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Det har blossat upp en offent-
lig debatt om steriliseringar och
tvångssteriliseringar i Sverige
under ett antal decennier. I stäl-
let för bortförklaringar och syn-
dabockar behövs en nyanserad
diskussion om läkarnas roll.
Centralstyrelsen behöver redo-
visa Läkarförbundets position.

Ett flertal skribenter och politiska
krafter i den aktuella debatten har velat
göra socialdemokraterna ansvariga för
tvångssteriliseringarna. Dessa ingrepp
påstås ha varit den yttersta konsekven-
sen av socialdemokratisk folkhemspo-
litik. Denna bild har spritts utomlands.

Det är lätt att genomskåda kritiker-
nas motiv. Kan man knyta socialdemo-
kraterna till något så negativt som
tvångssteriliseringar under ett antal de-
cenniers välfärdspolitik, ja då har man
också talat om vart välfärdspolitiken
bär hän i dagens samhälle.

Som jag ser det behöver många i det
svenska samhället, inte minst läkarkå-
ren, göra upp och bearbeta skuldfrågan
vad gäller tvångssteriliseringarna. Det
är en för allvarlig sak att utnyttjas i den
partipolitiska pajkastningen av väl-
färdssamhällets belackare.

Internationell
idéströmning
Socialdemokraterna har all anled-

ning att grundligt rannsaka sitt handlan-
de i denna fråga.

Men enkla historiska fakta visar att
kravet på steriliseringar av svaga grup-
per var en världsomspännande idé-
strömning, som påverkade lagstiftning-
en i ett flertal länder – detta oberoende
av vilket parti som upprätthöll rege-
ringsmakten.

Det var heller inte bara socialdemo-
krater som kom att omfatta den syn som
rådde i Sverige och den lagstiftning som
antogs. Den gick långt utanför enskilda
partiers maktinflytande och stod inte i
opposition till vad t ex kyrkan, då betyd-
ligt mer tongivande i samhällsdebatten

än nu, representerade. Det var en sam-
lingsregering som skärpte sterilisering-
slagarna 1941. Etc.

Internationellt fanns, inte minst i
början av seklet, också en viktig politisk
strömning som såg just välfärdssamhäl-
let som ett alternativ till steriliseringar
av svaga, sjuka och handikappade grup-
per.

Fattigdomens onda spiral, fortplan-
tad i stora barnkullar, generation efter
generation, skulle brytas, inte med se-
lektiva befolkningsbegränsningar mot
de underpriviligerade, utan genom bätt-
re bostäder, skolgång och förbättrade
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levnadsvillkor. Sven Lindkvist ger på
DNs kultursida 30 augusti en initierad
översikt av steriliseringarnas historia.

Amöbaaktig läkarkår
Läkarna som kollektiv har hittills va-

rit lågmälda, för att inte säga amöbaak-
tiga, i sitt ansvarstagande för det sked-
da. DN, som varit drivande i debatten,
har i sitt viktigaste reportage om läkar-
kårens inblandning, den 1 september,
lyft fram Anders Milton samt en pensio-
nerad psykiater från Jönköping under
rubriken »Jag gjorde ingen illa».

Bosse Lindquist på radions doku-
mentärredaktion har i DN 8 september
pekat på risken för förvanskning av mo-
tiven för steriliseringarna – att för delar
av befolkningen kopplingen mellan ras-
hygien och nazism faktiskt låg mycket
nära.

Och att överläkarens väl kända med-
lemskap i fascistiska Nysvenska rörel-
sen och gruppledarskap i flyktingfient-
liga Ny Demokrati har intresse när läka-
res bild av vad som skett offentligt torg-
förs. Det vore synd om denna DN-sida
från 1 september kom att bli det vikti-
gaste, bestående intrycket av läkarkåren
som helhet.

Märkliga repliker
På den aktuella DN-sidan fördömer

Milton steriliseringarna, men för att för-
klara tvångssteriliseringarna fäller Mil-
ton två märkliga repliker: »Först och
främst var det i enlighet med lagen, se-
dan var det politiskt korrekt. Den en-
skilde läkaren behövde inte reflektera
över huruvida ingreppet var etiskt eller
inte, eftersom den frågan redan avgjorts
av Socialstyrelsen och psykiatriker.»

Denna och replik nummer två nedan
läses förstås bäst i hela sitt sammanhang
i DN. Men de försvarar i sin kontrover-
siella förtätning väl en diskussion i Lä-

kartidningen. Milton har heller inte de-
menterat sina uttalanden i DN.

Hans uppfattning om steriliseringar-
na är inte heller någon journalistisk lap-
sus. Svenska Dagbladets TV-krönikör
Kerstin Hallert uppmärksammade 11
september Miltons insats i BBC. Hallert
kallar Sveriges läkarförbunds VD des-
perat »där han inför BBC hävdade att
svenskarna varit ur stånd att individuellt
ta ansvar då de var förförda av kollekti-
vismen.»

Viljelösa offer?
Än mer häpnadsväckande är det att

Milton, som företräder den etiskt högt-
stående världsläkarföreningen, försö-
ker göra de enskilda läkarna till viljelö-
sa offer för Socialstyrelse, lagstiftare
och psykiatrer. Precis som om inte psy-
kiatrer också är läkare med ett eget mo-
raliskt ansvar!

Läkartidningen har i några färska
nummer lyft fram Nürnbergrätte-
gångarna. Läkares deltagande i politiskt
beslutade tvivelaktiga åtgärder – under
medicinsk täckmantel – kan inte försva-
ras med att man lydde order.

Det hade varit naturligt för det Mil-
ton ska representera, inte att – som han
gör – försöka bortförklara läkares akti-
va deltagande och ansvar, utan att i stäl-
let precisera det. Och fundera över i vil-
ken mån dagens läkarförbund och en-
skilda läkare möjliggör orättfärdiga,
samhälleliga repressiva åtgärder. Vil-
ken blir t ex framtidens dom över da-
gens läkarinsatser inom försäkringsme-
dicin och företagshälsovård riktade mot
marginaliserade eller svaga grupper?

»Uppburna sossar»
Efter att DN redovisat vad Alva och

Gunnar Myrdal skrivit i boken »Kris i
befolkningsfrågan» säger Milton i sin
andra  replik: »Idén om det bättre sam-

hället befolkat av bättre människor kom
inte från någon politisk, social eller ve-
tenskaplig ytterkant. Orsaken till att ste-
riliseringarna aldrig ifrågasattes var att
de förordades av uppburna, firade sos-
sar. Ingen var beredd att omvärdera ma-
karna Myrdals insats för Sverige.»

Uttalandet är värt att reflektera över,
dels till sitt sakinnehåll, dels till den för-
aktfulla ton Milton slår an.

Milton brukar ju när någon läkare
hängs ut i tidningarna för påstådda oe-
gentligheter med rätta påpeka att an-
svarsfrågan först skall klargöras i en
opartisk utredning. Därefter bör omdö-
met om läkaren fällas. Denna princip
bör gälla såväl massmedier som fack-
förbundens ordföranden och verkstäl-
lande direktörer. 

Förhastade, politiskt vinklade och
ogenomtänkta offentliga utfall bör över
huvud taget inte göras, särskilt inte in-
nan en utredning är klar. Efter initiativ
från flera partier har ju socialministern
beslutat tillsätta en kommisson som ska
belysa tvångssteriliseringarna ur olika
aspekter. Vi får väl se vad den säger om
paret Myrdals roll, om deras uppfatt-
ning på 30-talet lika mycket var en ver-
kan av som en orsak till tidsandan, och
om deras bok betydde något för 50- och
60-talens  steriliseringar.

Bred belysning behövs
Efter Miltons uttalanden om tvångs-

steriliseringarnas orsak är det ofrån-
komligt att Läkarförbundets centralsty-
relse snabbt tar ställning och offentligt
deklarerar Sveriges läkarförbunds upp-
fattning i frågan. Men också en mycket
bredare belysning vore önskvärd från
de många läkare som var med – som
själva utförde operationerna, som tala-
de med kvinnorna, kanske tog hand om
deras förtvivlan före och efter tvångs-
ingreppen.
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»När vi nu söker förklaringar till det skedda, får det inte uppfattas som ett försvar, ett försök att ursäkta oss, inte heller som ett försök att
smita undan den enskilda läkarens ansvar. Däremot är det viktigt att finna förklaringar, så att ett upprepande kan förhindras», skriver
Läkarförbundets ordförande Robert Leth.



Läkarkåren ska inte inbilla sig att
den kan skylla på någon diffus, obevi-
sad kollektivism, på att läkare förr var
politiskt korrekta, på paret Myrdal eller
andra syndabockar.

Tvärtom är det mycket troligt att den
tillsatta kommissionen, och inte minst
det politiska spel som kommer att följa
kommissionens rapport, just kommer
att utse läkarna som särskilt ansvariga,
kanske huvudansvariga.

Ljuset kommer att falla på en lätt
identifierbar grupp. Samtliga politiska
makthavare av olika kulörer kommer

nämligen ha all anledning att tvätta sina
händer från sina företrädares smutsiga
beslut, vilka de inte kunnat påverka.

Det kommer säkert att dras hårda pa-
ralleller mellan svenska läkarkåren och
läkares insatser i Nazityskland. Läkarna
kan – med rätt eller orätt – komma att an-
klagas för att inte ha slagit larm offent-
ligt om vad som pågick i det fördolda år-
tionde efter årtionde in i modern tid.

Låt oss som kollektiv börja med en
nyanserad självprövning av vår roll,
detta i debatt i lokala läkarföreningar
och i Läkartidningen. •
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Replik från VD:

Det finns
inga ursäkter
Det finns förklaringar till läkarkå-

rens agerande när det gäller sterilise-
ringarna av människor som inte ansågs
uppfylla samhällets krav på vad som
konstituerar en god samhällsmedborga-
re,  men det finns inga ursäkter. Sterili-
seringarna var övergrepp mot enskilda
människor i vilka läkarkåren spelade en
central roll. Hade kåren vägrat detta,
hade inga steriliseringar kunnat utföras. 

Det som vi måste lära oss av det som
inträffat från läkarkårens sida är att vi
måste granska vårt arbete, så att vi är
säkra på att allt vi gör är etiskt accep-
tabelt. Steriliseringarna visar också på
betydelsen av att vi i ett internationellt
sammanhang kommer överens om håll-
bara och accepterade etiska värdering-
ar. Detta ger oss ett fotfäste även utan-
för det egna landet, så att läkare inte
medverkar i oetiska handlingar därför
att de just då och där är allmänt accep-
terade, dvs just då politiskt korrekta.

Inte lagens förlängda arm
En annan viktig slutsats är att den

kliniskt verksamma läkaren inte, med
vissa väl definierade undantag, skall
vara lagens förlängda arm. När patien-
ter söker läkare för att få hjälp, så mås-
te patienterna veta att det vi gör, gör vi
för deras bästa.

Läkaren skall inte, när han eller hon
behandlar patienter, vara en del av sam-
hällets tvångsapparat. När patient–
läkarrelationen etableras måste patien-
ten kunna lita på att läkaren har
hans/hennes bästa för ögonen.

Bengt Järhult har helt rätt i att idéer-
na som låg till grund för den svenska
steriliseringslagstiftningen omfattades
av det politiska etablissemanget inom
alla partier. Emellertid måste man ha
rätt att diskutera de ställningstaganden
som framstående företrädare för vårt
samhälle har gjort på samma sätt som
exempelvis författaren Per-Olof Sund-
mans politiska uppfattningar eller Ing-
var Kamprads ungdomliga ställningsta-
ganden har diskuterats.

Makarna Myrdal gör utomordentligt
tydliga ställningstaganden för sterilise-
ringar i sin bok »Kris i befolkningsfrå-
gan» från 1935.

Om vi skall undvika att vidta liknan-
de övergrepp mot enskilda människor i
framtiden, måste vi se hur vi gått fel ti-
digare, både inom politikens värld och i
vår egen profession. Vad vi behöver är
inte minst en diskussion om den enskil-
de och hans ställning visavi kollektivet.

Anders Milton
verkställande direktör

Replik från Läkarförbundets ordförande:

Läkaretiken får ej underordnas politiken
En levande etisk debatt i läkarkåren

är bästa sättet att vägleda och stärka en-
skilda läkare i sina, ibland mycket svå-
ra, ställningstaganden. Därför är den
pågående debatten om läkarkårens roll i
tvångssteriliseringarna positiv och kan,
om den förs konstruktivt, stärka etikens
plats i vår dagliga gärning.

Järhult efterlyser klara besked om
synen på läkarens insatser med stöd av
den då gällande lagstiftningen om
tvångssterilisering. Det som då skedde
var ett övergrepp på grundläggande de-
mokratiska värden såsom individens
okränkbarhet och människors lika vär-
de och också på läkaretiska principer. 

När vi nu söker förklaringar till det
skedda, får det inte uppfattas som ett
försvar, ett försök att ursäkta oss, inte
heller som ett försök att smita undan
den enskilda läkarens ansvar. Däremot
är det viktigt att finna förklaringar, så att
ett upprepande kan förhindras.

Läkarens
individuella ansvar
Det finns en tendens i vårt samhälle

att tona ned det individuella ansvaret.
Detta kan aldrig accepteras inom läkar-
etiken. Den enskilda läkaren har ett di-
rekt ansvar gentemot den enskilda pati-
enten, vilket numera lagstiftningen tyd-
liggjort i form av patientansvarig läkare
med eget yrkesansvar. 

Ibland görs det försök att underord-
na läkaretiken det politiska systemet.
Man kräver följsamhet i t ex sekretess-
frågor. Glädjande nog finns det tydliga
motkrafter till detta. Seidal och Land-
gren, exempelvis, uttrycker detta på föl-
jande sätt i Läkartidningen 38/97:

»Demokratin måste användas med
förnuft, och etiska grundvärden måste
vara fasta, oaktat politiska majoriteter
och eventuella politiska beslut. Inte
minst för den enskilde läkaren måste
etiska grundvärden, livets okränkbar-

het, den personliga integriteten, hänsyn
till patienten och över huvud taget
mänskliga fri- och rättigheter vara över-
ordnat demokratin.»

Jan-Otto Ottosson gav uttryck för
samma inställning i radions P1 i en lör-
dagsintervju den 20 september 1997.
Han klargjorde att läkaretikens grund-
principer inte kan underordnas det poli-
tiska systemet inklusive riksdagen.

Det kan finnas anledning påminna
om att World Medical Association
(WMA) bildades som en motkraft efter
andra världskriget, och som en konse-
kvens av att läkare i många fall ställt sig
i maktens tjänst och begått bestialiska
övergrepp. Flera av WMAs grundläg-
gande etiska deklarationer har sederme-
ra också inkorporerats av den interna-
tionella rätten.

Söker svar
i arkiven
Läkarförbundet går för närvarande

igenom sina arkiv för att där söka finna
förklaringar till varför vi inte agerade
mot dåtidens politiska beslut, varför vi
lät underordna oss den politiska mak-
ten. Förhoppningsvis skall vi bli bättre
förberedda för att möta framtidens poli-
tiska svängningar.

Järhult utvecklar det partipolitiska
perspektivet i debatten. Jag ser det som
en återvändsgränd. Inom samtliga våra
politiska partier fanns det stöd för den
lagstiftning som gällde. Den av social-
minister Margot Wallström tillsatta
kommissionen måste ses som det poli-
tiska samhällets sätt att göra upp med ett
mörkt förflutet.

Återigen, när vi nu söker förklaring-
ar till det inträffade är detta inte ett för-
sök till försvar för vår brist på handling.
Tvångssteriliseringarna var ett över-
grepp.

Robert Leth
förbundsordförande


