas, nämligen om en kvinna kan skadas psykiskt eller fysiskt på grund av ett 

havandeskap (SOU 1936:46). 

 

Blandindikation  

I 1936 års utredning så diskuteras blandindikationer, det vill säga där de flesta 

indikationerna kan ligga till grund för sterilisering. Kommissionen målar upp ett 

scenario med en familj, där sterilisering av olika skäl skulle vara befogat.  

 

Hit höra framförallt barnrika familjer i svårt läge, oftast med en 

utsläpad hustru, av vilkens arbete hemmet är beroende; situationen 

försvåras oftast av att mannen är hemfallen åt alkoholmissbruk eller i 

andra avseenden är socialt undermålig. Nytt havandeskap för hustrun 

och födande av ytterligare barn skulle förvärra det ekonomiska 

nödläget på ett sätt som måste allvarligt hota hela familjens välfärd 

(SOU 1936 s.65). 

 

Motiverande faktorer för en sterilisering är hustruns hälsa, ekonomiska skäl, att 

miljön är olämplig, alkoholmissbruket hos mannen och så vidare. 

Befolkningskommissionen diskuterar att det skulle vara möjligt att sterilisera 

mannen om han var psykiskt abnorm, annars skulle det vara svårt att få ett 

samtycke. Det får alltså bli genom kvinnan som man genomför steriliseringen på 

grund av en rad olika skäl. Scenariot med familjen i nöd visar på vilken bild som 

representerade tankarna om sterilisering. Det var en familj i svårt läge, socialt 

utsatta och i ekonomiskt nödläge. Klasstänkandet fanns ändå där, även om det i 

inledande kapitel i båda förarbetena inte låter så.   

 
 

 

 



Grupperingar 
      Egenskapsbaserade                         Miljöbaserade   

Schematisering 1: Grupperingar 

Typ av indikation  Tvång 

Beskrivning av personer 

Frivillighet 

Beskrivning av personer 

Lider av kroppsliga 
sjukdomar och 
missbildningar.  

Eugenisk Sinnesslöa, sinnessjuka, 
lida av rubbad 
själsverksamhet, 
fallandesjuka 

Risk för att ådraga sig en 
psykisk sjukdom vid 
havandeskap 

Social Sexuellt promiskuösa och 
moraliskt mindervärdiga 
kvinnor, lösdrivare, 
arbetsovilliga, manliga 
asociala element 

Utsläpade mödrar  

 

Medicinsk Sedlighetsförbrytare Rädda för skada vid 
havandeskap 

Kriminalpolitisk Sedlighetsförbrytare Sedlighetsförbrytare, 
sexuellt abnorma 

Humanitär  Fallandesjuka utan psykisk 
defekt, vid 
äktenskapsprövning 

 

Utifrån diskursen och indikationerna har jag kunnat se att människor 

stigmatiserades på olika sätt. Sterilisering motiverades utifrån egenskaper eller 

miljö.  

 

Egenskapsbaserat tvång 

De som tillhör denna grupp kan utifrån diskursen ses som de sociala problem som 

skulle anpassas till samhället eftersom de var avvikande. Tyngdpunkten lades på 

personens eget beteende.  
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Egenskapsbaserad frivillighet 

Även dessa personer sågs som sociala problem. Men det ansågs inte föreligga 

tillräckliga skäl till varför dessa skulle steriliseras med tvång. Gällande 

fallandesjuka utan psykisk defekt var det vid äktenskap som frågan om 

sterilisering skulle komma ifråga. Man ville inte uppmuntra dessa människor att 

gifta sig, men man ville inte heller förbjuda dem helt. Utredningarna hänvisade då 

till personens egen vilja till sterilisering.  

 

Miljöbaserad frivillighet 

Steriliseringen motiverades utifrån personens miljö. Dock fanns även här en 

stämpling som ledde till stigmatisering. De som kallades utsläpade mödrar 

betraktades som offer på grund av en hård miljö och också på grund av mannens 

missbruk. Denna grupp skulle skyddas från att föda fler barn, dels på grund av 

kvinnans hälsa, familjens ekonomi och på grund av mannens missbruk. Denna 

gruppering av kvinnor framstår alltså som offer för rädsla för fysiska eller 

psykiska konsekvenser av barnafödande. 

 

Värt att notera är att det inte finns något miljöbaserat tvång, vilket förstärker att 

det var uppfattningen om människor och deras sociala och psykiska egenskaper 

som främst avgjorde vilka grupper ansågs vara mest aktuella för sterilisering.   

 

Diskussion 
Steriliseringslagstiftningen motiverades rashygieniskt, socialt och ekonomiskt. 

Där fanns en rädsla för att befolkningen skulle försämras psykiskt och fysiskt, och 

därmed skapa en sämre social miljö som ledde till ökade kostnader för samhället. 

Det eugeniska motivet och det ekonomiska motivet är förklarade på ett tydligare 

sätt i förarbetena än det sociala motivet. I analysen har jag sett två sätt att förhålla 

mig till det sociala motivet. Dels ville man skydda avkomman från olämpliga 

föräldrar och dels ville man skydda samhället från när avkomman blir vuxen. Det 

finns alltså en stark antagen bild av hur barn kommer att bli när de växer upp med 

dessa personer som vårdnadshavare. Lagstiftningarna som följde visar resultatet 

av förarbetenas resonemang. I min analys har jag sett att vissa förslag om vilka 
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som skulle vara aktuella för sterilisering inte fullt ut tillämpades i lagstiftningen. 

Den medicinska indikationen förelågs inte av någon omfattande motivering, men 

hamnade ändå i lagtexten. Utifrån de grupperingar jag sammanställt och min 

analys så anser jag frågeställningen vara besvarad. Jag övergår till min fortsatta 

diskussion.  

Man kan ställa sig frågan om vad som hänt sedan de gamla steriliseringslagarna 

försvunnit. Många tänker sig att dessa lagar tillhör det förflutna och någonting 

som aldrig mer kommer tillbaka. Steriliseringsfrågan representerar ett gammalt 

synsätt med en tydlig stigmatisering av de som drabbades av åtgärden. År 1975 

omarbetades lagstiftningen till att enbart reglera sterilisering med eget samtycke. 

Det är dock viktigt att lyfta fram övrig lagstiftning som nu i modern tid reglerar 

både sterilisering och kastrering av människor. 

 I Lagen (1944:133) om kastrering finns spår av den gamla 

steriliseringslagstiftningen kvar: 

1 § Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift 

begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han 

kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill.  

Detsamma gäller om någon på grund av könsdriftens abnorma 

riktning eller styrka åsamkas svårt själsligt lidande eller annan 

allvarlig olägenhet.  

2 § Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att 

lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant 

samtycke ej föreligger. (SFS 1944:133) 

 

Jag har inte funnit någon statistik på hur många som blivit kastrerade, eller om 

denna lagen ens tillämpas idag. Det viktiga är vad samhället signalerar med att 

fortfarande i en aktuell lagtext ha med föråldrade kategoriseringar, men också att 

lagen i teorietisk mening kan tillämpas på de som inte kan ge sitt samtycke.  

 

Ytterligare spår av den gamla steriliseringslagstiftningen i Lag (1972:119) om 

fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Denna lagen omfattar personer som är 

transexuella och vill korrigera sitt kön. Kravet är att den sökande skall vara över 
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18 år och steriliserad eller saknar fortplantningsförmåga samt ogift. Tanken 

bakom att personen skulle sakna förmåga till fortplantning för att få genomgå en 

könskorrigering motiverades med att: ”Det skulle annars inte kunna uteslutas, att 

den som får manligt kön blir mor eller att den som får kvinnligt kön blir far” 

(Proposition, 1972:6, s.23) Man övervägde också att ställa kravet att man inte 

innan skulle ha egna barn, för att få genomgå en könskorrigering. Detta 

motiverades med att barnen skulle bli förvirrade och att man eftersträvade ordning 

och reda i släktförhållandena. Men det fanns en nackdel, man ville inte skilja ett 

barn från dess förälder i onödan, och hänvisade till barnets bästa (ibid.). År 2007 

kom ett nytt förslag till lag om ändrad könstillhörighet, där man bland annat 

förelog att ta bort kravet på sterilisering. Det vill säga att personen skall ha 

tillåtelse att spara säd eller ägg från sig själv för framtida befruktning. (SOU 

2007:16). 

 

Den nuvarande steriliseringslagen (SFS 1975:580) har en genetisk indikation där 

socialstyrelsen kan lämna tillstånd till ingreppet om det förekommer en risk att en 

psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag 

överförs till avkomman. Sterilisering sker på frivillig grund och tillämpas alltså i 

vissa fall fortfarande i Sverige. Fortsatt forskning skulle kunna fokusera på 

nuvarande lagar och dess utredningar, för att se vilka föreställningar det finns om 

de personer vilken lagen avser. Det tycks vara omöjligt att införa en 

steriliseringslag med tvångsinslag eftersom vi har en hälso- och sjukvårdslag som 

har en stark grund när det gäller patientens självbestämmanderätt.   

Kompensationen 
1999 kom lagen om ersättning till de som utsatts för sterilisering innan 1976 där 

myndigheter har varit inblandade. Ersättning för de drabbade är 175 000 kr. Lag 

(1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall. 

 

Slutsats 
Trots att de gamla diskrimineringslagarna kritiserats i media och i forskning så 

finns det fortfarande fragment kvar av dessa lagar. Mitt engagemang i frågan har 

väckts och stigmatisering av människor som berörs av nutida steriliseringslagar 
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hade varit intressant att undersöka. Dessutom finns det politiska debatter som rör 

kemisk kastrering av våldtäktsmän och pedofiler som hade varit lika aktuellt att 

granska, speciellt om man skulle kunna göra en studie av vad myndighetspersoner 

tycker i frågan. Steriliseringslagstiftningen anser jag visar att det inte ”bara är” att 

sterilisera vissa personer som man inte tycker är lämpliga att skaffa barn. Det är 

flera människor som berörs när diskussionen kommer igång. Den lilla aktuella 

folkskaran kommer att växa och till slut kommer inte frågan endast rikta sig mot 

föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, utan också på sådana saker som 

ekonomi och funktionshinder. 
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Bilaga 2 
Steriliseringslagarna 
Tydén (2002) sammanfattar steriliseringslagarna i sin forskning. 

Den första steriliseringslagen, Lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, 

sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet, trädde ikraft 1935 och 

reglerade fall där steriliseringar skedde utan eget samtycke. Steriliseringar med 

eget samtycke reglerades inte lagmässigt fram till 1941 då den nya lagen om 

sterilisering kom till. Denna lag reglerade operationer som skedde med eller utan 

samtycke och kallades Lag om Sterilisering. Tydén (2002) har beskrivit 

förändringarna som gjordes i 1934 års lag om sterilisering och 1941 års lag om 

sterilisering.  

 

Förutsättning för operation 

Steriliseringar utan samtycke skulle enligt båda lagarna endast utföras på personer 

som var rättsinkapabla, de som ”saknade förmåga att lämna giltigt samtycke” till 

operationen. I 1934 års lag skulle personen anses lida av ”sinnessjukdom, 

sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten” samt att ”på grund av sin 

rubbade själsverksamhet varaktigt saknar förmåga att lämna giltigt samtycke”. I 

1941 års lagtext ändrades förutsättningen för operation utan eget samtycke till att 

personen ”på grund av rubbad själsverksamhet [saknar] förmåga att lämna giltigt 

samtycke”. Skillnaden i lagen innebar att man kunde ansöka om sterilisering en 

person som per definition var tillfälligt rättinkapabel, den tidigare lagen krävde att 

personen var varaktigt rättsinkapabel. (Ibid.). 

 

Giltiga skäl för operation (Indikationer) 

Lagen från 1934 hade endast två indikationer, social och eugenisk. 

För att en social indikation skulle kunna tillämpas krävdes det att personen var 

”för framtiden ur stånd att handhava vårdnaden om sina barn”. Ett antagande som 

gällde personens kommande barn. Den eugeniska indikationen var uppfylld om 

personen kunde antas att ”genom arvsanlag på avkomlingar överföra 

sinnessjukdom eller sinnesslöhet”. I 1941 års lagtext ändrades både den sociala 

och den eugeniska indikationen. I den nya definitionen av eugenisk indikation 
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utvidgades villkoren vilket gjorde lagen mer omfattande. För en eugenisk 

indikation gällde att en person kunde antas att ”genom arvsanlag på avkomlingar 

överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårtartad sjukdom eller svårt 

lyte av annat slag”. För en social indikation sades att personen är ”för framtiden 

uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om barn” detta på grund av 

”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten” eller 

”asocialt levnadssätt”. Dessutom tillkom ”asocialt levnadssätt” och man behövde 

inte längre vara ”ur stånd” utan ”uppenbart olämplig” att sköta sina barn (Ibid.). 

 

Förutom förändringarna angående social och den eugenisk indikation så införde 

man en tredje indikation, den medicinska. Som löd: 

 

Är på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinna påkallat 

att hon steriliseras för att förebygga havandeskap som skulle medföra 

allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, må, ock med hennes samtycke 

sterilisering enligt denna lag företagas å henne. 

(SFS 1941:282) 

 

Steriliseringsfrågan utomlands  
1855 kom Nordamerikas första steriliseringslagstiftning i Kansas, denna var en 

rent rasistisk lag som bara gällde kastration av mörkhyade män. Mannen kunde 

dömas till kastration om han försökt att våldta eller redan hade våldtagit en vit 

kvinna eller försökt tvinga henne eller tvingat henne att gifta sig med honom. Det 

var oklart i förarbetet om denna lagen någonsin tillämpades. 1907 fick staten 

Indiana en steriliseringslag som gjorde det möjligt för läkarna att sterilisera de 

som var intagna på statliga anstalter. ”vaneförbrytare, idioter, sinnesslöa och 

våldtäktsförbrytare, som vore fysiskt och psykiskt oförbätterliga och olämpliga att 

fortplanta sig”. Även fallandesjuka nämns som en kategori individer som lagarna 

kan tillämpas på. I vissa av staterna kan lagarna tillämpas på sexuellt perversa och 

moraliskt degenererade personer vilkas degeneration är ärftlig. (SOU 1929:14) 

 

Sakkunniga i Danmark föreslog i förarbetet till lagstiftningen att sterilisering 

skulle kunna tillämpas på två kategorier individer dels hos sådana som ”hos vilka 
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könsdriftens abnorma styrka eller riktning utsatte dem för risken att begå 

förbrytelser och därmed åstadkomma fara för dem själva och samhället”, och dels 

sådana som åtnjöt anstaltsvård och rörande vilka det måste anses vara av 

synnerligen stor vikt för samhället, att de sattes ur stånd att fortplanta sig. (SOU 

1929:14) 

 

I Norge fanns 1929 ingen lag om sterilisering. Men det förekom en debatt om 

sterilisering av sedlighetsförbrytare och frivillig sterilisering av patienter med 

abnorm könsdrift. Målet var att de skulle bli befriade från denna drift. (SOU 

1929:14) 1934 fanns det utrymme i lagen att kastrera ”idioter” och ”imbecilla” om 

det inte fanns hopp om tillfrisknande eller förbättring. Lagen grundade sig på att 

vederbörande inte skulle kunna försörja sig och sin avkomma, eller om personen 

hade ett sjukligt sinnestillstånd eller betydande kroppsligt fel som skulle komma 

överföras på avkomman, eller att vederbörande på grund av abnorm könsdrift 

skulle komma begå sedlighetsförbrytelser. (SOU 1936:46) 

 

I Finland kom steriliseringsfrågan på tal under 1912 i Helsingfors, ett 10-tal 

personer steriliserades fram till dess de finska myndigheterna uppdagade detta 

några år senare. Då kom också ett förbud mot sterilisering. De som steriliserades 

var sannolikt ”sinnessvaga förbrytare”. 1926 tillsattes en kommitté som skulle 

utreda frågan om sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallande sjuka på 

sociala och allmänmänskliga grunder. (SOU 1929:14) 1935 kom 

steriliseringslagen som innebar att person kunde bli steriliserad om man genom 

lagakraftvunnen dom befunnits skyldig till brott eller försök till brott som utvisar 

att hans köndrift är abnormt stark eller missriktad och att han kan anses farlig för 

någon annan person. Den finska lagstiftningen skiljde inte på sterilisering och 

kastrering. (SOU 1936:46) 

 

I England uttalades sig British Medical Association 1906 om att sterilisering 

skulle vara nödvändigt med hänsyn till den stora fruktsamheten hos människor 

med psykiska defekter. 1909 bildades ”Eugenics Education Society” men 

steriliseringsfrågan mötte på motstånd och Board of control (hospitalstyrelsen) tog 

avstånd ifrån sterilisering reglerat i lagstiftning.  (SOU 1929:14) 
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I Tyskland utfördes den första steriliseringen redan 1897 av en gynekolog som 

skulle förhindra att en kvinna med sju barn skulle få ännu ett då de övriga barnen 

var ”abnorma” och ”sinnesslöa”. Frågan väcktes starkare efter kriget då frågan 

kom upp om man i kriget förlorat ”värdefullt människomaterial”. Åsikterna var 

för en lagstiftning men frågan var hur ingreppet skulle utföras och vilka 

sjukdomar som skulle gälla som indikation. 1929 hade ännu ingen lagstiftning i 

Tyskland kommit till (Ibid.). Lagen ändrades 1935 till att omfatta även ärftlig 

blindhet och dövhet och svår ärftlig kroppslig missbildning, men också vid svår 

alkoholism. Polismyndigheten skulle lämna bistånd till åtgärdens genomförande 

eftersom det var tillåtet att använda direkt tvång. (SOU 1936:46) 
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