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Abstract 

The aim with this study is to investigate how racial biology gained its foothold in the 

Swedish welfare society, the consequences it entailed and how to motivate sanctions 

against individuals who were considered to deviate from the norm. In order to investigate 

these issues, I have used discourse analysis as a method. The material I have used has 

consisted of motions to the Swedish parliament, journal entries and other documents of 

importance that have been written during this time. The consequences of racial biology are 

the eugenics measures that affect a large group of the population, through sterilization and 

institutionalization. The actions are motivated by the need for protection of society and the 

need to reduce the risk of degeneration of the genes. The most evident in the documents, 

to the Swedish parliament, regarding the establishment of a racial biology institute are cost 

effective and degeneration issues.  
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1. Inledning 

Under sekelskiftet 1900 står Sverige inför en rad utmaningar, ca en miljon människor har 

emigrerat till USA och en uppfattning var att nationen blev uttömd på dess bästa och 

ungdomligaste blod (Broberg & Tydén, 2005). Det fanns alltså en risk att Sverige skulle 

urholkas på goda arvsanlag. Samtidigt pågår stora politiska förändringar vilket orsaka oro 

i de samhällsbevarande leden genom de organisationer som uppkommer: arbetarrörelsen, 

nykterhetsrörelsen, kvinnorörelse m.m. Vilka identifierar sociala och ekonomiska problem 

som arbetslöshet, missbruk och hemlöshet (ibid.).  

I och med industrialiseringen sker en förflyttning av människor från landet in till städerna 

(Broberg & Tydén, 2005). Samtidigt fanns farhågor för att den snabba industrialiseringen 

skulle kunna bidra till en försämrad befolkningskvalité samt leda till ökade kostnader 

genom att individer exkluderades på grund av sina svagheter (ibid.).  

Alla dessa faktorer har sammantaget påverkat det som senare kom att kallas rasbiologiskt 

tänkande. Botemedel mot degeneration bestod av upplysning och hygien, och vi börja 

identifiera defekta individer som en viktig orsak till samhällets problem. (Broberg & 

Tydén, 2005) Ur detta föds tanken på att inrätta ett institut där dessa frågor kunde forskas 

på för att kunna förhindra degeneration av det svenska folket och år 1922 upprättas det 

Rasbiologiska institutet i Uppsala (Lundmark, 2007).  

Efterföljande år präglas av statligt sanktionerade eftergifter för individer som inte passar 

in i normen (Broberg & Tydén, 2005).  Rasbiologin dominerar starkt i Europa i början på 

1900-talet och Sverige är en av de främst ledande inom rasbiologin, vi har ett högt aktat 

rasbiologiskt institut (ibid.). Institutet spred kunskap om avvikande individer och utförde 

stora undersökningar för att nå svar och finna faktorer till avvikande beteende. Människan 

har ett grundläggande behov av att finna orsak och samband i relation till olika fenomen, 

det eller den som avviker från normen kommer ofta präglas av olika särbehandlingar från 

samhället (Goffman, 2014). Samtidigt har normer och föreställningar förändrats över tid, 

och behandlingen från samhället har präglats utifrån de faktorerna (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Önskan är att få ta del av olika dokument från arkiv i Sverige som rör den tidsperiod jag är 

intresserad av. Jag vill undersöka hur rasbiologin fick sitt fästa i det svenska samhället och 
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vilka konsekvenser det förde med sig för den enskilde som inte passar in i normen (Broberg 

& Tydén, 2005). För att kunna belysa hur funktionsnedsättningar är något som varit 

beroende av normer, attityder, kultur har handikappvetenskap varit en fördelaktig ansats. 

Då handikappvetenskap är en tvärvetenskaplig ansats som inkluderar ”medicinsk och 

teknisk”, ”beteendevetenskaplig” samt ”samhällsvetenskaplig” kunskap kan detta nyttjas 

för att studera mitt valda ämne.  

Uppsatsens syfte, ämnesval och tillförande av ny kunskap är i sig inte världsomvälvande. 

Då mycket av all forskning vill ge sig an att förutse framtiden, så finner jag en förtjusning 

av att undersöka historien för att få en ökad förståelse för samtiden. Detta för att finna 

orsaker till hur vi tänker idag, hur vi funderar/resonerar och se vilken påverkan historien har 

haft i berörda områden. Rasbiologin i sig är ett beforskat område, med stort fokus på andra 

världskriget och till viss del om Lundborgs forskning om samer och lappar. Dock tycker jag 

mig se att det fortfarande finns infallsvinklar om hur rasbiologin påverkade gemeneman och 

utifrån detta har jag gjort mitt ämnesval.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rasbiologin fick sitt fäste i det svenska 

samhället, vilka konsekvenser det medförde och hur man motiverade sanktioner mot 

individer som man ansåg avvek från normen.  

Frågeställningar 

• Vilka motiveringar låg till grund för upprättandet av Rasbiologiska institutet i 

Uppsala? 

• Hur behandlades avvikande individer av samhälle och stat? 

• Hur motiverade/legitimerade man sanktionerna mot avvikande individer?  

• Vilka konsekvenser fick rasbiologin i Sverige? 

Avgränsningar 

Urvalet kommer avgränsas till att handla om dokument som har tydliga kopplingar till när 

rasbiologin var som störst, dvs. som tar tydligt avstamp i rasbiologin eller dokument som 

har skrivits under denna tidpunkt. Urvalet kommer bestå av motioner och dokument som 
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har behandlats i kammaren/riksdagen, litteratur och texter som är skrivna vid denna 

tidpunkt, dvs. första hälften av 1900-talet. De motioner jag vill inkludera är de som låg till 

grund för skapandet av Statens institut för rasbiologi, sinnessjuklagen samt 

steriliseringslagarna.  

Som ett komplement kommer jag att använda mig av dokument från sinnessjukhus skrivna 

vid den här tidpunkten. Då kommer jag att använda mig av regionarkivet i Lund, då tidsbrist 

inte ger mig möjlighet att samla in och analysera dokument från andra regionarkiv. 

Dokumenten skulle kunna bestå av journalanteckningar på intagna samt läkare och 

psykiatrikers egna anteckningar och tankar.  Då jag måste avgränsa mitt område kommer 

jag behöva välja bort material från fördetta rasbiologiska institutet i Uppsala som inte går 

att få tag på distans.  
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2.  Bakgrund 
 

Lösningen på problemen 

Under 1800-talet sker stora samhällsförändringar vilket resulterar i oro hos medborgarna 

(Lundmark, 2007). Andelen medborgare i samhället ökar, som ett resultat av minskad 

spädbarnsdöd, vaccinering och ökad levnadslängd. Samtidigt finns det idéer om en ny 

vetenskapsdisciplin som kan erbjuda lösningar på det problem som nu samhället ställs inför. 

Denna nya forskningsgren – rasbiologi – får snabbt fäste i stora delar av Europa och USA.   

Samhället i kris  

De reformer och sociala förbättringar, som från rashygieniskt håll 

måste krävas, fodra icke blott samvetsgranna och vidlyftiga 

utredningar, utan också direkta utgifter. De är en ofrånkomlig 

skyldighet, att dessa frågor bli lösta – landets största värde, det goda 

folkmaterialet, står på spel! (Lundborg, 1918 s.5) 

Vid 1900-talets början kan i princip vilka fördomar som helst få fäste. Medborgarna hyser 

en stor respekt för professorer och deras kunskap. Detta kan också ha legat tillgrund för att 

rasbiologin fick sitt fäste i Sverige (Lindquist, 1997). Framstående professorer och forskare 

målar upp en bild av hur Sverige var hotat om man inte hindrade personer med undermåliga 

anlag från att fortplanta sig och det fanns en tro på att de samhällsproblem som existerade 

skulle kunna steriliseras bort, ex: brottslighet, fattigdom och utvecklingsstörning (ibid.). 

Lundborg förespråkar starkt för att det är ytterst nödvändigt med rashygienisk forskning för 

att kunna identifiera de individer som är bäst respektive sämst lämpade att fortplanta sig. 

Lundborg menar att rasblandning är skadligt och utgör ett hot mot den ariska rasen.  

Individer med avgjort dåliga arvsanlag böra därföre ej i någon större 

utsträckning föröka släktet. Främjandet av den kvalificerade 

arvssubstansens utveckling sker genom urval. […] det är lättare att 

ordna så, att verkligt urartade människor, så som vagabonder, svåra 

vaneförbrytare, sinnessjuka o. a. genom asylering eller på annat sätt 

förhindras att efterlämna avkomma än att häva urartningen, då den 
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redan uppkommit. […] Folkets framtida existens måste betryggas. Det 

sker genom en klok befolkningspolitik i rashygienisk anda. 

(Lundborg, 1918 s.4) 

Rashygienens påverkan 

Rashygienen har sina rötter från slutet på 1800-talet. En stark förespråkare för rashygien var 

Francis Galton vars åsikt var att vi måste ta ansvar för människans utveckling och avla bort 

mindre önskvärda gener. Som ett resultat av detta kom steriliseringslagarna till (Broberg & 

Tydén, 2005). Rashygienen nöjde sig inte med att endast sterilisera personer med oönskade 

arvsanlag utan i Tyskland propagerades det även om att man borde utrota de som redan 

existerade, då dessa ansågs vara en ekonomisk börda för samhället samt en fara för den 

nationella hälsan (Kvist Geverts, 2015). Gruppen med oönskade arvsanlag bestod först av 

personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning, men den kom senare att 

inkludera även andra grupper så som judar och homosexuella. Initialt var det endast passivt 

våld som tillämpades på mentalsjukhusen, så som svält. Senare utvecklades metoderna till 

dödliga injektioner och systematiska mord genom gasning och kremering av oönskade 

människor (ibid.).   

Sällskap för rashygien 

Det första sällskapet för rashygien bildades i Tyskland år 1905, ”Deutsche Gesellschaft für 

Rassenhygiene”, av bland annat Alfred Ploetz (Lundmark, 2007). Sällskapet har ett tydligt 

mål, först ska de övertyga allmänheten ”att de oönskade sinnesslöa ville undkomma bördan 

av sin existens, men inte kunde uttrycka det. Att döda dem var en barmhärtighetshandling.”. 

Sedan ska gruppen lägre stående även komma att inkludera andra grupper som – Jehovas 

vittnen, judar, zigenare, homosexuella – som alla var ovärdiga att leva (Kvist Geverts, 

2015). I Tyskland gör psykiatrikerna propagandafilmer som visas på alla biografer i 

Tyskland (ibid.). 

Några år senare bildas en svensk variant. Svenska sällskapet för rashygien bildades år 1909 

i syfte främja forskningen kring rashygien samt sprida kunskap (Broberg & Tydén, 2005). 

Sällskapets två främsta mål är att få upprättat ett rasbiologiskt institut samt bidra till 

införande av steriliseringslagar (Lundmark, 2007). Under den tidpunkt som sällskapet är 
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aktiva så lyckas de uppfylla båda dessa målen (ibid.). Rasbiologiska institutet upprättas år 

1922 i Uppsala och den första steriliseringslagen träder i kraft 1934 (ibid.).   

Svenska sällskapet för rashygien ger också ut en skriftserie under åren 1919–1923. Texterna 

är skriva av bland annat Herman Lundborg och Nils von Hofsten.   

Aktion T4  

Den tyska rasbiologiska rörelsen skiljer sig från den svenska, då dessa inrättar ett statligt 

finansierat utrotningsprogram vid namn Aktion T4 (Kvist Geverts, 2015). Den tyska 

rasbiologiska rörelsen välkomnar nazisterna till makten, då dessa ger rörelsen både politiskt 

och ekonomiskt stöd som i gengäld ger psykiatrikerna ett medicinskt rättfärdigande för 

deras folkmordspolitik (ibid.). Aktion T4 var ett eutanasiprogram som mördade drygt 

70’000 personer med psykisk och intellektuell funktionsnedsättning (ibid.). Detta gjordes 

med syftet att rena rasen från oönskade arvsanlag och de avvikande individerna kallades 

”ovärdiga att leva” (Lindquist, 1997). Metoderna som initialt börjat på mentalsjukhusen 

spred sig sedan vidare till koncentrationslägren (Kvist Geverts, 2015).  

Rasbiologiska institutets uppkomst 

År 1922 inrättas det statliga institutet för rasbiologisk forskning i Uppsala (Lundmark, 

2007). Redan år 1918 röstar nobelkommittén för medicin igenom ett förslag om att 

finansiera ett rasbiologiskt institut, dock föll förslaget året därpå med en röstmarginal i 

Karolinska institutets lärarkollegium. År 1920 fogas en riksdagsmotion av yttrande av 

ledande forskare i Sverige och riksdagen börjar behandla frågan.  

Steriliseringslagarna 

Lundborg förespråkar tidigt för att identifiera undermåliga individer för att kunna 

åstadkomma en dränering av dessa i samhället. Dock lyckas han aldrig åstadkomma några 

vetenskapliga resultat som kunde vara användbara i andra forskningssammanhang.  Ett av 

rashygienens tydligaste resultat är steriliseringarna, varpå den första trädde i kraft år 1935 

för att kunna kontrollera degenerering av rasen (Lindquist, 1997). Lagen innefattar till en 

början personer med förståndshandikapp, sinnessjukdom och ärftliga kroppsliga sjukdomar. 

Efter viss revidering av lagstiftningen som kom även andra individer att inkluderas, där till 
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sociala skäl som antisocialitet, sexuell omoral, oförmåga att vårda barn, alkoholism, 

lösdriveri etcetera. 

Lägre stående raser målas upp som ett hot mot den nordiska rasen och att det därmed ansågs 

vara av vikt att bevara samt stärka inslaget av nordisk ras inom befolkningen. År 1935 börjar 

raslagar tillämpas i Nazityskland för att förbjuda äktenskap och andra utomäktenskapliga 

förbindelser mellan det tyska folket och mindre attraktiva folkgruppen så som judar och 

romer (Lindquist, 1997). Obligatorisk sterilisering av personer med vissa mentalsjukdomar 

och allvarliga fysiska handikapp inrättas år 1933 i Nazityskland. Även om vi i Sverige 

delade samma tankebanor likt tyskarna gällande sterilisering, så gick den svenska 

rashygienen aldrig likalångt som den gjorde i Nazityskland. Efter år 1939 börjar man, i 

Nazityskland, döda undermåliga individer men bland annat injektioner och gasning (ibid.). 

Frontfigurer inom rasbiologin i Sverige 

Herman Lundborg var en svensk läkare och framstående rasbiolog. Lundborg utvecklade 

metoder för rasundersökning, då han mätte – fotograferade – samlade och jämförde utseende 

(Lindquist, 1997). Han uttalade sig om hotet av rasblandning och dess degenererade 

effekter. Lundborgs metoder används inom SS och flera av hans vetenskapliga verk inom 

området rasbiologi översätts till både tyska och engelska. År 1922 inrättas Statens institut 

för rasbiologi med Herman Lundborg som institutets chef. Han är också en av de som är 

med och skriver motionen som sedan resulterar i upprättandet av institutet.   

Alfred Petrén var psykiatriker, rasbiolog samt socialdemokratisk riksdagsman. Under ett 

flertal år var han också inspektör för sinnesslövården. Petrén var drivande i frågorna kring 

steriliseringslagstiftning samt inrättandet av sinnessjukhus och sinnesslöanstalter 

(Lindquist, 1997).  

Nils von Hofsten var rasbiolog och Socialstyrelsens expert i steriliseringsfrågor. Han tog 

dock tydligt avstånd från antisemitism och andra nazistinspirerade tendenser (Lindquist, 

1997). 
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Min bakgrund i relation till ämnet 

Min kandidatuppsats i socialt arbete handlade om avvikande beteende och sinnesslöa under 

1900-talets första början. I min kandidatuppsats nämner jag hur det skulle vara intressant 

att undersöka likheter mellan två sinnessjukhus – Vipeholm och Alsterdorf. Samt att göra 

detta i relation till rasbiologiska ideologier och eutanasi. Som att se på vilka aspekter som 

bidragit till rasbiologins fäste, hur samhällets uppfattning såg ut av bland annat sinnesslöa.  

Eftersom jag saknar grundläggande kunskaper i tyska samt tidsaspekter, så finns inte 

möjligheten att göra en djupgående analys i dokument för att jämföra patientjournaler från 

Vipeholms sjukhus och Alsterdorf. Även om det fortfarande är något som jag skulle vara 

intresserad av att göra i framtiden. Då hade jag gärna undersökt om det fanns något tydligt 

samband med dödsfallen på Vipeholm och de rådande föreställningarna om rashygien och 

degenerationsfara. Istället lägger jag fokus på hur rasbiologin fick sitt fäste i Sverige, vilka 

var frontfigurerna, hur legitimerades maktutövning etcetera.  

Så med utgångspunkt från de resurser jag har, så har jag valt att avgränsa mitt område till 

att endast inkludera svenska dokument. Uppsatsen kommer ta tydligt avstamp från min 

kandidatuppsats, i form av vald teori och metod samt inriktning. 

Vid uppsatsskrivande måste man vara medveten om att man har en viss förförståelse med 

sig in i processen som bygger på tidigare erfarenheter samt upplevelser kring ett visst 

fenomen. Som tidigare erfarenhet av funktionshinderområdet har jag varit verksam inom 

LSS i snart 8 år, men jag har även stött på personer med intellektuell funktionsnedsättning 

i tidigare anställningar. Detta medför en risk för att jag är mindre objektiv i relationen till 

texterna när det gäller likabehandling och värdesättning av människor, då jag per 

automatik gör ett ställningstagande gentemot den svagare parten. Det finns alltså en risk 

att detta skulle kunna färga analysen, även då jag varit medveten och försökt åstadkomma 

en distansering samt göra objektiva bedömningar.    
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3. Begreppsredovisning 

Rasbiologi ”vetenskapsgren som sysslar med utforskandet av de (ärftliga, klimatologiska, 

sociala) faktorer som utöva inflytande på människorasernas uppkomst o. utveckling.” 

(SAOB, tryckår 1956) Lundborg definierar rasbiologi följande: 

Rasbiologin är en social-medicinsk disciplin, den bör betraktas som 

en samhällsvetenskaplig gren. Det gäller för densamma att fördjupa 

vår kunskap rörande urartningen (degenerationen), sålunda utreda de 

djupast liggande orsakerna till brottslighet, vanart, alkoholism och 

annan undermålighet, i vad form den än uppträder. (Lundborg, 1922:a 

s.12) 

För rasbiologin gäller det att skydda folken mot farliga inre fiender, 

vilka hota att alldeles förgöra dem. (Lundborg, 1922:a s.19) 

Rasbiologins uppgift var att finna vetenskapliga belägg för att kunna skilja raser från 

varandra, detta genom att använda sig av yttre fysiska faktorer dvs. rasmarkörer (Lundmark, 

2007). Dessa inkluderar främst formen på huvudet, men även färg på hud, hår och ögon. 

Genom att använda sig av ett skallindex (Retzius index) delades befolkningen upp i antingen 

långskalliga eller kortskalliga, varpå de tillskrevs olika egenskaper. Långskalliga ansågs 

vara mer renrasiga samt hade mer högtstående egenskaper än andra (ibid.). Bland annat 

definierades arier med att vara blonda, blå ögda och med högre intellektuell förmåga.  

Rashygien (eugenik) ”sammanfattningen av de åtgärder som syfta till att förbättra (1. 

Förebygga tillbakagång i) rasens 1. Befolkningens biologiska kvalitet (gm att öka 

frekvensen av gynnsamma arvsanlag, vilket i sht sker gm att från fortplantningen utesluta 

individer som äro bärare av mindervärdiga 1. defekta arvsanlag), eugenik, arvshygien; 

stundom i inskränktare anv., om åtgärder som avse att motvärka ogynnsamma 

rasblandningar; äv. om teorierna för 1. läran om dessa åtgärder.” (SAOB, tryckår 1956) 

Eugenik ”vetenskapen om de faktorer av biologisk 1. Social natur som kunna förbättra 1. 

försämra kommande släktens kroppsliga 1. andliga kvalitet; äv. om praktiska strävanden att 

förbättra (1. förebygga tillbakagång i) folkrasens kvalitet; rashygien, rasförädling.” (SAOB, 

tryckår 1922)  
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Eutanasi (dödshjälp) ”lätt o. smärtfri död; åtgärder för att bereda (en obotligt sjuk, för 

döden liggande person) en så smärtfri död som möjligt.” (SAOB, tryckår 1922) 

Rasbeskaffenhet ”beskaffenhet med avs. på rasen 1. rasegenskaperna.” (SAOB, tryckår 

1956)  

Degeneration ”tanken att arvsanlag hos stora grupper höll på att skadas genom att ”fel” 

människor skaffade många barn, eller genom att arvsanlag skadades genom droger, 

industriutsläpp eller helt enkelt genom det ”moderna livets” skadliga inflytande.” 

(Lundmark, 2007).  

Sinnessjukhus – sinnesslöanstaleter 
Institutioner där individer med psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning förvaras. 

Beroende på klassifikation, definieras de antingen som bot- eller obotbara. Institutionerna 

upprättas i gamla militärkonsoller och syftar till att öka avståndet mellan lägre stående och 

övriga medborgare.  

Sinnesslö ”som lider av sinnesslöhet, psykiskt utvecklingsstörd 1. Efterbliven; ofta i 

substantivisk anv., om person som lider av sinnesslöhet. Bildbara sinnesslöa, imbecilla. 

Obildbara sinnesslöa, idioter.” (SAOB, tryckår 1968)  

4. Litteraturgenomgång/tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för den litteratursökning jag har gjort, samt 

synliggöra de påståenden som finns på mitt problem. I avsnittet kommer jag även att ge en 

redogörelse för vilka resultat och slutsatser som tidigare forskning har dragit utifrån studier 

på samma fenomen som jag är intresserad av.  

Litteratursökningen har gjorts på ett flertal datorbaser, bland annat har jag använt mig utav 

Summon, Swepub och google för att nå tidigare forskning. Bibliotekens egna söktjänster 

har också nyttjats i jakt på litteratur för att få en bakgrundsförståelse till ämnet samt se vilka 

infallas vinklar som tidigare har använts. Begrepp som jag har använt mig av har varit 

rasbiologi, rashygien, sterilisering, sinnesslö, sinnessjuk, eutanasi.  

Inom ämnet rasbiologi finns det en del skrivet och den samtida forskningen är överens om 

att oskyldiga individer har drabbats av rasbiologins härkomst. Steve Sem-Sandberg har 
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skrivit en roman baserat på verkliga händelser som skildrar rasbiologins inverkan på 

samhället och hur den påverkade den enskilde individen. I sin roman skildrar han de stora 

eutanasi-projekt som skedde på Steinhof där ett stort antal barn med funktionsnedsättningar 

fick sätta till sina liv (Sem-Sandberg, 2014).  Kritik har förekommit mot hans roman då hans 

karaktärer är fiktiva och kritikerna menar att han då tagit sig friheter i sina skildringar om 

förintelsen. 

Lindquist (1997) har skrivit boken Förädlade svenskar för att bidra till debatten kring 

tvångssterilisering som utsatta människor drabbades av. Han lyfter rasbiologin i både från 

svensk synvinkel, men sätter även in det i en internationell kontext. Resultatet som Lindquist 

lyfter är hur gemeneman drabbas och hur vanliga människor steriliseras och placeras på 

institution på lösa grunder.  

Broberg som varit verksam på Lunds Universitet har skrivit en bok angående den 

rasforskning som skedde på institutet i Uppsala. Boken ”Statlig rasforskning” är skriven 

utifrån källstudier som granskar verksamheten som sådan. Tillsammans med Tydén har 

Broberg även skrivit boken Oönskade i folkhemmet, rashygien och sterilisering i Sverige. 

Boken är en av de första i sitt slag, där en studie avslöjar ingående detaljer i den 

steriliseringspolitik som rådde under 1930- till 1970-talet (Broberg & Tydén, 2005).  

Studien är gjord, inte i syfte att urskulda det som har hänt på grund av rashygien, utan för 

att erkänna det faktum att det har skett och att det möjligen fortfarande pågår men i en annan 

tappning, så som genom fosterdiagnostisk (ibid.). Broberg och Tydéns resultat visar på 

omöjligheten att uppskatta exakt hur många individer som steriliserades och om det skedde 

frivilligt (ibid.). Det må hända att majoriteten skrev under sina steriliseringspapper själva, 

men oftast kunde de ske genom ett fakultativt tvång, så som att man blev frisläppt från 

särskolan om man genomgick en sterilisering (ibid.).  

Det finns några avhandlingar som är baserade på den svenska sinnessjukvården och har sin 

utgångspunkt i början på 1900-talet. De två jag haft mest samröre med är Eivergård samt 

Ökvist avhandlingar. Eivergård’s avhandling Frihetens milda disciplin berör de disciplinära 

åtgärder som individer drabbades av när de blev intagna på en anstalt under denna 

tidsperioden. Individerna förlora alla sina rättigheter, detta inklusive rätten över sina egna 

kroppar (Eivergård, 2003). Liknande skildringar går att återfinna i Ökvist avhandling En 

sinnessjuk värld: mentalsjukhusens epok i Sverige 1910–1960 speglad genom S:ta Gertruds 

sjukhus i Västervik (Ökvist, 2010).  
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En annan som varit väldigt engagerad i handikappfrågor var barnpsykiatrikern och 

professorn Karl Grunewald, som inte bara skrivit inom området men även varit verksam vid 

Socialstyrelsen. Grunewald har varit drivande i frågan av att avreglera institutionsvård och 

förbättra levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hans texter 

har både varit skrivna utifrån ett nutida perspektiv men han har även skrivit mycket utifrån 

historiska aspekter.  

 

5.  Teori  

Angående teoretiska utgångspunkter så har jag valt att använda mig utav Faricloughs 

kritiska diskursanalys, denna kommer jag även att tillämpa som metod. Orsaken till att jag 

valt just diskursanalys är för att jag vill undersöka hur ’avvikande från samhällsnormer’ kan 

bidra till hur individer behandlas olika. I diskursanalysen ligger fokus inte endast på att 

förstå verkligheten utan även på hur samhället skapas inom diskurser. Diskurser skapas 

genom hur vi diskuterar ett fenomen vilket också påverkar vårt synsätt. 

Jag kommer att kombinera Faircloughs kritiska diskursanalys tillsammans med Goffmans 

teorier om stigmatisering samt Foucaults teorier om diskurser och makt. Foucault resonerar 

om tankar kring makt mellan institutioner och enskilda individer i samhället (Foucault 

1971), detta skulle kunna bidra till en fördjupad inblick i makthanteringen av utsatta 

individer och hur makt och tvång legitimeras med stöd av rådande diskurser. Därför känns 

Foucaults resonemang om diskurser och makt som applicerbara i relation till den 

undersökning jag är intresserad av att göra. Eftersom diskurser är beroende av tid och rum 

så har också vårt synsätt förändrats över tid. Det fenomen vi historiskt har funnit avvikande 

samt problematiskt kan i samtiden vara högst normalt och naturligt.  

Teorierna skulle kunna hjälpa till och belysa orsakssamband mellan uppkomsten av 

rasbiologin och dess konsekvenser för det svenska samhället. Dessa tre teoretikerna tar 

avstamp i avvikande beteende i sina resonemang vilket jag anser skulle gagna min analys 

och bidra till att få svar på de frågeställningar som utformats. 
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Kritisk diskursanalys som teori 

I följande avsnitt kommer jag fördjupa mig i Faircloughs kritiska diskursanalys och belysa 

de faktorer som kännetecknar de teoretiska utgångspunkterna. Kritisk diskursanalys kan 

tillämpas både som teori likväl som metod.  

Diskursanalysen har en socialkonstruktionisktisk ståndpunkt, vilket innebär att 

ståndpunkten är att det är vi människor som är med och skapar och upprätthåller världen. 

Utifrån hur vi karakteriserar och kategoriserar föremål, människor och fenomen tillskrivs 

även dessa egenskaper och karaktäristiska drag. Enligt teorin finns det alltså ingen självklar 

sanning, en stol är en stol eftersom vi har delgett stolen de karaktäristiska dragen och därmed 

skapat oss en sanning om vad en stol är. Som ett resultat för hur vi tillskriver 

objektegenskaper, påverkar det också vilken syn och behandling de får av samhället 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Lika så gäller det hur vi kategoriserar och behandlar människor. Den sanning som vi skapar 

om fenomen i världen är inte konstant, utan den förändras hela tiden av bland annat sociala 

faktorer, ny forskning osv. Vi kan således genom att göra en återblick i historien se hur vi 

historiskt sätt har agerat kring olika sorters av sociala problem (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). Genom att vi har konstruerat sociala problem har också vad som har ansett 

som ett socialt problem skiftat över tid men även hur behandlingen av dessa problem har 

skiftat (ibid.). Förr så ansåg man att det var ett socialt problem med kaffedrickande.  

I den kritiska diskursanalysen så anser man att den sociala världen är med och skapar 

diskurser samtidigt som diskurserna bidrar till att skapa den sociala världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Tonvikten i den kritiska diskursanalysen berör relationen 

mellan språkbruk och socialpraktik, där det centrala är att synliggöra denna relationen. 

Fokus involverar även hur vi upprätthåller den sociala ordningen med stöd av rådande 

diskurser samt hur diskurser är med och bidrar till social förändring (ibid.). 

Fairclough tredimensionella modell 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar hur den tredimensionella modellen är en 

analytisk ram som används för att analysera empirisk forskning om samhälle och 

kommunikation. Den tredimensionella modellen syftar till att varje språkbruk kan ses bygga 
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på tre dimensioner där språkbruket är en kommunikativ händelse. Nedan följer en 

redogörelse för de tre dimensionerna:  

1. Den faktiska texten utgör den första dimensionen, där man här lägger fokus på 

textens egenskaper utifrån undersökningar av valet av vokabulär, om det går att 

finna grammatiska mönster etcetera. När man analyserar textens egenskaper, i 

relation till en textanalys, vill man se hur dessa egenskaper är med och skapar 

diskurser i textinnehållet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Eftersom diskurser 

är föränderliga vill man se hur dessa är med och upprätthåller rådande diskurser om 

ett pågående fenomen, men man kan även se på hur språkbruk förändras och därmed 

är med och förändrar diskurser över tid. Därför är det intressant att följa övertid hur 

språkbruket förändras (ibid) 

 

2. Den andra dimensionen utgörs av den diskursiva praktiken, i vilken man studerar 

vilka diskurser som konstrueras i produktion och konsumtion av texterna, dvs. hur 

innehållet i texterna tas emot och tolkas av betraktaren (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

 

3. Sista dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell är den sociala praktikens 

nivå. I den ifrågasätter man huruvida en diskursiv praktik antingen reproducerar eller 

reformerar den aktuella diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Beroende på om den diskursiva praktiken antingen reproducerar eller reformerar 

diskursen kring ett fenomen så påverkar det den framtida föreställningen kring 

fenomenen (ibid.). Det är alltså i detta steg man kan se hur en diskurs förändras och 

faktiskt när den förändras, genom att analysera texter och dess innehåll. Om en 

diskursordning reformeras kan ett fenomen, som tidigare varit karaktäriserat med 

negativa drag, tillskrivas nya mindre laddade egenskaper. Det kan även ske omvänt 

att ett fenomen istället börjar tillskrivas negativa egenskaper (ibid.). Detta har skett 

många gånger under historien, bland annat har synen på personer med en 

homosexuell läggning skiftat genom tid. Från att ha varit ett kriminellt beteende, till 

ha varit ett sjukdomstillstånd som krävde institutionsvård och tvångssterilisering, 

tills idag då det är accepterat och helt normalt.  
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Fairclough menar att ideologier kan ses som konstruktioner av verkligheten som endast 

existerar i olika dimensioner av den diskursiva praktiken, varpå dessa ideologier är med och 

upprätthåller samt förändrar diskursen (Fairclough, 1992). Dessa ideologier kan uppkomma 

utifrån dominansrelationer som är beroende av klass och kön, och skapas i förhållande till 

dessa i vårt samhälle. Diskurserna kan vara mer eller mindre ideologiska, men att det är 

dessa som bidrar till att bibehålla en ojämn maktrelation (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). För att de ska i enklaste mån uppnå sitt syfte samt vara en naturlig del av samhället 

så förblir diskurserna oförändrade så länge ingen ifrågasätter dem (Fairclough, 1992).   

Goffman stigmatisering 

I min analys har jag valt att utgå från Goffmans teoretiska tolkningar om stigmatisering. 

Stigmatiseringsteorin bygger på att om ett fenomen avviker från normen i samhället så ökar 

risken för repressalier och negativ behandling oerhört, detta då annorlunda beteende kan ses 

som oönskat av samhället (Goffman, 2014). Vissa typer av avvikande beteende anses kunna 

utgöra ett hot mot samhället, där man då kan legitimera tvångsåtgärder för att skilja dessa 

mot övriga medborgare. Detta legitimeras genom att åberopa säkerhet för övriga 

medborgare i samhället (ibid.).  

Goffman definierar stigma enligt nedan:   

När främlingen befinner sig i vår närvaro, kan det framgå att han 

besitter någon egenskap som gör honom olik de övriga personer som 

tillhör den kategori där han inplaceras, någon mindre önskvärd 

egenskap. På så vis reduceras han i vårt medvetande från en fullständig 

och vanlig människa till en kastmärkt, en utstött människa. Att 

stämplas på det sättet innebär ett stigma, i synnerhet då den 

vanhedrade effekten är omfattande; stundom kallas det också 

oförmåga, oduglighet, handikapp. Det innebär en speciell diskrepans 

mellan den virtuella och den faktiska identiteten. (Goffman, 2014 

s.10)   

Goffman redogör i sitt citat för den faktiska samt den virtuella identiteten, varpå den första 

syftar på de egenskaper som individen är förenad med medans den virtuella identiteten 

istället är beroende av de egenskaper vi tillskriver individen utifrån våra egna erfarenheter 
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(Goffman, 2014). Stigman är enligt Goffman inte alltid synliga utan dessa kan även vara 

osynliga, och träder då inte fram förrän i specifika miljöer och när man kommit individen 

nära (ibid.). Individen har alltså i vissa situationer möjlighet att undanhålla sitt stigma och 

därmed bli accepterad av gruppen, medan i andra fall är stigmat så pass påtagligt att det inte 

är möjligt och därmed inte heller möjlighet att bli en fullvärdig medlem i gruppen (ibid). 

Goffman lyfter fram tre stigman (Goffman, 2014): 

1. Kroppsliga avvikandet, ex: missbildningar eller andra yttre avvikelser. 

2. Fläckar på den personliga karaktären, där individen är drabbad av ”viljesvaghet”. 

Ex: Homosexualitet, alkoholism, fängelsevistelse. 

3. Tribala stigma. Ex: ras, nation, religion. 

Min uppsats har sitt fokus på de individer som drabbades av rasbiologin, en grupp som kan 

stigmatiseras utifrån alla Goffmans tre stigman. Undersökningarna som gjordes på 

rasbiologiska institutet hade stort fokus på att undersöka och mäta det kroppsliga 

avvikandet. Samtidigt är stigma föränderligt, likt diskurser, och skiftar över tiden (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Foucaults teorier om diskurs 

Som ett komplement till Faircloughs kritiska diskursanalys har jag använt mig av Foucaults 

teorier om diskurs. Foucault hade sitt intresse i relationer mellan kunskap och makt, samt i 

normavvikande beteende. Han har bland annat författat och diskuterat diskursen om 

vansinniga personer. Vars diskurs var hårt präglad av begrepp som makt och begär 

(Foucault, 1971). Foucault belyser hur en diskurs kan legitimera beteende samt en 

maktutövares handling (ibid.). Samt vikten av hur en diskurs har möjlighet att upprätthålla 

maktrelationer som återfinns i samhället (Lindgren, 2007). Hans teorier om diskurs kan 

användas för att påvisa maktskillnader som uppstår i relation mellan stat och individen, samt 

hur institutioner och staten upprätthåller diskurser om tvånget utifrån legitima aspekter 

(Foucault, 1971). De mest uttalade aspekterna till varför jag valt att komplettera med 

Foucaults teorier är de faktum han synsätt på hur makt upprätthålls samt legitimeras i ett 

samhälle utifrån den tid och kontext som råder. Vilket, i relation, till mitt val av ämne är en 

implicit ingångsvinkel att belysa.  
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6. Metod 

Uppsatsen kommer att ha en kvalitativ ansats då materialet som bearbetas ska generera en 

förståelse och svar på de frågeställningar som jag tidigare lyft (Bryman, 2011). Då ämnet 

ter sig socialhistoriskt är den tilltänkta metoden att göra en diskursanalys på dokument då 

jag vill belysa och undersöka något som skett tidigare. Metoden användas vid analys på 

tidigare nedskrivna dokument för att kunna urskilja eventuella mönster och teman som kan 

uppstå (ibid.). 

I diskursanalysen ligger fokus på hur diskurser skapas och upprätthålls i samhället, men 

även det omvända hur samhälle och händelser skapas inom diskurser (Bryman, 2011). 

Diskursanalysen verkar också för att skapa en förståelse för verkligheten (ibid.). Denna är 

brukbar om man vill undersöka förändringar i olika synsätt (Bergström & Boréus, 2014). 

Intresset ligger i hur språkets konstruktion kan vara föränderligt beroende på tid, men även 

hur ett fenomen påverkas av rådande diskurser. Främst har jag använt Faircloughs teorier 

om kritisk diskurs, men jag har även kompletterat den med Foucaults teorier om makt och 

institutionalisering.  

Då syftet i min uppsats är att undersöka hur rasbiologin fick sitt fäste i det svenska samhället 

samt undersöka vilka konsekvenser det medförde och hur man motiverade sanktioner mot 

individer som man ansåg avvek från normen blir Foucault tankar om diskurs väl 

användbara. Foucaults resonemang skulle kunna belysa det faktum hur en diskurs är 

beroende på sättet vi pratar om något, vilket påverkar hur individer kategoriseras och 

behandlas av folk som upprätthåller diskursen (Bryman, 2011). Foucaults teorier om makt 

och institutionalisering kan bli användbara för att påvisa hur språkanvändning kan nyttjas 

för att legitimera tvång samt andra maktaspekter i relation mellan stat och individ 

(Bergström & Boréus, 2014). I teoriavsnittet har jag redan redogjort för Foucaults teoretiska 

begrepp.  

Kritisk diskursanalys som metod 

I teoriavsnittet redogjorde jag för hur Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på 

tredimensionella modeller, dvs – den faktiska texten, diskursiv praktik samt social praktik. 

Dessa kan analyseras oberoende av varande man även tillsammans (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). I texterna kan man kartlägga hur diskurser växer fram genom att analysera 
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hur en text är formad samt vilka vokabulärer som väljs (ibid.). Följande begrepp används 

vid analys av den faktiska texterna: 

o Interaktionell kontroll syftar till relationen mellan talare 

o Etos – berör vilket sätt identiteter skapas genom val av språkbruk i texterna 

o Metaforer används för att förstärka argument i texten.  

o Ordval – vilka vokabulär som väljs för att ex: beskriva ett fenomen 

o Grammatik – grammatisk uppbyggnad av text och innehåll. 

o Transitivitet – syftar till att belysa de ideologiska konsekvenserna som 

framställningsformer kan medföra, samt att kontrollera hur händelser och processer 

antingen förenas eller inte med objekt samt subjekt (ibid.).  

o Modalitet – handlar om, till vilken grad, författaren håller med om ett specifikt 

påstående. Modaliteten påverkar således diskursens konstruktion, varpå en 

kategorisk modalitet syftar till att något framställs som vetenskapligt förankrat när 

det egentligen enbart bygger på tolkningar av något (ibid.).  

Diskursiv praktik 

Den andra dimensionen utgörs av den diskursiva praktiken, i vilken man studerar vilka 

diskurser som konstrueras i produktion och konsumtion av texterna, dvs. hur innehållet i 

texterna tas emot och tolkas av betraktaren (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För att 

kunna analysera diskursiv praktik använder man sig av följande verktyg/begrepp:  

o Intertextuell kedja – vilket handlar om huruvida en text passerat flera steg innan den 

publiceras och hur det kan påverka innehåll pga. eventuella revideringar. Det kan 

handla om information som plockas bort eller läggs till pga. regler, riktlinjer och 

lagstiftning. Detta kan ha en viss påverkan när analysdelen genomförs (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

o Interdiskursivitet – syftar till hur texter är uppförda ifrån olika diskurser inom 

diskursordningen och på vilket sätt dessa identifieras i den faktiska texten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kan delas upp i två grupper, hög interdiskursivitet 

och låg interdiskursivitet. Där hög interdiskursivitet är kopplat samman med 

förändring av diskursen medans låg interdiskursivitet handlar om en reproduktion 

av rådande diskurs (ibid.).  
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Sociala praktikens nivå 

Tredje, och avslutande steget, i Faircloughs kritiska diskursanalys är social praktik. Det är 

här vi kan se eventuella förändringar av diskurser, men även på ideologiska konsekvenser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Om man är intresserad av huruvida den diskursiva 

praktiken antingen förstärker eller döljer ojämlika maktförhållande i samhället, så är det i 

den sociala praktikens nivå som de framkommer (ibid.). I den ifrågasätter man huruvida en 

diskursiv praktik antingen reproducerar eller reformerar den aktuella diskursordningen 

(ibid.).  

Beroende på om den diskursiva praktiken antingen reproducerar eller reformerar diskursen 

kring ett fenomen så påverkar det den framtida föreställningen kring fenomenen (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Det är alltså i detta steg man kan se hur en diskurs förändras 

och faktiskt när den förändras, genom att analysera texter och dess innehåll. 

Metodens förtjänster  

Fördelarna med att göra en dokumentanalys är att det inte finns några respondenter som kan 

vara avgörande för utfallet. Jag undviker risker med att inte få tag på respondenter, det finns 

heller ingen som behöver samtycka till hur materialet använts. Det finns heller ingen risk 

att jag färgas av respondenterna eller tycker synd om dem då jag använder mig av dokument. 

Risken för att jag ska påverka respondenterna med mina åsikter och tanker försvinner, 

eftersom jag ska tolka redan nedskrivna dokument. Eftersom handlingarna är offentliga och 

tillgängliga för allmänheten minimeras risken att respondenter skada, även då på grund av 

det faktum att det material som jag använder är gammalt så minskar risken att personer som 

nämns i dokumenten är vid liv (Bryman, 2011). 

Metodens begränsningar  

Dock återfinns alltid nackdelar med ens val av metod. Kvalitativa metoder har sin 

begränsning i att man inte kan generalisera undersökningen i ett representativt hänseende. 

De är i mångt och mycket specifikt inriktade på den undersökta målgruppen och allt för 

stora generaliseringar på andra målgrupper kan inte göras (Bryman, 2011).  

I mitt fall när jag använder mig av dokumentanalys på äldre dokument finns en risk för att 

det uppstår språkförbristningar och att jag missuppfattar ord och innebörd i texten. Det finns 
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heller ingen att ställa frågor för att kunna försäkra sig om att man har tolkat informationen 

korrekt om svårigheter skulle uppstå. Så i mitt fall när jag ska tolka materialet så är främsta 

hotet att det uppstår språkliga konflikter samt att meningsinnebörden förändras pga. olika 

tidsepoker (Bryman, 2011). Specifika begränsningar med diskursanalys är att man har fokus 

på hur text framställs samt eventuella kontureringar som uppstår, vilket kan ge en ökad risk 

för bortfall av andra iakttagelser.   

Metodenstillförlitlighet  

Bryman (2011) redogör för begreppet tillförlitlighet i relation till kvalitativa metoder och 

hur detta kan redovisas i fyra delkriterier likt följande: 

o Trovärdighet; berör studiens utformning och huruvida den följer de regler som 

föreligger, ex; de forskningsetiska principerna som jag nyttjat under arbetets 

process. 

 

o Överförbarhet; berör det faktum hur detaljrik undersökning samt redovisningen av 

studien är, beroende på kontexten och huruvida andra kan applicera de 

resonemangen till en helt annan kontext. Specifika begrepp som redovisas i detalj 

ökar möjligheten för överförbarhet i relation till min studie. 

 

o Pålitlighet; här är syftet ännu en gång gå ner i detaljnivå för att redogöra processens 

alla delar, detta för att göra det möjligt för läsaren att bedöma studiens alla delar. 

Redovisning av processen kommer bland annat ske i avsnittet ”Metodens 

tillvägagångssätt” där läsaren ges detaljerad inblick i hur jag har genomfört 

analysen. 

 

o Möjlighet att styrka och konfirmera; tangerar vid de objektiva aspekterna, dvs. att 

jag som författare inte ska påverka mitt material utifrån egna erfarenheter och 

värderingar. Fördelen i mitt fall är att jag använder mig av redan producerat material 

och kan således inte påverka några respondenter med mina egna värderingar, dessa 

kommer – om någonsin – så fall synas i analys och resultatdelen.  

Metodologiskt tillvägagångssätt  
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Texterna har bearbetats var för sig, där jag inledningsvis har valt att börja med motionerna 

för att sedan kompletterat med annat material. Inledningsvis när det empiriska materialet 

var insamlat valde jag att läsa igenom materialet objektivt för att urskilja och eventuellt sålla 

ut material som inte var av relevans innehåll (Rennstam & Wästerfors, 2011). Jag gjorde en 

så kallad gallring efter första genomgången av materialet, där material som inte var av 

relevans för mitt ämne lämnades åt sidan. Detta gjordes för att kunna uppnå det syfte jag 

formulerat i inledningen. Hyllmeter av text gicks igenom, innan en andra bearbetning av 

materialet gjordes. En del material valdes bort, för att de helt enkelt inte var utgivna på 

svenska eller engelska. Och jag hade således ingen möjlighet att förstå innebörden av 

materialet. En del material gallrades bort då de inte ansågs relevant för mitt syfte. Det kunde 

vara material som var skrivet av Lundborg men som berörde andra områden är rashygien 

eller sterilisering.  

Inför andra bearbetningen så valde jag att markera delar för att kunna urskilja mönster i 

texterna inför en framtida analys (Winther Jørgensen & Philips, (2000). De texterna som 

jag inte kunde markera i gjorde jag markeringar i ett anteckningsblock för att kunna urskilja 

mönster (ibid.). I ett tredje steg lyfte jag fram citat, samt gjorde en kategorisering av text 

och citat för att sedan avslutningsvis kunna göra en analys på det utvalda empiriska 

materialet (ibid.).  

Utifrån de mönster som urskiljs ur texterna så kommer dessa appliceras tillsammans med 

de teoretiska utgångspunkterna jag haft. Vid analys på mitt empiriska material har jag 

använt diskursanalytiska frågor (Bryman, 2011): 

• Hur framställs sinnesslöa i dokumenten? Vilka subjektiv, adjektiv tillskrivs de? 

(Boréus, 2011). 

• Återkommer det några karaktäristiskt framträdande drag? (Winther Jørgensen & 

Philips, (2000). 

• Vilka sanningar framställs i texterna? Hur återupprättas normativitet? (Foucault, 

1971) 

• Vilka kategorier omnämns i texterna? Och i vilken relation sätts de till samhället? 

• Vad hamnar i – respektive utanför – fokus i texterna? 

• Vilka maktrelationer uppstår samt upprätthålls i texterna? 

• För vilka produceras texterna och av vem? 
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• Finns det återkommande fenomen i texterna? 

Urval 

Urvalet kom att avgränsas till att handla om dokument som hade tydliga kopplingar till när 

rasbiologin var som störst, dvs. som tog tydligt avstamp i rasbiologin eller dokument som 

var skrivna under denna tidpunkt. Via bl.a. bibliotekets söktjänst tog jag reda på vilket 

material som fanns i Universitets bibliotekets magasin. Texterna var bland annat skrivna av 

Herman Lundborg, en av grundarna till vårt rasbiologiska institut.  

Urvalet kom även till att bestå av motioner och dokument som hade behandlats i 

kammaren/riksdagen, litteratur och texter som var skrivna vid denna tidpunkt. De motioner 

jag ville inkludera var de som låg till grund för skapandet av Statens institut för rasbiologi 

samt steriliseringslagarna.  

Som ett komplement använde jag mig av dokument från sinnessjukhus skrivna vid den här 

tidpunkten. Då kom jag främst till att använda mig av regionarkivet i Lund, då jag p.g.a.  

tidsbrist inte hade möjlighet att samla in och analysera dokument från andra regionarkiv. 

Dokumenten, som urvalet bestod av, var journalanteckningar på intagna samt läkare och 

psykiatrikers egna anteckningar och tankar.  Då jag var i behov av att avgränsa mitt område 

kom jag att behöva välja bort material från före detta rasbiologiska institutet i Uppsala som 

inte gick att få tag på distans.  

Urvalstekniken jag har använt mig utav kan liknas vid ett snöbolls- samt kedjeurval 

(Bryman, 2011). Eftersom jag har varit intresserad av konsekvenserna av rasbiologi samt 

vilka rashygieniska åtgärder som har blivit ett resultat av detta, så har denna modellen varit 

den mest lämpade. Jag har börjat gå igenom materialet och sen vart efterhand kompletterat 

när nya infallsvinklar och information har tillkommit (ibid.). Efter en första genomgång av 

materialet, resultera i att följande dokument valdes ut: 

- Fem motioner från riksdagen 

- En proposition från riksdagen 

- En SOU (statens offentliga utredningar) 

- Texter från Svenska sällskapet för rashygiens skriftserie 

- Meddelanden från inspektören för sinnessjukvård 

- Årsberättelser från Vipeholms sjukhus, från åren 1935-1945 
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- 34 patientjournaler från Vipeholms sjukhus 

Källkritik   

Vid analyser på dokument är det viktigt att vara källkritisk för att bedöma dokumentens 

kvalité. Det är samtidigt av vikt att kontrollera vilken som är avsändare samt mottagare, då 

detta påverkar syftet med texten. För att bedöma mina dokuments kvalité har jag använt mig 

av Brymans fyra kriterier (Bryman, 2011): 

o Autenticitet: Kan jag säkerställa vart dokumentet har sitt ursprung samt att det är 

äkta?  

Det empiriska material som jag har använt är inhämtat från riksdagens hemsida samt 

från två olika arkiv. Det finns därför ingen anledning att misstro att det empiriska 

materialet inte skulle vara autentiskt (Bryman, 2011). Det finns riktlinjer kring hur 

dokument av denna karaktär får hanteras, samt hur de arkiveras. 

 

o Trovärdighet: Ser jag några förvrängningar alternativt felaktigheter i texterna? 

Språkbruket har tämligen varit av annan karaktär då dokumenten är av det lite äldre 

slaget och därtill har det förekommit en del stavfel som skulle kunna påverka 

innebörden av innehållet. Stavfel förekom oftare i journalanteckningarna än i 

motionerna till riksdagen. Detta kan bero på att det var viktigare att undvika stavfel 

i formella sammanhang.  

 

o Meningsfullhet: Är dokumenten begripliga eller ser jag några otydligheter? 

Att bedöma huruvida dokumenten är begripliga och tydliga är inte helt okomplicerat. 

De innehöll många medicinska termer, ett äldre språkbruk och en del var handskrivet 

med skrivstil. Vilket påverkar mottagandet av texten. Rent informativt var de tydliga 

då de hade ett tydligt syfte samtidigt som innehållet kanske inte, läst i dagens 

kontext, alltid var begripligt då vårt synsätt har förändrats över tid.  

 

o Representativitet: Är de representativa? Eller skiljer de sig från dokument inom 

samma eller liknande kategori?  

Jag har inte hittat några indikationer på att dokumenten varit unika på något sätt. Jag 

skulle påstå att de är representativa utifrån den tidsperiod som de är skrivna i. 
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Uppbyggnaden av motioner ter sig liknande andra motioner skrivna vid denna 

tidpunkt. Samt materialet från arkivet speglar de föreställningar som fanns vid den 

här tidpunkten.  

Förförståelse 

Vid uppsatsskrivande måste man vara medveten om att man har en viss förförståelse med 

sig in i processen som bygger på tidigare erfarenheter samt upplevelser kring ett visst 

fenomen. Som tidigare erfarenhet av funktionshinderområdet har jag varit verksam inom 

LSS i snart 8 år, men jag har även stött på personer med intellektuell funktionsnedsättning 

i tidigare anställningar. Detta medför en risk för att jag är mindre objektiv i relationen till 

texterna när det gäller likabehandling och värdesättning av människor, då jag per 

automatik gör ett ställningstagande gentemot den svagare parten. Det finns alltså en risk 

att detta skulle kunna färga analysen, även då jag varit medveten och försökt åstadkomma 

en distansering samt göra objektiva bedömningar.    

Etiska reflektioner  

Vid forskning är det lämpligt att kunskapstillskottet jämförs mot den eventuella skada och 

negativa påföljd som kan uppstå hos undersökningsdeltagarna i studien. Under 

uppsatsskrivandet har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, 

vilka är följande: samtyckekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). Då jag använt mig av dokument och journaler så har 

det inte funnits några fysiska personer som kunnat samtycka till deltagande i uppsatsen. 

Majoriteten av de personer som min uppsats berör lever troligtvis inte idag. De material jag 

fått tillgång till är allmänna handlingar – vilket gemeneman kan få tag på – vilket gör det 

mindre komplicerat utifrån etiska principer. Då staten redan utifrån kriterier har bedömt att 

dessa dokument inte riskerar att skada eller ge men, då de inte omfattas av sekretess. Dock 

med respekt för de avlidna och deras eventuella kvarlevande anhöriga har jag valt att 

avidentifiera patienter och personer som nämns i journalerna. Avidentifieringen görs i 

enlighet med konfidentialitetskravet. Vissa individer kommer dock nämnas med namn, de 

berörda är personer som sedan tidigare är välkända för allmänheten - genom att ha lämnat 

tydliga avtryck i karriär eller liknande. 
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7. Resultatredovisning  

Nedan följer en redovisning för det resultat som mitt empiriska material har resulterat i. 

Patienterna kommer endast att redovisas med förnamn utifrån de etiska ställningstaganden 

jag gjort. All empiri kommer ej presenteras i resultatredovisningen, då ej allt var relevant 

för studien, vilket gör att vissa årtal saknas beträffande årsberättelser. Materialet kommer 

presenteras utifrån olika teman och mönster som har uppstått vid analys av det empiriska 

materialet, i relation till de teoretiska angreppsätt som jag redovisat för tidigare i 

uppsatsen.  

Motioner om Statens institut för Rasbiologi 

Den rasbiologiska forskningen, som arbetar för ett högt och ädelt mål: 

skydd mot släktets degeneration och främjande av goda 

rasegenskaper, växer sig för varje dag allt starkare. […] Denna 

forsknings uppgift är att närmare utreda och klarlägga alla de 

förhållanden beträffande ärftlighet och miljö, som förorsaka ett 

höjande eller sänkande av ett folks inre värde.. (Motion 1920:7 s.1) 

Under denna tidsperiod föreligger en stor respekt gentemot professioner så som läkare och 

psykiatriker, deras åsikter har vägt tungt och kan haft en inverkan på hur diskurser kring 

rasbiologi skapats i samhället och fått sitt fäste bland politiker och medborgare i landet. Då 

diskursanalys berör konstruktionen av hur vi beskriver ett fenomen samt hur detta påverkar 

våra föreställningar medför det också en legitimitet för de konsekvenser som diskursen 

skapar (Boréus, 2011). Så för att förstå hur, samt varför, läkare och professorer agerade som 

de gjorde så bör man ta i beaktande den tid, kultur och sociala samhällsklass som de levde 

i (Lindquist, 1997). Nedan redovisas ett citat ur en motion skriven av bland annat Alfred 

Petrén: 

Det folk, som i tid lär sig inse ärftlighetshygienens betydelse och 

förmår ställa sig dess fordringar till efterrättelse, kan möte framtiden 

med lugn. Ett folk, som stadigt degenererar, lär icke i längden kunna 

hålla sig uppe i kampen för tillvaron, hur militäriskt väpnat det än kan 

synas vara. Vi må komma ihåg att kulor och krut skydda oss icke för 
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tuberkulos, alkoholism, nerv- och sinnessjukdomar samt för andra 

dylika samhällsfiender. (Motion 1920:7 s.2) 

I motionen redogör Petrén, enligt hans mening, för det reella hot som samhället står inför 

och därmed poängterar vikten av ärftlighetshygiens betydelse. Petrén är delaktig i 

upprätthållandet av diskursen att sinnessjukdomar och degeneration utgör ett hot mot 

samhällets medborgare och deras framtid (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Samtidigt 

vilar det ett ansvar på samhällsmedborgarna att vara medveten om sina begränsningar 

(Motion 1920:7), samt önskvärt är att endast de med positiva arvsanlag bör fortplanta sig. 

Flertalet gånger i motionen lyfter Petrén vikten av ett institut i rasbiologi för att undvika 

undergång av det svenska folket. Hotet är tydligt – degeneration – och det är av yttersta vikt 

att forskningen får bedrivas så rashygieniska insatser kan tillämpas.  

Skall det svenska folket i framtiden kunna hävda sin ställning i tävlan 

med andra nationer och till fullo utnyttja sina naturliga resurser, skall 

det kunna undvika de faror, som hota med degeneration och 

undergång och använda botemedlen på rätta sättet. (Motion 1920:7 

s.6) 

Petrén är tydlig i sin sak framställan då han, utan egentligt vetenskapligt stöd, framhäver 

degenerationen som en potentiell undergång för det svenska folket.  Foucault (1971) menar 

att innehåll i texter kan få status som sanningar beroende på hur dessa formuleras. Petrén 

lämnar inget utrymme för att innehållet i hans motion skulle kunna bedömas som något 

annat är en sanning för läsaren samtidigt som han använder sig av kategorisk modalitet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Han använder, dvs., inte vetenskapligt stöd och 

forskning för att ge texten legitimitet, utan istället refererar han till andra aktade forskare 

och professorer för att ge sin text tillräckligt med auktoritet.  

I motionen angående varför de behövs anslag till att öppna ett vetenskapligt institut med 

inriktning på rasbiologi anförs det vara kostnadseffektivt att arbeta förebyggande mot 

degenerations hotet. Samtidigt framhäver man i texterna, inte endast, att samhället är hotat 

men även hur den enskilde lider av sin situation.  
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Det gäller inte bara att bota den sjuka individen, när den lider, det 

gäller i främsta rummet att förebygga. Det visar sig alltför ofta, att det 

är svårt, ja omöjligt, att råda bot för en sjukdom, när den kommit till 

utbrott. Däremot kräver det endast relativt små offer att förebygga 

densamma. (Motion 1920:7 s.7) 

Deras produktion av text framställs på ett sätt att det är en barmhärtighetsgärning mot den 

sjuka individen att sätta in åtgärder (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Och man 

använder detta som ett argument till varför det erligger ett behov av rasbiologisk forskning, 

dvs. motiveringen grundas i diskurser kring hur den sjuka individen har ett behov av att 

staten går in och reglerar deras tillvaro. Det konstrueras en sanning vilket bidrar till vår 

föreställning av fenomenet men även hur vi behandlar dessa individerna (ibid.). Men mest 

framträdande i kontexten är kostnadsbesparingarna som rasbiologisk forskning skulle kunna 

mynna ut i: 

>> Vi offra utan vidare oerhörda summor till uppfostringsanstalter och 

fängelser för att underhålla de raselement, som genom rasbiologiska 

åtgärder kunde betydligt nedbringas. […] ty så länge dessa olyckliga 

kategorier finnas, måste de också vårdas och omhändertagas. Med det 

sorliga är, att de måste finnas, så länge ej staten åtgör något för att gå 

till grunden, för att ta itu med det ondas rot, de mindervärdiga 

egenskapsanlagen. Och är det inte dålig ekonomi att villigt offra stora 

summor för att bibehålla elände, men ej ett öre för att förebygga 

detsamma, där vägar stå öppna? (Motion 1920:7 s.7) 

I relation till de anslag de eftertraktar står det faktum hur man beskriver de degenererade 

individerna. I språkbruket kan man se tendenser till hur identiteter skapas samt tillskrivelser 

av egenskaper hos individerna, så som att de är olyckliga, mindervärdiga (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Man upprätthåller en diskurs kring hur dessa individer ska ses 

som en lägre stående invånare i samhället, som förbehåller ett behov att omhändertagas och 

vårdas, samtidigt som man kan urskilja en önskan om att kunna rena rasen för att slippa 

omhändertaga dessa individer.  

Petrén lyfter fram många jämförelser med andra länder om varför man bör bifalla motionen 

om ett rasbiologiskt institut i Sverige. Han belyser tyska exempel som påvisar hur 
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kostnaderna ”för defekta, abnorma, brottsliga och asociala människor” (Motion 1920:7 

s.12) stiger och att man bör ”beakta upprättandet av rasbiologiska institutet som en absolut 

nödvändighet, ja rent av som ett nödvärn från staternas sida gent emot inre fiender.” (ibid.).  

Ett institut är nödvändigt och Petrén uttalar att ”samhället har tills vidare ingen annan utväg 

än att söka taga sig an alla dessa mindervärdiga individer av alla slag, alla dessa 

degenererade” (ibid., s.18). Dessa individer är kostsamma för samhället då de måste 

omhändertagas och placeras på anstalter. Petrén framhäver hur vetenskapen (rasbiologin) är 

en möjlig väg för att kunna skapa ett friskare människosläkte genom rashygieniska åtgärder 

(Motion 1920:7 s.18). År 1922 når de målet och institutet för Rasbiologi upprättas i Uppsala.  

Sinnessjuklag 

År 1931 implementeras lagstiftningen som reglerar vården samt intagningen av sinnessjuka 

och sinnesslöa patienter (SFS, 1929:321). Dessförinnan tillsätts en utredning, vilket 

kommer ligga till grund för det lagförslag som sedan bifölls (SOU, 1927:10). Placeringarna 

på institutioner görs ofta på godtyckliga grunder, det krävs inte alltför mycket. Det kunde 

räcka med att man var fattig eller gjort för många pojkstreck (Lindquist, 1997). Tydliga 

diagnoskriterier är inget krav för intagning på anstalt, vilket gör att många människor utsätts 

och institutionaliseras helt i onödan.  

En annan som varit drivande i frågan om en ny sinnessjuklag är Alfred Petrén som år 1922 

skriver en motion i ämnet, det är även denna som ligger till grund för att en statlig utrednings 

tillsätts. I en proposition till riksdagen anges följande som legitimerad orsak till 

institutionalisering av sinnessjuk eller sinnesslö person:  

Den, som är intagen å sinnessjukhus, må underkastas det tvång, vilket 

finnes nödvändigt med hänsyn till ändamålet med intagningen eller till 

skydd för honom själv eller omgivningen (Proposition 1929:87 s.3).  

Legitimiteten av tvånget utgörs av att det anses erligga ett behov av skydd å samhällets 

vägnar samt för att skydda den intagne (Eivergård, 2003). Samtidigt fanns det möjlighet att 

legitimera tvånget utifrån stöd från den lagstiftning som var gällande. De rättfärdigar 

makthanteringen utifrån den diskurs som råder som säger att sinnessjuka och sinnesslöa är 

farliga jämtemot övriga samhällsmedborgare (Foucault, 2010). Institutionaliseringen kan 

också ses ifrån Goffmans stigmatiseringsteori, dvs. att normbrytande beteende är ett 
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fenomen som innebär intagning på anstalt som i ett led att avvärja fara (Goffman, 2014) . 

Upprätthållandet av diskursen skulle kunna vara ett resultat av den okunskap som fanns 

kring personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar. Begreppen som 

förekommer i texterna används också på ett sätt som förskjuter skuld och ansvar på den 

enskilde individen.  

Steriliseringslagar 

Som ett led i rashygieniska åtgärder lämnas motioner och förslag in på lagstiftning om 

sterilisering av individer med degenererade arvsfaktorer. Redan år 1915 lagstiftas 

äktenskapshinder som förhindrar sinnesslöa att ingå äktenskap (Lindquist, 1997). Då risken 

finns att undermåliga individer som omfattas av 1915 års lagstiftning har 

utomäktenskapliga relationer så anses det vara nödvändigt att även tillta andra metoder så 

som sterilisering alternativt abort av foster som skulle befaras undermåligt (Essen-Möller, 

1922 s.9-10).  

”Riksdagens synpunkt var den, att personer, för vilka äktenskapsförbud gäller, borde kunna 

steriliseras till förhindrade av att sätta avkomma till världen.” (Motion 1933:188, s.1) Och 

som motiveringar anfördes ”icke endast rashygieniska utan även sociala synpunkter […] 

måste betraktas som icke önskvärt, att sinnesslöa och sinnessjuka sätta barn till världen, då 

de ju icke kunna fylla föräldrakallet.” (ibid.). ”Och ser man frågan från rent social synpunkt, 

kan man icke heller komma till annat resultat än att det är olämpligt att en sinnesslö 

fortplantar sig. Ty då sinnesslöa icke lämpa sig till att uppfostra barn och alls icke kunna 

försörja dem, böra de icke heller bliva föräldrar” (ibid., s.6).  

Samtidigt finns det också en förhoppning hos politiker, forskare och läkare att man kan 

komma tillrätta med de svåra samhällsproblem som existerar. De trodde på denna tiden att 

det var fullt möjligt att med sterilisering bli av med brottslighet, utvecklingsstörning samt 

minska fattigdomen i landet (Lindquist, 1997).  

Emot förslaget, som endast avser att under vissa betryggande former 

medgiva sterilisering av de i förslaget avsedda personerna, därest de 

på grund av sin rubbade själsverksamhet varaktigt sakna förmåga att 

lämna giltigt samtycke till åtgärden, synes intet i och för sig vara att 

erinra. Däremot synas starka erinringar möta mot att man icke 
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samtidigt söker reglera formen för sterilisering av rättskapabla 

personer. (Motion 1934:306 s.1) 

Förslagen motiveras med att sterilisering skulle verka som skydd mot framtida generationer 

då man minskar risken för degeneration av arvsanlagen. I motionen framställs individerna 

som en grupp som saknar förmåga till att ta egna beslut på grund av rubbad själsverksamhet, 

istället borde staten gå in och ta ansvar i frågan. Utifrån Winther Jørgensen och Philips 

(2000) teori bygger denna sanning endast på de karaktäristiska drag vi själva tillskrivit. 

Dock bygger lagstiftningen på frivillighet och om samtycke inte inhämtas riskeras man 

dömas för tillfogande av svår kroppskada.  

[…] att genom ifrågavarande ingrepp tillkomsten av icke önskvärd 

avkomma förebygges å andra sidan samhällets allmänna intresse att 

förhindra att någon tillfogas svår kroppsskada; (Motion 1934:306 s.2) 

Läkare och psykiatriker är dock inte överens och vissa menar på att det åligger ett ansvar 

hos den enskilda individen att underkasta sig staten. Genom att upprätthålla diskurser kring 

att det råder en maktobalans legitimeras också maktutövarens handling (Foucault, 1971). 

Istället för att åsyfta att sterilisering ska jämföras med svår kroppskada framhäver man 

istället vilken befrielse det är för individen att undvika det lidande som fertilitet skulle 

innebära för en sinnesslö person.  

Det synes mig sålunda icke rimligt att påstå, att man tillfogar en 

sinnesslö person, som aldrig kan tänkas kunna bilda familj, svår 

kroppsskada genom en steriliseringsåtgärd. Han befrias ju endast från 

en för honom själv fullständigt värdelös förmåga. (Motion 1934:306 

s.3) 

Författarna av motionen framställer det som en obestridd sanning att sterilisering endast ska 

ses som en barmhärtighetshandling (Foucault, 1971). Som ett resultat, av framställningen 

av texten, vidmakthåller de tvånget baserat på legitima aspekter (ibid.). Forskare 

upprätthåller bilden av att dessa individer saknar grundläggande förmågor, och drar där med 

slutsatsen om att de inte tar någon skada av ingreppen (Grunewald & Olsson, 1997). Men 

då lagstiftningen inte uppnår den önskade effekt lämnas förslag in på om att lagstiftningen 



 
 

31 
 

ska kompletteras med handräckning från polis om sterilisering ej kan verkställas (Motion 

1941:37). De menar att dessa individer inte har förmågan att kunna lämna ett samtycke och 

att de samtidigt inte förstår vikten av de rashygieniska åtgärderna. Därför måste 

lagstiftningen ses över genom att inkludera handräckning. Dock finns det förespråkare som 

menar på att detta inte är tillräckligt utan att det borde föreligga tvång om lagstiftningen ska 

vara effektfull: 

 […] det borde kunna finnas någon form för samhället att här 

framtvinga en för det allmänna nyttig och nödvändig åtgärd, även där 

den enskilde på grund av bristande insikt och bristande god vilja 

vägrar sin frivilliga samverkan. Det vore ej första gången som 

samhället i det allmännas intresse utövar tvång på den enskilde. Man 

har i detta sammanhang talat om det fakultativa tvång, som redan i 

verkligheten utövas, då en på vissa statens anstalter för sinnesslöa 

asociala intagen i regel utskrivas först efter sterilisering. (Motion 

1943:183 s.4-5) 

I texterna tillskrivs individer egenskaper som gör de oförmögna att själva kunna ta beslut i 

frågan kring sterilisering. Egenskaper de tillskrivs är att de saknar insikt, social 

ansvarskänsla. Dessa tillskrivelser görs för att få effekt och legitimitet i innehållet de 

efterlyser i sin motion. Och effekt får det då första steriliseringslagen kom år 1934, och 

andra år 1941.  

Indirekt tvång utövades på anstalter då praxis för att bli utskriven var att bli steriliserad 

(Lindquist, 1997). Detta för att samhället ville undvika att fler undermåliga barn kom till 

världen och blev en belastning för samhället rent ekonomiskt. Grunderna för sterilisering 

var inte speciellt specificerade. Det räckte med att någon i ens närhet, exempelvis 

föreståndarinnan, tyckte att någon kunde definierades som sinnesslö för att en 

rekommendation skulle upprättas till Medicinalstyrelsen (ibid). Eftersom produktionen av 

texterna är med och upprätthåller de rådande diskurserna kan det inverka på mottagandet av 

texten hos läsaren (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Och vid den här tidpunkten var 

tonläget liknande i de flesta publicerade skrifter, vilket kan ha nyanserat och tonat ner bilden 

av sterilisering som något negativt.  
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Inte i några av dokumenten från Vipeholms sjukhus, som jag har använt mig av, finner jag 

spår av steriliseringslagstiftningen. Det redovisas inte för att några patienter ska ha 

genomgått sterilisering eller att det var en aktuell fråga. Det enda som framkommer i 

årsberättelserna är att Hugo Fröderberg efterfrågar en ny kastrationslag. ”En särskild grupp 

av patienter utgör på de olika avdelningarna ett högst störande och besvärande irritament. 

De är de homosexuella som i vissa fall ådagalägga mycket stor hänsynslöshet och 

aggressivitet, särskilt starkt framträdande vid postencephalitiska tillstånd. Önskvärt vore, att 

även för vårt land en lag förefunnes, som i dylika fall medgåve [sic!] kastration.” 

(Årsberättelse -41). Fröderberg medger i sin text att kastration är i sig inget nytt fenomen 

och att det förekommer i andra länder. Tyskland är ett sådant land som tillämpar kastration 

av homosexuella fångar på koncentrationslägren.  

Kategoriseringar och klassificeringar 

Under tiden som rasbiologin var som störst görs ett stort antal mätningar av individer i 

landet. Forskarna använder sig av mätmetoder och gör klassificeringar av befolkningen 

(Lundmark, 2007). Tidningar anordnar tävlingar där de uppmanar befolkningen att skicka 

in bilder för att kunna utse den perfekte svensken. Utseendet var ju inte sällan kopplat med 

egenskaper, då det ansågs finns mer samt mindre ädlare raser. Lundborg framhäver en bild 

för hur ”det ska vara”. Han radar upp de viktigaste rasegenskaperna samt hur ”färgen på 

ögon, hur och hud bestämmas med särskilda färgskalor” (Lundborg, 1927).   

Den nordiska rasen, förr kallad den germanska, är i regel högväxt och 

smärt, lång- eller medelskallig, har ett högt, smalt ansikte, blont hår, 

ljusa (blå eller grå) ögon och ljus hy. Hakan är i regel rätt kraftigt 

utvecklad, näsan sam och hög, med rak eller nästan rak näsrygg. 

Denna ras förekommer talrikast och renast i Skandinavien, men den 

utgör även en stor del av befolkningen i dess grannländer. (Lundborg, 

1927 s.12) 

Föreställningen kring funktionshinder var att det var något som var kroppsligt betingat och 

att det inte var möjligt att göra förändringar i miljön för att underlätta för individen. 

Lundborg menar att ”Det är ej möjligt att av idioter, som fått sitt svaga förstånd i arv, skapa 

fullvärdiga människor, hur god uppfostran och undervisning vi än ge dem” (Lundborg, 
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1922:b s.7). Det fanns inga tankar på att ett funktionshinder skulle uppstå i interaktionen 

mellan individ och omgivningen, utan för Lundborg och hans medarbetare var det istället 

en fråga om arvsanlag och degeneration som låg bakom uppkomsten av ett funktionshinder. 

Vid ett flertal tillfällen refererar Lundborg till hur miljön inte skulle ha en påverkan på 

funktionshindret då han säger att ”om vi bemödade oss aldrig så mycket, skulle det ändå ej 

lyckas (även med den bästa tänkbara miljön till hjälp) att i längden hålla döende folk, t. ex. 

tasmanier eller australnegrer, vid liv.” (Lundborg, 1922:b s.8). Genom sitt påstående så 

förstärker Lundborg sin auktoritet genom att använda sig av kategorisk modalitet i relation 

till mottagaren (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

Vipeholm 

År 1935 öppnar Vipeholms sjukhus i Lund vars lokaler är placerade i en tidigare ansedd 

militärkasern. De som skulle vårdas på sjukhuset var de mest svårskötta och obildbara 

sinnesslöa, i början tog endast manliga patienter emot men så småningom öppnas även en 

paviljong upp för barn och kvinnor. Inspektören för sinnesslövården, Alfred Petrén, åkte 

runt i landet och besökte olika inrättningar för att göra bedömningar om deras placering. 

Han skrev följande i ett inspektionsmeddelande: 

[…] flertalet otvetydiga tillhöra de obildbara sinnesslöas kategori. 

Dessa – vilka samtliga föreledde sådan svårskötthet, som är villkoret 

för intagning å Vipeholms sjukhus. (FRA:1) 

Intagningen på Vipeholms sjukhus görs med stöd av sinnessjuklagen (SFS, 1929:321), en 

lagstiftning som Alfred Petrén varit drivande i.  

Vanligt förekommande i texterna är att man beskriver patienternas beteende som våldsamt 

och att det därför förelåg skäl till att patienten skulle antas på sinnessjukhus. Det görs för 

att skydda samhället ifrån de avvikande individerna som skulle antas utgöra ett hot mot 

medborgarna (Goffman, 2014). Följande text är en redovisning av Alfred Petréns 

inventering av ett flertal patienter i landet. Där det i nästan varje fall förekommer en 

beskrivning om våldsamt beteende:  

”blivit allt mer hotfull”, ”har hotat både sina anhöriga och andra till 

livet”, ”hotat med tillhygge och även slagit”, ”vilda raseriutbrott”, 



 
 

34 
 

”understundom även våldsam”, ”hotade omgivningen”, ”med 

våldsamhetstendenser”, ”häftighet i lynnet”, ”lynnet har alltid varit 

häftigt […] impulsiva våldsamhetsutbrott” (F12A:1) 

Det ansågs olämpligt att låta dessa patientkategorier vistas ute i samhället med övriga 

medborgare. Som ett resultat blir då institutionalisering av avvikande individer som skulle 

kunna anses farliga, och det är även så de rättfärdigar den maktutövning som sker mot 

individen (Foucault, 2010). Tvånget legitimeras utifrån rådande lagstiftning samt det faktum 

att de rådande diskurser anser att det erligger ett behov av att skydda övriga 

samhällsmedborgare från den potentiellt farliga patienten (Eivergård, 2003). Och man 

isolerar inte patienten endast från övriga samhällsmedborgare, patienterna isoleras även på 

sjukhuset. ”Överföll medpatienterna och värdarna, varför isolering blev nödvändig” 

(F12A:1). Isolering från samhället i relation till institutionens maktutövande resulterar i att 

patienterna förlorar sin självständighet vilket i sig kan ha bidragit till patienternas beteende 

(Goffman, 1983). 

På Vipeholms sinnessjukhus så kategoriseras patienterna i totalt sju utvecklingsgrupper, 

denna kategoriseringen inleds år 1939. Det är chef och överläkare Hugo Fröderberg som 

gör bedömningen på grund av patientens individuella vårdbehov samt för att kunna hålla 

koll på deras kapacitet. Utöver att dela in patienterna i kategorier så använder han sig även 

av fotografier för att kunna skilja patienterna åt.  

En metod han använder för att testa patientens psykologiska förmågor är att tända en 

tändsticka och föra den mot patientens ansikte för att se vilken reaktion som uppstår. I vissa 

patientfall föreligger ingen reaktion alls, vilket Fröderberg drar slutsatsen av att de då är 

totalt ”idiotiska”.  

”Vid gruppbestämningen tagas hänsyn till bl.a. intelligensålder, allmänt uppträdande, 

uppmärksamhet, uttrycksförmåga, funktionsduglighet m.m.” (Årsberättelse -39). De lägst 

stående patienterna hamna i grupperna 0-2, och det är dessa grupper som utgör majoriteten 

av patienterna på Vipeholms sinnessjukhus.  

Grupperna 0-3 omfattar djup idioti och kunna sammanfattas under 

benämningen idiotia gravis. I 0-gruppen kan man icke spåra något 

drag av för homo sapiens utmärkande psykiska liv eller medvetande 

över huvud taget. Dessa patienter stå rena monstra nära. Det för denna 
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samlingsgrupp gemensamma är avsaknaden av förutsättningar för 

psykiskt utveckling och psykiska påverkan. (Årsberättelse -39)  

Ett framträdande karaktäristiskt drag som framkommer i samtliga typer av dokument är att 

dessa individer hade en avsaknad av själsverksamhet och därmed inte besatt samma 

egenskaper som normala individer. Detta resulterade i att man drog slutsatser kring hur 

dessa individer upplevde fenomen annorlunda och därmed inte led när de utsattes för diverse 

grymheter. I journalerna används begrepp synonymt med varandra för att förstärka 

patienternas undermålighet och genom att fortsätta att använda specifika begrepp i negativa 

sammanhang så kan det bidra till en fortsatt diskurs (Fairclough, 1992). Vanligt 

förekommande är att författaren till texterna använder sig av metaforer för att förlöjliga 

patienten och därmed stärka sin egna auktoritet (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Bland 

annat använder Fröderberg sig av begrepp som ”apansikte” när han beskriver utseendet på 

en patient.  

I journalerna refereras ofta beteendet i relation till det kroppsliga avvikandet, som enligt 

Goffman grundar sig på avvikelser i utseende samt missbildningar (Goffman, 2014). 

”Patienten är osnygg” (12/36), är ett vanligt exempel som är återkommande i journalerna. I 

övrigt förekommer det journalföring kring vikt, särpräglade avvikelser, kroppsmått och 

liknande. Just under denna perioden är intresset stort och det görs noggranna 

dokumentationer kring dessa faktorerna. Samtidigt vid dokumentation av kroppsliga 

avvikande så görs det återkopplingar i texterna till patientens beteende och hur dessa har en 

direkt påverkan av varandra.  

Hjärnan visade sig vara påfallande liten, vilket torde vara en av 

orsakerna till hans bristande själsutveckling (23/36).  

Dödfall på Vipeholm 

Dödligheten är hög på Vipeholm under krigsåren, år 1942 avlider totalt 10 % av patienterna 

som är intagna på Vipeholms sjukhus. I journal efter journal upprepar sig samma tydliga 

mönster, under år 1940 börjar patienterna tappa i vikt för att sedan avlida under följande år. 

I de flesta fall anges lunginflammation eller tuberkulos (TBC) som dödsorsak. Dock visar 

dödsstatistik på att dödligheten i lungsjukdomar som TBC minskar under dessa år (SCB, 

1942). Redan under år 1936 inleds en omfattande undersökning gällande TBC bland 
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patienter och anställda vid sjukhuset, resultatet visar på att det allmänna hälsotillståndet är 

relativt gott. De fall där det förelåg misstanke om TBC isoleras i särskild angiven paviljong. 

Under år 1938 redogör Fröderberg för den röntgengenomlysning som har genomförts på de 

patienter där det funnits misstanke om TBC, det framkommer även att inga nya fall av TBC 

har upptäckts. Mellan åren 1936-1940 dör i snitt 6-7 patienter per år i TBC, men följande år 

ökar antalet markant och år 1942 avlider hela 32 patienter av TBC. Detta trots att åtgärder 

har åtagits, ex: röntgengenomlysning och isolering.  

Samtliga patienter, som redovisas nedan, skrivs in under 1936. Vikten som redovisas för år 

1940 är tagen 1/6. 

• Hugo (4/36). Vikt år 1940: 55 kg. Väger 36 kg vid dödsfallet i november 1942. 

Viktminskning 19 kg (35 %). Dödsorsak: TBE. 

• Erik (5/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 58 kg. Väger 48 kg vid dödsfallet i december 

1941. Viktminskning 10 kg (17 %). Dödsorsak:  

• Per (12/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 48 kg. Väger 43 kg vid dödsfallet i oktober 

1941. Viktminskning 5 kg (10 %). Dödsorsak: Ej angiven. 

• John (23/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 64 kg. Väger 44 kg vid dödsfallet i juli 

1945. Viktminskning 20 kg (31 %). Dödsorsak: Misstänkt TBC. 

• Karl (21/36). Vikt år 1940: 48 kg. Väger 38 kg vid dödsfallet i juni 1942. 

Viktminskning 10 kg (21 %). Dödsorsak: TBC 

• Henning (39/36). Vikt år 1940: 72 kg. Väger 63 kg vid dödsfallet i december 1940. 

Viktminskning 9 kg (13 %). Dödsorsak: Lungsjukdom 

• Karl (38/36). Vikt år 1940: 52 kg. Väger 43 kg vid dödsfallet i maj 1944. 

Viktminskning 9 kg (17 %). Dödsorsak: Ej angiven. 

• Sven (33/36). Vikt år 1940: 39 kg. Väger 36 kg vid dödsfallet i januari 1941. 

Viktminskning 3 kg (7 %). Dödsorsak: Lunginflammation. 

• Axel (50/36), tillhör grupp 2. Vikt år 1940: 66 kg. Väger 44 kg vid dödsfallet i april 

1943. Viktminskning 22 kg (33 %). Dödsorsak: Lunginflammation 

• Albin (49/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 73 kg. Väger 52 kg vid dödsfallet i maj 

1942. Viktminskning 21 kg (29 %).  Dödsorsak: TBC. 

• Ivar (46/36), tillhör grupp 2. Vikt år 1940: 62 kg. Väger 48 kg vid dödsfallet i juni 

1945. Viktminskning 14 kg (23 %).  Dödsorsak: Lunginflammation.  
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• Erik (45/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 53 kg. Väger 37 kg vid dödsfallet i mars 

1942. Viktminskning 16 kg (30 %). Dödsorsak: Lunginflammation. 

• Karl (44/36), tillhör grupp 2. Vikt år 1940: 61 kg. Väger 45 kg vid dödsfallet i 

december 1943. Viktminskning 16 kg (26 %). Dödsorsak: Dubbelsidig tuberkolos 

• Johan (42/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 74 kg. Väger 55 kg vid dödsfallet i 

november 1941. Viktminskning 19 kg (26 %). Dödsorsak: Akut lunginflammation. 

• Xxx (41/36), tillhör grupp 1. Vikt år 1940: 65 kg. Väger 52 kg vid dödsfallet i 

november 1941. Viktminskning 13 kg (20 %). Dödsorsak: Ospecificerad lungsjukdom.  

• Gustaf (51/36). Vikt år 1940: 41 kg. Väger 36 kg vid dödsfallet i november 1940. 

Viktminskning 5 kg (12 %). Dödsorsak: Akut lunginflammation. 

Den genomsnittliga viktnedgången för patienterna låg på 14 kg (22%) under åren 1940-

1942. År 1941 avlider 75 patienter och 88 patienter påföljande år. I journalerna kan man se 

hur påtaglig patienternas viktnedgång är och att den främst drabbar patienterna i de lägsta 

grupperna, 0–2. Ungefär var sjunde manlig patient i grupp 0-2 avled under 1941, medans 

patienter i de högre klassifikationerna klara sig undan. Fröderberg redogör i sin årsberättelse 

att ”det är alldeles påfallande att den ökade dödligheten endast berör de psykiskt och fysiskt 

lägst utvecklade med ringa anpassningsförmåga.” (Årsberättelse -42). Fröderberg förskjuter 

ansvaret på dödsfallen till patienterna själva, då det är deras oförmåga att hantera omvärlden 

som är orsaken. ”Ökningen i dödlighet kan icke förklaras av näringsbrist utan måste ha sin 

orsak i biologisk mindervärdighet.” (ibid.). ”Dödligheten inom de olika utvecklingsgraderna 

[…] fördelar sig nämligen på följande sätt.” (ibid.) 

Grupp Män Kvinnor 

0 7 0 

1 31 5 

2 15 1 

3 18 1 

4 3 0 

5 5 0 

6 1 1 

 80 8 
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De som drabbas hårdas av antalet dödsfall är de patientgrupperna som anses vara lägst 

stående. Det är dessa individer man i sina texter likställer med djur. Fröderberg har även 

uttalat följande: 

Därest ett euthanasiförfarande [dödshjälp] vore tillåtet, skulle det 

sannolikt kunna genomföras utan större motstånd från något håll. De 

äro dock så fåtaliga, att ett sådant sannolikt icke skulle spela någon 

praktiskt roll i ett samhälle, som redan är utrustat med anstalter för 

deras omhändertagande. (Grunewald 2009, s.81) 

Sverige och Tyskland delade till stor del fascinationen om den vetenskapliga grenen 

rasbiologi. Vars syfte var att förädla rasen, vilket kan ha haft en inverkan på den behandling 

som gavs sinnesslöa personer. Det är därför inte helt uteslutet att det funnits ett intresse för 

eutanasi i Sverige under denna perioden. Arthur Engberg lägger år 1921 fram följande under 

ett tal: 

Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske inte i en så avlägsen 

framtid, inom samhället tvingas att taga under övervägande att släcka 

sådana liv, som bestå i ohjälpliga och vanskapta idioter och som från 

början äro dömda att vara samhället till en börda och alla andra och 

sig själva till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas hållas 

öppen. (Grunewald 2009, s.80)  

Samtidigt som kriget inleds år 1939 ger Hitler order om att påbörja projektet Aktion T4, 

vilket innebar starten för massmord av obotligt sjuka och personer med utvecklingsstörning 

(Kvist Geverts, 2015). Till en början förgiftades patienterna, men för att uppnå effektivitet 

övergick tyskarna till att använda koloxid för att gasa ihjäl patienter vid klinker (ibid.). 

Protester uppstår och under sommaren år 1941 ändrar projektet form, och istället vanvårdas 

patienterna och de tillåts svälta ihjäl. Vid Alsterdorf var svält den mest använda metoden. 

Dock finns det ingen som har styrkt att liknande projekt har drivits i Sverige. 
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8. Diskussion och slutsatser 

Här nedan följer en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. I resultatdiskussionen 

redogör jag för resultatet som framkommit i studien i relation till mitt syfte och 

frågeställningar. I metoddiskussionen kommer jag lyfta förtjänster och begränsningar med 

min tillämpade metod, samt inkludera etiska ställningstagande som har gjorts i relation till 

min studie.  

Resultatdiskussion 

Studiens utgångspunkt är att med hjälp av en kvalitativ ansats undersöka hur rasbiologin 

fick sitt fäste i det svenska samhället. Detta med hjälp utav dokument som skrevs vid den 

här tidpunkten. Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur rasbiologin fick sitt fäste i 

det svenska samhället, vilka konsekvenser det medförde och hur man motiverade sanktioner 

mot individer som man ansåg avvek från normen.  

Frågeställningar: 

• Vilka motiveringar låg till grund för upprättandet av Rasbiologiska institutet i 

Uppsala? 

• Hur behandlades avvikande individer av samhälle och stat? 

• Hur motiverade/legitimerade man sanktionerna mot avvikande individer?  

• Vilka konsekvenser fick rasbiologin i Sverige? 

Vilka konsekvenser fick rasbiologin i Sverige?  

Rasbiologin får ett genomslag som en ny vetenskapsdisciplin som ska kunna utreda, 

identifiera och eliminera de hot som finns mot människosläktet. Forskare, läkare och 

politiker får snabbt upp intresset för rasbiologi och en mängd motioner och förslag lämnas 

in till riksdagen, om önskemål om ett statligt subventionerat institut. Förslagen går igenom 

och år 1922 upprättas rasbiologiska institutet i Uppsala, vars ändamål är att kartlägga den 

svenska befolkningen och minska den degenerationsfara som sägs hota mänskligheten. 

Institutet redogör aldrig för någon direkt vetenskaplig tillförsels av ny kunskap. 

År 1934 implementeras den första steriliseringslagen, där över 60’000 människor senare 

kommer att steriliseras under. Steriliseringen ska ske på frivillig grund, men allt som oftast 
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sker det under fakultativt tvång som innebär att en sterilisering måste genomgås för att bli 

utsläppt från institutionsvården. Det är främst personer som definieras som sinnesslöa som 

steriliseras, dock är gränserna luddiga och väldigt många människor drabbas trots att de i 

dagens mening inte skulle anses lida av någon sinnessjukdom.  

I och med att sinnessjuklagen träder i kraft år 1929, så börjar inventeringen av institutioner 

för att vårda sinnesslöa och sinnessjuka patienter. Det upprättas stora institutioner i gamla 

militäranläggningar, som kan inrymma i det närmaste 1000 patienter. Och många av 

patienterna som skrivs in på de stora institutionerna kommer aldrig hem igen, utan dör under 

deras omhändertagande.  Vilket medförde en konsekvens av isolering av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. De fick inte möjligheten att integreras i samhället utan 

istället blev de tillvanda in i en isolerad miljö, en metod vi helt frångått idag när vi bemöter 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

Vilka motiveringar låg till grund för upprättandet av Rasbiologiska 
institutet i Uppsala? 

De främsta motiveringarna för ett upprättande av ett rasbiologiskt institut var 

kostnadseffektivitet, avsaknaden av vetenskaplig disciplin och degenerationsfaran.  

Alfred Petrén redogör för hur degenerationen av folket är ett reellt hot som samhället står 

inför, det är därför av vikt att låta det bedrivas forskning som kan främja goda rasegenskaper 

och göra folket starkare. Detta genom att tillämpa rashygieniska åtgärder som minskar 

degenerationen hos folket. Det är även, enligt honom, kostnadseffektivt att arbeta 

förebyggande och att rasbiologin skulle fungera som en förebyggande åtgärd. Samtidigt 

skulle det sparas stora summor om man slapp omhänderta dessa mindervärdiga människor, 

då man istället skulle kunna rena rasen från defekta, abnorma och asociala människor.  

Hur behandlades avvikande individer av samhälle och stat? 

Framträdande i texterna är hur avvikande individer målas upp som ett hot mot samhälle och 

stat. Det föreligger därför ett behov av att motarbeta hela gruppen, som ett samhällsproblem. 

Det resulterar i rasbiologisk forskning, stiftning av nya lagar som inskränker på de 

mänskliga rättigheterna och framförallt rätten till sin egna kropp. Det framkommer i både 

dokument och journaler hur dessa individer kläs av nakna framför den statliga apparaten. 

De förlorar kontrollen över sina egna liv och institutionaliseras som en del av behandling.  
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I och med den rasbiologiska forskningen så tas många fotografier för att åskådliggöra de 

särpräglade skillnader som finns i utseendet hos avvikande individer. Stora fotosamlingar 

finns fortfarande kvar i arkiven idag. I Uppsala finns Herman Lundborgs samling och i Lund 

återfinns Hugo Fröderbergs fotografier på patienter från Vipeholm. Fröderberg gjorde detta 

i syfte att kunna skilja patienterna åt.  

Individerna behandlades mer som ett objekt än ett subjekt. Staten gick in och reglera 

äktenskap, barn, boende och arbete. Det var inte mycket som lämnades över åt individen. 

Äktenskapet reglerades utifrån lagstiftningen som sade att personer av undermålig karaktär 

icke fick ingå äktenskap. Barn reglerades utifrån steriliseringslagen, som tillämpades på 

över 60’000 individer och utfördes i många fall genom att använda fakultativt tvång. 

Intagning på sinnessjukhus skedde enligt sinnessjuklagen som då reglera var den enskilde 

individen fick bo samt arbeta.  

Hur motiverade/legitimerade man sanktioner mot avvikande individer? 

Sanktioner motiverades både med sociala, rashygieniska samt ekonomiska argument.  

Ur en rashygienisk synpunkt motiveras sterilisering som en metod för att skydda framtida 

generationer ifrån degeneration av arvsanlagen. Individerna målas upp som en grupp som 

saknar förmåga till att ta egna beslut, detta beroende på rubbad själsverksamhet, och de 

kunde därför inte se vikten av de nödvändiga rashygieniska åtgärderna. Därför borde de 

åligga staten att gå in och ta ansvar och den enskilde individen bör underkasta sig staten. 

De sociala argumenten grundade sig i barns rätt till en god uppfostran och hur det skulle 

anses vara skadligt att växa upp med undermåliga vårdnadshavare. Det ansågs därför mer 

lämpligt att förhindra olämpliga vårdnadshavare att skaffa barn innan eventuell skada skulle 

ha uppstått. Deras beteende i sig var stigmatiserande vilket kunde motivera deras handling 

och tillämpning av tvångsmedel (Goffman, 2014).  

De ekonomiskt argument som bestod av att det var mer kostnadseffektivt att sterilisera innan 

än behöva ta hand om dessa undermåliga individer när de kommit till världen. Kostnad för 

stödinsatser vägs mot kostnaden för förebyggande insatser, som sterilisering. Det tordes bli 

en ökad kostnad för samhälle, stat och kommun om de skulle behöva omhändertaga dessa 

undermåliga individer, och därför var önskan om att förhindra deras uppkomst. Staten ville 
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också undvika att undermåliga individer skaffa barn, för då hade ansvaret för 

omhändertagande och uppfostring hamnat hos staten.  

Individens intresse hamnar ej i första rummet, utan det krävdes en anpassning utifrån det 

statliga intresset samt ett ansvar ålåg individen att underställa sig dessa. Den personliga 

integriteten fick stå åt sidan, då de rashygieniska åtgärderna tillämpades för att förbättra 

kvaliteten på svenskarnas arvsanlag.  

Dessa ovannämnda argument förstärker bilden av en grupp hopplösa individer och på så 

sätt stigmatiseras de utifrån redan befintliga stigman (Goffman, 2014).  

Begreppsbeskrivning  

Begreppen som används i texterna används på ett sätt som förskjuter skulden och ansvaret 

på den enskilde individen (Boréus, 2011). Vokabulären som används utgörs av liknelser 

mellan djur och patienten, där patienten stigmatiseras utifrån en förutbestämd roll beroende 

på tillskrivna beteende och utseende (Goffman, 2014). Författaren av journalerna använder 

sig även av metaforer för att förlöjliga patienterna och uttrycka sin auktoritet (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000).  I journalerna skulle alla mätvärden dokumenteras noggrant 

samt granskas. Även särpräglade drag fördes in i journalerna. Något som låg i linje med 

rasbiologins tankar om hur mätverktyg kunde nyttjas för att nå användbara resultat.  

Samtidigt som de använder sig av en kategorisk modalitet, som innebär att de presenterar 

något som faktabaserat trots att det endast bygger på deras egna vanföreställningar om ett 

fenomen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Detta görs konsekvent genom de flesta av 

dokumenten som jag har bearbetat. Det finns en tydlig önskan och tro om att rasbiologi och 

rashygieniska ska vara lösningen på de samhällsproblem som råder. Det finns en övertro på 

att det är möjligt att sterilisera bort den degenerationsfara som målats upp av bl.a. Lundborg. 

Det därför också möjligt att motivera de sanktioner som tillämpas mot avvikande individer, 

eftersom de har fått ett sådant genomslag bland läkare, forskar, politiker men även hos 

övriga medborgare.  

Resultatet visar även på hur konstruktionen av språket påverkar och upprätthåller diskurser. 

Samt hur man använder substantiv och adjektiv i beskrivningarna av avvikande individer 

kan bidra till att måla upp individen som ett objekt istället för ett subjekt (Boréus, 2011). 
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Vid produktionen av texterna upprätthålls de rådande diskurserna, kring hur avvikande 

individer är ett hot mot övriga medborgare (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Det finns 

även en koppling mellan språkbruk och maktutövandet, då vi på senare år har sett en 

begreppsförändring, då ofta i samband med ny lagstiftning, som skulle kunna ha legat till 

grund för en förändrad diskurs kring personer med en funktionsnedsättning (ibid.).  

Karaktäristiska drag som framkommer i journalerna är ”osnygga”, ”själslös” och 

”våldsam”. I och med detta så sätts de också i en position där de anses underlägsna övriga 

medborgare, pga. sina avvikande beteende (Boréus, 2011). De får ingen status som en 

fullvärdig samhällsmedborgare då de saknar förmågor som bland annat gör de arbetsför. 

Fokus ligger också ofta på individens oförmåga och man redogör sällan för de förmågor 

som individen faktiskt besitter. Istället förstärker man deras roll som lågt stående genom att 

använda sig att stigmatiserande och negativa ordval, samt av metaforer för att förlöjliga 

patienten (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

För att ge legitimitet till det faktultiva tvång som rådde vid denna period använder 

författarna sig gärna av personbeskrivningar som målar upp patienten som ett potentiellt hot 

för samhället (Foucault, 1972). Staten måste därmed gå in och ta ansvar för vården och 

skydda övriga medborgare i samhället. Samma stat som ska vårda enligt sinnessjuklagen 

och som har omhändertagit patienter, låter dessa svälta sig till döds på institutioner baserat 

på den tidens vetenskap och ansvarig läkares beslut.  Trots att viktkurvor börjar dala under 

år 1940 och att medicinalstyrelsen uppmärksammar ökningen av dödsfall så görs det ytterst 

lite för att förändra den rådande situationen. För vilken är den bakomliggande orsaken till 

att dödligheten på Vipeholm ökar, trots att statistik visar på att sjukdomar som TBC minskar 

under samma tidsperiod. Samtidigt som det gjorts stora omfattande undersökningar där man 

i ett tidigt skedde satt in insatser och isolerat patienter om det förelåg en misstanke om TBC. 

Fröderberg menar att detta berodde på ”biologisk mindervärdighet”. Jag vill istället tro att 

det är ett misslyckande från samhällets sida att skydda och omhändertaga de allra svagaste 

och utsatta i samhället.  

Fakultativt tvång används även vid sterilisering, då det blir som ett krav för att få släppas ut 

ur sinnessjukhusen. Tyskland har under denna tidsperiod en lag om kastration som tillämpas 

på homosexuella i koncentrationslägren, ofta förbehåll de ett löfte om frisläppning men 

resultatet blev sällan sådant. Fröderberg efterfråga själv en kastrationslagstiftning att 
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tillämpa på homosexuellt beteende. Jag vill dock låta det vara osagt om Fröderberg var 

influerad av det tyska synsättet.  

Beskrivningarna skiljer sig en aning mellan dokument inskickade till riksdagen samt hur 

man formulerar sig i journalerna. I dokumenten till riksdagen så används ett mer propert 

språk, där det inte förekommer lika många negativt laddade ord. Medans i journalerna är 

det mer frekvent att språkbruket har en mer negativt laddad klang när man skriver om den 

grupp som definieras som sinnesslöa.  

Slutsatserna i relation till tidigare forskning.  

Det är intressant hur rasbiologin kan få ett sådant fäste som en vetenskaplig disciplin utan 

att de lyckas presentera några vetenskapliga resultat. I princip sammanställer de upp en 

massa mätvärden som de presenterar som vetenskap, trots att det egentligen bara består av 

massa siffror som inte bidrar till någon kunskap om människan. Utifrån mätvärdena kunde 

man aldrig avgöra huruvida ärftliga sjukdomar spreds eller varför en viss grupp drabbades 

hårdare. Inom medicin gjordes bra mycket större framsteg under samma tidsperiod. Ändå 

hade rasbiologin ett stort genomslag i stora delar av Europa och USA.  

Rasbiologins historia kan undersökas oändligt mycket mer, det finns infallsvinklar och 

hemliga dokument som säkert hålls undan för allmänheten då man skulle vilja påstå att det 

är en mörkfläck i svenska statens historia.  

I Lindquist bok Förädlade svenskar får vi möta individer som har utstått konsekvenserna 

av de rashygieniska åtgärderna. Vanliga människor, som har gått ett annat öde till mötes, då 

de klassificerades som sinnesslöa trots att belägg aldrig fanns för det. Där staten ansett sig 

ha rätten att avgöra huruvida de är lämpliga vårdnadshavare eller ej, och beslutat om 

sterilisering (Lindquist, 1997). Dessa individerna hittar inte jag i mina dokument. På 

Vipeholms sjukhus vårdas personer med mer komplex problematik och mer utbredd 

intellektuell funktionsnedsättning, individer som antagligen inte skulle kunna få barn - varpå 

sterilisering vore ett fullkomligt onödigt ingrepp.  

Till skillnad från Foucault som beskrev fenomenet ”vanvettet” i sin bok om hur synen 

tidigare var hur patienterna var likt ”besatta” som en tidigare teori på avvikande beteende 

(Foucault, 2010), så framträder patienten i min studie istället som en individ som är totalt 

omedveten om sin omgivning.  
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I sin avhandling beskriver Ökvist (2010) hur individerna i hans studie var föremål för 

ekonomiska och socialpolitiska frågor, något jag också sett i min studie då argumenten till 

lagstiftningen bygger på just dessa grunderna. Och precis som Ökvist (2010) ser man 

tendenser till användandet av tvångsmedel även om dokumentationen kring detta är 

bristfällig i de dokument jag tagit del av.  

Eivergård (2003) skriver i sin avhandling om att personer placeras på anstalt för att skydda 

omvärlden från farliga individer men även som i ett led att skydda patienten. I min empiri 

framkommer det att den vanligaste intagningsorsaken är för att patienten är eller har 

uppvisat ett våldsamt beteende. Vilket ligger i linje med att skydda omgivningen från 

patienten. Det är även så man motiverar tvångsbehandling med låshandskar och 

snörkostym. Men i vissa fall framkommer det även att tvångsbehandling görs för att skydda 

individen från sig själv.  

Jag kan inte låta bli och förundras över hur välfärdsamhället kunde begå övergrepp mot en 

av samhällets mest utsatta grupper, där staten hade som ansvar att omhändertaga och bereda 

vård. Istället stiftades det lagstiftning om sterilisering för att undvika degeneration av 

arvsanlagen. Vi upprättade institutioner med kapacitet för uppemot 1000 patienter, där 

patienterna förlorade både sin identitet och integritet när de blev intagna. Och där vi, helt 

legitimt, använder oss av tvångsmetoder som knythandskar, snörkostym, långbad, 

elchockbehandling och lobotomi. Och inte att förringa, efter krigets slut, använder vi de som 

ett studiematerial för att bedriva undersökningar om karies. Kanske reflekterade man inte 

över de etiska faktorerna då det berörde en redan utstött grupp som inte besatt förmågan till 

att inte samtycka (Goffman, 2014). Individer som kläs av mer och mer tills vi endast ser de 

som ett objekt, då människovärdet är helt borta, ja då finns kanske en föreställning om att 

vi kan utsätta dem för våra förfärliga fantasier. 

 

Metoddiskussion 

Metodens förtjänster 

Allt material jag använt är offentliga handlingar som är tillgängliga för allmänheten, det 

innebär att de inte omfattas av sekretesslagstiftningen (Bryman, 2011). Det beror antingen 

på att handlingarna är äldre än 70 år eller att det varit tidigare publicerat material. När man 
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undersöker hur språket betydelse formar och skapar ett fenomen är diskursanalys en 

förmånlig metod, detta då det möjliggörs utifrån metoden ramar. Metoden kan användas för 

att undersöka publicerat material och då upptäcka diskurser som varit med och format 

identiteter i den socialt konstruerade verkligheten (Boréus, 2011).  

Ytterligare en fördel med att använda dokumentanalys som metod är att det inte finns 

respondenter att ta hänsyn till på samma sätt som vid intervju. Risken för bortfall minimeras, 

då jag inte är beroende av att respondenter ska svara på enkäter och liknande. Eftersom det 

inte finns några fysiska respondenter finns ingen risk att jag färgas av dem eller att jag för 

den delen påverkar dem i deras svar (Bryman, 2011).  

Metodens begränsningar 

Begränsningar avseende kvalitativa metoder avser det faktum att det inte går att generalisera 

undersökningen i ett representativt hänseende. Det beror på att man använder sig av ett snävt 

urval och en kvalitativ ansats när man undersöker sin målgrupp, det är därför inte möjligt 

att göra allt för stora generaliseringar på andra individer inom samma målgrupp eller 

avgränsande områden (Bryman, 2011).  

En specifik risk i mitt fall, när jag har använt mig av äldre dokument, är att det finns en risk 

att det uppstår språkförbristningar. Dvs. att jag helt enkelt missuppfattar innebörden av ord 

och text. Det svenska språket har förändrats vilket kan resultera i att det uppstår språkliga 

konflikter samt missuppfattningar i meningsinnebörden (Bryman, 2011). Jag kan inte heller 

försäkra mig om att jag tolkat informationen rätt och det skulle uppstå en osäkerhet.  

En specifik begränsning med diskursanalys är att fokus ligger på hur en text framställs samt 

hur eventuella konstruktioner uppstår, det kan ge en ökad risk för bortfall av andra 

iakttagelser. Andra iakttagelser som man kanske kunnat fångat upp om man valt en annan 

metod och undersökningsteknik.  

Reflektioner om svårigheter och vad som fungerat 

En av de största utmaningarna har varit att inte hamna på sidospår samt avvägningen om 

vad som är relevant eller inte för studiens innehåll. För det har varit så under studiens gång 

att ju mer litteratur som har lästs – och ju fler dokument som har tolkats – desto fler dörrar 

och infallsvinklar har öppnats. Det har infunnits en känsla av att det aldrig tar slut, då nya 
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dokument visar på något nytt som man vill undersöka. Nästintill så nyfikenheten har tagit 

överhanden och man har behövt dra sitt fokus tillbaka till sitt avgränsade syfte. Som i sig 

kanske inte varit avgränsat nog.  

Att få tag på det material jag varit ute efter har gått förhållandevis smärtfritt. En del har varit 

tillgängligt på internet, t.ex.: motioner på riksdagens hemsida. Annat material har jag fått ta 

del på plats, både på Lunds Universitetsbibliotek och Regionarkivet i Lund. Dock har det 

funnits en del facklitteratur som jag inte fått tag på.  

Om jag skulle ha gjort något annorlunda så hade det varit att jag skulle ha gjort en tydligare 

avgränsning. Jag hade fortfarande använt samma metod, dvs. någon form av 

dokumentanalys, eftersom jag varit intresserad av de historiska aspekterna på fenomenet. 

Dock skulle det kunna vara intressant att göra intervjustudie av personer som arbetade under 

denna perioden, risken är att de är väldigt få till antalet och om det fortfarande fanns någon 

vid liv skulle de vara till åren. Och kanske med förändrade minnesbilder.    

Samtidigt finns det alltid skäl att vara försiktigt med att dra slutsatser från någons studie. 

Detta då vi alla har olika tolkningsramar, vi uppfattar världen olika och vi har olika 

erfarenheter som påverkar.  

Etiska ställningstagande 

Jag har valt att endast använda mig av dokument som inte berörs av sekretess. Det innebär 

att patientjournalerna som jag har använt sträcker sig som längst fram till år 1948. Jag har 

använt mig av 34 patientjournaler från Vipeholms sjukhus, men de flesta avlider redan under 

åren 1940–1942. Även om inte patienterna lever, så finns det kvarlevande släktningar – 

vilket jag blev varse om under studiens gång. Detta kom till min kännedom när det i en av 

journalerna låg en kopia på ett beställningskvitto som en anhörig hade gjort av en 

patientjournal. Och med anledning av det har jag valt att endast redogöra för patienternas 

förnamn i studien.  
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Implikationer för praktiken och vidare forskning 

Implikationer för praktiken 

Studien syfta till att undersöka samt belysa hur funktionsnedsättningar har varit beroende 

av normer och attityder som har präglat det svenska samhället och bidragit till 

upprätthållandet av diskurser. Genom att använda en historisk ansats kan man också få en 

ökad förståelse för hur vi funderar och resonerar kring ett fenomen i nutid. Det gör det också 

till viss del möjligt att applicera resonemangen på andra grupper. Då man med en ökad 

förståelse kan minska att mönster upprepar sig igen.  

Studiens resultat skulle kunna appliceras på andra grupper i nutid. T.ex. använder vi oss av 

mätmetoder idag för att åldersbestämma, beroende på resultatet av den undersökningen så 

påverkas utgången av de insatser som finns. Flyktingar placeras, likt personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, på institutioner som inte möjliggör den integration som 

kanske är nödvändig för att komma in i samhället.  Det finns också skrämmande likheter i 

de debatter som drivs idag, att de utgör ett hot mot samhället där det framförs både sociala 

och ekonomiska argument. De sociala argumenten grundar sig i hur den svenska kulturen 

påverkas i en negativbemärkelse medans de ekonomiska handlar om omhändertagandet av 

dem.  

Samtidigt använder vi oss av fosterdiagnostik i dagsläget för att avgöra huruvida ett barn 

bär på friska anlag eller inte. Beroende på resultat kan en graviditets ibland anslutas om det 

finns en misstanke att barnet skulle kunna ha down syndrom. Om vi kontextualiserar 

resultatet så kanske man skulle kunna, i relation till dåtidens diskurs och klimat, tillviss del 

förstå den debatt som då rådde i relation till rashygien och degeneration. Antagligen på 

samma sätt som framtidens forskare kommer blicka tillbaka på oss. 

Vidare forskning 

Jag skulle vilja undersöka om det faktiskt finns ett samband mellan dödsfallen på Vipeholm 

och Alsterdorf. Bedrevs det eutanasi i Sverige? Finns det möjlighet att undersöka andra 

dokument för att hitta belägg för att det faktiskt bedrevs liknande projekt, som Aktions T4 

i Tyskland, även bedrevs i Sverige? Finns det möjlighet att det givits direktiv att bedriva 

eutanasi på de svenska anstalterna? Går det att hitta papper/dokument från 
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medicinalstyrelsens som bekräftar eller dementerar detta. Kanske finns de material jag 

eftersöker i de hemliga arkiven om krigstiden – som finns placerad hos socialstyrelsen.  

Samtidigt hade jag velat undersöka de faktum att det sägs ha legat döda patienter från 

Vipeholm i bassängen på Anatomicum i Lund. Där medicinstudenter fick fiska upp döda 

patienter för att övningsobducera. 

Avslutning 

Det är fascinerande att undersöka hur våra förhållningssätt har förändrats över tid. Jag tror 

inte man enbart kan blicka tillbaka och tänka att vi var endast var inkompetenta förr i tiden 

utan att man måste undersöka de bakomliggande faktorerna som kunde påverka vårt 

tankesätt. För kunde verkligen en hel nation, samt övriga världen, inte se de övergrepp som 

inträffa under förintelsen. Var det fullt möjligt att hemlighålla de massmord som utfördes 

för övriga världen. Eller vilka försvarsmekanismer kan ha legat bakom de faktum att man 

inte ingrep tidigare? 

Hur kunde det vara socialt accepterat med orättvis behandling av individer som avvek från 

normen. Att som en demokrati gå in och detaljstyra individers levnadsförhållande och som 

då föranledde en inskränkning av rättigheter för de individer som avvek från normen. Är 

det möjligt att denna skuggsida av Sveriges samhälle är större än vi möjligen kan gissa?  

Jag tycker det är intressant, och till viss del har jag svårt att förstå, hur vi gömde undan 

individer på stora institutioner långt ifrån släkt och familj. Majoriteten begravs i omärkta 

gravar där familj och släkt väljer att avstå från att närvara vid ceremonin, antingen på grund 

av ekonomiska skäl eller på grund av det faktum att det fanns en stor skam kring att ha haft 

ett barn med speciella behov. Begravningsplatserna skulle vara avlägsna övriga 

medborgare, för att smittan inte skulle sprida sig även efter döden. Idag är en del av dessa 

åsidosatta och vårdas inte på samma sätt som övriga begravningsplatser.  

Jag tror det måste ha rått diskurser, olika synsätt som gjorde det möjligt för rasbiologin att 

få ett starkt fäste i det svenska samhället. Att det fanns en stor auktoritär makt som inte blev 

ifrågasatt förrän långt efter, vilket resultera i att många individer drabbades av rashygieniska 

åtgärder som idag aldrig skulle tillämpats.  
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