
 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Idéhistoria C 

 

 

 

 

 

 

Rasbiologisk upplysning 
En analys av svenska läroböcker 1930-1950.  

 

The Eugenic Enlightenment 
An Analysis of Swedish Textbooks 1930-1950.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sofia Wendt 

C-uppsats: VT-2015 

Handledare: Pär Eliasson 



 

 

Innehå llsfö rteckning 

Inledning 1 

Syfte och frågeställningar 1 

Teori och metod 2 

Källmaterial och forskningsläget 2 

Tidigare forskning 4 

Disposition 5 

Del I: Etableringen av rasbiologi i Sverige 6 

Existerar ”människoraser”? 6 

Rashygien och genetik; 1800-talets andra hälft till etablerandet av Rasbiologiska institutet 9 

Anders Retzius, långskallar och kortskallar 10 

Kritik och användning av Anders Retzius skallmätningar                                  12 

Rashygien, ärftlighetslagar, Herman Lundborg och folkbildning – mot ett institut för 

Rasbiologisk forskning 13 

Rasbiologins storhetstid och fall 17 

Steriliseringslagarna 21 

Del II:  Presentation av läroböcker 1930-1950 24 

Från elitutbildning till massutbildning 24 

Geografiläroböcker 1930-1940 26 

Biologiläroböcker 1930-1940: 28 

Nedärvning 28 

Rashygien 29 

En tydlig riktning mot förändring: 1950-talets läroböcker .  

Biologiläroböcker, 1950-talet 32 

Geografiläroböcker, 1950-talet 33 

Diskussion om läroböckerna 34 

Del III: Teoretisk analys:  Medikalisering, biomakt och rashygien 36 



 

 

Biomakt och medikalisering 36 

Sammanfattning 39 

Litteratur- och källförteckning 41 

Tryckta källor och bearbetningar 41 

Internetkällor 43 



1 

 

Inledning  

Medicinhistoria har sedan jag år 2014 läste universitetskursen ”Medicin och makt i historisk 

belysning” blivit till ett av mina stora intresseområden inom ämnet historia. När jag en 

mycket oproduktiv kväll såg Tv-dokumentären ”Hur gör man för att rädda ett folk?” 
1
, som 

handlar om Herman Lundborg och hans rasbiologiska arbete, blev jag fast övertygad om att 

jag ville skriva om svensk rasbiologi i C-uppsatsen. Det största problemet för mig var hur 

avgränsar jag mig i detta stora forskningsområde?  

   Jag har alltid varit intresserad av att förstå hur idéer sprids till folket, undersöka vart idéerna 

kommer ifrån och hur dessa idéer uttrycks i tal och text. Om rasbiologi som ämne är det för 

mig mycket intressant att finna idéer- och förstå på vilket sätt dessa idéer spreds till dem som 

skulle bli morgondagens människor; skolväsendet – eller för att precisera mig ytterligare; 

gymnasieeleverna. Följande uppsats är resultatet av min forskning. 

Syfte öch frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera hur svensk rasbiologi presenterades i läromedlen för 

gymnasieelever under 1930-1950-talet. Jag kommer att presentera gymnasieläroböcker i 

geografi och biologi, förklara vad som står skrivet i läroböckerna och teckna hur rasbiologin 

bidrog till innerhållet i dessa läroböcker. Slutligen kommer jag att kartlägga hur rasbiologins 

forskningsområde fick fäste i det svenska samhället. För att kunna beskriva hur rasbiologin 

fick fäste i Sverige kommer jag att redogöra rasbiologins etablering och presentera centrala 

aktörer samt redogöra för det Rasbiologiska institutet, dess etablerande och verksamhet. För 

att hjälpa mig att svara på mitt syfte har jag tagit hjälp av tre frågeställningar:  

1. Hur etablerades Statens institut för rasbiologisk forskning och vilken verksamhet bedrevs? 

2. Vilka behov fanns det för att undersöka befolkningen?  

3. Vad står skrivet i läroböckerna som användes i undervisningen under 1930-1950-talet och 

hur kan innehållet i läroböckerna ha påverkats av den svenska rasbiologin? 

 

 

 

 

                                                
1 Sändes på SVT1 den 22/1-2015.  
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Teori och metod 

Som vägledande hjälp i detta uppsatsskrivande har jag använt mig av två teorier, den första är 

biomakt, som den presenteras av den franske filosofen Michel Foucault. Biomakt handlar om 

samhällets, mer preiserat stadsmaktens, sätt att använda sig av olika maktprinciper för att 

kontrollera och styra den mänskliga mångfalden i vad samhället anser vara rätt riktning. 

Mångfalden kontrolleras med hjälp av övervakning, utbildning, uppforsting och eventuella 

straffmetoder. Biomakt handlar även om stadsmaktens behov av att försöka förbättra 

befolkningen genom att t.ex. kontrollera reproduktionen i syfte att eliminera oönskade 

sjukdomar. 
2
  

   Den andra teorin jag kommer att använda mig av är medikalisering, som den presenteras av 

Peter Conrad. Medikalisering handlar om hur samhällets auktoritet definierar en sjukdom som 

i grunden inte är av sjuklig karaktär som ett patologiskt tillstånd. Detta tillstånd förklaras 

sedan med hjälp av medicinska termer som undersöks och behandlas som ett medicinskt 

problem. Exempel på medikalisering är alkoholism och homosexualitet, som medikaliserades 

i Sverige under 1700-talets senare hälft och avmedikaliserades under 1950-talet. 
3
 

   Metoden som jag har utgått ifrån är att jag har analyserat läroböcker som användes av 

gymnasielever under 1930-1950-talet. Jag har läst och tolkat dess innerhåll och jämfört vad 

som står skrivet i läroböckerna med den historiska kontexten av rasbiologin och dess 

idéföreställningar. Detta har jag gjort för att kunna kartlägga den dåtida kontexten och förstå 

hur läroböckerna kan ha blivit påverkade av sin tid. Jag har även läst och tolkat innehållet i 

mer moderna verk skrivna av historiker som behandlar perioden från den tidiga etableringen 

av rasbiologi till efterkrigstidens Sverige. Utöver detta har jag studerat steriliseringsfrågans 

inrättande i lagböckerna. 

Källmaterial och forskningsläget 

I valet av källmaterial har jag utgått från samtida- och nutida källor. I min undersökning av 

samtida källor har jag tagit del av läroböcker för gymnasieelever som är publicerade under 

1930-1950-talet. Geografiläroböckerna som har använts i denna uppsats är: Lärobok i 

geografi för gymnasiet del III (1931) av Henning Olsson, Geografi för det differentierade 

gymnasiet första delen (1935) av Sven Swedberg, Lärobok i geografi för gymnasiet, del II 

(1937) av Henning Olsson och slutligen Geografi för gymnasiet 1 (1956) skriven av Filip 

                                                
2 Michel Foucault, Samhället måste försvaras (2008), s. 218-220.  
3 Peter Conrad, The Medicalization of Society – On the Transformation of Human Conditions into Treatable 

Disorders (2007), s. 4-6.  
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Hjulström, Yngve Nilsson, Karl-Erik Näsmark och Torsten Lagerstedt. Biologiläroböcker 

som använts är: Världen och människan: läsebok i naturlära, andra delen av Hans 

Wallengren (1940), Utvecklings- och ärftlighetslära för det differentierade gymnasiet av Olof 

Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefve (1942), Biologi för det differentierade 

gymnasiet II av Folke Borg (1943) samt Svante Sunessons Biologi: fjärde delen – ärftlighets- 

och utvecklingslära (1958).  

   Herman Lundborgs populärvetenskaliga skrift Rasbiologi och rashygien (1914), där 

författaren presenterar idé- och tankeföreställningar rörande ärftlighetslagarna, behovet av 

rashygien samt föreställningar om det svenska folkets beskaffenhet har bearbetats i detta 

uppsatsskrivande. Det Rasbiologika institutets verk The Swedish Nation in Word and Picture 

– A Jubilee Book Given Out, With the Cooperation of Experts Commissioned By the Swedish 

Society for Race-Hygiene (1921) författad av Herman Lundborg och John Runnström har 

även behandlats i denna uppsats. Boken handlar om antropologi, genetik och rashygien i 

Sverige, bland annat presenteras skallmätningar gjorda av forskare vid det Rasbiologiska 

institutet. The Racial Characters of the Swedish Nation (1926) är skriven av Herman 

Lundborg och Frans Josua Linders. Som titeln avslöjar är boken ett resultat av institutets 

bedrivna forskning om rasmässiga karakteristiska drag i det Svenska samhället. Folkupplagan 

till det sistnämnda verket har även behandlats i detta uppsatsskrivande; Svensk Raskunskap 

(1927) skriven av Herman Lundborg. Denna källa publicerades med ett syfte att lättförståeligt 

förklara de resultat som det Rasbiologiska institutet kom fram till med sin forskning.  

   Angående avgränsningar av läromedel är det viktigt att poängera att jag medvetet utgått från 

läroböcker som behandlar geografi, biologi och ärftlighets- och utvecklingslära eftersom det 

är i dessa gymnasieämnen som rasbiologin yttrade sig. Valet av teman som jag sökt efter i 

läroböckerna är att de ska inkludera fakta eller beskrivningar om människors etnicitet, 

individers ursprung, rashygien och speciellt beskrivningar om ärftlighet och utveckling. Jag 

fann många läroböcker. Jag har med förbehåll valt att använda mig av de läroböcker som det 

stod mest om människans etnicitet, ärftlighets- och utvecklingslära och sortera bort de 

läroböckerna inte tillförde någon ny information till analysen eller nämnde de mänskliga 

etniciteterna, ärftlighets- och utvecklingslära. De läroböcker som blev bortsorterade 

koncentrerar sig nästan utveslutande på att beskriva ämnesomsättningen och ärftligheten i 

växt- och djurlivet.  
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Tidigare forskning 

Undersökningar av äldre läroböcker förefallar att vara ett väl forskat område men huruvida 

forskningen stämmer in på min undersökning om rashygienens spår i läroböcker från 1930-

1950-talet har jag funnit mycket lite om nästan inget material alls. Den enda litteratur som jag 

har kommit underfund med är en avhandling, som jag blev rekommenderad till att läsa, 

skriven av Luis Ajagán-Lester, "De andra" i pedagogiska texter: afrikaner i svenska 

skoltexter 1768-1920, (1997). Ajagán-Lester beskriver i inledningen av sin bok att de svenska 

pedagogiska texterna har varit präglade av ett som författaren beskriver det; rasistiskt 

perspektiv. 
4
 Det rasistiska perspektivet i Ajagán-Lesters forskning handlar om presentationen 

av afrikaner och hur de beskrivs med stereotypiska egenskaper. Denna källa har varit till hjälp 

i min forskning då den belyser hur geografiläroböckerna från sena 1700-talet-1920-talet 

beskriver den etniska synen gällande folk från Afrika. Källan faller utanför mitt 

forskningsområde då jag har för avsikt att undersöka skolböcker från 1930-1950-talet, 

hursomhelst har Ajagán-Lesters bok varit mycket inspirerande och en drivande faktor i min 

analys av läroböcker då den påvisar att det, som författaren beskriver det, rasistiska 

perspektivet är genomgående i de tidiga geografiskaläroböckerna - någonting som jag även 

har stött på i min underökning av skolböcker från 1930-1940-talet.   

   De moderna historiska verk som jag har använt mig av och vilka har varit till hjälp i mån 

om tidigare forskning är; Oönskade i folkhhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige 

(2005) skriven av idéhistoriken Gunnar Broberg och historiken Mattias Tydén. Den första 

utgåvan gavs ut 1991 och det var då den första bok som beskrev detaljerna i den Svenska 

steriliseringspolitiken under 1930-1970-talet samt den idéhistoriska kontext som ligger till 

grund för rasbiologins- och det Rasbiologiska institutets etablering i Sverige. En annan bok 

som har varit mycket användbar är Maja Hagerman, journalist och filosofie hedersdoktor vid 

historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hennes bok Det rena landet – om 

konsten att uppfinna sina förfäder (2006) handlar om genetik, germaner och medicin i 

historisk forskning. Boken har varit användbar för mig eftersom den beskriver rashygien och 

det Rasbiologiska institutets etablerande och verksamhet. Statlig rasforskning – en historik 

över Rasbiologiska institutet (2002) av idéhistoriken Gunnar Broberg – handlar om 

rasbiologiska institutets verksamet.  

   Anledningen till varför jag har valt att använda både samtida och moderna källor är för att 

                                                
4 Luise Ajágan-Lester, ”De andra” i pedagogiska texter: afrikaner i svenska koltexter 1768-1920, (2001), s. 3. 
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jag vill se hur författarna var präglade av sin tid och teckna den dåtida kontexten, speciellt i 

min undersökning av rasbiologernas böcker och det svenska läroverkets pedagogiska texter.  

Disposition  

Denna uppsats är formulerad utifrån tre delar med en avslutande sammanfattning. 

   Del I handlar om etableringen och kontexten av rasbiologi i Sverige, här presenteras en 

inledande definition om människoraser. Följande introduceras en redovisning av rashygiens 

och ärftlighetsforskningens etablering i både internationella och nationella sammanhang under 

1800-talet, efter detta följer en kartläggning av den inhemska, svenska, forskningen i 

rashygieniskt syfte. Denna underrubrik kommer till stor del av att bestås av Anders Retzius 

och hans metod att mäta ut skallindex och huvudets beskaffenhet av de svenska medborgarna. 

Sedan följer en presentation om Retzius metod i praktiken samt det Rasbiologiska institutets 

forskningsområde och bedrivna verksamhet. Slutligen kommer steriliseringslagarnas 

inrättande i den Svenska lagboken att presenteras.  

   Det II handlar om analysen av geografi och biologiböcker från 1930-1950-talet. Denna del 

kommer att börja med en historisk kontext till etablerandet av det svenska skolväsendet och 

sedan övergå till själva analysen av läroböckerna. En avslutande diskussion om innerhållet i 

geografi och biologiböckerna kommer att utgöra den sista delen i analysen av de pedagogiska 

texterna. 

   Del III är den avslutande diskussionsdelen där jag har valt att behandla mina valda teorier, 

medikalisering och biomakt. I denna del påvisas teoriernas anpassning i den historiska kontext 

vilken berör rashygienens etablerande i det Svenska samhället samt innerhållet i läroböckerna.  
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Del I 

Etableringen av rasbiologi i Sverige 

Rasbiologins historia är en lång process som inte är helt enkel att kartlägga då många olika 

vägar och infallsvinklar kan nyttjas. För att kunna utreda den process som sedan blir 

användbar i analysen av läroböcker från 1930-1950-talet ter det sig att tala om teman som går 

att finna i det innerhåll vilket presenteras i läroböckerna. Rasbiologi och ärftlighetslära tillhör 

dessa centrala teman, det är just därför jag har koncenterart mig på att kartlägga denna 

process. För att börja uppsatsen förfaller det sig klokt att resonera om det finns någonting som 

kan kallas för människoraser:   

Existerar ”människöråser”? 

Människan idag tillhör släktet homo sapiens
5
 och inom detta släkte antog vetenskapsmän att 

raser existerade. Med ordet ras menas biologiskt förankrade egenskaper som skiljer en grupp 

från en annan. I modern tid talas det ej om människoraser eftersom de mänskliga etniciteterna 

kontinuerligt varierar och gränser för distinkta skillnader mellan människor är flytande. 

Därför finns det ett mycket litet intresse för vetenskapsmän att idag tala om människoraser. 

Förr i tiden ville forskare gärna finna att mentala egenskaper (intelligens, beteende och 

personlighet) hörde samman med biologiska eller fysiska egenskaper. Intresset för detta 

innebar att flera, vad forskare idag kallar för, ovetenskapligt grundade rasistiska yttringar 

artade sig. 
6
  

   Hur uppkom då föreställningen om så kallade människoraserna? Förklaringen enligt 

författaren och informatören vid Hugo Valentin-centrum Helmut Müssener och Per Jegebäck, 

professor emeritus i Tyska, är att ” det inom arten uppstått geografiskt isolerade grupper som 

på grund av mutationer och inavel uppvisar genetiskt betingade kännetecken” 
7
 så har till 

exempel hundraser uppkomit under en lång tid av systematisk korsning mellan olika raser. 

Angående människan som släkte så har diskussioner om hennes tänkbara rasindelning en lång 

historia. Beskrivningar av de så kallade människoraserna går att finna så tidigt som i de gamla 

                                                
5 Historiskt sätt talas det om människans utveckling i homo erectus och homo neanderthalensis.  
6 Nationalencyklopedin, ras, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ras, hämtad 

2015-05-12. 
7 Helmut Müssener och Per Jegebäck, Rasen och vetenskapen (2009), s. 13. 
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Egypten
8
 och redan under 1600-talet användes begreppet ras om människor och deras 

tillhörighet i skrift. Före 1800-talet och upptäckten av variation och ärftlighetslära existerade 

tanken att människosläktets olika raser, vilka levde i olika kontinenter, hade uppstått 

oberoende av varandra. En annan tanke var att människosläktet, vid olika tillfällen, hade 

skapats från en gemensam anfader. 
9
 Den svenske botanikern och medicinprofessorn Carl von 

Linné (1707-1778) var bland en av dem första att ge sig på uppgiften att skapa en 

vetenskapligt förankrad rasklassifikation. Linné delade in den mänskliga befolkningen i fyra 

överordnade raser; européer, asiater, afrikaner och indianer på grund av de geografiska 

skillnaderna som avskilde dem åt, Linné tog även in mentala karakteristiska egenskaper i sin 

definition av det fyra rasklassifikationerna av den mänskliga befolkningen
10

 men det var 

under 1800-talet som utvecklings- och evolutionsläran fick fäste i samhället. Darwinismen, 

som fått sitt namn efter Charles Darwin (1809-1882) och hans publikation On the Origin of 

Species by Means of Natural Selection of the Presevation of Favoured Races in the Struggle 

for Life (1859), beskriver det naturliga urvalet som en drivande kraft när det handlar om 

utveckling. Urvalet sker genom en naturlig variation som stegvis driver evolutionen framåt. 

Darwins teori fick omedelbart och stort genomslag under senare hälften av 1800-talet
11

 och 

inte långt efter Darwinismens genombrott kom det omtolkningar av Darwins teorier. Den 

möjligen mest betydelsefulla omtolkningen för rashygienens utveckling var 

Socialdarwinismen, en term skapad av Darwins kusin Francis Galton (1822-1911). 

Socialdarwinismen är en benämning som användes för att beskriva Darwins biologiska teorier 

anpassade på samhället och det naturliga urval som antogs ligga i dess grund. 

Socialdarwinism utgick ifrån tanken om konkurrens mellan individer, klasser, etniska grupper 

och deras kamp för överlevnad. Termen innebär att den som är bäst anpassad till sin 

omgivning överlever. Denna kamp uppfattades av socialdarwinister leda till att samhället 

erhöll en högre stående utvecklingsform. 
12

 

   Rasteorierna som ligger rotade i rashygienen är, som det beskrivs av Hertha Hansson, ett 

europeiskt fenomen. Det var intellektuella européer som anpassade eugenikens forskning på 

ärftlighetsläran samt staplade upp kategorier och hierarkier mellan påstådda människoraser. 

                                                
8 Nationalencyklopedin, ras, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ras, hämtad 

2015-05-12. 
9 Helmut Müssener och Per Jegebäck, Rasen och vetenskapen (2009), s. 14. 
10 Nationalencyklopedin, ras, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ras, hämtad 

2015-05-12. 
11 Nationalencyklopedin, darwinism, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/darwinism, hämtad 2015-05-12. 
12 Nationalencyklopedin, socialdarwinism, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialdarwinism, hämtad 2015-05-10.  
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Den franske diplomaten och historiefilosofen Joseph Arthur de Gobineau (1816-1862) är en 

av de stora inspirationskällorna till den hierarkiska ordningen av människoraser. I sin essä 

Essai sur l’inégalité des races humanines (1853-1855)
13

 delade Gobineau in människosläktet 

i raser där den vita rasen stod högst i hierarkin. Gobineaus forskning vilade inte på någon 

biologisk vetenskaplig grund och hans idéer uppmärksammades föga under hans levnadstid. 
14

 

I enlighet med Gobineaus forskning antog han att en potentiell rasblandning mellan de 

påstådda människoraserna skulle leda till mänsklighetens undergång. 
15

 

   Rasbiologin uppkom inte ut tomma intet utan handlar om en uppsjö av aktörer och idéer 

som på sitt egna sätt har påverkat det vetenskapliga forskningsområdet (biologin) i en 

rasbiologisk riktning. I Sverige etablerades inte någon genuin rasistisk rashygien, hävdar 

idéhistoriken och författaren Hertha Hansson, förklaringen ligger istället i att inom det 

Svenska samhället sågs rasblandningen mellan de olika mänskliga etniciteterna inte som ett 

akut problem - tankarna låg istället i upprättandet av en förbättrad folkstam. 
16

  

   Är det värt att än idag tala om raser och anpassa mentala och fysiska egenskaper på 

människosläktet? Som utgångspunkt i Helmut Münssener och Per Jegebäck och deras 

diskussion kring rasbegreppet, ter det sig mycket problematiskt att idag tala om rasbegrepp 

som kan brukas på det mänskliga släktet. Ras som ord har enligt författarna en mycket oklar 

definition, morden genforskning visar även på att människosläktet är homogent i sin natur 

trots att det existerar utseendemässiga skillnader mellan världens individer. Dessa 

utseendemässiga skillnader handlar i grund och botten om klimatbetingade geografiska 

anpassningar. Koloniseringen av jorden är en betydande faktor till varför olika människoraser 

inte har haft möjlighet att uppstå, då ursprungsbefolkningens gener antingen har förändrats, 

anrikats eller inaktiverats beroende på den stora beblandningen av olika mänskliga etniciteter. 

De yttre faktorerna som skiljer personer med geografiskt ursprung från varandra, är ärftligt 

betingade, menar författarna. Således hävdas det att de finns olika varianter av arvsanlag som 

är särskilda för olika, som författarna beskriver det, raser. Som det ser ut idag hävdar 

författarna att hela världens befolkning, oberoende av geografiskt ursprung, kommer att 

erhålla alla genvarianter – dessa kommer att vara mer eller mindre frekventa i olika länder - 

som finns. 
17

 Således är det inte värt att idag tala om människoraser.  

                                                
13 Svensk översättning: Essä om människorasernas ojämlikhet (1853-1855). 
14 Hertha Hansson, Alkemi, romantik och rasvetenskap (1994), s. 158. 
15 Nationalencyklopedin, Joseph Arthur de Gobineau, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/joseph-arthur-de-gobineau, hämtad 2015-05-

21. 
16 Hertha Hansson, Alkemi, romantik och rasvetenskap (1994), s. 144.  
17 Helmut Müssener och Per Jegebäck, Rasen och vetenskapen (2009), s. 22. 
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Rashygien och genetik; 1800-talets andra hälft till 

etablerandet av Rasbiologiska institutet 

Ordet ”rassenhygien”
18

 är ett samlat begrepp som myntades 1893 av den tyske läkaren och 

biologen Alfred Ploetz (1860 - 1940) med ordet strävade Ploetz efter att göra en 

kategorisering av de olika mänskliga etniciteterna, som till stor del var beroende av de 

befolkningsproblem som antogs förekomma i samhället. Ordet syftar till människan och 

hennes biologiska uppsättning vilken anses vara oföränderlig, förutom med hjälp av 

biologiska ingrepp.
19

  

   Under 1800-talet uppstod en gemensam föreställning i Europas länder. En rädsla yttrade sig 

i samhället som syftade på idéen- och tankeställningen att människans beskaffenhet 

genomgick en försämring. Samhällsdebatten om den så kallade degenerationsfaran krävde att 

biologer och läkare skulle försöka finna en lösning på den påstådda försämringen som antogs 

förekomma i den inhemska sfären. Behovet att finna en lösning yttrade sig i att bland annat i 

myntandet av termen eugenik av Francis Galton, i hopp om att rashygienen skulle utvecklas 

till en tillämpningsbar vetenskap om människor. Ärftlighetslagarnas återupptäckt under det 

tidiga 1900-talet bidrog till stort del i det vetenskapligt intresse för eugeniken och dess 

forskningsområde. Den nyfunna rashygienen yttrade sig på olika sätt i världens länder. I USA 

riktades den rashygieniska diskussionen främst på ras- och immigrantsfrågor. Vad gällde 

Tyskland etablerades en pseudovetenskaplig metod utifrån rasbiologiska ideal som 

legitimerade sterilisering och likvedering av sinnessjuka, homosexuella, asociala m.fl. I 

Sverige växte eugeniken till en etablerad vetenskaplig inriktning som kallades för ras- eller 

arvshygien samt mynnade ut i inrättandet av Statens institut för rasbiologi och 

steriliseringslagstiftningar. 

   Inom eugenikens vetenskapliga arbete skiljer forskare på positiv och negativ eugenik. Den 

positiva eugeniken handlar främst om att uppmuntra de som ansågs vara mest lämpliga 

föräldrarna till att reproducera sig, den negativa eugeniken handlar om att minska födelsetalet 

hos de som ansågs vara olämpliga föräldrar. 
20

 Tidsmässigt infaller rashygienens storhetstid 

under perioden 1890-1930. 
21

 

                                                
18 Svensk översättning: rashygien.  
19 Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskan i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige (2005), s. 9. 
20 Nationalencyklopedin, eugenik, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eugenik, 

hämtad 2015-05-10. 
21 Hertha Hansson, Alkemi, romantik och rasvetenskap (1994), s. 150. 
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    Den moderna ärftlighetsläran grundlades under mitten av 1800-talet av Gregor Mendels 

korsningsexperiment. Mendel arbetade främst med korsning av ärtväxter och studerade hur 

färg och form nedärvdes. Han korsbefruktade en ärta med runda frön och en ärta med kantiga 

frön, avkomman fick genomgående runda frön; egenskapen runda frön betraktades som 

dominanta och de kantiga fröna betraktades som recessiva. Även om de recessiva anlagen inte 

var synliga yttrade de sig ändå i kommande generationer när två ärtor med anlag för kantiga 

frön korsades med varandra påfanns att ¼ av deras avkomma erhöll kantiga frön. Mendels 

resultat publicerades i Versuche über Pflanzenhybriden (1865) och uppmärksammades inte 

under hans levnad. Det var istället under det tidiga 1900-talet som forskare, oberoende av 

varandra, återupptäckte och gav Mendels ärftlighetsprinciper renässans. 

   Perioden mellan 1900-1910 benämns ofta som mendelismens mest banbrytande tid och 

perioden som följde var en reaktion på ärftlighetslagarna, rashygienens storhetstid och den 

experimentella vetenskapens anpassning på samhällets individer. 
22

 Detta märks inte enbart i 

framväxten av en nationalsocialistisk rasideologi utan även i tidskrifter vilka under det tidiga 

1900-talet kopplar samman rasism och rashygien i propagandasyfte för att etablera den 

samtida rashygieniska rörelsen och göra den mer utåtriktad och politiskt vinklad. 
23

  

    Det uppsving som rashygienen fick genom ärftlighetslagarnas återupptäckt förde 

diskussioner till etablerandet av institut vars forskare skulle ägna sig åt att bedriva 

rasbiologisk forskning. I Sverige fanns det centrala aktörer som var betydande för 

etablerandet av rasbiologin i Sverige. En av dessa var Anders Retzius och hans forskning om 

långskallar och kortskallar vilka skulle komma att påverka en hel generation av forskare, inte 

minst Statens institut för rasbiologisk forskning.  

Anders Retzius, långskallar och kortskallar 

Anders Retzius (1796-1860), anatom och antropolog samt professor i anatomi och fysiologi 

vid Karolinska Institutet var den man som skapade den metod som rasforskarna under sena 

1800-talet och 1900-talet använde sig av för att dela in människor i kortskallar, mellanskallar 

eller långskallar. Hans forskning fick stort genomslag, speciellt i Tyskland och deras strävan 

att finna det germanska folket, som nu kunde definieras inte bara med hjälp av det blonda 

håret och blåa ögonen som de antogs ha, utan även utifrån skallindex. Germanforskare hade 

påstått, utan att ha några egentliga belägg, att germanerna hade ett annorlunda huvudmått än 

andra folk som de levde i nära kontakt med; finländare, samer och slaver.  

                                                
22 Hertha Hansson, Alkemi, romantik och rasvetenskap (1994), s. 135. 
23 Ibid,. s.160. 
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   Skallmätningar som metod i forskningssyfte var inte ett ovanligt fenomen under 1800-talet. 

Däremot var det mycket svårt för dåtidens forskare att jämföra sina resultat med varandra 

eftersom det inte fanns någon etablerad teknik och teknikerna i skallmätningar som fanns vara 

många. Anders Retzius kom på metoden att mäta huvudets höjd i förhållande till dess bredd, 

sorterade resultatet, och kom fram till att mätningarna bildade ett mönster – att medeltalet för 

de svenska skallarna var annorlunda från finländarnas, samernas och slavernas mått och vice 

versa. Retzius använde sig av Petrus Campers
24

 beskrivning om djurs och människors olika 

ansiktsvinklar; om käken hos en individ var framåtskjutande kallade Retzius denne för 

prognat, om käken inte var framåtskjuten kallades den för orthognat. Genom användandet av 

sådana beskrivningar kunde Retzius sortera alla människor i olika kategorier; Svenskar 

beskrevs som långskalliga och orthognata, samer och finländare beskrevs som kortskalliga 

och orthognata, medan afrikaner beskrevs som långskalliga och prognata. Retzius 

presenterade själv, i en tidig undersökning, en lista över vilka han ansåg erhålla en rätt 

skallindex, långskallig- med icke-utskjutande käke, dessa var; svenskar, danskar, norrmän, 

tyskar, holländare, fransmän belgare, skottar och irländare – de folk som enligt språkforskare 

talade det germanska språket, och därmed var germaner.  Retzius sätt att mäta skallindex och 

de raser som framträdde genom detta verkade på naturvetenskaplig väg poängtera och bevisa 

ett förhållande mellan kelterna, vilka föreställdes vara långskallar, och ariska germaner.
25

  

   Retzius presenterade sin metod om indelningen av samhällets befolkning i långskallar och 

kortskallar vid ett naturforskarmöte i Stockholm 1842 och han fick stort gehör för sitt 

vetenskapliga studium. Retzius intresserade sig i allra högsta grad för att kunna jämföra 

forntidens och nutidens skallindex, däremot var folkhälsan även en viktig aspekt i Retzius 

forskningsområde. Han engagerade sig starkt för att förhindra smittsamma sjukdomar och öka 

renligheten bland den svenska befolkningen, men det var främst skallmätningen som gav 

Retzius ett världsomfattande gehör och han fortsatte att bedriva sina undersökningar om 

långskallar och kortskallar under en lång tid. Författaren Maja Hagerman poängterar i sin bok 

Det rena landet – om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), att Retzius metod att arbeta 

med de skallar som han hade till förfogande var mycket bristfällig, då Retzius ansåg att 

antalet skallar som han undersökte inte behövde vara allt för stort för att kunna fastslå att ett 

visst skallmått skulle räcka för att kunna dra en slutsats om ett folks beskaffenhet. Däremot 

försökte Retzius samla in så många svenska kranier som möjligt för att genomföra sin 

                                                
24 Petrus Camper (1722-1789) var en nederländsk professor i medicin och anatom som påvisade ansiktsvinkelns 

betydelse mellan primater och människor.  
25 Maja Hagerman, Det rena landet – om konsten att uppfinna sina förfäder (2006) s. 167-170. 
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undersökning, men om han ansåg att kraniet som han erhöll inte bekräftade den typiska 

svenska skallformen - Retzius förklarade att de Svenska skallarna har ovala huvudformer, 

lång nacke och profillinjen var lodrätt vinklad - inte passade in i detta mönster blev, enligt 

författaren Maja Hagerman, bortsorterat. 
26

  

   Retzius hade med sin forskning, utifrån rasbiologisk utgångspunkt, delat in världens 

befolkning i långskallar och kortskallar. På bara några få år hade kunskapen om denna 

tillämpnings forskning slagit igenom och många provinsläkare från olika länder var benägna 

att bidra med forskning på sitt eget område om sitt folks beskaffenhet. Långskallarna ansågs 

vara bättre i förhållande till kortskallaran – som bestod av slaver, turkar, samer, finländare 

m.fl. Den 28:e februari 1860 – bara några månader innan Retzius avled, gav han en 

fullständig rapport om långskallarna och kortskallarnas geografiska spridning i världen. 
27

  

 

Kritik och användning av Anders Retzius skallmätningar 

Även om Retzius metod för att mäta ut och kategorisera människor i olika kranietyper mötte 

stor respons och otaliga hyllningar fick hans forskning även stark kritik som främst riktades 

mot, vad kritikerna menade var, Retzius uppenbart bristfälliga metod att sortera och mäta 

människokranier. Den franske antropologen, kirurgen och professorn, Paul Broca (1824-

1880) tillhörde en av dem som kritiserade Retzius metoder. Han hävdade att om 

skallmätningarna skulle användes som vetenskaplig metod måste ännu en grupp av skallindex 

föras in i forskningen för att komplettera den grupp som föll utanför lång- och 

kortskallindexet: mesocefal, mellanskalle.
28

 Detta problematiserade den redan etablerade 

metoden som Retzius hade skapat men Broca, med hjälp av den tyska antropologen och 

anatomen Hermann Welcker (1822-1880), införde självständigt den kompletterande tredje 

skallformen under 1860-talet.  Således hade tre grupper av skallindex skapats: kortskalle, 

mellanskalle och långskalle.  

   Med årens gång infördes snart fler tolkningar av kranietyper som tillägg till Retzius 

ursprungliga metod, någonting som gjorde systemet allt mer svårhanterligt. Trots all kritik 

som riktades mot Retzius skallmätningsmetoder användes den flitigt under sena 1800-talet 

och början av 1900-talet. Metoden användes för att försöka finna ett svar på de frågor som 

samtiden ställde – ett svar på frågan om vilka folkslag och raser som fanns i Europa. 
29

 

                                                
26 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 173. 
27 Ibid,. s. 175-178. 
28 Långskallighet var 75 och under, mellanskallighet var mellan 75-80. Kortskallighet var allting över 80. 
29 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 178. 
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   Exempel på den praktiska användningen av Anders Retzius metoder går att finna i hans son 

Gustaf Retzius (1842-1919) svensk anatom, läkare och professor, verk. Tillsammans med sin 

kollega, Carl Magnus Fürst (1854-1935) genomförde G. Retzius mätningar på cirka 45.000 

värnpliktiga svenskar. Resultatet publicerades 1902 och beskrevs som en kartläggning av de, 

som författarna menade, viktigaste antropologiska karaktärernas spridning i Sverige. 
30

 

   Anthropologia Suecica (1902) är ett försök att ras bestämma befolkningen efter A. Retzius 

kranietyper, boken är uppdelad i statistiska redovisningar över individers kroppstorlek, 

kranieindex, ansiktsform och pigmentering av hår- och ögonfärg vilket sedan jämfördes med 

övriga individer som hade undersökts för att finna eventuella samband eller skillnader. 

Resultatet som G. Retzius och Fürst kom fram till var att medellängden beträffande en Svensk 

var 170,879cm, det nationella kranindexet – som mättes med hjälp av A. Retzius metod – 

uppskattades till 77,855, vilket betydde att den nationella kranielängden inom Sverige var 

mesocefal (mellanskalle)
31

. Resultatet föreföll att den Svenska rasen var överlägset blonda 

eller brunhåriga med ljusa blå- grå eller melerade ögon
32

 – något som visade på att Svenska 

folket var den hittills renaste formen av den germanska rasen som den uppskattades i världen. 

33
  

Rashygien, ärftlighetslagar, Herman Lundborg och 

folkbildning – mot ett institut för Rasbiologisk forskning 

Vid sekelskiftet 1900 hade rasfrågan väckts till liv vid de svenska universiteten och ras och 

renlighet, hur den svenska så kallade folksjälen skulle räddas från påstådd degenerering, var 

aktuella frågor. Ärftlighetsforskningens renässans genom återupptäckten av Mendel och hans 

ärftlighetslagar användes inte enbart beträffande växt- och djurlivet utan appliceras nu även 

om människor. 
34

 Inte långt efter återupptäckten av ärftlighetslagarna etsat sig fast i samhället 

visade det sig att rasismen ökade inom vetenskapen. Vetenskapsmän var, enligt författaren 

Maja Hagerman, drivna av ett aggressivt forskningsprojekt för att söka svar på frågor om 

mänsklighetens påstådda degenerering- och problem med hjälp av den nya rasforskningen. 
35

 

1910 grundades Svenska sällskapet för rashygien, avsikten med sällskapet var att stödja 

                                                
30 Bosse Lindquist, Förädlade Svenskar – drömmen om att skapa en bättre människa (1997), s. 44.  
31 Se fotnot 28. 
32 Olof Ljungström, Oscariansk antropologi – Exorsism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig 

människosyn (2002), s. 340-341. 
33 Bosse Lindquist, Förädlade Svenskar- drömmen om att skapa en bättre människa (1997), s. 44. 
34 Ibid,. s.48. 
35 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 358-359. 
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forskning som gjordes om människans variation- och genetiska förmåga samt upplysa 

befolkningen hur de skulle kunna förbättra kommande generationers fysiska- och mentala 

beskaffenheter. Detta sällskap var ett bland de första rashygieniskt inriktade föreningar i 

världen, av vilken anledning den etablerades i Sverige berodde på svenskarnas inrotade 

intresse för biologi, svenska forskares framgångar rörande ärftlighetsforskningen samt den 

otroliga mängd statistik- och folkbokföring som sedan länge funnits att ta del av i det svenska 

samhället. 
36

 Den hysteri som inpräglade samhället om den svenska rasens påstådda 

degenerering bidrog till tankar om att det var staten ansvar att den svenska rasen skulle 

skyddas från biologiskt inrotat hot. Den räddning som ansågs till förfogande var den nya 

etablerade rashygienen som inpräglats i samhället. 

   Herman Lundborg (1868–1943), rasbiolog och professor, utbildade sig i München och hade, 

enligt Maja Hagerman, kontakt med den tyske läkaren Alfred Ploetz, mannen som myntade 

begreppet rashygien
37

. När Lundborg återvände till Sverige och tog del av den diskussion som 

fördes om den Svenska rasfrågan skrev Lundborg en rad populärvetenskapliga småskrifter om 

hur den Svenska folkhälsan skulle förhindras från urartning. Den främsta metoden att 

förhindra vad som ansågs vara icke önskvärt ur rashygienisk synpunkt var enligt Lundborg att 

hindra de så kallade olämpliga föräldrarna från att reproducera sig samt undvika 

rasbeblandningar mellan svenskar och, vad som beskrivs som, främmande folkslag – för att 

hindra den påstådda svensk-germanska stammen från urartning och undergång. 
38

 

   Rasbologi och rashygien (1914) skriven av Herman Lundborg är ett exempel på en av de 

populärvetenskapliga skrifterna vilka Lundborg producerade 1910-1920. I denna skrift 

presenteras många av de rashygieniska tillämpningar och metoder vilka Lundborg ansåg 

nödvändiga för att förbättra den svenska rasens beskaffenhet. Lundborg skrev och förklarade 

att genom beblandning av en högtstående ras med en lågtstående ras föreföll resultatet vara, i 

Herman Lundborgs ord, förkastligt och skadligt. 
39

 Kopplingar till G. Retzius forskning och 

presentationen av den svenska rasen som den renaste formen av germaner återfinns även i 

Herman Lundborgs populärvetenskapliga verk: ”Vi må alltmer få klart för oss, att svenskarna, 

som jämförelsevis rena germaner, äro ett ädelt rasfolk, av välboren stam i biologisk mening. 

Härför må vi vara tacksamma, ty det är endast ett mindre antal folk i världen, som i detta 

                                                
36 Bosse Lindquist, Förädlade Svenskar- drömmen om att skapa en bättre människa (1997), s.48. 
37 Se första stycket under rubriken; Rashygien- och genetik, 1800-talets andra hälft till etablerandet av 

Rasbiologiska institutet. 
38 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 362.  
39 Herman Lundborg, Rasbiologi och rashygien (1914), s. 55, 57. 
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hänseende äro lika gynnsamt ställda som vi”. 
40

  

Återkommande i Lundborgs Rasbologi och rashygien (1914) är det redan tidigare redovisade 

problemet med den beblandning som antogs ske mellan individer vilka genetiskt sätt inte 

passade varandra- eller individer som led av någon form av, vad Lundberg benämner det som, 

sjukdom. Dessa antaganden går som en röd tråd genom det populärvetenskapliga arbetet och 

myntade begrepp om den metaforiska yttringen Darwin gjorde om kampen för tillvaron: 

 

Rashygienen har ett mycket vidsträckt arbetsfält, omfattande icke blott ärftligheten, den röda tråd som går 

igenom allt vad liv heter, utan den har också nära anslutning till en stor mängd sociala spörsmål. 

   Dess mål och strävande går ut på att i största möjliga mån förhindra ärftlig urartning att uppkomma och 

utbreda sig samt söka ordna de samhälleliga förhållandena så, att efterföljande släkten komma att stå så 

väl rustade som möjligt i kampen för tillvaron.41 

 

Kampen för tillvaron är en väl nyttjat term inom såväl rasbiologin som socialdarwinismen, 

kampen för tillvaron är enligt Darwin en konkurrens yttrar sig i naturen, inte direkt om 

människorna, för överlevnad i tillvaron. 
42

 Rasbiologerna och anhängare till 

socialdarwinismen skymde ej undan för att tillskriva detta begrepp på samhället och dess 

befolkning.  

   Avslutande så diskuterar Lundborg 1914 om de metoder vilka han anser vara förnuftigt att 

eftersträva i den svenska rasbiologiska forskningen: 

  

1. Den allmänna meningen i landet bör i tal och skrift bearbetas (med utgångspunkt från högskolorna, där 

vetenskaplig forskning bedrives och ämbetsmannakåren utbildas). Ansvarskänsla mot kommande släkten 
bör väckas. Ingen vuxen människa bör vara okunnig om föräldraskapets högsta betydelse och alla må lära 

sig inse, vad välborenhet i biologisk mening vill säga. 

2. Ärftlighetsforskning bör energiskt bedrivas enligt modern medicinsk-biologiska principer. Ett under 

statens kontroll stående institut för sådan forskning bör inrättas. 

3. Alkoholismen, könssjukdomarna och tuberkolosen bör med eftertryck bekämpas. 

4. Sociala >>sumpmarker>> bör utdikas. Verkligt urartade och förkomna individer, som förekomma i 

många 10-tusental i vårt land, liksom i andra kulturländer, äga ännu ej nödig tillsyn och vård, utan verka 

utvecklingshämnande och skadligt för rasen. 

5. Stat och enskilda bör hjälpas åt att som motvikt mot den rasfientliga s. k. industrialismen (d.v.s. ej 

industrien i och för sig) uppbyggda mönsterhem på landet. En kraftig jordbrukande befolkning är ett 

livsvillkor för ett folk, som ej vill urarta. En frisk och självständig bondeklass utgör grundstommen för ett 

folk, och den bör stödjas och omhuldas. 
6. Ett enkelt och arbetsamt levnadssätt bland befolkningens alla lager, jämte kroppsövningar och sund 

idrott, är att eftersträva. Lyx och njutningsbegär hedra intet folk och motverka en god rasutveckling. 

7. Emigrationen, som åstadkomma en alltför stark åderlåtning av vårt folk, bör, om möjligt, hållas inom 

tillbördliga gränser. 

8. Åt invandringen böra vi också ägna stor uppmärksamhet, så att ej undermåttliga individer av 

främmande raser få i landet obehindrat inkomma och bliva svenska medborgare. Rasbeblandningar 

mellan ett högt stående folk (som det svenska) och andra sämre folkelement äro avgjort förkastliga. 

                                                
40 Herman Lundborg, Rasbiologi och rashygien (1914), s. 58. 
41 Ibid,. s. 71. 
42 Nationalencyklopedin, darwinism, 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/darwinism, hämtad 2015-05-24. 
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9. Rashygienen, som är en i sann mening fosterländsk rörelse, avseende att för framtiden stärka vårt folk i 

alla möjliga avseenden, bör kunna påräkna stöd från alla samhällets klasser, oberoende av politiska 

ståndpunkt. 

10. De ledande och mer förmögna samhällsklasserna i landet kunna avsevärt befrämja de rashygieniska 

strävanden genom moralisk och ekonomiskt understöd.  
    

 

I citatet ovan förklarar Lundborg de rashygienska strävanden han önskar att samhället ska 

arbeta mot i en drivande riktning vilket skulle gynnar det rasbiologiska forskningens område. 

Bland de 10 punkter Lundborg räknar upp står vissa, i mån om den rashygieniska 

utvecklingen som skulle ske i Sverige, ut. Punkt nummer 2, 5 och 10 talar alla, mer eller 

mindre, för öppnandet och finansieringen av ett statligt drivet- och bekostat rasbiologiskt 

institut. 

   Lundborg var en ledande gestalt inom det Svenska sällskapet för rashygien och behovet att 

finansiera den rasbiologiska forskningsinsatts som Lundborg och sällskapet bedrev var 

påtaglig - lösningen blev att publicera en bok skriven på Engelska The Swedish Nation in 

Words and Pictures – a Jubilee Book Given Out, With the Cooperation of Experts 

Commissioned by the Swedish Society for Race-Hygiene (1921) vilket vände sig till den 

internationella marknaden, speciellt Amerika vilka vid slutet av 1910-talet erhöll en rad 

inflytelserika rashygieniska gestalter som de svenska rashygienikerna intresserade sig för. 
43

 

The Swedish Nation in Words and Pictures (1921) bygger på vetenskapliga bevis och 

historiska skildringar, statistik, diagram, kartor, bilder och jämförelser över de så kallade 

människoraserna, vilket skulle visa på den unika sammansättning som det svenska folket 

antogs ha.
 44

 

   Lundborg arbetade aktivt under 1910-talet för inrättandet av ett Rasbiologiskt institut, 

propagandaspridning av såväl honom som liksinnade och aktörer inom Svenska sällskapet för 

rashygien producerade en mängd propagandaskrifter och fler och fler röster om etablerandet 

av ett rasbiologiskt institut väcktes. Redan 1915 hördes ett kall från riksdagen om 

rashygienska efterlysningar med inrättandet av äktenskapslagarna- vilka förhindrade giftemål 

mellan personer som ansågs lida av sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Äktenskapslagarna 

skapade många bekymmer i det svenska samhället då staten och kyrkan bestämde om ett 

förhållande mellan en man och en kvinna ansågs vara korrekt eller ej. För många svenskar 

blev det omöjligt att inleda förhållanden, någonting som senare när steriliseringslagarna 

inrättades under 1930-talet, visade sig tydligt när människor frivilligt steriliserade sig för att 
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få prästens välsignelse och möjligheten att kunna leva ett liv med personen de älskade. 
45

   

   När boken The Swedish Nation in Words and Pictures (1921) publiceras 1921 arbetade 

Sveriges riksdag med att inrätta ett, som det första i världen, institut för rasbiologisk 

forskning. 
46

 1918 hade Lundborgs gamla lärare, Frithiof Lennmalm, vid Karolinska institutet 

lämnat in en motion där han vädjade om att ett nobelinstitut inriktat inom forskning om 

rasbiologi skulle etableras. Motionen diskuterades otaliga gånger till den slutligen avböjdes. 

Det var främst när socialdemokraten och medicinaren Alfred Petrén och statistikern, 

bondeförbundaren tillika rashygieniska sympatisören, Nils Wohlin, socialdemokratiske 

partiledaren Hjalmar Branting och högerpolitikern Arvid Lindmans underskrift 1920 som en 

motion vilket påvisade behovet av forskning inom rasbiologins område väcktes till liv. 

Motionen gav upphov till stor debatt och i slutändan ansågs forskningsområde om svensk 

rasbiologi som brådskande och av nationell vikt, motionen bifalldes. Flera medborgare, som 

idéhistorikern Gunnar Broberg beskriver det, uttryckte sin stolthet om bifallandet av 

motionen.
47

 

Rasbiologins storhetstid och fall 

Statens institut för rasbiologi eller det Rasbiologiska institutet inrättades 1922 i Uppsala. Vid 

institutet arbetare meriterade ämbetsmän och forskare. 
48

 Institutet bedrev vetenskaplig 

forskning bland annat för att finna en lösning på hur högvärdiga människor skulle uppmuntras 

till att skaffa fler barn medan undermåttliga individer förhindrades från att sätta barn till 

världen. Herman Lundborg utnämndes till första chef, senare professor, vid institutet och från 

lokalerna vilka institutet erhöll av domkyrkan i Uppsala skickades forskare ut för att 

undersöka den svenska befolkningen. Tanken var att jämföra resultatet med G. Retzius 

forskning i Anthropologia Suecica (1902), för att kartlägga den nya generationens rasmässiga 

utveckling. 
49

 Över hundratusen Svenskar mättes, rangordnades, klassificerades, 

fotograferades - såväl påklädda som nakna -, stora fotoarkiv med porträtt av människor 

användes parallellt för att jämföras mätningsresultatet av forskarnas undersökningar. 
50

 Nu var 

det inte enbart 100.000 värnpliktiga som undersöktes, vilket G. Retzius forskning hade utgått 

ifrån,  utan skolbarn, patienter vid sjukhus och sanatorier, fångar på anstalter, ja- ett brett 

spektrum av Sveriges invånare undersöktes, mättes, studerades i detalj och fotograferades i 

                                                
45 Bosse Lindquist, Förädlade Svenskar- drömmen om att skapa en bättre människa (1997), s. 53, 57.   
46 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 369. 
47 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning – en historik över rasbiologiska institutet (2002), s. 10-11. 
48 Ibid,. s. 12. 
49 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 370. 
50 Bosse Lindquist, Förädlade Svenskar- drömmen om att skapa en bättre människa (1997), s. 57, 60-61. 
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vetenskaplig forskning. Julen 1926 var den rasmässiga undersökningen avslutad och det stora 

arbetet The Racial Characters of Sweden Nation (1926) publicerades. Institutets bedrivna 

forskning blev en stor framgång och lovorden om de svenska rasbiologerna och deras arbete 

framhävdes i stort antal. 
51

 Så stora blev hyllningarna att en folkupplaga, Svensk Raskunskap 

(1927), publicerades. Texten var skriven på förenklad svenska med diagram, kartor, 

fotografier och planscher. I brev vilka institutet erhöll från gymnasieskolor i Sverige talade 

lärare om för rasbiologerna att genom lärarnas engagemang och uppmuntringar läts 

studenterna genomföra antropologiska mätningar på varandra och den svenska upplagan av 

det bedrivna rasbiologiska arbetet skänktes till bland annat arbetsstugor, det vill säga 

välgörenhetsinrättningar där de fattigaste barnen fick arbeta, och barnen erhöll kunskap om 

rasbiologi, det rasbiologiska institutet och dess forskning. Rasbiologiska texter publicerades, 

föreläsningar hölls vid universiteten, forskare från England, Tyskland, Japan, Kina och Sovjet 

besökte Uppsala. Sverige sågs som en rasbiologisk förebild i internationella sammanhang.  

   Vid sidan av den rasbiologiska forskning vilken bedrevs vid institutet ägnade sig Herman 

Lundborg åt rasbeblandningens effekter i Norrbotten. Lundborg lämnade institutet felertalet 

gånger för att bedriva sin forskning i Lappland. Syftet med hans forskning var att se, i Maja 

Hagemans ord, ”hur det gick till när ett folk uppgår i ett annat, respektive försvinner. Det 

gällde att utforska ett nomadiserade folk ’medan tid ännu är’. Samerna skulle snart inte 

existera längre till följd av att de blev bofasta och uppblandade med andra raser. Lundborg 

ville följa det samiska folkets undergång”. 
52

. 
53

  

   I rasbiologins storhetstid hör det även till ämnet att tala om de stora och för tiden 

spektakulära anordningarna som förekom i samhället för att sprida rasbiologisk kunskap. 

Utställningar om världens- och de svenska rastyperna anordnades och tävlingar för att finna 

en stereotypisk bild om hur den rätta och ädla svensken såg ut arrangerades. Tidskriften 

Stockholms Dagblad anordnade en sådan rasmässig tävling. I juryn satt inte mindre än 

Herman Lundborg, en konstnär, officierare och läkare. Läsarna uppmandes till att skicka in 

fotografier på män och kvinnor i åldrarna 18 till 40 års ålder, juryn gallrade bort majoriteten 

och utförde av präster och läkare undersökningar på den hemort där de kvarstående tävlande 

befann sig. 
54

 Vinnaren i rastypstävlan återgavs på Stockholms Dagsblads förstasida den 5 

februari 1922. 

 

                                                
51 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 371. 
52 Ibid,. s. 374. 
53 Ibid,. s. 371-374.  
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För det nakna ökat bedömt förerfaller kvinnan som porträtterades på tidskriften vara av 

stereotypisk svensk börd; långskallig, rund ansiktsform, blond och blåögd. Intressant är att 

poängtera, vilket förekommer i texten i bilden som presenterade resultaten av tävlingen, att 

någon manlig förstapristagare inte gick att finna. Något svar på varför den manliga 

pristagaren utelämnades ges inget svar om. 

   Det rasbiologiska institutets tillväxt ansågs rimlig när forskare och politiker såg till den 

nationella tanken om den svenska folkstammens betydelse i internationella sammanhang, 

forskning om germaner vilket föreföll tyskarna mycket intressant var en viktig del i den 

svenska rasens forskningsområde. Så blev emellertid inte fallet. Tyskland fick monopol på 

rasfrågan och kastade en skugga över det Rasbiologiska institutet och tanken om den svenska 

rasens stolthet, med germaner i åtanke, tonades successivt ner. Problemet var mycket synligt i 

det Rasbiologiska institutet som hade ådragit sig interna problem. 
55

 Den ekonomiska 

aspekten i Rasbiologiska institutet och dess bedriva verksamhet hade varit ett återkommande 

problem i flera år, redan 1924 hotade Herman Lundborg att avgå som chef om inte den 

ekonomiska situationen förbättrades. Personliga problem mellan de som arbetade vid 

institutet, samt vad idéhistorikern Gunnar Broberg benämner det som; Herman Lundborgs 

besvärliga person ställde till med interna problem.
56

  1933 utmärker det år när den svenska 

rasbiologin tappade sitt egentliga inflytande, det var detta år som Hitler och raspolitiken som 

det nazistiska partiet förde riktade de internationella blickarna till Tyskland istället för 

Sverige. Rasbiologika institutet befann sig även i en krissituation, riksdagen beslutade om 

nedskärningar för institutet som redan innan dess hade haft svåra ekonomiska problem. 
57

 

Herman Lundborg började dra sig tillbaka på grund av åldersskäl och frågan om vem som 

skulle efterträda honom och hur det Rasbiologiska institutets verksamhet skulle bedrivas 

blossade upp. Riksdagen beslutade 1937 att Gunnar Dahlberg (1893-1956) skulle efterträda 

Lundborg. Dahlberg intresserade sig betydligt mindre för rasbiologisk forskning och institutet 

förändrade karaktär och riktade främst in sig på ärftlighetsmedicin, vilket hade fått ett 

uppsving genom att forskare hade bevisat att de gamla teorierna om människans 

arvsmekanismer var mer komplicerat än vad forskare hade kommit fram till; många fler 

egenskaper vilka var rotade i människan påverkades av genetiska faktorer, således 

förändrades det Rasbiologiska institutets karaktär från den traditionella ärftlighetsforskningen, 

                                                
55 Maja Hagerman, Det rena landet- om konsten att uppfinna sina förfäder (2006), s. 382. 
56 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning – en historik över rasbiologiska institutet (2002), s. 17, 36-37.  
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med rasbiologin och förbättring av folkmaterialet i fokus, mot en mer modern 

ärftlighetsvetenskaplig riktning. 
58

  

   Helt enkelt är det inte att kartlägga vad som inträffade i efterkrigstidens Sverige och 

rasbiologins utveckling till en mer medicinsk genetisk inriktning. Det går heller inte att helt 

oproblematiskt koppla samman den nazistiska raspolitikens sammanbrott med det Svenska 

sammanbrottet i fråga om rashygien eftersom det låg i den svenska rasbiologins intresse, 

självfallet fanns det undantag, före- och under andra värdskriget att avfärda och motsatte sig 

den nazistiska raspolitiken. 
59

 Ärftlighetsforskarna ville bevisa genetiskt betingade resultat – 

inte upprätthålla sig med rasbiologiska idéer, dock försvann inte rastanken helt. Vissa 

sjukdomar benämndes som mer förekommande hos vissa etniciteter än andra, som tillexempel 

blodsjukdomen Sickel-cell anemi vilken bevisades mer förekommande hos det afrikanska 

folket och Cystisk fibros förekom enligt forskningen i högre grad hos danskar än andra 

skandinaver.  

   1938 började Rasbiologiska institutet arbeta med att försöka se sambandet mellan ärftliga 

sjukdomar och tanken om att ”människoraserna inte skiljer sig från varandra på långa vägar 

lika mycket som individer inom en ras skiljer sig inbördes, börjat sprida sig. Men ännu vid 

tiden före och under andra världskriget har detta faktum inte fått något större genomslag.” 
60

 

Institutets forskningsområde försköts således bort från ett kollektivistiskt- till ett 

individualistiskt tankesätt om människan och dennes uppsättning. Mot slutet av 1950-talet 

började termen rasbiologi förfalla som ett tämligen omodernt och laddat ord. Rashygien blev 

arvshygien och 1959 beslutade regeringen att Rasbiologiska institutet skulle byta namn till 

Institutionen för medicinsk genetik. Liknande ägde rum i Amerika då ordet eugenics ersattes 

med genetics. 
61

 Omskrivningar från ord som ras, rashygien, undermåttlig och mindervärdig 

förekom och rasbegreppet avfärdades av Förenta nationernas organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur (UNESCO) som ovetenskapligt och komprometterat. Majoriteten av 

allmänhetens bild beträffande ras- och rashygien förändrades i förmån att den medicinska 

genetiken fick allt större utrymme i biologins forskningsområde samtidigt som en förskjutning 

från den biologiska världsuppfattningen skedde till en mer fysiskt rotad världsuppfattning. 
62
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Steriliseringslagarna  

Under 1920-talet togs steriliseringsfrågan upp för första gången i svensk riksdag. Den 

socialdemokratiske riksdagsmannen och psykiatrikern Alfred Petrén lämnade in en motion 

1922 som yrkade på systematisk sterilisering av den sociala (inte ärftliga) aspekten av 

utvecklingsstörda samt diskussioner om att sterilisera epileptiker, våldtäktsmän, sinnessjuka 

och sedlighetsbrottsligar var även förekommande i motionsbeslutet. Ärftlighetslärans och 

rashygienens fortsatt outforskade område var ett hinder för att sterilisering skulle kunna ske 

på någon annan grund än den sociala grunden. I riksdagen var det en majoritet som ville rösta 

för- och såg behovet av en steriliseringslag. Invändningarna lät sig inte väntas och politiker 

diskuterade om hur felaktig en sterilisering var och varnade för följderna som förmådde 

inträffa om motionen bifalldes. Steriliseringsfrågan godtogs ändock utan någon votering och 

en undersökning om steriliseringsutredning beslutades inrättas. Trotts detta riksdagsbeslut föll 

steriliseringsfrågan utanför riksdagens dagsordning men skulle under sena 1920-talet upptas 

igen. I tidskrifter väcktes emellertid en ansträngning i fråga om riksdagen och beslut om 

steriliseringslagarna. Gunnar Broberg, professor i idéhistoria, och Mattias Tydén, fil. dr i 

Historia, förklara; ”En ledarartikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1927 är typisk 

för tonläget. Tidningen hävdade att kristendomen lärt människan att bäva inför den gamla 

sedan att sätta ut defekta barn i skogen för att dö. Nu måst eugeniken tillåtas utföra den 

gallring som naturen skött tidigare, dvs. selektion” 
63

. I december 1927 tillsate regeringen en 

statlig utredning vilken skulle se över steriliseringsfrågan och dess eventuella inrättande och 

1929 presenterades ett förslag om en steriliseringslag vilket skulle avse de som biologiskt sett 

ansågs vara mindervärdiga, med andra ord; en arvshygienisk princip, men lagförslaget var 

inte en tvångslag, det vill säga att ingenting kunde tvinga en individ till sterilisering mot 

dennes vilja och denna princip – om frivillighet – mötte stort motstånd och lagförslaget 

avslogs. Från allmänhetens sida började intresset om en steriliseringslag yttra sig och vid flera 

statliga och samhälleliga områden förekom det ett positivt intresse för inrättandet av en 

steriliseringslag på rashygienska grunder. 
64

  

   Samhällets, läkarsällskapens och universitetens diskussioner om steriliseringsfrågan 

fortsatte, däremot på den politiska fronten föreföll frågan befinna sig i ett dödsläge under det 

tidiga 1930-talet och riksdagen beslöt ännu en gång att tillsätta en utredningsgrupp för att lösa 

problemet med steriliseringsfrågan. Utredningens resultat var att på sociala och eugeniska 
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skäl föreslogs att en individ skulle steriliseras med eller utan tvång och 1934 presenterade 

socialdemokraternas regering med Per Albin Hanson i spetsen ett steriliseringsförslag som 

grundade sig på det förut nämnda förslaget från 1930-talet, opinionen var för ett förslag om 

sterilisering av så kallade mindervärdig avkomma - att individer som ansågs lida av 

sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamhet, men något tvång 

infördes inte. Istället skulle läkaren samtala med personen som låg i utredning för sterilisering 

om vikten av steriliseringens genomförande och, som Gunnar Broberg och Mattias Tydén 

beskriver det, ”härigenom kunna i flertalet fall övervinna den motsträvighet som möjligen 

från början finns” 
65

. Övertalning – inte tvång – var den metod som antogs och propositionen 

godkändes av riksdagen. Den första steriliseringslagen trädde i kraft den 1 januari 1935. 
66

 

   Syftet med lagen var att förhindra de som ansågs vara olämpliga till föräldraskap att 

reproducera sig, detta i avseende av både psykiskt och fysiskt defekta individer eftersom deras 

arv ansågs kunna föras vidare till barn och på sådant sätt skapa fler, vad som ansågs vara, 

defekta individer. Således var det för samhällets bästa att hindra dessa från att reproducera sig 

och cirka 500 steriliseringar skedde per år efter att den första steriliseringslagen antogs. 
67

  

    1930-talet ter sig vara befolkningsdebattens årtionde, då det uppmärksammades att 

nataliteten var mycket låg och hade minskat markant från 1870-talet till 1930-talet. Makarna 

Gunnar och Alva Myrdal var två centrala aktörer i befolkningsfrågan och den debatt som 

fördes kring denne. Ett politiskt behov i 1930-talets Sverige för att tala befolkningsfrågor 

krävdes och riksdagen tillsatte 1935 en befolkningskommission, i vilket Gunnar Myrdal 

ingick. 1938 presenterade kommissionen 16 betänkanden som ansågs skulle hjälpa till att 

återgärda det låga födelseantalet och ”reducera (att) generationerna utvecklas till största 

möjliga fysiska och psykiska hälsa med åtföljande möjligheter att upphäva landets framtida 

produktiva liv”
68

. Kommissionens sätt att lyfta fram befolkningsfrågans sociala sidor bidrog i 

slutändan till att steriliseringslagen utvidgades. 
69

 Steriliseringslagen från 1935 utvecklades 

från att i praktiken enbart handla om sterilisering personer som led av sinnessjukdom, 

sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamhet till att innefatta en social inriktning där 

individer vilka ansågs vara asociala, alkoholister, så kallade tattare, starkt kriminella eller 

lösdrivare. Inte enbart psykiskt sjuka och utvecklingsstörda utan även individer som 

bedömdes bära på dåliga arvsanslag, sjukdom eller svårt lyte och de som bedömdes vara ur 
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stånd att vårda eller uppfostra sina barn låg till grund för den nya steriliseringslagen som 

etablerades 1941. 
70

 

   För att återgå till befolkningsfrågan och den politik som fördes kring denne användes 

steriliseringslagstiftningen för att belysa både den positiva och negativa ras- eller 

arvshygienen, men det var den negativa arvs- eller rashygienen som utgjorde en enhetlig del 

av befolkningspolitiken. Oavsett steriliseringens selektiva metod genom att eftersträva 

förbättring av folkmaterialet, återgärder att förhindra ärftliga sjukdomar eller defekter, rensa 

upp de antagna sociala problemområdena förfaller steriliseringsfrågan att vara en 

statsnyttoorienterad företeelse
71

; det var samhällets intresse, inte individens, som stod i 

centrum för den lagstiftning som skedde genom att förhindra och främja vissa individer och 

besluta om de var anseliga eller odugliga att föröka sig eller ej. Tiden vilket inföll vid 

inrättandet av steriliseringslagen 1935 till då lagen slutade gälla, 1975, steriliserades 62.888 

svenskar och berövades möjligheten att skaffa barn.
72
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Del II  

Presentation av läroböcker 1930-1950 
När det nationella utbildningssystemet omdanades i Sverige under 1800-talet infördes nya 

läroböcker i den allmänna skolan. De pedagogiska texter som användes i undervisningen 

utgick ifrån skolans juridiska, ideologiska, kunskaps- och moralmässiga villkor. De 

pedagogiska texterna som användes i undervisningen var utgångspunkten för vad som inom 

det givna ämnet skulle läras ut och de pedagogiska texterna var starkt utformade för den givna 

undervisningen. Det var detta undervisningsmaterial som användes vid provtillfällen och 

förhör. Läroböckernas ändamål kan ses i ett strukturerande syfte: elevens tankar kring 

omvärlden och det samhälle som hon eller han lever i formuleras i de pedagogiska texterna 

som användes av skolväsendet. Det är som forskaen i pedagogik Staffan Selander uttrycker 

det, en social konstruktion som ska ordna elevernas tankar kring omvärlden. 
73

  

Från elitutbildning till massutbildning 

Skolformen som föregick dagens gymnasieutbildning skiljer sig markant mot den utbildning 

som vi i Sverige är vana vid idag. Till skillnad från gymnasiet idag så vände sig läroverken till 

en minoritet bestående av elitens barn
74

 vilket successivt förändrades över tid beroende på 

tillväxten av en medelklass och industrialiseringens påverkan i samhället.  

   Läroverken var en utbildning som, framförallt i historisk belysning, syftade till att undervisa 

pojkar från samhällets övre skick i en avancerad och akademisk riktning – någonting som 

motiverar det låga antalet ungdomar vilka fick sin utbildning vid de Svenska läroverken under 

första hälften av 1800-talet. Det var först efter de drastiska förändringar som inträffade under 

1800-talet, som en allt större medelklass växte fram och satte press på utbildningsväsenet i en 

tid mot förändring och reformering av skolväsendet. Procentuellt sett var det ändock aldrig 

fler än 4,5% av Sveriges ungdomar som läste vid de statliga läroverken under 1800-talet. 
75

 

   Under 1800-talet existerade så kallade trivialskolor och gymnasieskolor. Den kunskap som 

undervisades var starkt påverkad och hade kopplingar till kyrkan. Reformer om krav på 

förändring från samhällets sida lät sig inte väntas när upplysningens idéer och ideal fick fäste i 

det svenska samhället under 1800-talet och två reformer av läroverken skedde under 1800-

                                                
73 Staffan Selander, Lärobokskunskap (1988), s. 15-21.  
74 Esbjörn Larsson och Johannes Westerberg, Utbildningshistoria – en introduktion (2011), s. 141. 
75 Ibid,. s. 121. 
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talets första hälft, 1807 och 1820. Genombrottet av dessa reformer mötte inte samhällets krav 

på förändring och i synnerlighet 1820 års skolreform gav upphov till en intensiv debatt i 

anknytning till 1823 års riksdag. Den så kallade Snillekommittén, vilken bestod av samhällets 

kulturpersonligheter: skalden Esaias Tegnér (1782-1846), historikern och författaren Erik 

Gustav Geijer (1783-1847) för att nämna några få, tillsattes 1825. Kommitteens varaktighet 

blev ögonblickligen, 1828 presenterades Snillekommittén ett förslag om omdaning av hela det 

svenska utbildningsväsenet – men uppmärksamheten var föga och kommitteen lyckades inte 

revolutionera utbildningsväsenet. Det var istället i samhällets rop på förändring som gav 

upphov till en reform av utbildningsväsenet. 
76

 

   Under andra hälften av 1800-talet växte medelklassen, på bekostnad av adeln och 

prästerståndet, och krav på att medelklassens barn skulle få den utbildning som de ansågs 

behöva i det alltmer industrialiserade Sverige bidrog till 1849 års början på den process vilket 

på allvar skulle förändra läroväsendet. Tre skolformer (apologistskolan, lärdomsskolan och 

gymnasiet) som tidigare var fristående från varandra slogs ihop till en skolform och under 

följande decennier skedde indelningen av utbildningen i tre linjer; helklassisk linje, där 

klassiska språkämnen, latin och grekiska, lärdes ut. Halvklassisk linje vilket enbart lärde ut 

om latin, och en reallinje utan klassiska språk som främst inriktade sig på att lära ut om 

matematik och naturvetenskap.  

   En ny läroverksstadga antogs 1905 och innebar att läroverken åter fick en mer tydlig 

uppdelning. De första sex åren av en elevs skolgång i de högre allmänna läroverken 

benämndes som realskola – på detta följde ett fyraårigt gymnasium med två inriktningar, real- 

eller latinlinje. Ändock fortsatte kritiken mot läroverken och dess undervisning som ansågs 

vara allt för inriktad mot högre utbildningar och vidare universitetsstudier. Från samhällets 

sida fanns det en önskan om att yrkesbilningar, vika krävdes av den allt större växande 

mängden tjänstemän och tekniker inom industriyrken, jordbruket, handeln, bankväsenet, 

statlig och kommunal förvaltning och yrken inom infrastrukturen. Politikerna svarade på 

samhället begäran och läroverken delades upp i två separata delar; en sexårig realskola
77

 och 

ett fyraårigt gymnasium. Syftet med realskolan var att styra eleven i två tydliga riktningar: 

eleven kunde själva välja om hon eller han skulle ta steget ut i arbetslivet eller söka vidare och 

studera vid en yrkesskola. Gymnasiet var mer inriktat på förberedelser inför högre studier.  

   Inga större förändringar inträffade under en tid av de Svenska läroverken efter 1927 års 

bestämmelse att förkorta realskolan till antingen fem- eller fyraårig utbildning.  Genom 1927 

                                                
76 Esbjörn Larsson och Johannes Westerberg, Utbildningshistoria – en introduktion (2011), s. 122-124.  
77 Realskolan avvecklades när dagens grundskola etablerades. 
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års skolreform erhöll nu även elitens flickor för största gången möjlighet att tillträda de 

statliga läroverken. Tidigare hade flickorna från samhällets övre skikt undervisats i särskilda 

flickskolor där kursplanen markant skiljde sig från var pojkarna fick lära sig. Genom 1927 års 

skolreform fick flickor liknande möjligheter som pojkar i utbildningen, men utbildningen var 

fortfarande könsuppdelad. Det var endast vid enstaka tillfällen då klasserna var för små för att 

skilja på utbildningen som pojkar och flickor undervisades tillsammans.  

   Efter 1927 förekom inga betydande förändringar – 1935 inrättades en allmän linje 

beträffande gymnasiet vilken riktade in sig på samhällsvetenskapliga studier - av läroverken 

och dess organisation innan hela utbildningssystemet reformerades under 1960-talet. 
78

 

   Under 1900-talets första hälft – med den kraftiga ekonomiska utvecklingen och i slutet av 

andra världskriget uppkom ett krav på en ny skolreform. En ny gymnasieskola etablerades 

och ersatte läroverkets gymnasieskola. Den nya gymnasieskolan var en massutbildning som 

riktade in sig på majoriteten och inte enbart samhällets elit. 
79

 Detta har fört med sig 

konsekvenser för hur läroböckerna utformades, vilket kommer att bli tydligt i min 

presentation av läroböcker från 1930-1950-talet. 

Geografiläroböcker 1930-1940 

Ras är ett frekvent ord som används i både de geografiskt och biologiskt inriktade 

pedagogiska texterna. 
80

 De geografiska läroböckerna som jag har tagit del av präglas av 

föreställningar om människors olika etniska tillhörigheter. I Lärobok i geografi för gymnasiet 

del III (1931) av Henning Olsson står det skrivet att alla människor består av samma 

biologiska och fysiska komponenter – således är det möjligt för dem att ”korsas med 

varandra”
 81

. Enligt författaren konstanteras att så kallade blandtyper är vanligt 

förekommande, således är det svårt att upprätthålla en ren etnisk ras.  

   Likt Rasbiologiska institutets och Anders och Gustav Retzius benägenhet att tala om 

långskallar, mellanskallar och kortskallar
82

 nämner Geografi för det differentierade gymnasiet 

första delen (1935) av Sven Swedberg de tre grundläggande huvudtyperna: 

 

 

Huvudets typ och ansiktets form utgöra kroppsliga kännemärken, vilka äro av största betydelse vid 

angivandet av rasegenskaper. Man urskiljer två grundläggande huvudtyper: långskalle och kortskalle. 

                                                
78 Esbjörn Larsson och Johannes Westerberg, Utbildningshistoria – en introduktion (2011), s. 125-129. 
79 Ibid,. 141.  
80 Se t.ex. Olof Hammarsten m.fl. Utvecklings- och ärftlighetslära för det differentierade gymnasiet (1942) s. 49. 
81 Henning Olsson Lärobok i geografi för gymnasiet del III (1931), s. 62. 
82 Se tidigare presentation om detta under rubriken ”Anders Retzius, långskallar och kortskallar” s. 10.  



27 

 

Långskallens längddiameter – sedd uppifrån – skall betydligt överstiga tvärdiametern, medan kortskallens 

tvärdiameter mera närmar sig längddiametern. Tvärmåttets förhållande till längdmåttet uttrycks i procent. 

Det erhållna procenttalet kallas skallindex.  

 
Långskalle (dolikocefal) bör ej ha större skallindex än 75, kortskalle (brakycefal) bör ha större index än 

80. Typ med intex mellan 75 och 80 benämnes mellanskalle (mesocefal). Ansiktsformen benämnes efter 

förhållandet mellan ansiktshöjden och okbågsbredden, den förra uttryckt i procent av den senare. 

Ansiktshöjden är avståndet från den punkt på näsroten, vilket ligger i jämnhöjd med ögonbrynens inre  

del, Till den lägsta punkten av hakan. Med okbågesbredd förstår man okbågarnas största avstånd från 

varandra. Det erhållna procenttalet benämnes ansiktsindex.  

 
Ett brett ansikte har ej högre intex än 85, ett smalt ansikte däremot skall ha över 90 som ansiktsindex. 

Former med ansiktsindex mellan 85 och 90 räknas som medelbreda. (…) Genom ingående iakttagelser av 

varandra åtföljande kännetecken fastslår man de rena typerna för de raser, av vilka en befolkning är 

sammansatt. 
83

  

 

Citatet ovan kan direkt kan kopplas till far och son Retzius, Rasbiologiska institutet och 

Herman Lundborgs metoder att mäta skallindex. Tidigare redovisat i uppsatsen uppmuntrades 

gymnasieelever, av sina lärare, att genomföra antropologiska mätningar på varandra
84

 

självfallet går det ej att förutsätta att detta var anledningen till varför det utförliga citatet om 

hur skall- och ansiktsindexets presenterades i läroboken, däremot är det en möjlig förklaring 

till varför detta ingående citat fick utrymme i läroboken.  

   Swedberg presenterar skall- och ansiktsindex som en introduktion till en genomgående 

presentation av, som författaren benämner det; människoraserna. De så kallade raserna vilka 

presenteras i läroboken är människor som tillhör nordisk, dinarisk, alpinsk och östbaltisk 

etnicitet. Presentationen av de olika raserna är präglade av värdeomdömen; ”Människor av 

ostbaltisk ras (…) tyckas nöjda med litet och framhärda i sammanbiten arbetsamhet. Men 

trots den stora idogheten saknar ostbalten större framgång i förvärvsarbetet på grund av 

oförmåga att fatta beslut och brits på verklighetssinne. Han blir lätt en förvirrad drömmare. 

Den nordiska rasens skaparkraft saknas.” 
85

 som kontrast till den nordiska rasen vilken 

beskrivs erhålla egenskaper i ”omdömesförmåga, sanningskärlek, utpräglat pliktbegrepp och 

handlingskraft”. 
86

  

   En gemensam faktor som jag har funnit i min studie av ett antal geografiläroböcker för 

gymnasiet är att de påstår att på jorden existerar många olika etniciteter men att en 

                                                
83 Sven Swedberg, Geografi för det differentierade gymnasiet första delen (1935), s. 43- 45.   
84 Se sida 18 i uppsatsen. 
85 Sven Swedberg, Geografi för det differentierade gymnasiet första delen (1935), s. 49. 
86 Ibid,. 46. 



28 

 

långtgående beblandning mellan människosläktet har ägt rum – således finns det endast några 

få rena raser kvar och att rasforskare fastslår att alla raser härstammar från en och samma art. 

Den allmänna uppfattningen, som går att urskilja i dessa läroböcker, är att man skiljer på folk 

och ras, att Europas befolkning har uppkommit genom en långtgående beblandning mellan 

olika etniciteter.  En definition av ordet ras ger Henning Olsson i Lärobok i geografi för 

gymnasiet, del II 1937) en grupp människor vilka har likadana egenskaper; håret- huden- och 

ögonens färg samt kroppslängen, kraniets form och andra fysiska egenskaper men författaren 

skiljer på ras och folk. Folk beskrivs som ett svårdefinierat begrepp av Olsson, men i 

slutändan är det en grupp människor som har samma kultur, språk, religionstillhörighet och 

seder. Folk kan således vara en sammanhållning av flera, som författaren beskriver det, 

”tämligen rena typer, dels i blandningsformer. Den nutida livliga samfärdseln bidrager i hög 

grad till folkblandningen, varför de rena typerna bli alltmer sällsynta.” 
87

. 
88

 Behovet att tala 

om folkblandning och problematiken att upprätthålla en ren ras förblir värderingslöst, 

författarna till geografiböckerna poängterar varken att beblandning skulle vara skadligt eller 

farligt för människosläktet, eleven får således själv värdera om hon eller han anser att 

beblandning är problematiskt eller ej. Däremot, om läsaren ser till de värdeyttringar som 

presenteras när författarna beskriver de olika, så kallade, raserna förfaller det att vissa 

värdesätts högre än andra. På sådant sätt kan eleven påverkas i en viss riktning framför en 

annan. Personligen anser jag att eleven påverkas av skickligheten hos författarna. Att höja 

vissa, så kallade, raser framför andra – någonting förekommer i rasbiologin och 

socialdarwinismens idéföreställningar - är återkommande i de äldre geografiböckerna vilka 

jag har tagit del av, någonting som har presenterats i redovisningen av innehållet i 

geografiböckerna.
 

 

Biologiläroböcker 1930-1940: 

Nedärvning 

Biologiböckerna från 1930-1940-talet talar om nedärvda egenskaper och menar att de olika 

beskaffenheterna hos den mänskliga befolkningen går i arv, och som det står skrivet i Hans 

Wallengren Världen och människan: läsebok i naturlära, andra delen (1940): ”så bliva t.ex. 

                                                
87 Henning Olsson, Lärobok i geografi för gymnasiet, del II (1937), s. 42. 
88 Lärobok i geografi för gymnasiet, del II av Henning Olsson (1937). s.41-45.  
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negrernas barn negrer, få en svart hudfärg, svart krusigt hår, tjocka läppar”. 
89

 Såväl 

kroppsliga som själsliga egenskaper antar nedärvas från föräldrar till deras barn. Musikalisk 

begåvning är en egenskap som poängteras i flertalet läroböcker och hur anlaget till den 

musikaliska begåvningen går i arv från föräldrar till barn. 
90

 Författaren Hans Wallengren 

hävdar utifrån biologiska omständigheter att i sinnomtid är det inte enbart de, så kallade, 

normala egenskaperna, utseende, konstnärlig eller akademisk begåvning, som nedärves utan 

även, som författaren benämner det, åtskilliga missbildningar och sjukdomar. 
91

  

   De mänskliga ärftlighetsförhållandena, hur anlag nedärves, är en central utgångspunkt och 

leder till stora diskussioner i läroböckerna. Det som de flesta läroböcker poängterar är just det, 

som författarna kallar det, att sjukliga, abnormala, undermåttliga, svagsinta anlagen som har 

tilldragit sig störst intresse hos forskarna arbetar med att studera nedärvda egenskaper. Genom 

den medicinska ärftlighetsforskningen har forskare kommit fram till att ”bland de recessiva: 

vissa former av dövstumhet, ungdomsslöhet (en sinnessjukdom) (…) Med största sannorlikhet 

äro även de allra flesta fall av intellektuell och moralisk undermålighet, av svagsinthet och 

benägenhet för brottsliga handlingar ärftliga”. 
92

 Ärftlighetsforskningen som presenteras i 

citatet ovan kan tänkas ha sin utgångspunkt i den befolkningspolitik som fördes under sena 

1930- början av 1940-talet. Befolkningspolitiken poängterade den ansträngning som 

eftersträvades att finna en återgärd att förhindra ärftliga sjukdomar, defekter eller rensa upp i 

sociala problemområden.  

Rashygien                                        

Den ökande kännedomen om ärftlighet har, enligt författarna till Utvecklings- och 

ärftlighetslära (1942) Olof Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefve, väckt en tankegång 

till liv om hur forskare och det övriga samhället ska göra för att förbättra folkets arvsmassa 

eller ”åtminstone söka skydda den från försämringar”. 
93

 De metoder som har använts 

hemmahörande i 1940-talets läroboksexempel är sterilisering av dem som anses bära på 

dåliga anlag så att de hindras från att fortplanta sig. Sterilisering har, enligt författarna, inte 

orsakat individerna som blev utsatta för det för något allvarligt personligt obehag. Innan 

sterilisering äger rum, poängterar författarna, måste dock den som utför sterilisering vara fullt 

säker på att sterilisering är den enda utväg som är möjlig för individer som ska utsättas för 

                                                
89 Hans Wallengren Världen och människan: läsebok i naturlära, andra delen (1940) s. 318. 
90 Ibid,. 317-318. 

91 Ibid,. s.327-328.  
92 Olof Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefve Utvecklings- och ärftlighetslära (1942), s. 54.  
93 Ibid,. 56. 
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den. Författarna till läroboken presenterar att steriliseringslagar även har stiftats i Sverige med 

ändamål att förhindra personer som lider av en sinnessjukdom, sinnesslöhet eller någon annan 

form av rubbning för sin ”själsverksamhet”
94

, som kan överföra sina arvsanslag till sin 

avkomma, ska steriliseras. Även om personen i utredning för sterilisering motsätter sig 

beslutet – ska denne steriliseras. Detta kan återkopplas till steriliseringslagarnas inrättande 

och den politik som fördes kring frivillig eller påtvingad sterilisering, som redovistas i 

uppsatsen. I slutändan i etablerandet av steriliseringslagen fastställdes att övertalning- inte 

tvång var den bästa metoden att använda i fråga om sterilisering. Sterilisering sker, enligt 

läroboksförfattarna, ur rashygienisk synpunkt, för att hindra de dåliga recessiva egenskaperna 

för att nedärvas och på sådant sätt försämra samhällets arvsmassa.  

   Författarna betecknar sterilisering som en rasskyddande metod och konstaterar att det under 

1940-talet existerade sinnessjukhus och liknande där – som författarna benämner det – 

mindervärdiga individer vårdades på allmän bekostnad. Isoleringen av dessa individer ansågs 

som någonting viktigt för att förhindra att de fortplantade sig och spred sina, vad författaren 

anser vara, dåliga anlag vidare. För att förbättra folkets arvsmassa krävdes det större åtgärder. 

En möjlig utgångspunkt som författarna till gymnasieboken diskuterar är positiv och negativ 

rashygien. Den positiva rashygienen handlar om att bevara de positiva arvsmassorna och 

uppmuntra de som bär på dessa egenskaper att föröka sig. 
95

 Författarna belyser här den 

positiva eugeniken när de talar för metoder att förbättra arvsmassan och avla fram fullgoda 

individer. Det låg i tiden, 1930-1940-talet, att tala om den positiva och negativa eugeniken för 

att förhindra eller uppmuntra människor att föröka sig och författarna hävdar att problemet 

med att människor dåförtiden besparades från en tidig död eller räddades genom att bli 

intagna på institutioner anses av författarna vara mycket problematiskt:  

 

Svaga och undermåttliga människor blevo i forna tider hänsynsläst utgallrade. Kunde de ej skaffa sig sitt 

uppehälle, fingo de duka under. På många hålla, t.ex. här i Norden, granskades de nyfödda barnen av 

husfadern. Fann han dem ej tillräckligt kraftiga och välskapade, sattes de ut för att dö. Dessa förhållanden 

ha helt och hållets ändrats. Även mycket svaga barn räddas numera till livet tack vara den medicinska 

vetenskapens utveckling och våra läkares skicklighet, och det moderna samhället söker framför allt hjälpa 

dem, som har svårt att draga sig fram. Olika sociala institutioner ta hand om dem, som till följd av 

sjuklighet eller undermålighet sakna förmåga att försörja sig. Uppenbart är, att detta är vår enkla skyldighet. 
Vi måste dock ha klart för oss, att vi härigenom sätta det naturliga urvalet ur spel och kunna bidraga till en 

försämring av rasen, om vi ej ersätta det med något annat. 96 

 

I citatet ovan diskuterar författarna Olof Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefve vilka 

                                                
94 Olof Hammarsten, Torsten Pehrson och Ivar Sefve Utvecklings- och ärftlighetslära (1942), s.56.  
95 Ibid,. s.56-57.  
96 Ibid,. 58-59.  
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skrev läroboken Utvecklings- och ärftlighetslära (1942) om de skyldigheter som samhället har 

gentemot att de nu sätter det, så kallade, naturliga urvalet ur spel. Att barn eller människor 

som ansågs vara socialt defekta intogs på institut och tog hand om är, enligt författarna, en 

skyldighet. Detta kan kopplas till författarnas diskussion om att isolering av individer som 

erhöll, vad för tiden ansågs vara, sociala defekter skulle spärras in och förhindras från att 

fortplanta sig och sprida sina, vad författarna belyser som, dåliga anlag vidare.  

   Författarna till läroboken belyser även att det, för tiden, var ett stort problem att så kallade 

begåvade ungdomar utbildade sig – det var en nytta för staten att barn utbildade sig men 

familjebildningen blev lidande eftersom utbildningarna var mycket långa.  

   Nataliteten ansågs vara ett stort problemområde för de som författade läroböckerna under 

1940-talet. Barnafödandets tillbakagång ansågs vara en risk för arvsmassa vilken förmodades 

bidra till en försämring av det svenska folket. Någonting som återigen kan kopplas till 

befolkningsdebatten då det uppmärksammades att nataliteten hade genomgått en markant 

minskning från 1870-1930-talet. 
97

 I författarnas ord; mindervärdiga anlagsbärare ansågs 

reproducera sig i allt större utsträckning och det ansågs bidra till en ökning av 

sinnessjukdomar i samhället, någonting som ansågs vara ekonomiskt kostsamt då dessa 

individer intogs, på samhällets bekostnad, i institut. Frågan jag ställer mig är, vad är det för 

metoder författarna förväntar att samhället kommer att använda sig av för att förhindra att det 

naturliga urvalet sätts ut spel och att de, så kallade, sämre anlagen inte sprids vidare? 

Lösningen som den står skriven i Biologi för det differentierade gymnasiet II (1943) av Folke 

Borg är enkel. Borg presenterar att den viktigaste och mest skadliga gruppen som bidrar till 

ärftlig, så kallad, mindervärdighet är de som anses vara sinnessjuka är lösningen för att 

förhindra att dessa människor från att sprida vidare sin arvsmassa förefaller, enligt författaren, 

att vara en mycket välplanerad och organiserad metod: sterilisering. Författarna presenterar att 

i Sverige antogs den första steriliseringslagen av 1935 års riksdag och en omarbetad lag 

antogs 1941 – när läroboken publicerades, 1943, presenteras att circa 1000 steriliseringar per 

år hade i Sverige och detta anses, av författaren, vara den mest anpassade metoden till att 

förhindra att Sveriges befolknings arvsmassa försämrades. 
98

 För att avslutningsvis diskutera 

om steriliseringsfrågans fokus i läroböckerna så utgår dem från den debatt vilket skedde kring 

inrättandet av steriliseringslagen, att förhindra individer vilka anses bära på negativa 

arvsanlag att föröka sig går även att koppla till den negativa rashygienen – att förhindra 

individer som anses skadliga för arvsmassan att reproducera sig.  

                                                
97 Se sida 23 i denna uppsats.  
98 Folke Borg, Biologi för det differentierade gymnasier II (1943), s. 35-39. 
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En tydlig riktning mot förändring: 1950-talets läroböcker 

 

Biologiläroböcker, 1950-talet 

Markanta skillnader går att finna när en jämförelse av biologiläroböckerna från 1930-1940-

talet ställs mot läroböcker i biologi som producerades under 1950-talet. Biologi: fjärde delen 

– ärftlighets- och utvecklingslära (1958) av Svante Suneson är avsedd att ersätta Folke Borgs 

Biologi för det differentierade gymnasiet II (1943) 
99

. Även om läroboken av Svante Suneson 

behandlar rasbiologi poängterar författaren att diskussionen kring de olika raserna- och om 

vissa raser ansågs ha företräde framför andra- var mycket vanliga i 1950-talets samhälle. 

Författaren skriver att eftersom kunskapsbristen är stor om de olika, så kallade, rasernas 

genmassa samt att människor ofta upphöjer sin egen härkomst när diskussioner om rasers 

företrädande framför andra raser, så är en diskussion om sådant mycket subjektivt färgat 

eftersom den egna, så kallade, rasen ses ur betraktarens öga som någonting särskilt värdefullt. 

En diskussion om vem som anses vara bättre än den andra är således, enligt författaren, 

irrelevant. Författaren avslutat kapitlet om rashygien med att skriva; ”ett skrämmande 

exempel på ett sådant ensidigt betraktelsesätt utgör den nazistiska rasläran i Hitlers 

Tyskland”. 
100

 Författaren slår även hål på de rasblandningar som tidigare exempel, med 

biologi och geografiböckerna under 1930-1940-talet belyser, försämra de mänskliga 

egenskaperna och författaren Svante Sunesson skriver att uppkomsten av de antika kulturerna, 

enligt historieforskningen, beror på rasblandningar. 
101

 

   Även om det finns tydliga skillnader mellan de läroböcker som producerades under 1930-

1940-talet och 1950-talets läroböcker som jag har tagit del av kvarstår uppfattningen om att 

människan, när det gäller ärftlighetsundersökningar, belyser de mer negativa anlagen som kan 

nedärvas. I läroböckerna talas det om arvsfaktorer som spelar betydande roll för psykisk 

efterblivenhet, uppkomsten av sinnessjukdomar och manisk-depressiva sjukdomar. 

Författaren belyser däremot att arvsanalagen kan bero på miljö, och inte enbart nedärvning, 

när något avvikande från de normala sinneshållningarna existerar bland samhällets 

befolkning.  

   Om ras- och rasbiologi så nämner biologiläroböckerna från 1950-talet, vilka jag har tagit del 

av, fortfarande ”de stora rasgrupperna är de vita, negrer och mongoler, är lätta att 

                                                
99 Denna källa har blivit behandlad tidigare i kapitlet om läroböcker i biologi 1930-talet. 
100 Svante Sunesson Biologi: fjärde delen – ärftlighets- och utvecklingslära (1958), s. 66.  
101 Ibid,. 66.  



33 

 

karakterisera”
102

 och poängterar att folket i Europas länder är starkt beblandade med varandra 

och är olika - men inte utifrån skillnader av rasbeskaffenheter utan beroende på olikheter i 

språk, tradition, historia och uppfostran. 
103

 

   Läroböckerna från 1950-talet talar fortfarande om att en viss arvshygien fortfarande anses 

vara nödvändig och därför är den berättigad. Detta handlar främst om frågan så att arvsmassan 

inte ska försämras hos det svenska folket. Författarna talar fortfarande om positiv och negativ 

arvshygien – förut benämndes detta som rashygien, men som redovisats i uppsatsen ansågs 

ras som ord vara ett omodernt och laddat ord
104

 – Den negativa arvshygienen handlar om att 

förhindra de som bär på mindervärdiga anlag att fortplanta sig. Författaren presenterar 

metoder för att hindra dem som anses bära på, så kallade mindervärdiga anlag hindras från att 

skaffa barn med hjälp av äktenskapslagarna som förbjuder personer som lider av en 

sinnessjukdom, fallandesjuka och psykisk efterblivenhet att ingå äktenskap. Den mest 

effektiva metoden, vilket författarna poängterar, är den samma som i de läroböcker vilka jag 

har tagit del av som producerades under 1940-talet. Sterilisering anses fortfarande vara den 

mest lönsamma metoden då den inte ”inför någon rubbning i den inre sekretionen” 
105

. 

Steriliseringen beskrivs i läroboken som frivillig, men att individer som på grund av sin, så 

kallade, psykiska rubbning inte kan samtycka till att steriliseras – kommer likväl att 

steriliseras. Inom äktenskap, där det finns anlag för en sjukdom anses det inte önskvärt att 

sätta ett barn till livet – en form av ”vederhäftig arvshygienisk rådgivning”
106

 anses vara 

betydande och värdefull i sådana situationer. 
107

 Detta, angående sterilisering eller rådgivning 

av individer, är inte ett påhitt – som redan redovisat i uppsatsen talade man med individer och 

avrådde dem från att skaffa barn eller uppmuntrade vissa till att sterilisera sig.  

Geografiläroböcker, 1950-talet 

För att sist belysa geografiböckerna. Geografiböckerna från 1950-talet var även benägna om 

att belysa ett problem som förut i historien varit ett hett omtalat ämne: 

 

Man har velat definiera begreppet ras sålunda: En ras är en grupp människor, som genom en förening av 
ärftliga fysiska och psykiska egenskaper skiljer sig från varje annan människogrupp. (---) 

Nationalismen byggde sin lära till stor del på befintligheten av en de övriga raserna överlägsen arisk ras. 

Europas folk har under tidernas lopp i så hög grad blandats med varandra, att man knappast längre kan tala 

                                                
102 Karl-Georg Nyholm och Svante Suneson, Biologi för allmänna linjens sociala gren (1958), s. 156. 
103 Ibid,. 154-156. 
104 Se sida 19 i uppsatsen.  
105 Karl-Georg Nyholm och Svante Suneson, Biologi för allmänna linjens sociala gren (1958), s. 159. 
106 Ibid,. 159. 
107 Ibid,. 158-159. 
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om några >>rena>> raser. Man bör inte förväxla språk och ras. I varje fall är det felaktigt att framhålla 

någon ras som intellektuell överlägsen en annan. 108  

 

Sättet att betrakta nationalismen som en betydande orsak till antaganden om en ras och dess 

betrodda överlägsenhet finner den som läser läroböcker från 1930-1940-talets läroböcker inte 

mycket av i 1950-talets undervisningsmaterial. Geografiböckerna under 1950-talet skriver 

fortfarande om de olika, så kallade, människoraserna de talar om den nordiska rasen, den 

mediterrana rasen, den dinariska rasen, den alpina rasen och sist den östbaltiska rasen. 

Beskrivningen av dessa etniciteter görs inte med hjälp av värderande ord, vilka går att finna i 

läroböckerna från 1930-talet, utan beskriver enbart biologiska variationer eller kroppsmässiga 

skillnader mellan de olika, så kallade, raserna. 
109

 

Diskussion om läroböckerna 

För att avslutningsvis diskutera om skillnader mellan 1930-1950-tals läroböcker så går det att 

finna markanta skillnader i presentation och formulering. Böckerna från 1930-1940-talet är 

mer frispråkiga i sin presentation om vad de anser vara problemet medan böckerna från 1950-

talet är mer återhållsamma. En gemensam faktor är dock att steriliseringslagarna endast 

formuleras i biologiböckerna och inte, vad jag har stött på i min undersökning, av 

geografiböckerna. Detta beror kanske främst på att geografiböckerna är mer internationellt 

omfattande medan biologiböckerna sällan rör sig utanför den inhemska sfären. Tydligt är 

dock att läroböckerna påverkades av samhället, som i sin tur påverkades av vetenskapen, för 

att – som forskaren i pedagogik, Staffan Selander, uttrycker det - försöka ordna elevens tankar 

kring omvärlden, att inrota en uppfattning hos eleven som tyder på förändringarna vilka 

skedde i samhället, med ärftlighetslagarna och rashygienens intrång. Jag kan under inga 

omständigheter hävda att eleven påverkades av de värdeladdade ord eller skickliga 

formuleringar vilka går att finnas i läroböckerna, speciellt från 1930-1940-talet då de konkret 

presenterar vad som är önskvärt och vad som är mindre önskvärt.  

   Varför skiljer sig läroböckerna så mycket från varnadra i jämförandet av 1930-1950-talets 

läroböcker i geografi och biologi? Som redovisats i början av detta delkapitel med 

förändringen från elitutbildning till massutbildning vilket skedde under 1950-talet kan ses 

som bidragande till förändringen av formulering och värdering i läroböckerna. 

Massutbildningen var inte enbart riktad till samhällets elit, utan barn från samhällets alla hörn 

                                                
108 Filip Hjulström, Yngve Nilsson, Karl-Erik Näsmark och Torsten Lagerstedt, Geografi för gymnasiet 1 (1956), 

s.8. 
109 Ibid,. s.8-11. 
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samlades i läroverken för att utbildas. Detta kan ha bidragit till den mildare formulering 

vilken är tydlig i 1950-talets geografi och biologiläroböcker. Även de samhälleliga 

förskjutningarna av rasbiologi till medicinsk genetik, samt motståndet mot den nazistiska 

raspolitiken, vilket skedde under slutet av 1940-talet, kan vara en bidragande faktor till att 

fokusen på biologiska och intellektuella skillnader mellan mänslighetens etniciteter förskjuts. 

I en jämförelse av dåtidens läroböcker med de böcker som produceras i geografi och biologi 

under 2000-talet syns inget spår av arvs- eller rashygienens tillämpning på människor, ordet 

ras ses framförallt idag som ett nedvärderande ord, detta är en självklarhet i sig, men det 

förfaller ändå vara viktigt att poängtera hur mycket världen, vetenskapen och utbildningen har 

förändrats under 50+ år.  
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Del III 

Teoretisk analys:  

Medikalisering, biomakt och rashygien 

Tidigare i uppsatsen har ej teori behandlats, det är främst under den avslutande diskussionen 

som en teoretisk analys av rasbiologins etablerande kommer att äga rum.  

Biomakt och medikalisering 

Den teoretiska utgångspunkten för detta uppsatsskrivande har använts av två etablerade 

teorier. Den första av dessa två är Peter Conrads medikalisering och den andra Michael 

Foucaults biomakt. 

   Medikalisering handlar om samhällets auktoritärer och deras behov att definiera och finna 

en sjukdom som i grunden inte består av en sjuklig karaktär och beskriva den som ett 

patologiskt tillstånd. Medikalisering är ett tydligt exempel när diskussioner förs kring 

steriliseringslagarna och äktenskapslagarna. Stadsmakten hade en önskan att medikalisera 

icke-sjukliga symptom i ett syfte att förhindra eller eliminera att dessa anlag spreds vidare. 

Peter Conrad skriver att ”the key to medicalization is definition. That is, a problem is defined 

in medical terms, described using a medical language, understood throughout the adoption of 

a medical framework, or ‘treated’ with medical interventions.” 
110

 Här kan det hävdas att den 

så kallade nyckeldefinitionen i rasbiologins och uppsatsens behandlade punkter är att påstå att 

ett patologiskt tillstånd existerar, som exempel: en kvinna som anses inkapabel till att 

uppfostra sitt barn benämns I patologiska sammanhang ur stånd eller uppenbart olämplig att 

uppfostra barnen på grund av påstådda sociala eller medicinska störningar.
111

, den medicinska 

inventionen eller ingripandet - vilket Peter Conrad beskriver som lösningen av det 

medikaliserade problemet - blir således sterilisering. Auktoriteten i samhället ser ett icke 

önskvärd beteende, försöker finna medicinska definitioner som anger beteendets sjukliga 

karaktär för att, till sist, anpassa det medicinska ingripandet för att sätta stopp för detta icke 

önskvärda beteende eller anlag att föras vidare till generation efter generation.  

   Med medikaliseringen inrättas sedan en ras institutioner, som det Rasbiologiska institutet 

                                                
110 Peter Conrad, The Medicalization of Society – On the Transformation of Human Conditions into Treatable 

Disorders (2007), s. 5. 
111 Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskan i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige (2005), s. 

93.  
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och Svenska sällskapet för rashygien samt lagförslag om äktenskap och sterilisering. Den 

rashygienska verksamhetens etablering i det svenska samhället kan således karaktäriseras av 

en genomgripande medikalisering vilket skedde i hopp om att upplysa och upprätthålla de 

förväntningar och de eftersträvningar som låg till grunden för att försöka uppnå ett, så kallat, 

bättre folkmaterial. Flertalet institutioner etablerades i syfte att eftersträva detta 

medikaliserande arbete och svara på de olika uppgifter som låg i rashygienens och genetikens 

idé- och tankeföreställningar beträffande människosläktets beskaffenhet.   

   Biomakt handlar om stadsmaktens behov att använda sig av olika maktprinciper för att 

kontrollera eller styra den mänskliga mångfalden i vad som anses vara rätt riktning. Denna 

mångfald kontrollerar inte enbart med hjälp av metoder i övervakning, utan även med hjälp av 

utbildningsväsenet, uppforsringen och eventuella straffmetoder. 
112

 I min undersökning av 

etablerandet av rasbiologin i Sverige samt läroböckerna och dess innerhåll ter sig denna teori i 

stor grad påverka vad som står skrivet om rasbiologi. Eftersom biomakt handlar om 

uppforsting, utbildning och eventuella straffmetoder är det väsentligt att diskutera 

steriliseringslagarna, befolkningspolitiken samt rasbiologer/ärftlighetsforskares benägenhet att 

finna ett sätt att uppforsta och utbilda samhället i vad de ansåg vara rätt riktning. Samhället- 

stadsmakten – upplyste inte enbart samhällets befolkning i vad som ansågs vara ett felaktigt 

beteende eller en avvikande kroppslig eller fysisk beskaffenhet, stadsmakten använde 

straffmetoden sterilisering samt äktenskapslagarna för att förhindra individer, vilka ansågs 

mindervärdiga, att reproducera sig. Foucault skriver; ”man börjar studera befolkningens mer 

eller mindre spontana och mer eller mindre planerade metoder rörande nativiteten; kort sagt 

rörde det sig om att fastställa barnabegränsandets fenomen”
113

.  Kunskapen om natalitetens 

påverkar i samhället är mycket tydligt i den befolkningspolitik som fördes under 1930-1940-

talet vilken poängterade den ansträngning som eftersträvades i samhället, och av stadsmakten, 

för att förhindra att individer vilka bar på ärftliga sjukdomar och oönskade beteenden från att 

reproducera sig. Målet var att uppnå det bästa folkmaterialet. De som inte passade in i denna 

modell skulle elimineras från möjligheten att reproducera sig och sprida sina anlag vidare. 

Detta skapade möjligheten för vissa att fortplanta sig medan andra fråntogs denna möjlighet, 

således är det stadsmaktens sätt, och biomaktens teori, att manipulera människors rätt till liv 

eller förökning: genom äktenskapslagarna förhindrades personer vilka ansågs lida av en 

sinnessjukdom, fallandesjuka eller psykisk efterblivenhet att ingå i äktenskap med en annan 

människa, när steriliseringslagarna inrättades under 1930-talet blev det sedermera en 

                                                
112 Michel Foucault, Samhället måste försvaras (1997) svensk övers. (2008), s. 218-220.  
113 Ibid,. s. 220. 
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möjlighet för dessa människor att ingå äktenskap om de steriliserade sig – möjligheten att föra 

de dåliga anlagen vidare var eliminerad då steriliseringsingreppet var genomförd. Teorin 

biomakt går även att anpassa på rashygienens tendenser att beskriva vissa av samhällets 

individer eller etniska grupper som högre stående än andra etniciteter eller individer. Eftersom 

rashygienen blev en så pass etablerad verksamhet i det svenska samhället under tidiga 1900-

talet till 1930-talet
114

 passar biomaktsteorin in i den önskan vilken bedrevs från rasbiologin- 

och stadsmaktens sida – att eliminera oönskade sjukdomar samt kontrollera reproduktionen så 

att de som ansågs bära på den bästa möjliga arvsmassan skulle föras vidare.  

   En diskussion kring biomaktens påverkan i läroböckerna går således ihop med 

steriliseringslagarnas, äktenskapslagarnas, befolkningspolitikens och rashygienens område. 

Eftersom läroböckerna belyser och behandlar samtliga av dessa element, speciellt tydligt är 

detta i läroböckerna från 1930-1940-talet, i ett utbildande syfte är biomakt och läroböckernas 

poängtering av rasbiologins behov i samhället och de, som Foucault skulle beskriva det, 

straffmetoder som anses nödvändiga för att hindra vissa individer till förökning stora teman 

som behandlas i läroböckerna. De pedagogiska texterna vilka jag har tagit del av användes 

möjligen i syfte att, enligt Foucaults teori, styra den mångfald i vad läroböckerna, 

stadsmakten och, till samhället ansåg vara rätt riktning. Således är biomaktens område, då 

stadsmakten använder metoder i utbildning, kontroll, samt straffmetoder ett starkt tema i 

rashygienens område, läroböckernas innerhåll och steriliseringslagarnas anpassning att 

förhindra vissa individer i rätten till liv och förökning.  

   Avslutningsvis i denna teoretiska analys av medikalisering och biomakt och dess 

anpassning på rashygienen så ter sig dessa teorier vara mycket synliga i rasbiologins 

etablerande i det svenska samhället. Båda teorierna behandlar auktoriteten sätt att försöka 

påverka individer i val och beteende genom att kontrollera dem i någon riktning. Samhället 

som kollektiv gick före individen i strävan om att uppnå ett bättre folkmaterial. 

 

 

 

 

                                                
114 Hertha Hansson, Alkemi, romantik och rasvetenskap (1994), s. 150. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit analysera hur svensk rasbiologi presenterades i läromedlen 

för gymnasielever under 1930-1950-talet. 

   Till att börja med har en historisk bakgrund och kontexten till rasbiologins etablerade i 

Sverige presenterats. Raser i den benämningen av mänskliga etniciteter har en lång historia, 

redan i gamla Egypten och under 1600-talet användes begreppet ras om människor, deras 

härkomst och tillhörighet. Det var främst under 1800-talet, med upptäckten av variation och 

ärftlighetslära, som tanken om människoraser rotade sig in i samhället. Med ärftligheten i 

förbehåll uppkom under 1800-talets mitt tolkningar om de redan etablerade 

ärftlighetsteorierna vilka fanns i samhället. Den omtolkning som skedde angående 

Darwinismen, Charles Darwins (1809-1882), av hans kusin Francis Galton (1822-1911) 

bidrog till en anpassning av begreppet: kampen för överlevnad, vilka enligt 

socialdarwinismen lämpades på samhället, individer, klasstillhörighet och etniska grupper 

vilka antogs ständigt delta i kampen för tillvaron. 

   Följande frågeställningar har ställt och besvarats: vilka behov fanns det att undersöka 

befolkningen? Rashygien myntades först som begrepp av den tyske läkaren och biologen 

Alfred Ploetz (1860-1940) och syftade främst till att belysa den kollektiva föreställningen som 

låg rotad i Europa under slutet av 1800-talet, att idéen om människans beskaffenhet 

genomgick en försämring. Rashygienens- eller eugenikens syfte under det sena 1800-talet var 

en tanke som bland annat drevs av Francis Galton i hopp om att rashygienen skulle utvecklas 

till en tillämpningsbar vetenskap vilket skulle finna en lösning på den menade försämringen 

som ansågs förekomma i det mänskliga släktet. Behov att undersöka samhället befolkning har 

även presenterats i 1930-talets befolkningspolitik vilken gick ut på att eftersträva och finna en 

åtgärd på att förhindra ärftliga sjukdomar, defekter och rensa upp i de påstådda sociala 

problemområdena. 

   Hur etablerades det Rasbiologiska institutet etablerades i Sverige samt vilken verksamhet 

bedrevs? Vid sekelskiftet 1900-talet hade ras- och folkfrågor väckts inom de svenska 

universiteten och en kollektiv tanke hade etablerats som ville råda bot på den påstådda 

degeneration som antogs ligga i samhällets grund. Institut som det Svenska sällskapet för 

rashygien, grundat 1910, och Statens institut för rasbiologi eller det Rasbiologiska institutet 

inrättades 1922. Metoden vilken det Rasbiologiska institutet använde sig av var att mäta över 

hundratusen Svenskar och rangordna, klassificera och fotografera för att kunna jämföra 

samhällets beskaffenhet med varandra för att kunna kartlägga den nya generationens 
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beskaffenhet. En annan verksamhet som bedrevs inom det Rasbiologiska institutet var 

vetenskaplig forskning som ägnade sig till att finna en lösning på hur högvärdiga individer 

skulle uppmuntras till att skaffa fler barn och förhindra de, så kallade, undermåttliga individer 

till fortplantning.  

   Vad står skrivet i läroböckerna som användes i skolväsendet under 1930-1950-talet och hur 

kan rasbiologin i Sverige påverkat innehållet i läroböckerna? I de pedagogiska texter som 

användes av läroverken inom ämnena biologi och geografi. Speciellt i de läroböcker som 

användes av gymnasielever från 1930-1940-talet syns rasbiologins spår mycket tydligt i 

beskrivningar och formuleringar av raser och individers beskaffenhet. Speciellt Rasbiologiska 

institutets forskningsområde är synligt i läroböckerna från 1930-1940-talet då exempel om hur 

skall- och ansiktsmätningar genomförs presenteras grundligt i texten. Biologiböckerna som 

användes av gymnasieelever under 1930-1940-talet presenterar rasbiologiska fakta och talar 

om abnormala, undermåttliga, svagsinta anlag vilka kan föras vidare om de människor vilka 

antas erhålla dessa egenskaper får möjlighet att föröka sig. Lösningen enligt läroböckerna från 

1930-1940-talet är sterilisering, detta ska verka som en så kallad rasskyddande metod så att 

den påstådda degenereringen ej inträffar. Under 1950-talet ses en markant förändring och 

skillnad i läroböckerna - detta sker främst på grund av den rasbiologiska förskjutningen till en 

mer medicinsk genetik - vilket uppkom efter andra världskrigets slut. I geografi och 

biologiböckerna som publicerades under 1950-talet talars det ändock om negativa anlag vilka 

kan nedärvas men inga värderingar görs. 1950-talets geografiläroböcker belyses fortfarande 

att raser existerar, men här ingår inga värderingar eller värdeladdade ord i presentationen om 

de olika raserna. Sterilisering presenteras fortfarande som den mest användbara metoden för 

att förhindra att de negativa arvsanlagen, vilka presenteras som sinnessjukdomar och manisk-

depressiva sjukdomar, nedärves. 

   Avslutningsvis har en analyserande diskussion om teorierna medikalisering och biomakt 

bedrivits. I den avslutande delen har jag bevisat att båda teorierna går att anpassa på 

rasbiologins område samt läroböckernas innerhåll. Medikalisering och de auktoritetsdrivande 

syfte vilket handlar om att beskriva en sjukdom, vilket i grunden inte består av en sjuklig 

karaktär, som ett patologiskt tillstånd för att legitimisera att sterilisering genomförs för att 

förbättra folkmaterialets arvsmassa, samt biomaktens benägenhet att tala om stadsmaktens 

ambition att använda olika maktprinciper b.la. för att kontrollera födelseantalet och den 

påstådda degenereringen, har kunnat beskrivas om rasbiologins etablering, forskningsområde 

och verksamhet. Läroböckernas innerhåll har även behandlats med utgångspunkt i de valda 

teorierna; medikalisering och biomakt.  
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