
 



1 

Innehåll 
 

Inledning      s 2 

 Syfte, frågeställning och metod   s 3 

 Tidigare forskning     s 4 

1 Bakgrund 
Biografisk skiss     s 6 

Idéhistorisk teckning    s 7 

 Platons odödliga idévärld    s 7 

 Hegel och andens utveckling   s 9 

 Personligheternas hierarki    s 11 

 Det positiva stadiet    s 12 

 Evolutionsläran     s 13 

 Eugenik eller rasförädling    s 14 

 Sammanfattande modell    s 15 

2 Mänsklighetens ideal 
 Självförsakelsens och självhävdelsens ideal s 16 

 Livet som ideal     s 17 

3 Utvecklingens lag 
 Moralens utveckling    s 20 

 Kvinnligt och manligt i harmoni   s 21 

 Den sköna kärlekens krav    s 23 

 Bildningens anlag     s 24 

 Hemmets konst - en plikt    s 25 

4 Samhällets ansvar 
 Medborgerligt förhållande    s 27 

 Lagen om naturligt urval    s 29 

 En ny äktenskapslag    s 32 

 Kvinnlig värnplikt     s 34 

 Bildningsarbete i skönhetens tecken  s 35 

5 Diskussion och betraktelse 
 Livet och etiken     s 36 

 Samhället och moralen    s 37 

 Modellbygget     s 38 

 Återblick och fundering    s 39 

 Läroplan kontra livsplan    s 41 

 Avrundning     s 43 

Sammanfattning     s 44 

Litteraturförteckning    s 45 

Bilaga 1: Herman Lundborgs rashygienska åtgärder 

Bilaga 2: En Samhällsmoder ur Husmodern 



2 

 

 

Inledning 

 

Jag undrar vad det är som gått på tok. Det är som att det här samhället inte tar människan på 

allvar, som om själva viljan till uppriktighet har förlorats någonstans på vägen mot visionen 

om ett nytt samhälle. Vi är på väg mot en ny ordning, heter det; Sverige och resten av världen 

flödar in i ett informationssamhälle och detta medför nya värderingar och omstruktureringar, 

sägs det. Samtidigt dyker det upp sidor av vårt samhälle som ingen vill kännas vid - 

steriliseringspolitik, nazistguldsaffärer, nynazistiska grupperingar och annat som vi idag ser 

som utslag av ondska. Massmedia målar upp bilder med blod och likdelar, och folket ryser: 

Hur kunde det ske? frågar vi oss och Förbjud ondskan! ropar vi. Politiker och andra 

makthavare gör sina tappra insatser - reser sig ur bänkarna och säger ifrån. De säger att barnen 

måste lära sig förstå vad som är rätt och fel, gott och ont. Nu senast höll riksdagen en 

manifestation till åminnelse av Förintelsen, som inleddes med talmannens ord: Vårt ansvar 

som vuxna är att föra kunskapen om historien vidare.  

 Skollagen - som väl ändå får ses som själva basen i samhällets fostran - talar om de 

grundläggande demokratiska värdena, bl a individens frihet och integritet, solidaritet med de 

svaga, människors lika värde. När det gäller utbildning och fostran säger läroplanen att detta i 

djupare mening är en fråga om att överföra ett kulturarv, dvs traditioner, värden, kunskaper 

och språk, från en generation till nästa. Talmannen kan sin läxa. Jag undrar nu bara vilket 

kulturarv som det är fråga om, vilken del av historien är det som vi ska föra vidare? Är det 

välfärdsstatens historia, den om omtanke, trygghet och arbetete? Eller kanske den om alla som 

inte fick vara med, de som satt inspärrade på sinnessjukhus? De som blev hindrade vid den 

svenska gränsen?  

 Jag tycker att det är ett samhälleligt och mänskligt ansvar att söka utreda den svenska 

demokratin: Vad är det egentligen för värderingar som den vilar sig mot? Om det nu är så att 

vårt land är på väg in i en ny identitet, då måste det väl rimligtvis finnas en att lämna. Men om 

denna gamla identitet - Folkhemmets? - är full av förträngningar, då borde ju dessa följa med 

in i det nya. Gångna brott är visserligen oåterkalleliga, men om vi försöker förstå det system 

inom vilket de orätta handlingarna begicks, kan vi kanske förstå oss själva och samtiden bättre. 

Vi blir inte av med den egna skulden genom att fördöma andra länders orätta och onda 

handlande. Men tar vi itu med den, kan vi finna oss själva - sedan kan vi byta identitet, eller 

kanske förlika oss med den återfunna. 
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Syfte, frågeställning och metod 

 

Syftet med detta arbete är att härleda, beskriva och försöka förklara något av den samhälls- 

och människosyn som Key representerar; den som förs i utvecklingens tjänst och rashygiensk 

anda. Key fungerar i mitt fall som en punkt i historien, en människa som insamlar tidigare 

mänsklig erfarenhet och som ger utslag för den kommande. Som en av sekelskiftets stora 

kulturpersonligheter och en drivande kraft för demokratin, vill jag se varifrån hennes tankar 

kommer och hur de levt vidare.  

 För att göra arbetet möjligt att genomföra, har jag ställt frågor till den litteratur som är 

skriven av och om Ellen Key: Vilken är hennes syn på livet? Hur ser hon på individ, familj och 

samhälle? Hur vill hon ordna samhället? Och jag ställer frågan till hennes framtid: Hur har 

hennes syn levt vidare? 

 Jag har arbetat på följande sätt: För att lära känna Key började jag med att läsa hennes 

levnadsteckning över fadern, Minnen av och om Emil Key (1915, del 1-3). Här kunde jag bilda 

mig en uppfattning om vad hon anser vara viktigt släkt- och kulturmässigt sett. Sedan läste jag 

Barnets århundrade (1900, del 1-2), eftersom jag visste att boken innehåller en rashygiensk 

propaganda. Den vetskapen hade jag med mig från mitt tidigare arbete om ´nationalism och 

identitetsskapande .́ Men dessa böcker gav mig inte tillräckligt med inblick i Keys tänkande. 

Förutom några biografier om henne, har jag således också läst följande litteratur av henne själv 

(ej i läst men i boktavlig ordning): Allsegraren 1. Kvinnorna under världskriget (1918), 

Allsegraren 2. Framtidens ungdom (1924), Bildning. Några synpunkter (1897), 

Individualism och socialism. Några tankar om de få och de många  (1895), Kvinnornas del i 

moralens utveckling (1920, del 1-2), Kärleken och äktenskapet (1911, del 1-2. (1908)), 

Moralens utveckling (1891), Skönhet för alla (1899) och Tankebilder (1922, del 1-2 (1898). 

Jag har också använt nyutgåvan av Barnets århundrade (1996). 

 Annan litteratur som jag haft hjälp av är Wittrocks Ellen Keys väg från kristendom till 

livstro (1953) i vilken jag fått vägledning om hennes olika livs- och trosskeden. Wittrock tar 

upp påverkan av bl a Boström, Comte, Darwin och Spencer, men inte på ett för mig nog 

tillfredsställande sätt; rashygienen finns inte med. Jag har behövt komplettera mina tidigare 

kunskaper på diverse områden, och om demokratitanken överhuvudtaget. För att försöka se ur 

ett större perspektiv, har jag läst annan väsentlig litteratur. Mer om denna i det idéhistoriska 

avsnittet. 

 Strukturen av arbetet är följande: I kapitel 1 (Bakgrund) ger jag dels en biografisk skiss över 

Key, dels en idéhistorisk teckning. Denna senare behandlar de i mitt tycke mest centrala idéer 

som påverkat Key och många i hennes samtid. Här har jag haft demokratin i åtanke: Det 

västerländska arvet sträcker sig tillbaka till de gamla grekerna, så jag har tagit min 

utgångspunkt i Platon. Från början var tanken att enbart utgå från den franska revolutionens 

kölvatten, dvs Hegel och några andra viktiga 1800-talsfilosofer, men jag ansåg mig alltför 
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bunden i tiden. I kapitel 2 (Mänsklighetens ideal), som behandlar Keys syn på livet i stort, 

lyfter jag fram den syntes - livstron - av två grundläggande motsättningar som Key ser i livet, 

självförsakelse och självhävdelse. Här kommer också etiken in. Kapitel 3 (Utvecklingens lag) 

handlar om Keys syn på moralens utveckling och de konsekvenser hennes syn ger för den 

enskilda människan och hennes relationer. Här undersöker jag synen på man och kvinna, 

kärlek och skönhet, bildning, konst och hem. I kapitel 4 (Samhällets ansvar) tas Keys syn på 

samhällets uppgift upp, och också något om de följder som detta synsätt direkt eller indirekt 

fått. Här tar jag upp det medborgerliga och statliga förhållandet, rashygien (naturligt urval), 

äktenskapslag, förslaget om kvinnlig värnplikt och något om Keys bildningsarbete. Kapitel 5 

(Diskussion): Här gör jag först en kort reflektion över den syn på livet, samhället och 

människan som kommit fram genom arbetets gång. Sedan kommer jag att måla en möjlig bild 

av den svenska demokratins grund vad gäller kulturellt arv och värderingar. Jag kommer också 

- i anslutning till en kort diskussion om nyutgåvan av Barnets århundrade - att ställa Key mot 

de demokratiska värden som läroplanen slår fast. Jag avslutar med en sammanfattning. 

 

Tidigare forskning 

 

De arbeten om Key som jag har gått igenom har inte behandlat hennes rashygienska tankar. 

Åtminstone inte så att jag har märkt det. Ronny Ambjörnssons doktorsavhandling i idé- och 

lärdomshistoria Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896 (Göteborg 

1974) faller utanför mitt område. Thorbjörn Lengborns avhandling En studie i Ellen Keys 

pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från Barnets århundrade (Uppsala 1976) är 

- liksom flera andra arbeten i pedagogik - inriktad på annat område, tämligen frikopplat från 

hennes livssyn i den bemärkelse jag är inriktad på. Det finns mycket skrivet om Key, men av 

förklarliga skäl har jag inte kunnat gå igenom dem alla. I mina sökningar angående Key och 

rashygien har det inte framkommit något av intresse. 

  I nyutgåvan av Barnets århundrade (1996), med förord av skolverkets generaldirektör Ulf 

P Lundgren, finns en lång inledning av den norske forskaren Ola Stafseng. Denna inledning 

talar om för läsaren hur denne ska förhålla sig till Keys text, vilken sedan med jämna 

mellanrum avbryts med Stafsengs kommentarer om det rätta sättet att läsa och förstå. Keys 

rashygienska åsikter bemöts knappt alls, läsaren får någon enstaka gång veta att Key går in i 

sin egen polemik, att hon inte är akademiker, att hon lägger in en annan betydelse i orden än 

vad vi gör idag mm. En i mitt tycke tänkbar anledning till Stafsengs förhållningssätt är följande 

fotnotsförklaring: 
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"Under sista delen av Ellen Keys liv hände något med henne och hennes publikationer (om 

man bortser från hennes pacifistiska engagemang och skrifter om estetik) som är svårt att reda 

ut. Det uppstår i alla fall (med början i liten skala 1902-1903) ett slags diskontinuitet i hennes 

ungdomliga friskhet och kompromisslösa analyser, vilket också får till följd att det kan verka 

som om hon motsäger sina tidigare påståenden. Delvis kan detta tillskrivas övergången från 

offensiv opposition till försvar av uppnådda positioner, alltså som ett utslag av en naturlig 

livsloppslogik. Men i brevväxlingen mellan hennes syskon (som nyligen har återfunnits) 

uttrycks redan från 1910-1911 farhågor om hennes allmäntillstånd (presenil, kanske en aning 

´storhetsvansinnig´?) som kan göra det berättigat att sätta gränsen för hennes betydelsefulla 

författarskap här [1909] ... Denna gränsdragning och reservation kan emellertid inte minska 

betydelsen av hennes stora internationella inflytande."1 

 

Jag återkommer till detta i diskussionsdelen. Stafsengs inledning och löpande kommentarer 

fann jag inte heller några givande impulser till de rashygienska tankarna. Men desto större 

incitament till att verkligen reda ut och försöka tyda Keys syn på livet och dess verkningar. 

 De biografier jag hållt mig till har inte heller de behandlat Key direkt ur min synvinkel. Men 

jag finner det mer naturligt än onaturligt: Det är inte förrän de senaste årtiondena som 

rashygien och rasbiologi blivit uppmärksammade på ett kritiskt sätt. Åtminstone inte då det 

gäller svenska förhållanden. Givetvis kan det finnas sådan forskning som jag inte hittat, kanske 

pågående eller i utlandet. Men jag har till största delen i arbetets gång koncentrerat mig på 

Key. 

 

 

                                                             
1Key, Ellen, Barnets århundrade, Informationsförlaget 1996, s. 24. 
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1 Bakgrund 
 

 

Biografisk skiss 

Ellen Sofia Carolina Key (1849-1926) växte upp på godset Sundsholm i Småland. Föräl-

drarna, Sophie och Emil, lät sin äldsta dotter (av sex barn) få en allsidig uppfostran i 

Rousseaus anda, med inriktning på jakt, rid-ning, naturupplevelser etc. Modern Sophie var 

dotter till greve Carl Posse, "länets störste jorddrott på det ståtliga Björnö..."2 och fadern Emil 

härstammade från en berömd skotsk klan, Mackay, ur vilken en medlem på 1600- 

talet uppsatte ett regemente som bl a kämpade under Gustaf II Adolfs befäl, detta så tappert att 

truppen kallades de oövervinnerliga skottarna och Gustaf Adolfs högra hand.3  Bland Ellen 

Keys förfäder hittar man en mängd historiskt kända personer och stamtavlan visar 

 
"...att Ellen Keys far, liksom Oskar II i tolfte led härstammar från Gustaf Vasas föräldrar. 

Farmoderns stamtavla upptar bl. a. riksråden Brahe och Stenbock. Mormoderns bl. a. 

kejsar Karl den store m. fl. tyska furstar. Kanske är det dessa stamtavlor, som gjort Ellen 

Key så påfallande intresserad för släktskapsförhållanden i allmänhet. Hon sitter inne med 

stor genealogisk kunskap."4 

 

Fadern Emil var godsägare5, tidningsman och politiker; han var en av grundarna till 

Lantmannapartiet. Ellen Key var under faderns politiska period hans sekreterare, men kom 

senare att ägna sig åt författande och undervisning. Hon var lärare vid Whitlockska samskolan 

i Stockholm 1878-98, vid Stockholms arbetareinstitut 1883-1900 och höll tal och föredrag vid 

bl a arbetarföreningar och kulturella sammankomster. Hon var en av förgrundsgestalterna i 

kravet på kvinnlig rösträtt, faktiskt den första kvinna i Sverige som offentligt talade för denna;6 

dessutom var hon också en av de främsta som krävde yttrande- och åsiktsfrihet. Hon 

engagerade sig i sociala frågor och var en stor fredskämpe, stämplad både som pacifist och 

fosterlandsförrädare. Hon gifte sig aldrig, eftersom mannen hon älskade - Urban von Feilitzen, 

författare - inte ville skiljas från sin hustru. Efter drygt tio år (större delen under 1880-talet) av 

intensiv brevväxling, och korta, periodiska möten tog förhållandet slut, vilket sånär kostat Key 

livet - självmordstanken var nära till handling.7 Efter några års resor i Europa, slog hon sig år 

1910 ner i sitt nybyggda, egenplanerade hem vid foten av Ombergsklacken - Strand vid 

                                                             
2Holmgren, Ann Margret, Ellen Key - människovännen, Studentföreningen Verdandis småskrifter 279, 

Stockholm 1924, s. 8.   Länet ifråga är Kalmar län 
3Key, Ellen, Minnen av och om Emil Key, Stockholm 1915, del 1 s. 1ff. 
4Holmgren, Ellen Key, a.a., s. 6f. 
5På 1880-talet föll godset och tillhörande mark ur hans händer pga dåliga tider och han slutade sina dagar som 

postmästare i Helsingborg. Se Key, Minnen, a.a., del 3 s. 347ff. 
6Holmgren, Ellen Key, a.a., s. 59. 
7Leche-Löfgren, Mia, Ellen Key - hennes liv och verk, Stockholm 1930, s. 156ff. 
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Vätterns rand. Förutsättningen för att hon skulle trivas var att hemmet skulle likna 

barndomshemmet Sundsholm.8 

 Som pedagog har hon varit en stor påverkanskraft. Hennes huvudverk Barnets århundrade 

fick då den utkom år 1900 liten uppmärksamhet i Sverige men blev en storsäljare i framför allt 

Tyskland (17 upplagor fram till 1926) och influerade tysk pedagogik, som sedan spritt sig 

tillbaka till Sverige.9 Hennes åsikter å den rashygienska sidan - vilka också finns i Barnets 

århundrade - låg i tiden och hon var väl insatt i saken; en av hennes nära10 vänner, Hjalmar 

Öhrwall, var en av förespråkarna för tidens rashygieniska anda. 

 

Idéhistorisk teckning 

I det följande avsnittet presenteras några viktiga idéer kring synen på livet, samhället och 

människan. Någon har yttrat att all filosofi egentligen är en enda lång fotnot till Platon; jag 

börjar tro att tanken inte alls är så främmande. Keys tanke spänner över stora filosofiska 

vidder, och det är faktiskt en hel del av hennes värderingar som går tillbaka flera årtusenden 

genom den västerländska idéhistorien. Visserligen är det omöjligt att på ett kortfattat vis ge en 

djup bild av stora tankar, men några väsentliga delar är en förutsättning för att kunna närma sig 

Key. Sålunda startar denna idéhistoriska odyssé i Platons idealism, förflyttar sig till tysk 

idealism med Hegel som språkrör, övergår till vår egen svenske Platon, C J Boström, för att 

sedan fortsätta till Comte och positivismen. Färden slutar i Darwin, Spencer och eugenikens 

förespråkare: Galton, Öhrwall och Key. 

 

Platons odödliga idévärld 

Under 1800-talets första hälft rådde det något av en platonrenässans vid de svenska 

universiteten; bildningsidealet var det fria kunskapssökandet, vilket skulle ge insikt om de 

eviga idéerna - det Sanna, det Goda och det Sköna. Bildningen, trodde man, förädlade 

studenten moraliskt och etiskt, med följden att denne nådde insikt om den historiska uppgift 

som stat och nation stod inför.11 Hur förstår vi detta synsätt utifrån Platon själv? Jo, enligt 

Platon (427-347 f Kr) är den verklighet vi uppfattar med sinnena endast en skuggbild av den 

egentliga verkligheten, idévärlden. Själen är någonting annat än den sinnliga kropp som den är 

fjättrad vid: Själen är enkel och oföränderlig, men kroppen (och alla andra ting i naturen) är 

sammansatt, uppvisar en mångfald och är föränderlig. Ju mer en människa (läs filosof) bortser 

från det sinnliga bedrägeriet och istället låter själen härska över kroppen, desto mer insikt om 

den sanna verkligheten kan han få. Som Platon själv skriver: 

                                                             
8Forsström, Axel, Ellen Key, Ödeshög 1985, s. 20 
9För detaljerade uppgifter, se Stafseng i Barnets århundrade 1996. 
10Spångberg, V, Hjalmar Öhrwall, Studentföreningen Verdandis småskrifter 333, Stockholm 1929. 
11Sundin, Bo, "Vad är ett universitet? Universiteten i historisk belysning", i Vetandets vägar, Lund 1994, s. 46f. 
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"Tänk nu efter, Kebes, sade Sokrates, om vi ej av allt det nu sagda måste draga den slutsatsen, 

att själen är mest lik det gudomliga och odödliga och förnuftiga och enkla och oupplösliga och 

oföränderliga, och däremot kroppen är mest lik det mänskliga och dödliga och månggestaltade 

och oförnuftiga och upplösliga och föränderliga."12 

 

Själen är enligt Platon odödlig och det är vid själva människans födsloögonblick som kroppen 

blir besjälad. All kunskap som själen har med sig förträngs i och med födslotraumat, men 

genom att använda sinnena kan man minnas den kunskap som man föds med: Förståelse är 

återerinring. Det man lärt sig i ett tidigare liv, har man med sig in i nästa, det gäller bara att 

komma ihåg.13 Därför är det viktigt att ha ett fritt kunskapssökande; det är verkningslöst att 

tvinga i barn kunskaper - det är med övertygelse man når dem.14 

 Med denna förklaring kan vi förstå varför det fria kunskapssökandet stod som 

bildningsideal vid de svenska universiteten. Men på vilket sätt hänger detta samman med ett 

etiskt och moraliskt förädlande? Och det i sin tur med statens uppgift? Platon får fortsätta att 

förklara. Det är, säger han, bara filosoferna som kan nå det gudomligas rike, det är bara de 

som kan få insikt i idéerna om vad som är sant, gott och skönt. Andra människor har nämligen 

hängett sig åt kroppens begär, och därmed har själen klibbat fast vid kroppen, den vill inte 

lämna sin boning: När denna själ reinkarneras, hamnar den i samma tillstånd som den levde 

sitt förra liv, eller som djur med liknande karaktärer.15 Men filosoferna ägnar sig åt förnuftet 

och dess strävan mot idéernas rike, de låter sin själ befalla och härska över kroppen, som 

tjänar och lyder sin herre: Det gudomliga styr och det dödliga tjänar. Filosofi betyder ju kärlek 

till visdomen, och den allra högsta kärleken är den som med förnuftets hjälp överförs till det 

högsta, godheten själv. I dialogen Gästabudet skriver Platon att kärleken är just åtrå efter att 

äga det goda, och att kärleken yttrar sig som födande i skönhet - både andligt och kroppsligt: 

 
"Förbindelse mellan man och kvinna är just att föda. Detta är något gudomligt, detta är det 

odödliga i den dödliga varelsen: avlelse och födelse. Men där ej harmoni finnes, kan det ej ske. 

Men det fula är alltid i disharmoni med det gudomliga, det sköna däremot i harmoni med 

det."16 

 

Det är genom att föda som den dödliga naturen kan ta del i det eviga; det dödliga lämnar något 

nytt efter sig, något nytt men ändå av samma art som det själv är. De kroppsligt fruktsamma 

lämnar barn efter sig, och de själsligen fruktsamma föder vishet och annan dygd - till dessa 

fruktsamma hör geniala konstnärer och skapande skalder: 

                                                             
12Platon, "Faidon", i Fem dialoger i folkupplaga, Stockholm 1939, s. 80. 
13ibid s. 74. 
14Mårtensson, Bertil, "Idéer och tankestilar - från Thales till Wittgenstein", i Vetandets vägar, Lund 1994, s. 97. 
15Platon "Faidon", a.a., s 82f. 
16Platon, "Gästabudet", i Fem dialoger i folkupplaga, Stockholm 1939, s. 162f. 
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"Men allra störst och skönast av all vishet är den, som sysslar med att ordna stater och hem, 

och som heter besinningsfullhet och rättrådighet."17 

 

Det goda livet är människans högsta moraliska mål, och det är statens uppgift att ordna detta. 

I sin utopi Staten beskriver Platon hur den ideala staten ska ordnas i överensstämmelse med 

själens tre delar (förnuft, vilja och begär) och deras motsvarande dygder (visdom, mod och 

besinning): Den högsta klassen består av ledare; mellanklassen (krigarna) skyddar staten mot 

inre och yttre fiender; den lägsta klassen utgörs av hantverkare och bönder. Därutöver finns 

det slavar. För att inte den goda staten ska korrumperas, bör väktarklassen (dvs ledarna och 

krigarna tillsammans) leva ett gemensamt liv utan både egendom och lön. För att få fram de 

dugligaste människorna inom väktarklassen, måste de allra bästa, mest begåvade männen och 

kvinnorna - de är nämligen likställda här - föda barn med varandra, och fosterfördrivning 

företas som rashygienisk åtgärd. Även om Platon inte tror att ´äktenskapslagarna  ́direkt leder 

till en idealisk avkomma, blir sannolikheten i alla fall större. Barnen ska sedan uppfostras på 

institutioner för att föräldrarna inte ska ha någon specifik arvinge att planera för. Dessutom 

möjliggör dessa barnhem att kvinnorna kan göra samma militärpolitiska karriär som mannen. 

Genom att fostra barnen gemensamt kommer de barn med bäst kompetens att bli ledare, den 

utbildning som Platon förordar är nämligen både lång och hård. På vägen mot den styrande 

klassen kommer de svagare att falla undan och de bästa bli filosofer. Det är dessa som besitter 

den sanna kunskapen om hur staten bäst ska styras, och som Platon säger: Staterna blir aldrig 

bättre förrän filosoferna blivit kungar eller kungarna blivit filosofer.18 

 

Hegel och andens utveckling 

Ellen Keys far, Emil, studerade i Lund under 30- och 40-talet då hegelianismen var den 

dominerande filosofin i europeisk idédebatt. Emil Key tillägnade sig det hegelianska 

åskådningssättet, dialektiken, och förde själv sina tankar i denna anda samt förde också över 

detta synsätt till sin dotter:19 För att kunna förstå hur Ellen Key förhåller sig till världen i 

allmänhet och beskrivningen av den i synnerhet, är det lämpligt att presentera Hegels idealism 

som en övergång till den svenska idealismen.  

 G W F Hegel (1770-1831) anses vara en av de viktigaste företrädarna för 1800-talets 

utvecklingstänkande. I hans mening är historiens gång i själva verket en berättelse om andens 

utveckling, och den franska revolutionens seger, säger han, visar på att förnuftet fått 

herravälde över historien. Det är detta han försöker förklara i sin filosofi; hur de enskilda 

medvetandena hänger samman med det övergripande historiska självmedvetandet - 
                                                             
17ibid s. 165. 
18Se t.ex Mårtensson, "Idéer och tankestilar", a.a., s. 98f. och Liedman, Sven-Erik, Från Platon till 

kommunismens fall, Stockholm 1993, s. 24ff. 
19Wittrock, Ulf, Ellen Keys väg från kristendom till livstro, Uppsala 1953, s. 193ff. 
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världsanden. Detta behöver en djupare förklaring: Hegel skiljer på tre olika typer av ande - 

subjektiv, objektiv och absolut: Den subjektiva anden tillhör individens inre sfär (själ, 

medvetande och vilja); den objektiva anden manifesterar sig i de samhälleliga institutionerna, 

där familjen är den minsta och staten den större; den absolut anden (eller världsanden) yttrar 

sig som den högsta andliga aktiviteten vi möter hos människor och är en syntes av subjektiv 

och objektiv ande. Det absoluta är det som framträder i konsten (i åskådningen av det sköna), i 

religionen (i känslans och föreställningens form) och i filosofin (förnuftet, det absoluta självt). 

Hegel ser staten som det organiserade förnuftet - det är i staten som det individuella subjektet 

når sitt högsta stadie av frihet (självmedvetande), eftersom det då ser sig självt som en del av 

den förnuftiga helheten. Som Hegel själv uttrycker det: 

 
"Vad anden vet om sig, därav beror folkets medvetande, och det yttersta medvetande som det 

kommer an på är detta, att människan är fri. Andens medvetande måste ta gestalt i världen; 

materialet för denna realisering, dess grund, är ingenting annat än det allmänna medvetandet, 

ett folks medvetande. Detta medvetande innehåller och är riktpunkt för folkets alla mål och 

intressen; detta medvetande utgör folkets rätt, seder och religion. Det är det substantiella i ett 

folks ande även om individerna inte vet om det. Individen uppfostras i denna atmosfär, vet inte 

av något annat. Dock är detta medvetande inte blott uppfostran och följd av uppfostran, utan 

det utvecklas ur individen själv, bibringas den inte: individen är denna substans."20 

 

I sin konkreta historiesyn menar Hegel att mänskligheten genomgår samma utveckling som 

den enskilda individen genomgår under sin livstid: Mänskligheten har också haft sin barndom, 

ungdom, mansålder och ålderdom. När han ser på statsformerna gäller samma förhållande - i 

människosläktets barndom (ex Afrika, Babylon, Assyrien) behärskades sederna av krigslekar 

och staten var oorganiserad under en envåldshärskare; människosläktets ungdomstid (det 

klassiska Grekland) präglades av bl a rörlighet, entusiasm och estetik, och staten styrdes av 

några få; mansåldern uppträdde med romarriket, där bl a förståndet och rättslig ordning och 

sedlighet härskade under ett fåtal makthavare; så ålderdomen slutligen som inträffar i och med 

de germanska folkens framträdande, historiens fulländning och det absolutas fullbordande. 

Den preussiske monarken besitter all makt men utövar den för alla - hans makt är folkets vilja 

(folkviljan) - och friheten är realiserad. Detta utvecklingsförhållande lyder under det dialektiska 

schemat tes-antites-syntes; enkelt förklarat i det ovanstående är tesen kaos under en härskare, 

antitesen ordning under ett flertal, och syntesen det bästa ur de tidigare förhållandena - 

folkviljans förverkligande i en ledare.21 

 Hegels idealism har förgreningar i många av 1800- och 1900-talets politiska och filosofiska 

rörelser. Vi övergår nu till svensk mark, med vetskapen om att både Emil och Ellen Key har 

tagit intryck av denna idé. Det gör det lättare att förstå hur Boströms filosofi fick ett snabbt 

fotfäste. 

                                                             
20Hegel, Förnuftet i historien, kap 34 (1830-31), (översättning Marc-Wogau (O Möller)) 1965.  
21Se t. ex. Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, Gidlunds 1983, s. 57ff., och Liedman, Från 

Platon, a.a., s 152ff. 
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Personligheternas hierarki 

Ellen Key kom under 1870-talet i kontakt med boströmianismen, fascinerades av denna lära 

och ägnade mycket tid till att läsa Boström, men också Platon.22 Som vi ska se är det en hel del 

i Boströms lära om personligheterna som känns igen från tidigare avsnitt.  Uppsalaprofessorn 

K J Boström (1797-1866), även kallad Sveriges Platon, utvecklade sin egen variant av idealism 

(rationell idealism) vilken var den dominerade ämbetsmanna- och universitetsfilosofin i 1800-

talets Sverige. Bildningsidealet var, som tidigare sagts, det fria kunskapssökandet med de eviga 

idéerna som mål. Om vi ser till den form av statsstyre som Boströms filosofi ger, ser den ut 

som följer: När studenten hade nått bildningens höjder, fick han tillträda som ämbetsman i det 

allmänna ståndet, även betraktat som samhällsorganismens styrande del. Staten (det allmänna 

eller helheten) liknades just vid en levande organism kropp med specialiserade organ: Den 

förnuftiga och rationella delen av samhällskroppen utgjordes av kungen och hans 

medhjälpare, dvs ämbetsmännen. Ämbetsmannen skulle se till det allmännas bästa, till 

helheten, och fick inte drivas av egoism.23 Ett par av Boströms lärjungar var Karl XV och 

Oscar II: 

 
"Framstående män på samhällslivets olika områden voro Boströms hängivna lärjungar. 

Vetenskapsmän, lärare och präster - skalder, skriftställare och statsmän sökte var och en i sin 

verksamhet och efter sin förmåga att göra de lärdomar fruktbringande, som deras vördade 

lärare i praktisk filosofi en gång meddelat dem, då han i deras ungdomliga själar tände en 

hänförelsens glöd, som sedan aldrig mer slocknade."24 

 

Om vi förflyttar oss till filosofins innehåll, menar Boström att verkligheten är en organisk enhet 

av andligt slag. Bakom den värld som vi uppfattar med sinnena finns en övergripande idé; 

själva historien är en bestämd utveckling mot ett högre mål.25 I likhet med Platon ser Boström 

människans själ som en del av idéernas värld (eller det absoluta, Gud) och det som talar för att 

själen skulle ha förbindelse med idéerna är människans sedliga, rättsliga och religiösa inre 

erfarenhet. I den yttre erfarenheten visar sig detta som en känsla av plikt, rätt och sanning.26 

Boström menar att existensens yttersta grund är en personlig och evig Gud, och den sanna 

verkligheten är en värld av ändliga personligheter. Till dessa ändliga personligheter hör dels 

fysiska personer, dels moraliska personer (förnuftiga viljor, samhällen). 

Samhällsinstitutionerna är av två slag, dels privata (familj, kommun, folk) vilka står för 

sedlighet, dels offentliga (statssamhälle och statssystem) vilka symboliserar rätten. Överst av 

samhällspersonligheter finns mänskligheten. Boström anser att det inte spelar någon roll vad 

                                                             
22Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 131. 
23Sundin, Bo, "Vad är ett universitet", i Vetandets vägar, Lund 1994, s. 46f. 
24Ljunghoff, Johannes, Christopher Jacob Boström. Sveriges Platon. Uppsala 1916, s 11 f 
25Molander, Bengt, Vetenskapsfilosofi, Stockholm 1983, s. 201. 
26Ljunghoff, Christopher, a.a., s. 11ff. 
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som bestäms, bara vem som gör det, då den som bestämmer har mer insikt i Guds idéer än 

någon annan. Det är ju förnuftet som är det vägledande och ju högre förnuft, desto större 

insikt i Guds plan.27 

 Ellen Key fördjupade sig som sagt i denna idealism, och år 1878 bryter hon med sin 

vacklande kristna tro: 

 
"Som ett sanningens evangelium stod för Ellen Key Boströms framställning av de ändliga 

´personligheternas´ förhållande till den absoluta anden, då hon på hösten bröt med 

kristendomen och hyllade en ny tro."28 

 

Det positiva stadiet 

Samtidigt som Key fördjupade sig i Boströms och Platons idealism spred sig Auguste Comtes 

(1798-1857) lära positivismen till Sverige, och hon fördjupar sig också i denna lära. Vid en 

närmare granskning av positivismen, förefaller den vara en naturlig följd av den konkreta 

historiesynen enligt Hegel. Enligt Comte utvecklas mänskligheten i tre stadier: Det teologiska, 

där människan tror på gudars ingripande i naturen, och samhället är auktoritärt med 

kungamakt och militarism; det metafysiska, där fenomen förklaras med hjälp av idéer och 

krafter, och där samhället är präglat av oro och egoism, demokrati och juridik; slutligen det 

positiva, vilket kan förutse och kontrollera naturens och samhällets fenomen samt därmed 

också inrätta ett rationellt och välordnat samhällsliv. Det är detta stadie som Comte ser i sin 

egen samtid, den naturvetenskapliga segerns, och som innebär att man ser erfarenheten som 

den enda källan till kunskap, att man håller sig till rena fakta, dvs gör empiriska studier. 

Positivismen har som uppgift att beskriva tillvaron och inte ge en förklaring. De 

naturvetenskapliga förhållandena kan uttryckas statistiskt / matematiskt; så också läran om 

människan och samhället.29 Comte ger sin positiva samhällsvetenskap namnet sociologi. 

 Key kom i kontakt med positivismen främst genom dess svenske förespråkare och 

propagandist, läkaren Anton Nyström (1842-1931). Med denne stiftade hon personlig 

bekantskap sommaren 1876, för att år 1883 bli en fast föreläsare vid det av Nyström skapade 

Arbetarinstitutet30. Key vill år 1876 inte riktigt släppa tanken på idéernas värld: 

 
"Men positivismen är säkert en ny laguppfostran för ett nytt evangelium; tokigt är det att tro det 

detta senare kan undvaras eller att det nås blott genom laglydnaden. Både metafysik och 

positivism behövas; de äro som multiplikation och addition ---."31 

 

                                                             
27ibid s. 48f. samt Landström, Gustaf, Kristofer Jakob Boström och hans filosofi, Stockholm 1903, s. 9ff. 
28Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 140. 
29Eriksson, Västerlandets idéhistoria, a.a., s. 82ff. 
30Emil Key höll ett "kraftigt" anförande i riksdagen om anslag till detta institut. Se Key, Minnen, a.a., del 3  

s. 286. 
31Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 148. 
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Evolutionsläran 

I början av 1880-talet attraheras Key av den Darwin-Spencerska evolutionismen.32 Charles 

Darwin (1809-1882) lär oss genom sin teori om den biologiska utvecklingen, att dess mångfald 

härrör ur en urform. Människan på hans tid kan redan förädlingskonsten att skapa djur med 

önskade egenskaper, men Darwin grubblar på frågan om hur urvalet gått till när naturen är 

utelämnad åt sig själv. Svaret får han genom att läsa nationalekonomen Malthus, som säger 

att det är en tillgångs- och efterfrågeproblematik: Människornas tendens är nämligen att 

föröka sig mer än vad tillgången på föda tillåter, och detta resulterar i svält och elände. Darwin 

antar att samma förhållande gäller för alla levande varelser, och att det finns en regel för vilka 

som överlever och vilka som går under i kampen för tillvaron: Det hela handlar om survival of 

the fittest. 

 I sin bok Människans härledning konstaterar Darwin, att det bland vildarna sker en 

naturlig utgallring av kroppsligt och andligt sjuka, men i det civiliserade samhället är dessa 

lagar satta ur spel. Detta beror på den utvecklade sympatin som, genom bl a fattiglagar och 

vaccin, hindrar utgallringen. De civiliserade samhällets sjukliga medlemmar fortplantar sitt 

släkte och detta måste vara mycket skadligt för människan säger Darwin. Men det finns hinder 

för dessas fortplantning; de sjukligare och underlägsnare samhällsmedlemmarna gifter sig inte 

lika hindersfritt som de friska och han hoppas att de kroppsligt eller andligt lidande 

såsmåningom ska avhålla sig från giftermål.33 Darwin hänvisar bl a till sin kusin Galton när 

han kommer fram till följande konstaterande: 

 
"Med hänsyn till de moraliska egenskaperna pågår, äfven hos de mest civiliserade nationerna, 

ständigt något slags utrotande af de sämsta anlagen. Förbrytare aflifvas eller inspärras för 

långliga tider, så att de icke lätt kunna öfverflytta sina dåliga egenskaper. Svårmodiga och galna 

personer afsöndras eller begå sjelfmord. Häftiga och trätlystna personer erhålla ofta ett blodigt 

slut. Oroliga menniskor, som icke vilja egna sig åt någon bestämd sysselsättning, - och denna 

qvarlefva från ett vildt tillstånd är ofta ett stort hinder för civilisation - utvandra till nyligen 

koloniserade länder, der de blifva nyttiga föregångare för civilisationen."34 

 

Herbert Spencer (1820-1903) påverkas starkt av den samtida Darwin. Spencer är anhängare av 

positivismen och både han och Comte får finansiellt stöd av liberalismens store filosof och 

ekonom John Stuart Mill, vilken tillhör den empirisk-positivistiska traditionen.35 Spencer är 

den som först myntar begreppen om kampen för tillvaron och survival of the fittest, och han 

sätter parallella tecken mellan den biologiska och samhälleliga utvecklingen (också samhället 

är en organism): Samhällsutvecklingen förs fram i stadier, och det senare stadiet står högre än 

det föregående - för Spencer är den liberalt utformade moderna industristaten mänsklighetens 

                                                             
32ibid s. 142. 
33Darwin, Charles, Menniskans härledning och könsurvalet, Stockholm 1872, s. 127. 
34ibid s. 129. 
35Se Eriksson , Västerlandets idéhistoria, a.a., s. 84ff. 
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högsta organisationsform. Genom industrisamhällets differentiering är det nämligen möjligt 

för alla människor att förverkliga sin egenart, och Spencer tror att detta med tiden ska skapa 

nya levnadsformer. Spencer anser att detta också kommer att omskapa människotypen; 

utvecklingen skapar en allt högre harmoni och lycka. Men för att detta ska kunna ske måste 

konkurrensen vara fullständig, det är ju kampen som avgör vem som är den starkare och bäst 

lämpade.36 

 Key fördjupar sig i både Darwins och Spencers arbeten under 1880-talet och betecknar sig 

faktiskt som Spencerian och säger att om Spencer att han är "vår bäste, mest positive lärare"37 

och 

 
"Evolutionsläran är hvad vi ega af religiös tro, vi ´modernt´ tänkande menniskor, och den kan 

omfatta det mesta af hvad den gamla tron hade att ge oss."38 

 

Eugenik eller rasförädling 

"Galton, som af ett grekiskt ord danat ett namn för vetenskapen om rasernas förädling, eugenics, 

bevisar att den civiliserade människan nu står mycket lägre i omtanke om rasens förädling än 

vildarna, för att icke tala om Sparta, där de svaga, de allt för unga, de allt för gamla icke tillätos att 

gifta sig och där den nationella stoltheten öfver en ren ras, en blomstrande kraft voro så stora, att de 

enskilda funno sig i de offer detta mål kräfde."39 

 

En av rashygienismens svenska propagandister - och Keys vän - var Hjalmar Öhrwall (1851-

1929), sinnesfysiolog och professor i Uppsala 1899-1916 och därefter redaktör för 

studentföreningen Verdandis småskriftserie. Han talade faktiskt om rashygienen som en ny 

religion. Rashygienen skulle sträva mot att praktiskt förbättra människosläktet, och åtgärderna 

kunde vara av positiv eller negativ art: Den positiva skulle främja människor av rätt virke att 

föröka sig och den negativa skulle hindra förökning av fel material, dvs sterilisering blev ett 

vapen i folkets kamp. Öhrwall ville sterilisera fysiskt och mentalt sjuka, men också luffare, 

sexuellt perversa, vaneförbrytare och periodsupare. Steriliseringslagen 1935 (vilken han inte 

fick uppleva) fick ett innehåll helt i hans anda.40 Han var aktiv medlem i Svenska sällskapet för 

rashygien tillsammans med rasbiologen Herman Lundborg och andra framstående 

vetenskapsmän och politiker. Han var en betydelsefull profet i hygienismens tecken, skrev 

broschyrer och höll föreläsningar för folkskollärare, arbetare och sjuksköterskor. Hygienismen 

blev ett program som kom att omfatta kropp, själ, ras, hem och samhälle. En av Öhrwalls nära 

vänner och medarbetare vid studentföreningen Verdandi var Knut Wicksell.41 Denne var 

                                                             
36Liedman, Från Platon, a.a., s. 177ff. 
37Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 261. 
38ibid s. 261. 
39Key, Ellen, Barnets århundrade, Stockholm 1900, del 2 s. 171. 
40Jonsson, Kjell, "En nybadad renrasig svensk...", i: I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idéhistoria, Gidlunds 

1986, s. 118. 
41ibid s. 115. 
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nymalthusian och anses numera vara Sveriges "mest betydande teoretiske nationalekonom 

någonsin"42. År 1922 inrättas världens första statliga rasbiologiska institut i Uppsala. Chef för 

institutet blev Herman Lundborg. 

 
"Redan 1900 kan vi i Sverige ta del av en uttänkt rashygienisk propaganda. Den spreds av Ellen 

Key i första delen av Barnets århundrade."43 

 

Sammanfattande modell 

 

                                              
 

För att få ordning på tankevärlden, föreslår jag en välkänd modell; triangeln. Jag lägger denna 

som tolkningsram för det tidigare sagda, och för det kommande. Jag tänker så här: Vid 

punkten 1 slog den första orsaken ner sin ´penna  ́- orsaken är Gud, det absoluta - och 

markerar begynnelsen. Linjen mellan 1 och 2 är sambandet mellan ande och natur, Gud och 

människa. Linjen mellan 2 och 3 är naturens ordning, lagen. Varje individ är en punkt som 

tillsammans med andra individer, punkter, bildar släktet och samhället - själva linjen. Punkten 

är en del av och i linjen, och individen är underordnad denna. I en viss punkt på linjen är det 

en individ - en stor personlighet, geniet, som i sig samlar den tidigare erfarenheten, det tidigare 

medvetandet (jämför Hegelcitatet). Linjen mellan 3 och 1 är andens förverkligande. De 

inbördes relationerna följer schemat tes-antites-syntes, dvs i det stora skeendet är 1-2 tesen, 2-

3 antitesen och 3-1 syntesen: Treenigheten. Den naturliga ordningen är en hierarki. Detta är 

min övergripande modell över teorin, dvs utvecklingen sker i motsatsernas förenande med 

varandra. Den streckade linjen (2-4) visar på individernas och samhällenas högre andlighet: Ju 

högre upp i triangeln en punkt befinner sig, desto större självmedvetande besitter anden 

(syntesen av subjektiv och objektiv ande; det absoluta). Med denna modell i minnet kan Keys 

livsuppfattning förstås på ett enklare och mer sammansatt vis. I diskussionsdelen återkommer 

jag till modellen. 

 

 

                                                             
42Eklund, Klas, Vår ekonomi, Tiden, 1993, s. 232. 
43Jonsson, "En nybadad", a.a., s. 116. 



16 

2 Mänsklighetens ideal 
 

 
"Denna nya religion skall icke söndra natur och kultur, kropp och själ, individ och samhälle, 

tidligt och evigt, utan låta alla dessa moment sammansmälta i en helhetsåskådning inför hvilken 

allt blir heligt, och blir det, icke genom att som nu helgas af en viss människas, Jesu, anda, utan 

allt blir heligt, endast och allenast genom att nå sitt eget väsens högsta 

utvecklingsmöjligheter."44 

 

Denna nya religion som Ellen Key talar om är livstron, vilken som namnet säger, är en 

bejakelse av livet. Innan hon kallar religionen vid detta namn, använde hon ordet monism i 

likhet med Spencer.45 Där de kristna tror på Gud och Kristus, tror Key på mänskligheten och 

livet; och hon tycker att det spelar en mindre roll vilken religion människan bekänner sig till, 

det väsentliga är att det finns en hänförelse som vidgar själen - utan denna trons hänryckning 

kan människan nämligen inte se längre än till sina egna intressen och därmed inte inte ägna sig 

åt några ideala syften. Den religiösa känslan får nämligen människan att med offervillighet 

förverkliga högt ställda ideal och stora mål.46 Både kristendomen och den antika 

levnadsvisdomen brister i Keys mening just i att de har förverkligat sina ideal. Detta beror på 

att dessa ideal är alltför för högt ställda - det är omöjligt för människor att leva efter dessa i full 

sanning, säger Key, och hon har en lösning för tillvaron - att inte se dessa ideal som absoluta 

sanningar. Att bara lyfta fram en sida av tillvaron, en del av helheten - häri ser hon problemets 

kärna: Livstron är syntesen mellan dessa ytterligheter: Självförsakelse å ena sidan, 

självhävdelse å den andra. Vi följer hennes resonemang: 

 

Självförsakelsens och självhävdelsens ideal 

Det Key kritiserar kristendomen för är att den avvikit från Jesu egen lära och personliga 

förebild. Jesus förkunnade Guds vilja som kärlekens, fridens och rättfärdighetens 

förverkligande människorna emellan, att de genom denna vilja skulle skapa Guds rike på 

jorden. Människan Jesus är ett sant ideal att följa, han som har lidit för sin tro och satt andras 

liv i lycka framför sitt eget. Key menar att Jesus följde en plikt till religiöst uppror och att 

denna plikt hörde samman med vad som för Jesus var personlighetens lycka; att få förkunna 

den älskande, himmelske fadern och kärlekens liv på jorden, en lycka som förde honom "till 

korsdöden på Golgata"47. Men kristendomen har tagit Jesu lidande - passionshistoriens 

medelpunkt och korsets symbol - som utgångspunkt för den kommande saligheten och 

 

                                                             
44Key, Ellen, Tankebilder, Stockholm 1922, (tredje uppl), del 1 s. 184.     (1898) 
45Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s 357ff. 
46Key, Ellen, Barnets århundrade, Stockholm 1996, s. 175. 
47Key, Allsegraren, a.a., del 2 s. 212. 
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"... det är såsom en jämmerdal jorden varder beredelsen till evighetens glädje, och 

kristendomen har i samma andetag prisat barmhärtigheten mot de lidande och dessa lidandes 

tålamod."48 

 

Key ser kyrkoläran och människonaturen som skuldbärare till att himmelriket på jorden inte 

har kunnat förverkligas.49 De har visserligen tagit Jesu kärleksbudskap på orden, men inte i 

hjärtat. Den försakelse som Jesus talar om är att verkligen ge sig själv och leva för andra, att ge 

av sina tillgångar till de som behöver det; att älska sin nästa som sig själv. Men det ideal eller 

den ande som kristendomen förespråkar är en kvarleva från österlandet, och som innebär att 

man inte ska eftersträva egen njutning eller lycka, att man betraktar den jordsliga världen som 

mindre god och den himmelska som det högsta goda, det enda eftersträvansvärda. Detta 

synsätt medför i Keys mening att det jordsliga livet och strävan att förbättra dess villkor bara 

blir en yttring av det världsliga sinnet. Den mest demoraliserande av alla trosläror, är den att 

 
"människonaturen är fallen och ur stånd att af egen kraft nå heligheten; att man endast genom 

nåden och syndaförlåtelsen kan komma i det rätta läget till de timliga och eviga tingen."50 

 

Och de dygder som de kristna prisar som sina - försakelse, kärlek, tålamod, renhet och 

ödmjukhet - har funnits hos såväl hedningar som judar, ateister och buddister. Även om Jesus 

är det högsta uttrycket för andras lycka (altruism; Key nämner också Jesus som kommunist) 

så har det funnits andra andliga krafter till ett liv för andras lycka.51 

 Motsatsen till självförsakelse är självhävdelse, enligt Key den antika eller västerländska 

idealet anden (idealet). Detta yttrar sig istället som stolt självkänsla, mod och livslust, 

skönhetskärlek och skaparglädje, fri tanke och djup skepsis. Utan detta ideal hade inte de 

riktigt stora personligheterna inom filosofi, konst, dikt och vetenskap funnits. I 

industrialismens tidsanda manar dock detta ideal till 

 
"... hänsynslös, full och fri utveckling av den egna personligheten, och ger individen rätten att 

bruka allt och alla som medel för denna utveckling."52 

 

Livet som ideal 

Key säger att livstrons genombrott kom under senare delen av 1800-talet och ett moment i 

genombrottet var att tillämpa evolutionens lagar på alla livsområden. På detta sätt fann man 

att människonaturens grundkrafter är både självförsakelse (altruism) och självhävdelse 

(egoism). Det är själva syntesen av självförsakelsens och självhävdelsens ande som kan ge ett 

                                                             
48Key, Ellen, Individualism och socialism. Studentföreningen Verdandis småskrifter 55, Stockholm 1895, s. 8. 
49Key, Ellen, Allsegraren, Stockholm 1924, del 2 s. 64 ff.  
50Key, Ellen, Barnets århundrade, Stockholm 1900, del 2 s. 115. 
51Key, Tankebilder, a.a., del 1 s. 159.      (1898) 
52Key, Allsegraren, a.a., del 2 s. 157. 
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liv i harmoni, dvs tron på människans och naturens enhet, på det gudomliga i lagbundenheten 

i allt som sker, i sambandet mellan orsak och verkan.53 

 Denna nya religion är en helhetsåskådning, vilken alltså inte ser världen ur dualistisk 

synvinkel utan som alla livets verkningar som sprungna ur en och samma kraft - livskraften. 

Ett liv i ständig självförsakelse är inget helt liv: För att kunna ge av sig själv, för att kunna älska 

sin nästa som sig själv, måste man först vara ett jag. Det är omöjligt att utveckla sin 

personlighet och bli någon utan att få rätt över sitt eget liv. Självhävdelse är enligt Key just att 

få hävda sin rätt, sin personlighet och sitt själv. Genom att förverkliga endast en av 

livsåskådningarna med tillhörande handlingar, måste man avstå från livets mångfald: 
 
"Endast den livssyn och den livsplan, vilka lyckas att i en harmonisk enhet bevara mångfalden, 

kunna slutgiltigt tillfredsställa människornas barn."54 

 

För Key är livet självt livets mening, och två saker tror hon: Att Gud existerar och att hennes 

av honom utgångna själ är evig, odödlig, och "bestämd att med sin urgrund förenas"55. Målet 

med livstron, säger hon, är livets stegring till allt högre former,56 att ta vid där Jesus slutade, 

dvs fullfölja hans etiska kulturarbete, där han ställde släktet i valet mellan Gud och Mammon, 

anden och världen: 

 
"Att välja rätt är alltjämt villkoret för släktets nya födelse, den då det embryo till mänsklighet, 

som vårt släkte nu är, skall komma att taga gestalt såsom mänskligheten."57 

 

Det är på mycket lång sikt som detta ideal kan bli verklighet, säger hon. Det kommer att kräva 

åtskilliga generationer av arbete, för det är endast ideala människor som kan förverkliga ideala 

tillstånd - men det människan drömmer om kan framtiden göra till sanning. Detta 

förverkligande av ett ideal, dvs livets högre form, kommer att medföra lidande, eftersom all 

etisk utveckling har inneburit såväl enskildas som klassers och hela folks lidanden.58 

 

"En ny sommarhimmel välves över en ny jord i och genom vissheten, att endast människan 

kan frälsa jorden. Och då börja vi skymta det tredje riket, den helige andes, skaparandens, 

Allsegrarens rike."59 

 

För att nå det absoluta, vilket i Keys fall är lycksalighetens eller Allsegrarens rike, måste alla 

människor sträva i samma riktning, ha samma goda mål för ögonen, även om det sker inom 

                                                             
53Key, Tankebilder, a.a., del 1 s. 159ff. 
54ibid s. 158. 
55Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 133 
56Key, Ellen, Barnets århundrade, Stockholm 1900, del 1 s. 35. 
57Key, Ellen, Allsegraren, Stockholm 1918, del 1 s. 26. 
58Key, Ellen, Kvinnornas del i moralens utveckling, Studentför. Verd . småskr. 231, Stockholm 1920, del 1 s. 

43. 
59Key, Allsegraren, a.a., del 2 s. 217. 
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ramen för olika livsåskådningar. Det spelar ju som sagt mindre roll vilken tro människan har, 

bara att den finns. Själv ser Key sin enda uppgift som den att göra människorna mänskligare, 

och hon predikar sin nya religion i Barnets århundrade för de som ska uppfylla denna 

uppgift: Föräldrarna och uppfostrarna till det nya släkte som växer upp under 1900-talet: 

 
"Att böja sig inför det oändliga inom och bortom den jordiska tillvaron; att urskilja och välja de 

äkta och sedliga värdena; att genomträngas af medvetandet om släktets solidaritet; att blicka 

upp till stora föredömen, att dyrka det gudomliga och lagbundna i världsalltet, i 

utvecklingsförloppet, i människoanden - dessa äro de nya religiösa känslor af vördnad och 

kärlek, hvilka skola göra det nya århundradets barn starka, sunda och sköna."60 

 

De stora föredömena i mänsklighetens historia har ägt både social och individuell utveckling, 

både allmänmänsklighet och originalitet, varit både idealister och realister, ja varit lysande 

vittnesbörd om mänsklighetens gränslösa perfektibilitet  och förkroppsligade profetior om 

mänsklighetens slutliga harmoni.61 De nya sedliga värden som livstron visar upp är: Den stora 

kärlekens rätt, när den leder till individens och släktets stegring; den personliga valfrihetens 

rätt, när valet går i idealets riktning; självhävdelsens rätt, när dess konsekvens ger större värde 

för samtid och framtid, än självförsakelse skulle göra; hårdhetens rätt, när den egna 

offerviljan - ytterst eller innerst - istället skulle skada dem som man offrade sig för. 

 
"Och slutligen framtidens rätt. Ty om det bestående ägde all rätt till våra offer, då funnes inga 

möjligheter att utveckla sedligheten i uppåtstigande riktning utan endast att alltmer utbreda den 

redan vunna sedligheten."62 

 

När det gäller krav på frihet, rättfärdighet och kärlek anser Key, att de duger som rörelsekrafter 

för etiskt handlande endast då det motiv 

 
"... som leder dem, i sig förenar den subjektiva och objektiva moralens krav: att omedelbart 

främja individernas livsstegring och medelbart - genom handlingens följder - det helas."63 

 

Moralens bud upphäver sig självt i och med föreningen mellan den subjektiva moralen (det 

inifrån önskade) och den objektiva (det utifrån krävda), mellan natur och samvete, mellan 

individens och samhällets krav. Key och den nya etiken säger att inget fel kan försonas, man 

kan inte på något sätt undgå sina handlingars följd.64 Och hon instämmer i Spencers ord, att 

till ivern att 

 
"... upptäcka sanningen måste komma ivern att bruka den för mänsklighetens lycka!"65 

                                                             
60Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 2 s. 137. 
61Key, Individualism, a.a., s. 45. 
62Key, Kvinnornas del, a.a., del 1 s. 9. 
63ibid s. 42. 
64Key, Barnets århundrade, 1996 a.a., s. 136. 
65ibid s. 116. 
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3 Utvecklingens lag 
 

 
"Det moderna samhället motsvarar allt mer begreppet av en högre organism, där var del blir allt 

mer väsentlig för det hela; med sina krav och krafter allt mer bestämmer organismens välfärd 

eller oförd och själv, i sin ordning, allt mer har gagn eller skada av hela organismens 

befinnande."66 

 

Det går som vi sett inte att isolera individen och hennes handlingar från samtiden eller 

framtiden - varje handling innebär en påverkan, varje orsak en verkan och vice versa. Det finns 

i Keys religion ingen botgöring, ingen förlåtelse för handlingar med en icke-önskvärd följd: 

Livets utveckling mot högre höjder kan endast fortsätta genom att människan och hennes 

moral utvecklas. För att se på vilket stadie i utvecklingen som Keys samtid befinner sig på, blir 

det nu en återblick på tidigare stadier i mänsklighetens historia. Sedan får Key leda 

utvecklingen framåt och visa hur det ideala tillståndet ska kunna komma till stånd, och vad 

detta innebär för man och kvinna; kärlek och skönhet; bildning, konst och hem.  

 

Moralens utveckling 

 
"Ordet moral brukas i det följande i mening av människosläktets genom lidande och lycka 

vunna erfarenhet om de för de enskilda liksom för samhället livsbevarande och 

livsstegrande handlingarna."67 

 

För Key är moralen inte gudaingiven, utan ingår i livets utveckling som en slags 

överlevnadsmekanism: Det var ur självbevarelsedriften som människan (urmänniskan enligt 

Key) fick en aning om vad som var rätt och orätt: Det som gagnade överlevnaden var det rätta, 

och det som inte gagnade det orätta. De som fick denna aning var ett fåtal starka individer som 

besatt ett högre medvetande gentemot gruppens, och dessas starkare vilja blev så småningom 

de svagares lag. De svagare utvecklade med tiden ett samvete, dvs en känsla för vad som 

karaktäriserar en rätt respektive orätt handling. Key anser att det genom tiderna endast 

existerar ett fåtal individer med högre medvetande, och att det tar lång tid att förändra redan 

befintliga lagar efter den nya moralens bud, dvs handlingssätt som gagnar de flesta.68 

 Naturen gör inga språng utan utvecklas i långsam takt från lägre till högre livsformer; detta 

gäller också människan och hennes moral. Key ser utvecklingen å moralens sida som 

genomgången fyra skeden: Djurisk, vild, barbarisk och industriell moral. Den djuriska 

moralen hör till det stadie i mänsklighetens utveckling där kannibalismen är det karaktäristiska, 

                                                             
66Key, Kärleken och äktenskapet, Stockholm 1911, del 2 s. 8. 
67Key, Kvinnornas del, a.a., del 1 s. 3. 
68Key, Ellen, Moralens utveckling, Verd. småskr. 35, Stockholm 1891, s. 10f. 
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och där människolivet inte hyser någon aktning alls.69 Vildens moral innebär att människans 

liv värderas högre och istället för att äta upp exempelvis sina fiender, använder sig vilden av 

slavar, dvs de lägre aktade människorna används som arbetsdjur och inte som jaktbyte. Den 

barbariska moralen aktar liv och egendom (hit räknas hustrun) och har livegna istället för 

slavar. Det finns stränga straff för mord, stöld och äktenskapsbrott. Key anser att just de 

barbariska samhällena (ofta despotiskt styrda monarkier som det gamla Egypten, perserriket, 

judiska riket, grekiska staterna m fl) har haft stor betydelse för civilisationers utveckling i 

moraliskt, intellektuellt och materiellt hänseeende. Här har utvecklingen gått från det enkla till 

det mer sammansatta: Den enväldiga kungamakten har haft den moraliska betydelsen att 

inpränta vördnad- och gemensamhetskänslor hos de styrda. Genom sträng laglydnad och 

grymma straff har de samhällsdugliga (de bäst anpassade) överlevt, medan de motspänstiga 

utrotats. Det var ur den judiska moralen - den befallande som ger pliktkänslan tukt och 

samvetet styrka - som Jesus kunde framstå med sin högstående moral: Förkunnelsen om 

frihetens, personlighetens och människokärlekens tankar. Jesus vidgade den judiska 

nästankärleken (juden såg det det egna folket som nästan) till att gälla en allomfattande 

människokärlek.70 

 Det tillsvidare sista stadiet i moralens utveckling är den industriella moralen, där den 

livegne blivit daglönare. Men i denna sista moral lever föregående stadier kvar: 

 
"Slaveriet och lifegenskapen äro - förklädda - kvar i lönekampen. Mordet fördömes af lagen, 

men massmordet, kriget, godkännes ännu af allmänna meningen. Engifte ålägges af lagen, men 

prostitutionen är lagligt erkänd. Offervillighet predikas, men vinstbegär drifver nästan alla 

företag; rikedomen äger all makt."71 

 

Key ser den industriella moralens skede som början på en fortsatt utveckling mot den 

moraliska - som all utvecklings - slutliga mål: Största möjliga lycka för största möjliga 

antal.72 Och den kamp som förs mellan och i folken måste i hennes mening komma i 

harmoni. Krig är utslag av ett lägre utvecklingsstadie, medan samverkan är den civiliserade 

människans uttryck. 

 

Kvinnligt och manligt i harmoni 

 

Key menar att det industriella samhället måste komma i harmoni för att utvecklingen ska 

                                                             
69För ingående beskrivningar av kannibalism kan jag rekommendera läsaren att ta del av Keys Moralens 

utveckling. Själv vet jag inte hur jag ska förhålla mig till dessa berättelser, de verkar mest vara smaskiga historier 

om ociviliserade varelser på andra sidan jorden. Som exempelvis denna: "Äfven om modern gråter, då fadern 

dödar barnet, lugnar hon sig vanligen, ifall hon får sin ĺagliga  ́del, barnets huvud, att gnaga på." Se Moralens 

utveckling, a.a., s. 14. 
70ibid s. 39ff. 
71ibid s. 13. 
72ibid s. 54. 
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fortgå. Egoismen, eller självhävdelsen, måste få en balanserande motvikt i altruismen, 

självförsakelsen. Den balanserande kraften finns i det specifikt kvinnliga: Den tidiga 

arbetsdelningen har gjort att kvinnan alltmer utvecklat en ömhetskänsla, en kvinnlig princip - 

moderlig, vårdande, sensitiv och intuitiv - som verkat inom hemmet, medan den utåtvända 

manliga principen, rättfärdighetskänslan, har härskat i samhällsdaningen. I bondesamhället 

fungerade familjen som produktions- och reproduktionsenhet, och inom denna ram hade 

mannen och kvinnan sina olika uppgifter. Enligt hustavlan var det mannen som hade 

ledningen och bestämmanderätten, vilket gav kvinnan en underordnad position i förhållande 

till  mannen; hon betraktades som faderns, släktens och senare makens egendom, vilken 

 
"vann alla livets förmåner - moderskap, husmoderära, underhåll, skydd, njutning - ifall hon 

behagade en man så mycket, att han ville äkta henne. Sålunda blev hennes tankar, känslor och 

handlingar inställda på att behaga."73 

 

För kvinnan innebar detta förhållande att hennes vilja strävade mot ett enda mål, det att få 

tillhöra en man som kunde ge henne möjligheten att fylla en naturbestämd och bestående 

uppgift - att bli maka och mor och att i hemmet få erfara de kvinnliga kraftutvecklingens lycka. 

Men med tiden som industrialiseringen växte fram, ryckte den undan grunden för den gamla 

familjetypen, rörelseriktningen gick från familj till individ, och Key ser denna sida av 

industrialiseringen som en demoraliserande kraft. Hon anser att kvinnans självutveckling - 

bland annat i kravet på arbete - har blivit ett självändamål och detta utan hänsyn till om det 

sänker istället för höjer "samhällsorganismens livsduglighet"74. De frigjorda kvinnorna sätter 

sin nya lycka, den mänskliga kraftutvecklingen, högre än den gamla och ser ner på de inom 

hemmen verksamma. 

 För att samhällsorganismen ska kunna utvecklas måste dessa principer - den kvinnliga och 

manliga - komma i balans, först då kan samhället genom moderlighet och faderlighet 

tillgodose barnens berättigade behov.75  

 
"Men det är inte kvinnan, sådan hon går och står i denna stund, hvilken duger till mor! Hon 

gör det först sedan hon uppfostrat sig själf för moderskapet och mannen för faderskapet! 

Sedan kunna båda tillsammans börja uppfostra det nya släkte, hvilket en gång skall dana det 

samhälle, där den färdiga människan - ´öfvermänniskan´ - skall belysas af en ännu aflägsen 

morgons ljus!"76 

 

Harmonin mellan könen infinner sig när den gifta kvinnan vill båda slagen av lycka: Dels en 

kvinnlig kraftutveckling och maktutövning i hemmet (moderlighet), dels den mänskliga 

kraftutvecklingen och maktutövningen i samhället (samhällsmoderlighet). Key tror att kvinnan 

                                                             
73Key, Kvinnornas del, a.a., del 1 s. 20. 
74Key, Kärleken, a.a., del 2 s. 7. 
75ibid s. 16. 
76Key, Barnets århundrade, 1900 a.a., del 1 s 135. 
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med tiden kommer inse att utvecklingen främjas just genom att hon medför ett olikartat 

element till samhället, inte i det att hon konkurrerar med mannen om hans uppgifter och ökar 

"summan av likartad strävan"77. Det är könens olika egenskaper som tillsammans skapar 

något nytt: Mannen är endast en halv människa, kvinnan en halv - men modern, fadern och 

barnet utgör tillsammans en helhet.78 

 

Den sköna kärlekens krav 

För att ett äktenskap ska vara harmoniskt behövs attraktionskraft mellan makarna. De 

förhållanden som samhället ser som lagligt bedöms endast i det yttre anseendet. Key ser 

istället det inre förhållandet som det väsentliga, att det är kärleken som bestämmer om ett 

förhållande mellan makar är sedligt eller inte - ett lagligt äktenskap med kalla hjärtan likställer 

Key med prostitution.79 Den stora kärleken innebär evighetsvilja i trohet makarna emellan och 

önskan att fortleva i ett nytt släkte; detta förhållande visar sig då som makt till både individens 

och släktets stegring: 

 
"Hon talar stundom om kärleken som funnes blott en, den stora, den högsta, den på engång 

[sic!] jordiska och översinnliga, själens och sinnenas högsta förening, den i ordets 

allomfattande mening skapande, den livsmakt genom vilken människans egen tillvaro förstoras 

och förskönas, eller med andra ord en känsla, så upphöjd och förädlande, att den faktiskt är en 

nådegåva endast till ett fåtal, lyckligt utrustade och utvecklade individer."80 

 

Key menar att den äkta kärleken är en förutsättning för en sund raslig fortsättning;81 men 

också skönheten har betydelse för kärleken, vilket också ger rasligt uttryck:82 Individer med 

kroppslig skönhet är de bäst lämpade för sina uppgifter, de mest funktionsdugliga och därmed 

också de som nått längst i utvecklingen. Som en följd av det naturliga urvalet kommer de 

anses sköna vilka 

 
"... som människor bäst fylla den mänskliga organismens allmänna uppgifter, som könsvarelser 

sitt köns och som rasvarelser bäst äro anpassade till de dem omgivande villkoren."83 

 

De som segrat i kampen för tillvaron är de som varit barn till väl anpassade, dvs barn till 

individer med en rätt kärleksinstinkt: 

 
"Sålunda har hos släktet den smak utbildat sig, enligt vilken den bästa anpassningen förefaller 

                                                             
77Key, Tankebilder, a.a., del 1 s. 30. 
78Leche-Löfgren, Ellen Key, a.a., s. 167. 
79Key, Tankebilder, a.a., del 1 s. 41ff. 
80Holmgren, Ellen Key, a.a., s. 61. 
81Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 1 s. 22. 
82Här hänvisar hon till den finske sociologen Westermark, som i hennes mening har en sann grundåskådning. Se 

Barnets århundrade, 1996 a.a., s. 43. 
83Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 43. 
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som den högsta skönheten. Detta vill säga detsamma som sundhet, som styrka att motstå 

yttervärldens anfall; medan varje större avvikelse från könets och rasens rena typ innebär en 

ringare grad av anpassningsförmåga, d.v.s. av hälsa och således skönhet."84 

 

Det är genom kärleken som liv och verk skapas och människan lever sitt liv störst och skönast 

när hennes vilja står i harmoni med den skapelsevilja som uppenbarar sig i världsutvecklingen. 

Visserligen är enligt Key endast ett fåtal kvinnor och män utvalda till genialt skapande livsverk, 

men flertalet äger livets hemlighetsfulla skaparvilja som uppenbarar sig i den kärlek mellan 

kvinna och man "ur vilken nya väsen framgå"85. Key tror att det ska ta flera generationer innan 

kvinnan odlat en instinkt som gör att hon inte väljer en fysiskt eller psykiskt förfallen eller 

urartad man till far åt sina barn. Till dess har hon en plikt, 

 
"... en mot vilken varje överträdelse är en synd, den att den nya varelse, hon ger livet, skall 

vara alstrad i ömhet och renhet, i sundhet och skönhet, under full ömsesidig harmoni, full 

ömsesidig vilja, full ömsesidig lycka..."86 

 

Bildningens anlag 

Innan kvinnan är mogen för att fostra sina barn, innan hon kan ge av sig själv, måste hon 

utveckla sin personlighet och bli ett jag (detta gäller givetvis för alla människor). För Key är 

bildning en växelverkan mellan hjärtats, förståndets och skönhetssinnets yttringar, en 

sammansmältning av olika bildningsmoment till en helhet. Men inte alla människor kan nå en 

av bildning genomsyrad personlighet, för det krävs de rätta naturanlagen. Men genom att lära 

den obildade att utföra den enklaste handling på ett skönt sätt, kan denne utveckla en förmåga 

att på högre områden bruka urvalets konst. Ju mer den obildade lär sig skönheten i det enkla, 

ju mer väcks kärleken till 

 
"... det sköna i alla former, hvilken redan Platon ansåg som uppfostrans sanna mål."87 

 

De som har de rätta anlagen för bildning måste vistas i en stimulerande omgivning eftersom 

miljön både kan undertrycka och utveckla anlagen. Key riktar hård kritik mot det rådande 

skolsystemet, vilket pressar in verkligheten i abstrakta resonemang, låter teorin råda över 

praktiken och främjar förståndet på bekostnad av känsla och inlevelse.88 Barnet kan inte lära 

genom tvång, det måste lära sig genom inlevelse och lust; det ska ha sin frihet att utvecklas så 

länge det inte gör intrång på andras rätt till detsamma. Allt sådant som uppmuntrar en 

tävlingsinstinkt i barnet, som betyg och pris av olika slag, måste omvärderas. Ärelystnad och 

fåfänga hänger samman med föreställningen om att det är misslyckandet eller framgången 
                                                             
84ibid 
85Key, Ellen, Kvinnornas del i moralens utveckling, Verd. småskr. 232, Stockholm 1920, del 2 s. 21. 
86Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 51. 
87Key, Ellen, Bildning. Några synpunkter, Verd. småskr. 67, Stockholm 1897, s. 26. 
88ibid s. 5ff. 
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som avgör handlingens och verkets värde. Det är strävan och kraftutvecklingen som är 

självändamål, inte belöningen, och innan man inser det blir livet inte heller skönt.89 

 Den bildade lever sina kunskaper; hans idéassociationer binder samman känsla, fantasi och 

tanke för att sedan förbinda dessa med livet. Den kunnige har insikt i skilda fack, men den 

bildade söker sammanhang mellan kunskaper och tillvaro, mellan nutid och historia: 

 
"Öfversikten, helhetssynen, syntesen - detta är på tankens område bildningens högsta resultat. 

Och är detta resultat uppnått, då följer däraf på känslans område det lika betydelsefulla: den 

sympatiska förståelsen. De inskränkta domsluten öfver de tankar och inträssen, handlingar och 

känslor, hvilka ej likna våra egna, komma sig i ordets bokstafliga mening af att den obildade 

eller halfbildade är en utanför-stående."90 

 

Den människa som vill förverkliga livstrons ideal vet att den högsta plikten, även mot andra, är 

att utveckla sin personlighet i fullaste mått: 
 

"Att utbilda sin kropp till det högsta möjliga mått av sundhet och skönhet; att fördjupa och 

förfina sin känsla, att göra sin intelligens vid, klar och rik, sin vilja fast och samlad - en sådan 

självutveckling anser denna människa som sin högsta plikt."91 

Hemmets konst - en plikt 

Kvinnans naturliga arbetsområde är hemmet, och för Key är hemmet den viktigaste platsen för 

släktets fortlevnad. Det är kvinnan som med sin förvärvade bildning ska fostra de som blir 

morgondagens makthavare. Men för att en etisk utveckling ska komma till stånd, måste 

kvinnan göra hemmets estetik till en plikt: Den estetiska sedlighetskänslan, vilken en sann 

konstnär - dvs hemmets skapelse i kvinnans fall - förmedlar via sin skapelse påverkar andra 

människors sinnen. Själva grundvalen för ordnat tänkande beror till stor del på egenskaper hos 

yttervärlden. En bekännare av skönhetens religion mår dåligt av brunrosiga tapeter och ljuger 

vid åsynen av en billig prydnadssak, men kan bara tala vackra och värdiga ord då han är 

omgiven av fina former och harmoniska färger. Han tänker högre tankar i ett rum som har ett 

stort konstverk och både arbetar och vilar bättre när han är omgiven av sköna linjer. Inte sällan 

hämtar han - i sitt livs stora ögonblick - sin sedliga styrka "ur ett skönhetsintryck"92. 

Konsten ska vara ändamålsenlig och på ett vackert och verkligt sätt tillfredsställa människans 

behov - vilket i egentlig mening är det enda verkligt vackra.93 

 
"Michel Angelos bilder i Sixtinska kapellet av Jesu förfäder - som visa stilla, allvarliga män och 

kvinnor med sina starka, vackra barn vid sina knän - äro konstens mest djupsinniga symbol för 

den sanning en nutida diktare uttryckt med orden: 

 

                                                             
89Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 126ff. 
90Key, Bildning, a.a., s. 20. 
91Key, Tankebilder, a.a., del 1 s. 161f. 
92Key, Ellen, Tankebilder, a.a., del 1 s. 152. 
93ibid s. 146. 
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                         ´Intet är jag, men min ras 

                          och min rot och min stam är allt.´"94 

 

Men skönheten gäller inte bara konstföremål utan också inredning, ja alla saker måste precis 

som föremålen i naturen fulla sitt ändamål med uttrycksfulla och enkla medel. Uppfylls inte 

det villkoret, så är inte skönheten uppnådd, även om föremålet motsvarar "nyttans kraf"95. 

Levnadskonsten är en plikt som kvinnan måste lära sig och andra. Denna konst innebär att 

man måste finna en harmoni i de dagliga rutinerna - att inte låta sig överarbetas till den grad att 

man framkallar nervositet och omöjliggör självbehärskning; att inte låta hemmet bli lidande för 

offentliga uppdrag; att inte låta arbete och vila komma i obalans; att inte låta tjat, kiv och tvång 

(om detta senare inte har etiskt värde) förfula hemmet: 

 
"Det är endast under de tre första levnadsåren ett slags dressyr kräves för att bereda 

möjligheten till en högre uppfostran. Barnet är då i så hög grad sinnligt, att en lätt fysisk smärta 

eller njutning ofta är det enda språk, det fullt förstå (...) Barnet bör helt visst lära lydnad och en 

absolut lydnad. Har en sådan lydnad från spädaste år blivit vana, då är sedan en blick, ett 

tonfall, ett ord nog att uppehålla den."96 

 

Hemlivets estetik måste bli etik för kvinnan, innan dess kan hon inte räkna med att man, barn 

eller tjänstefolk ska må bra i det skapade hemmet.97 En personlighetsutveckling i själv- och 

ansvarskänsla, som behövs för att göra hemmet skönt och gott, har kvinnan redan som ogift 

skaffat sig; detta genom den rätt till utbildning och arbete som Key vill ha till stånd. Kvinnans 

främsta uppgift är att verka inom hemmet - den personlighetsinsats hon gör inom familjen är 

oumbärlig, medan den offentliga insatsen är umbärlig: 

 
"Därför bör en mor helst stanna hemma från möten, nöja sig med att rösta som hennes 

meningsfränder göra och avsäga sig allmänna uppdrag, så länge hemmet har fullt bruk för 

henne."98 

 

Men rösträttsfrågan innebär för Key inte enbart kvinnans rätt utan det är också hennes 

högsta plikt att få makt över de villkor, som avgör det nya släktets psykiska och fysiska 

utveckling, samt makt över omvandlingen av de lagar och samhällsskick, som ska bestämma 

släktets framtid, eftersom det är detta släkte som 

 
"skall stifta lagarna, ordna arbetet och bestämma förbrukningen efter de behov, de föra med sig 

ut i livet, de värden de i hemmen lärt sig älska."99 

                                                             
94Key, Allsegraren II, a.a., s. 184. Samma diktarord av Bertel Gripenberg använde sig senare Rasbiologiska 

institutets avdelning av; på Stockholmsutställningen 1930. Se Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning. En historik 

över Rasbiologiska institutet, Lund 1995, s. 49. 
95Key, Ellen, Skönhet för alla, Verd. småskr. 77, Stockholm 1899, s. 4. 
96Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 127. 
97Key, Kvinnornas del, a.a., del 1 s. 32. 
98Key, Kärleken, a.a., del 2 s. 31. 
99ibid s. 4f. 
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4 Samhällets ansvar 
 

 
"... samhället [bör lagstiftande] avgöra sina medlemmars arbetsförhållande, i syfte att, genom 

människovärdiga arbets- och levnadsvillkor, dana ett sundare, starkare och skönare släkte."100 

 

Hur vill då Key påverka samhället för att få igenom sin idealitet? Vi börjar med att se hur de 

övergripande och inneboende motsättningarna - självförsakelse och självhävdelse - framstår 

under sekelskiftet och hur Key tänker sig att syntesen mellan dessa ska gå till. För att se 

konsekvenserna av hennes tankar och förslag ser vi bland annat på samhällets reaktion: Finns 

det några verkningar av Keys anda? Vi startar i det medborgerliga och statliga förhållandet, 

övergår till folkupprustande åtgärder, äktenskapslag, värnplikt och slutar i något av det 

bildningsarbete Key arbetat för.  

 

Medborgerligt förhållande 

 

I slutet av 1800-talet ser Key en konflikt mellan två motsatta synsätt på människan och 

samhället: Individualism och socialism. Den extrema individualismen - med Nietzsche i 

spetsen - förespråkar en absolut självkänsla, en full och fri utveckling för de högre stående 

individerna; den stora massan måste till varje pris hindras från att inkräkta på övermänniskans 

frihet - lidandet är något oundvikligt. Den utopiska socialismen vill istället offra de få för de 

många - ett utjämningsarbete som kristendomen och liberalismen berett vägen för, i 

krossandet av personligheterna mellan "jämlikhetens och broderlighetens kvarnstenar"101, allt 

för att göra det individuella till ett allmänt. Det blir istället 

 
"...´hjordmänniskorna´, som under sina djuriska klöfvar skola nedtrampa 

öfvermänniskorna."102 

 

Men, säger Key, socialdemokratin har nått insikten om att det är människornas känslor och 

tankar - dvs i vad de anser som livets värde och lyckans villkor - som omdanar samhället, och 

denna insikt gör att socialdemokratin blir alltmer ovillig att påtvinga samhället en ny ordning: 

Socialdemokratin blir alltmer evolutionär. I ett samhälle där varje enskild medborgare lever i 

känslan och vetskapen av att staten är jag; där varje arbetssätt, varje lag, varje ämbetsverk är 

tillkommet genom de arbetande, de lydande, de administrerande själva - i ett sådant samhälle 

ser Key ingen möjlighet till en absolutistisk statsstyrelse, varken av extremindividualistisk eller 

extremaltruistisk art: 

 

                                                             
100ibid s. 82. 
101Key, Individualism, a.a., s. 6. 
102ibid s. 6. 
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"Och endast den gamla uppfattningen, hvilken ser staten som något utanför varande, i stället 

för ett ingrepp af medborgarna själfva, gör det möjligt att man kan frukta absolutistiskt 

statsvälde genom socialdemokratien. Hvarje af folkviljan ogillad lag eller ordning skulle 

ofelbart bli omdanad. Icke styrelsens orörlighet, men dess ständiga föränderlighet, är hvad man 

kan befara i ett samhälle, där alla äro med om att stifta lagar och utse styrelse."103 

 

Det är statsmannasnillets uppgift att förhindra en sådan föränderlighet. Den utveckling Key 

ser inom socialismen är just den mot ett demokratiskt underlag i alla områden och en styrelse 

bestående av de dugligaste och bästa. Den valde ledaren måste få en stark, utövande makt 

eftersom den ensamma, starka viljan vanligtvis "uträttar storvärk [sic] inom sitt område"104. 

Den allmänna rösträtten är i Keys mening steget i rätt riktning, men den är i sig inte ett slutmål: 

De omvandlingar som samhället genomskrider kommer med tiden att nå andra högre former 

som har andra mål i sikte. De begränsningar i äganderätten (till produktionsmedlen) som 

socialismen framhåller, ser Key ingen fara med; det har ändå varit så pass många betydande 

personligheter som inte ägt produktionsmedel, så detta förhållande verkar betydelselöst för 

personlighetsutvecklingen. Men vid varje frihetsbegränsning vad gäller äganderätten måste 

villkoret ställas, att en väsentligare frihet främjas genom inskränkningen av en oväsentligare.105 

 Key ser liksom socialismen arbetet som en rättighet: 

 
"Liksom individen i och genom familjen uttrycker sitt väsen som medlem af släktet, så 

uttrycker han i arbetet sitt väsen som medlem af samhället. En personlighets kraf på båda 

områdens äro: frihet i valet af hvad man älskar; fortvaro i förhållandet, så att man icke utifrån 

ryckes lös från det, man älskar; ro och rätt att allt mer fördjupa sig i det man älskar, och 

slutligen att vara älskad tillbaka af sin kärleks föremål, hvilket i fråga om arbetet betyder att det 

ler mot en med framgångens leende."106 

 

Men hon anser inte att allt arbete är lika mycket värt (vissa socialister är enligt henne av samma 

mening) och det måste betalas därefter. Exempelvis en läkare som under en timmes operation 

räddar en dyrbar kraft åt samhället, gör ett mer värdefullt arbete än andra kan göra under 

åratals arbete. Jämlikhet är inte rättvisa, vare sig det är fråga om lön eller straff; i senare fallet 

finner en finare natur ett straff olidligt som en grövre natur står likgiltig inför. En 

samhällsordning som lät exempelvis Goethe ha samma bostadsförhållande som en 

ladugårdskarl, eller som skulle 

 
"... rycka en Pasteur, en Michel Angelo, en Göthe från deras forskningar och ingifvelser till 

några timmars ´socialt´ tvångsarbete, en sådan ordning skulle vara allt utom främjande för 

deras produktionskraft."107 

                                                             
103ibid s. 13. 
104ibid s. 15. 
105ibid s. 19. 
106ibid s. 21. 
107ibid s. 23. 
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Socialismens tankar om arbetsväxling, dvs mellan andligt och kroppsligt arbete under olika 

tider av året, leder enligt henne på sikt till kulturens stillastående och sedan återgång. Detta 

skulle ske dels genom att den andligt skapande är mest produktiv inom sitt område och den 

kroppsarbetande inom sitt; dels att det andliga arbetet skulle bli värderat genom de flertalets 

mening, och flertalet vill aldrig det nya, det orginella, utan det tvingar sig på dem genom 

ihärdig påtryckning.108 Men detta problem finner Key en lösning på: Kulturens bärare, vilka 

inser betydelsen av det andliga arbetet, ska medverka i samhällsdaningen och tillgodose detta 

arbetes trygghet, eggelse och frihet. Och även om uppfostran blir mer harmonisk och 

möjliggör mer arbetsväxling än tidigare 
 

"... så kommer dock helt visst att finnas kvar en grundskillnad mellan den kroppsarbetande och 

den andligt arbetande, en skillnad, hvilken hvilar på psykiska och fysiska lagar."109 

 

Den ekonomiska situation som många arbetare befinner sig i kring sekelskiftet omöjliggör ett 

sunt liv: Kvinnor och barn tvingas ut i arbete och förstör sin kropp och hälsa, låga löner ger 

dåliga bostads- och levnadsförhållanden och de instanser i familjen som den framtida 

mänskligheten bygger på, dvs modern - det nya släktets skapare och uppfostrare - och barnet - 

det nya släktet - demoraliseras och degenereras. Key kräver en skyddslagsstiftning110 med bl a 

maximal arbetstid för kvinnoarbete - åtta timmars arbete utanför hemmet gör att hon hinner 

med sitt hemarbete också. För barnarbete vill hon sätta en undre gräns vid 15 år, det skulle 

generera både högre löner och fler arbetstillfällen åt de vuxna.111  

 

Lagen om naturligt urval 

 

Key anser att människan alltmer måste lära känna lagarna om det naturliga urvalet och handla i 

deras anda. För att människosläktet ska utvecklas i rätt riktning, och inte degenerera, måste ett 

strängt urval av människomaterial göras. Hon kommenterar i Barnets århundrade en debatt i 

befolkningsfrågan, och säger att det är inte den rådande befolkningsminskningen i sig som är 

den stora faran: Det osedliga och farliga är att de till mödrar bäst lämpade inte vill eller inte kan 

bli det, och att de som blir det, lämnar barnen åt kommunal vård och fostran. Och det enda 

osedliga förhållandet mellan man och kvinna, säger hon vidare, är det som ger upphov åt en 

dålig avkomma och som ger dåliga villkor för dennas utveckling: 

 

                                                             
108Detta synsätt stämmer väl överens med hennes tankar om hur moralen har utvecklats - från några få, starka 

individers vilja som sedan styrt de svagares. 
109Key, Individualism, a.a., s. 24. 
110Skyddslagsstiftningen antogs i Tyskland i direkt anslutning till Keys Barnets århundrade. I Sverige dröjde det. 

Se Leche-Löfgren, Ellen Key, a.a. 
111Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 56ff. 
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"Och de tio budorden i detta afseende komma icke att skrifvas af religionsstiftaren men af 

naturvetenskapsmannen."112 

 

Samhället har frångått darwinismens lag om survival of the fittest, och därmed naturen, 

genom att försvåra urvalet av de bästa och istället konservera de sämsta. Den äktenskapliga 

lagstiftningen behandlas i skenet av barnets rätt: Från Platons yrkande av kroppslig uppvisning 

före parternas äktenskapliga ingående, går Key vidare till nationalekonomen Malthus och 

dennes förespråkare i Sverige, Knut Wicksell113: 

 
"Redan Malthus insåg urvalets betydelse och faran av släktets degeneration. Och det var med 

gott samvetslugn han trotsade den storm han väckte. Själv en i sitt enskilda liv lika otadlig och 

ömsint personlighet som teoriens vetenskaplige målsman i vårt eget land, fick Malthus som 

denne, som alla andra omdanare av sedlighetsbegreppen, uppbära oförsynta anklagelser för 

ondska och osedlighet."114 

 

Hon tar också upp bl a Darwin och Galton, och bifogar en lista med ´nyare  ́litteratur i 

eugeniken - närmare trettio arbeten på engelskt, franskt och tyskt område. Samhällsstraffen 

måste bli en skyddsåtgärd för naturligt urval: I första hand ska förbrytartypen hindras från att 

fortplanta sig, så att hans egenskaper inte går i arv; i andra hand kommer kravet på 

 
"att de med ärftliga fysiska eller psykiska sjukdomar belastade icke lämna dessa i arf åt någon 

afkomma."115 

 

Prygelstraff är hon helt emot, det visar sig dessutom overksamt. Tvärtom är det skadligt för 

samhället eftersom att det skapar hat och hämndkänslor hos den agade. Det är mer effektivt att 

låta brottslingen som straff bli av med livets goda under en tid; att låta honom sova på en hård 

bädd, vistas i en mörk cell etc. Som botemedel för olydigt barn ger Key samma medicin; och 

där är speciellt avskiljandet från kamraterna gottgörande. På barnet kan dessutom 

kroppsstraffet verka hämmande för hela dess själsliga utveckling (se dock ovan angående barn 

upp till tre år)."Våra germanska förfäder"116 brukade ej detta uppfostringsmedel, säger Key, 

utan det infördes först med kristendomen och blev till religiös plikt. Men kristendomen har 

samtidigt en annan sida som också den blir starkt kritiserad: Till skillnad från det hedniska 

samhällets hårdhet, som satte ut vanföra och svaga barn i skogen, har det kristna samhället har 

gått så långt i mildhet att det förlänger det gravt missbildade och obotliga barnets liv. Både 

                                                             
112Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 1 s. 11. 
113Wicksell var en drivande kraft i barnbegränsningsfrågan. I sitt föredrag ´Några ord om samhällsolyckornas 

vigtigaste orsak och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen  ́år 1880, hoppades han att läkarna skulle 

få fatt i ett medel som möjliggjorde samlag utan befruktning. Detta väckte stort uppseende, både från medhållares 

som motståndares sida. I bemötandet av den negativa kritiken, framhöll Wicksell att för honom var 

malthusianismen inte bara en åsikt utan en religion. Se Wittrock, Ellen Keys väg, a.a., s. 274. 
114Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 114. 
115Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 2 s. 30f. 
116Key, Barnets århundrade, 1996, a.a., s. 139. 
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barnet självt och dess omgivning lider av detta, men med framtidens humanitet kommer 

troligtvis läkaren "under ansvar och kontroll"117 smärtfritt släcka ett sådant liv. 

 Efter första världskriget skärper Key tanken kring rasbiologi och rashygien/eugenik. I 

Allsegraren 2 säger hon att de nya föräldrarna vet att både djur och människor ärver föräldrars 

och förföräldrars dåliga eller goda anlag i flera släktled; som exempel räknar hon upp 

färgblindhet, nedhängande ögonlock, skallighet, dövstumhet, harmynthet, dvärg- och 

jätteväxt, blödar- och sockersjuka, för litet kranium och för liten hjärna, sinnessjukdom, 

abnormt nervsystem, kort livslängd och förbrytartendenser.118 Hon hänvisar bl a till Nils von 

Hofstens Ärftlighetslära och Herman Lundborgs skrifter, vilka hävdar att ett folks dyrbaraste 

egendom är ett folkmaterial av god beskaffenhet - det räcker inte med att förbättra de yttre 

livsbetingelserna utan framförallt måste man utreda ärftlighetens betydelse för folkhälsa och 

kultur. Dessutom har hon med ett långt referat av Lundborgs yttranden i rasbiologiska frågor, 

vilket bl a innehåller följande ´profetia :́ 

 
"Man har numera rätt att hysa den fasta övertygelsen, att de folk, som i tid lära sig inse arvets 

och rasens betydelse och därjämte äro villiga att lydigt underkasta sig de naturlagar, som råda 

över oss människor, komma att gå segrande fram i världen, ej med krigets förödelse, hunger, 

undernäring och sjukdomar i spåren, utan tvärtom röjande väg för en högre kultur, en vidgad 

och fördjupad moral samt ett sundare och lyckligare människosläkte."119 

 

Key menar att begreppet framsteg är förbundet med planer för statsverksamhet, yttre arbete 

och hem; att unga och sunda föräldrar ska föda några ypperliga barn; att den grund som nya 

lagar och samhällsordningar prövas mot är just en alltmer "ansvarsmedveten förädling av 

släktet"120. Nu har den nya religionens första bud blivit än hårdare, ty de skall som synd  

 
"mot släktet döma, när ett par för föräldraskap olämpliga makar icke avstå från 

barnalstring."121 

 

Men, som hon säger, rasbiologins, rashygienens, ärftlighetslärornas, undervisningens och 

uppfostrans nya bud kommer att skapa nya "Oidipostragedier"122: Vägen som strävar uppåt 

mot framtida släktens sällhet, väjer inte för att krossa individens lycka. 

 

                                                             
117Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 1 s. 19. 
118Key, Allsegraren, a.a., del 2 s. 162. 
119ibid s. 166f. Detta stycke är inte hänvisat till någon särskild skrift av Lundborg. Men i Lundborg, Herman, 

Degenerationsfaran, Stockholm 1922, s. 26 finns samma ord att läsa, med skillnaden ´Man har full rätt...  ́istället 

för ´Man har numera rätt... .́ Se också bilaga 1 angående förebyggande åtgärder. Kan dessa månne vara den nya 

religionens bud? 
120Key, Allsegraren, a.a., del 2 s. 157. 
121ibid s. 153. 
122ibid s. 151. 
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En ny äktenskapslag 

I sin Kärleken och äktenskapet gör Key ett utkast till en ny äktenskapslag, i vilken hon anser 

att kärleken bör betraktas som äktenskapets sedliga grund. Som villkor för att ingå äktenskap 

bör en ny lag fastställa bl a följande123: att både mannen och kvinnan är myndiga; att ingen av 

dem är 25 år äldre än den andra; att ingen av dem i upp- eller nedstigande led står i redan 

förbjudet blodsband; parterna måste styrka att de inte är stadda i ett annat äktenskap och båda 

måste visa läkarintyg om sitt hälsotillstånd: 

 
"I de fall där sådan sjukdom förefinnes, som vetenskapligt är fastställd såsom ärftlig och farlig 

för barnen, är äktenskapet förbjudet; i andra sjukdomsfall valfritt."124 

 

Key vill också att lagen ska ge gift kvinna samma rättigheter som ogift kvinna, annars ser 

kvinnan ingen mening med att ingå ett äktenskap. Därför måste den gifta kvinnan också få full 

myndighet över sin person och egendom. Det personliga valet i kärleksfrågan är något som 

många redan insett menar Key, och denna insikt gör frågan om skilsmässa aktuell - de makar 

som finner äktenskapet ofritt och inte personlighetsfrämjande måste få rätten att idka fri 

skilsmässa (detta förslag åtföljes av en genomarbetad plan för skilsmässoförfarande). Den 

kyrkliga vigseln ska vara frivillig och utan rättslig inverkan, där däremot den borgerliga är 

laglig. 

 
"Lagen måste stiftas så, att den lämnar lyckan den största möjliga frihet för dess egen 

formskapande makt, medan den däremot såvitt möjligt begränsar olyckans följder."125 

 

För att kvinnan ska kunna vara fri inom äktenskapet och kunna fullgöra sina moderliga plikter, 

vill Key införa ett moderstöd under varje barns första levnadsår - men för att kunna få detta 

måste kvinnan uppfylla följande punkter: hon måste ha uppnått myndig ålder; ha genomgått 

en ettårig utbildning i barna- och allmän hälsovård och helst också hushållslära och sjukvård; 

att hon antingen vårdar barnet själv eller skaffar fullgod vård åt barnet på annat håll; att hon 

avsagt sig arbete för barnavårdens skull eller saknar ekonomiska medel för att stå för eget och 

halvdelen av barnets underhåll. För att kontrollera att ovanstående efterlevs, vill Key ha tillsyn 

av en barnaskyddsnämnd som består av två tredjedelar kvinnor och resterande del av män. 

Den mor som vanvårdar sitt barn mister understödet efter tre varningar och barnet 

tvångsomhändertas. 

 Vad gäller sk oäkta och olagliga barn anser Key att detta synsätt fråntar fäderna sitt ansvar 

och att de ogifta mödrarna antingen direkt dödar barnet (änglamakeri) eller att modern hamnar 

                                                             
123Även om det är ett nytt lagförslag, vill Key hellre att det uppfattas som önskemål, eftersom hon inte har 

"kanthuggit" kraven för att passa in i en gammal byggnad. Ändå står följande under "En ny äktenskapslag", se 

Kärleken, a.a., del 2 s. 114. 
124Key, Kärleken, a.a., del 2 s. 115. 
125ibid s. 109. Angående planen för skilsmässoförfarande se s. 117ff. 
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i prostitution. Här vill Key ha en lag som fastställer att modern ska kunna uppbära 

samhällsstöd (se ovan) och att barnet har rätt till underhåll av båda föräldrarna samt namn och 

arv (se nedan) efter båda. Hon vill också ändra på förhållandet att mannen ensam har 

myndighet över äktenskapliga barn, och att istället modern får den högsta lagliga 

myndigheten, detta pga att Key anser att kvinnan älskar barnen högre och att hon därför 

betyder mest för dem. Om några meningsstrider skulle uppstå om barnen, vill hon att en 

barnavårdsnämnd (sammansatt av en manlig och kvinnlig vän till parterna, vilka de själva och 

en domstol utsett) ska avgöra striden. Går det inte, bestämmer domstolen vad som ska ske. 

Arvsrätten ser hon som en fara för samhällets utveckling, eftersom detta ofta behåller en 

oduglig i ledande ställning, men en duglig i en beroende, och detta gynnar de urartades 

möjlighet att fortsätta släktet. Men om istället arvsrätten försvann och samhället likställer alla 

barn genom att bastrida allt 

 
" - från skolmaterialet till studie- och resestipendierna - för att fullt utbilda individernas 

kropps- och själskrafter, en utbildning varvid en verklig ståndscirkulation borde äga rum 

genom att hänsyn toges endast till anlagen..."126 

 

Om vi ser på några förändringar som skedde i äktenskapsrätten efter Keys lagförslag ser vi 

följande: År 1908 införs borgerlig vigsel; som äktenskapshinder (1915) läggs en allt större vikt 

vid rashygienska synpunkter - förhindrad att ingå äktenskap är individ med sinnessjukdom, 

sinnesslöhet, fallandesot eller med könssjukdom i smittsamt skede samt individ i ännu 

bestående äktenskap. År 1908 inrättas i Stockholm den första barnavårdsbyrån och har bl a 

till uppgift att råda och anvisa föräldrarna om barnets bästa, samt att främja barnvårdsarbetet 

genom att ingripa mot vanvård av barn. 1917 års barnlagar förbättrar bl a förhållandet för de 

utomäktenskapliga barnen; fadern blir nu underhållsskyldig (barnuppfostringsbidrag); modern 

och barnet får nu stöd genom bestämmelsen, att varje utomäktenskapligt barn ska en 

barnavårdsman (vilken en barnavårdsnämnd tillsatt). Det är modern som är barnets 

förmyndare. År 1921 blir hustru likställd med sin man och vardera maken äger och förvaltar 

sin egendom och svarar ensam för sina skulder. Båda skall enligt lagen i samråd verka för 

familjens bästa och bestämmer gemensamt över familjens angelägenheter: 

 
"Förhållandet mellan föräldrar och barn har utförligt reglerats dels i nya giftermålsbalken, dels 

ock i lagarna om äktenskap och om utom äktenskap födda barn. Barnens ställning, vård och 

uppfostran ha blivit ett samhällsintresse, som delvis tillgodosetts genom denna lagstiftning."127 

 

Vid eventuell skilsmässa står hänsyn till barnets bästa i förgrunden, och modern får i regel 

                                                             
126ibid s. 99. 
127Wellmark, Olof, "Nya seder - nya lagar" i Svenska folket genom tiderna, (band tolv), red Wrangel, Malmö 

1940, s. 80. 
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vårdnaden om barn utom äktenskapet, men fadern har underhållsskyldighet.128 

 

Kvinnlig värnplikt 

Under slutet av 1800-talet uppkommer i Sverige tanken om kvinnlig värnplikt, vilken ska vara 

en utbildning inom sjukvård. Key ansluter sig i Barnets århundrade till denna tanke men 

anser den vara alltför ensidig, och att obligatorisk värnplikt för kvinnor ska rymma barnavård, 

hälso- och sjukvård. Där mannen lär sig att försvara landet från yttre faror - med fara för sitt 

eget liv i händelse av krig -, ska kvinnan istället värna om den inre vården - hennes liv är 

dessutom i fara varje gång hon föder Denna kvinnliga motsvarighet till värnplikten ska infalla i 

samband med att kvinnan erhåller allmän rösträtt.129 Efter det att allmän och lika rösträtt blivit 

genomförd (1919), ger Key ännu ett lagförslag om kvinnlig värnplikt. Nu går det ut på att 

kvinnan ska förbereda sig att föda och fostra det kommande släktet, utbilda sig för hemmets 

och barnens vård och som 

 
"en övergång till detta lagstadgade sociala tjänsteår, vore det en god anordning att göra 

genomgåendet av en husmoder- och barnavårdskurs till villkor för rätten att ingå 

äktenskap."130 

 

Ur ekonomisk hänseende skulle de utgifter detta år i praktiken medför löna sig, på både kort 

och lång sikt: Värnplikten skulle omedelbart - till skillnad från dess manliga dito - innebära en 

samhällsvinst i och med den förfogade arbetskraften inom barn- och sjukvård, och medelbart 

kommer landet att höja sig i både välstånd och folkhälsa.131 Vad ska då utbildningen 

innehålla? Key tänker sig praktiska kurser i barnavård och teoretiska kurser i: 

Nationalekonomiska, estetiska och hygieniska grundprinciper för ledning av ett hushåll och 

ordnade av hem; i normala barns psykologi, uppfostran och hälsolära samt hur man känner 

igen abnormiteter; i moderns psykiska och fysiska plikter före och efter barnets födelse samt i 

"rasförädlingens grundsatser"132. 

 Keys första förslag var det ingen som tog upp när det kom, men redan före krigsutbrottet 

fanns liknande planer i skilda länder. I Sverige år 1917 framlades en kunglig proposition, vilken 

föreskrev civil värnplikt för alla män och kvinnor mellan 15 och 60 år, men riksdagen avslog 

förslaget. Under slutet av kriget uppstod sk husmodersföreningar i Sverige, vilka verkade för 

kvinnans - speciellt den hemmavarandes - personliga utveckling samt för hemlivets höjande 

 

 

                                                             
128ibid s. 81. 
129Key, Barnets århundrade, 1900, a.a., del 1 s. 45. I en senare skrift säger Key att hon aldrig sammanbundit 

rösträtt och värnplikt.(se Kvinnornas del, a.a., del 2 s. 26.) 
130Key, Kvinnornas del, a.a., del 2 s. 29. 
131ibid s. 29. 
132ibid s. 30. 
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"... genom upptagande av etiskt-ideella, sociala och tekniska frågor, särskilt med hänsyn till 

hemmets skötsel, barnens fostran och vård (...) De arbeta sålunda bl. a. för sunda och praktiskt 

inredda bostäder, andra hygieniska förbättringar inom samhället samt reformer inom dess 

skolväsen, barnavård, sjuk- och fattigvård m.m."133 

 

1919 bildades Sveriges husmodersföreningars riksförbund, som arbetade för lagstiftnings- 

och förvaltningsåtgärder och drev propaganda för husmodersrörelsens syften. 

 

Bildningsarbete i skönhetens tecken 

Key var en viktig kraft i folkbildningsarbetet, bl a var hon som tidigare nämnts föreläsare vid 

det av Nyström skapade arbetarinstitutet. Detta bildades år 1880 i Stockholm och snart hade 

Sverige ett tjugotal liknande skolor (idén spreds vidare till Norge och Finland). Här samlades 

män och kvinnor efter arbetets slut och kunde mot en ringa kostnad ta del av föreläsningar i 

populärvetenskaplig anda. Tanken var från början att arbetarklassen skulle ta del av en högre 

undervisning, men det blev män och kvinnor ur alla samhällsklasser, vilka inte hade tillräckliga 

kunskaper. Undervisningens syfte var att främja den allmänmänskliga odlingen och den 

allmänmedborgerliga uppfattningen. Tillsammans med vännen och konstnären Richard Bergh 

- sedermera chef för Nationalmuseum - var Key banbrytande i den sk folkliga 

konstuppfostran. I denna ingick bl a Nationalmuseets vandringsutställningar som spred 

kännedom om nyare och äldre konst till landsorten. Både Key och Bergh var något av 

Sveriges skönhetsapostlar; Folkets hus i Stockholm (uppfört 1898-1902) var en av de förts 

byggnader som fick ge uttryck åt de nya skönhetsidéerna.134 

 Key engagerade sig för skolans upprustning. Fula, obekväma bänkar och mörka, slitna 

klassrum måste försvinna för att organiskt kunna utveckla barnens skönhetssinne. 

Konstföreläsaren vid Stockholma arbetarinstitut, C G Laurin, stiftade Föreningen för skolans 

prydande med konstverk (1897 - senare omdöpt till Konsten i skolan).135 Och då det gäller att 

ha en förbild för hemmets enkla trevnad, bör man enligt Key besöka målaren Carl Larsson i 

Dalarnas Sunborn [sic!].136 

 
"Om Ellen Key i dag kunde se ett svenskt hem eller en svensk skola, skulle hon säkerligen inte 

känna igen sig. Det råder intet tvivel, att ej smaken stigit på ett märkbart sätt. Ellen Keys egen 

agitation har säkerligen här betytt en hel del. Men fråga är om ej, vad de svenska hemmen 

beträffar, de avgörande impulserna kommit från de tjusande bilderna av Carl Larssons hem 

med sina enkla vitmålade möbler i bondrokoko, sina trasmattor och blommor. Med rätta har 

hemmet i Sundborn för en hel generation betytt inkarnationen av all svenskhet."137 
 

                                                             
133Nordisk familjebok, Malmö 1945, band 10 s. 163f. 
134Nordisk familjebok. Malmö 1945, band 7 s. 697ff. 
135Gauffin, Axel, "Konsten och det moderna samhället" i Svenska folket genom tiderna, a.a., s 281f. 
136Key, Skönhet för alla, a.a., s. 13. 
137Gauffin, "Konsten", a.a., s. 282. 
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5 Diskussion och betraktelse 
 

 

 
"Det är modet att i fråga om allt, men framför allt sin tro, bilda sig en egen mening; det är i 

kraften att uttala den, det är viljan att offra något för den, hvilket gör en människa till en ny 

insats i kulturen."138  

 

 

Jag inleder denna diskussionsdel med en kortfattad sammanställning av arbetet, med 

triangelmodellen i åtanke. Eftersom livet, samhället och människan hänger ihop så tydligt i 

Keys uppfattning, nöjer jag mig med att ta upp livet, etiken, samhället och moralen. Därefter 

förklarar jag något utifrån nämna modell. I den senare delen hoppas jag kunna jämföra eller 

knyta samman något av gårdagens moral med dagens.  

 

Livet och etiken 

För Key är livet evigheten; kärleken är den enda verkliga kraften i livet. Livet vandrar från en 

generation till en annan, och i det sköna skapandet blommar lyckan. Liv är skapande är arbete 

är lycka är frihet: Liv är frihet. Arbete gör frihet, men det ska vara det sköna arbetet som möter 

en med framgångens leende. Att älska sitt arbete är att bli älskad tillbaka, vare sig det gäller 

småbarn eller storverk. Skapelse är personlighetens inre stadd i yttre form, och det är på 

frukterna som man ser om ett träd är gott eller inte. Keys livsuppfattning går i västerlandets 

fotspår, alltfrån Platon och den kristna läran, till 1800-talets idealism och evolutionslära. Som 

man sår får man skörda, om inte i detta liv så i ett senare. Ansvaret för livets stegring till allt 

högre nivå ligger på människans axlar, det går inte att skilja på individ och liv hos Key - allt är 

liv. 

 Den lyckomoral hon uttrycker är sammanbunden med nytta; det är den funktionsdugliga 

skapelsen som ger skönhet och lycka. Detta förhållande gäller kvinna (moder och 

samhällsmoder), man (fader och landsfader) samt barnet (släkte och framtid). Den 

utilitaristiska satsen största möjliga lycka för största möjliga antal ligger som grund för den 

etiska värdesättningen, men den är utvecklad i Keys fall. Mänskligheten är enhetlig i 

lycksalighetens rike, och hennes ideala mänsklighet kräver av varje människa att underordna 

sig framtidens rätt. Men det kan det goda samhället ordna, ifall inte individen inser vad som är 

rätt. 

 

 

                                                             
138Key, Barnets århundrade, 1900, del 2 s. 115. 
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Samhället och moralen 

Keys samhälle liknar en levande organism - varje del har sin plats och funktion, varje del 

samverkar med andra delar för att få helheten, organismen, att fungera på ett gott sätt. 

Människan är underordnad staten, eftersom helheten föregår delarna; och staten är till för 

människorna, framför allt för den moraliska utvecklingens skull. Det är statens uppgift att se 

till att livet organiseras på ett rätt och skönt sätt, eftersom det goda livet är ett liv i lycka. 

Människans mål är lycka, för sin egen skull men med mänskligheten för ögonen. Summan av 

individernas lycka bildar en lycklig stat. Hos Key fyller kvinnor och män olika funktioner i 

samhället, och både kvinnorna och barnen måste uppfostras med statsstyrelsen i åtanke - 

barnen kommer ju senare att utgöra dem, som deltar i statens styrelse. Kvinnans uppgift och 

livsområde är barnet, dvs släktet, och mannens område är att ordna staten. Detta synsätt på 

stat och samhälle stämmer väl överens med Platons tanke om vishetens största och skönast 

uppgift: Att ordna stater och hem. Också Hegel är av samma åsikt, och hans tal om folkviljans 

förverkligande i en ledare motsvaras i Keys fall av individens känsla av att staten är jag. 

Boströms personlighetslära med kungen (med Boström vid sin sida) som självklart huvud i 

samhällskroppen, har funnit en frände i Key. Men istället för kung har hon placerat 

statsmannasnillet som ledare. Genialitet som genialitet; det är det förnuftmässiga 

resonemanget som råder. Den som vet vad som är rätt, han handlar därefter. Den som inte 

instämmer i att ledaren gör rätt är inte förnuftig nog att förstå vad som är rätt: Det kan Key, 

Boström, Hegel och Platon förklara utifrån sina tankesystem; det kan Comte hålla med om i 

sin lydnad inför lagarna; det kan Darwin och Spencer intyga med den starkes seger. 

 

 Vad innebär nu detta konkret för den enskilda individen? Jo, den som inte vet vad som är 

rätt, den som inte vet vad det goda livet innebär, måste bildas. Där anlagen för en högre 

utveckling finns, där finns också framtidens stöttepelare. En välutvecklad personlighet ser det 

sköna i en annan av samma kvalitet, och dessa tillsammans utgör en ypperlig förutsättning för 

ett kommande släkte. Livsvillkoren för de sämre ställda individerna måste förbättras, men det 

är framför allt genom förädlade sinnen, som en större lycka ska blomstra. De individer som 

inte har de rätta förutsättningarna, de rätta anlagen, måste hindras från att göra intrång på 

framtidens rätt. De rashygienska åtgärderna förs i detta fall i steriliseringens tecken. Men 

människan är bildbar, och med tiden kan solidaritetskänslan generera lycka även för den 

olämpligt lagde medborgaren. Arbetet för det gemensammas väl och lycka kan få den mest 

utstötta människa att finna glädje. Det är strävan i sig som ökar kraft- och maktkänslan, och 

här ligger lyckan. Inte i belöningen eller straffet.  
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Modellbygget 

 

                                                   

 

Keys tänkande stämmer väl överens med treenigheten: Hon följer samma tradition allt sedan 

Platon (och han följde i sin). Livstron är syntesen av motsatserna altruism och egoism. Varje 

punkt i utvecklingslinjen måste i Keys fall vara i harmoni för att få en rak linje. 

Det är de livsbevarande och livsstegrande handlingarna som får linjen att lyfta, att sträva mot 

lycksalighetens rike (1). Individen inordnas och underordnas, och personlighetens geni (den 

främsta punkten på linjen (X) besitter störst kunskap om och insikt i hur det hela fungerar. 

Geniet har medvetande om sig själv och sin kultur. I Keys fall är geniet ett statsmannasnille, i 

Boströms fall är det kungen; Hegel ser Napoleon som världsandens personliga uttryck 

(revolutionen; grundtillståndet går över i sin motsats vid Y, dvs tes - antites), och Platon ser 

filosofen: Staterna blir aldrig bättre förrän filosoferna blivit kungar eller kungarna blivit 

filosofer. Samhällen utvecklas i olika takt, och vissa samhällen står kvar på en primitiv nivå 

(U); de är underutvecklade (jämför vår uppdelning i u- respektive i-länder).  

 Det inre förhållande mellan individ och individ, och mellan individ och stat, lyder under 

utvecklingens lag: Den enskilde måste offra sin frihet för det helas, måste inordnas under 

förnuftet. När det gäller Keys syn på relationen mellan man och kvinna, finns samma tydliga 

tanke här: Mannen som tes, kvinnan som antites och barnet - framtiden - som syntes. Därför 

är det viktigt att könen utvecklar sina respektive könsegenskaper, det är först då som den sanna 

attraktionskraften - kärleken - kan fungera helt ut och ge gynnsamma förutsättningar för den 

kommande skapelsen: Generation efter generation fylls av högre andlighet. Det är människan 

egen uppgift att ordna sin skapelse, och detta kan ske genom statens styrning. 

Folkupprustningen blir ett effektivt vapen i kampen om andligheten. En människa av dålig 

kvalitet sänker folkgarden, och måste således hindras från att föra sin avkomma vidare. 

Anlagen visar vägen och placerar in var man på rätt plats: Samhället blir ett väloljat maskineri. 

Högre bildningsnivå ger utslag i andlighet - folkanden stiger. 
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Återblick och fundering 

 

Både det gamla Grekland och franska revolutionen är förebilder och impulsgivare för den 

västerländska demokratin. Om det verkligen förhåller sig så, att utvecklingen går i stadier; ett 

grundtillstånd slår över i sin motsats för att senare förenas; då borde rimligtvis en antites 

komma någongång. Eller är det just där vi befinner oss? Ser jag tillbaka på demokratins 

genombrott i Sverige i skenet av detta arbete (givetvis är allt mycket mer komplicerat, men det 

är tillåtet att förenkla), framstår följande bild:  

 I krigets efterverkningar låg hoppet om en vacker framtid - människor var redo att sätta 

igång i arbetet för en välmående och lyckofylld tillvaro. Staten, statsmannen och folket blir en 

handlingskraftig och välordnad enhet. Statens rasbiologiska institut inrättas - rasbiologi och -

hygien hade gamla anor och sågs som ett rätt medel i folkets kamp mot högre höjder. 

Barnminskningen var en orosfaktor, dels hade många utvandrat till bättre marker, dels var den 

ökade egoismen en fara. Och det föddes för få barn av goda föräldrar, men för många barn av 

olämpliga diton. Folkupprustning gav en nationalekonomisk ( = folkhushållning) vinst. Arbete 

åt alla, men rätt man på rätt plats. År 1928 myntar landsfadern Per Albin (Hansson) 

folkhemmet som den svenska välfärdsmodellen, och år 1930 kommer den världsberömda 

Stockholmsutställningen, den som brukar sättas som gräns för det moderna Sverige. Här 

presenterades funktionalismens enkla och rationella former139. Rasbiologiska institutet hade 

sin avdelning, Svea Rike, och sökte skapa en syntes mellan svensk historia och kultur under 

mottona: 

 
"Lyssnen till den granens tysta susning vid vars rot ditt bo är fästat. 

Intet är jag, men min ras och min rot och min stam är allt. 

Ett folkmaterial av god ras är ett lands största rikedom. 

Till ariskt blod, det renaste och äldsta, till svensk jag vigdes av en norna."140. 

 

År 1934 ger makarna Alva (1902-1986) och Gunnar Myrdal (1898-1987) ut sin Kris i 

befolkningsfrågan, med ett åtgärdsprogram i folkets och ekonomins tecken (Alva fick Nobels 

fredspris 1982, och Gunnar var socialpolitiker och nationalekonom, ingick i den sk 

Stockholmsskolan med tydliga arv från Wicksell. Han fick Nobelpriset i ekonomi 1974)141.  

Som bokens titel säger var det en kris, det föddes för få barn av rätt föräldrar; många 

människor ur de högre klasserna hade slutat att reproducera sig i önskvärd omfattning. 

Myrdals åberopar en kvalitativ befolkningspolitik och som ett första steg i riktningen mot höjt 

människomaterial 

                                                             
139Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering i Sverige, 

Stockholm 1990, s. 52. 
140Broberg, Statlig rasforskning, a.a., s. 49. 
141Se t. ex. Eklund, Vår ekonomi, a.a., s. 233 
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"...ligger då givetvis den radikala utsovring av höggradigt livsodugliga individer, som kan 

åstadskommas genom sterilisering. Denna korrektiva socialreform har i vårt land redan hunnit 

mogna fram till ett lagstiftningsbeslut vid årets riksdag"142 

 

Boken initierade en offentlig utredning (1935) under Befolkningskommissionen, i vilken bl a 

Myrdals ingick. Slutbetänkandet (SOU 1938:57) följer i stort Kris i befolkningsfrågan: Nya 

bostäder, egna-hem-projekt, daghem, utbyggd offentlig sektor mm kom till stånd; men också 

steriliseringstvånget, ökning av antalet människor på sinnessjukhus, och 1941-års 

sterliseringslag (den första kom 1934) sågs som ett steg 

 
"...i våra strävanden för den svenska folkstammens bibehållande vid sundhet och styrka i 

framtiden"143 

 

Mellan åren 1935 och 1975 steriliserades närmare 63.000 människor i detta land. Statens 

institut för rasbiologi ändrade namn till institutionen för medicinsk genetik 1958. 

 
"Att älska sitt land bör för varje folk vara en naturlig sak, och varje nation bör även vilja göra 

det allra bästa av sina ekonomiska och kulturella möjligheter; den nutida befolkningskrisens 

allvar bör i anslutning härtill självfallet också inses av alla."144 

 

Det var då det. Men jag älskade verkligen mitt land när jag var liten. Jag skulle så gärna vilja 

göra det idag också, jag skulle vilja återkalla den där oskuldens tid, när livet mest gick ut på att 

läsa läxan och längta efter sommarlovet. Barndomens lyckliga dagar, det måste vara dessa 

Ellen Key ville ge framtidens släkte. Rena rum med vitkalkade vackra väggar, högt i tak och en 

brinnande brasa i rummets mörka hörn. När jag läser Key, kan jag både skratta och känna mig 

illa berörd. Jag känner jag igen mig i hennes beskrivningar. Och jag tycker om väldigt mycket 

av det som hon värderar högt; mycket av den litteratur som hon rekommenderar finner jag 

nöje och lust i. De naturupplevelser hon ger uttryck åt, ser jag som rogivande och stilla 

meditation. Tankarna om en bättre framtid, om lyckliga människor och att få f́örverkliga sig 

själv  ́- jag bär på dessa tankar. Är jag en produkt av det moderna projektet? Har det gått mig i 

blodet, har jag insupit det med modersmjölken och sitter det i ryggmärgen? Sådana här 

uttryck säger en hel del om hur vi lär oss att tänka och värdera. Med en god vana sitter 

kunskapen på rätt plats. 

 Går det att plocka vissa delar av en ideologi som genomsyrat samhället? En ideologi som 

byggt på förakt för svaghet och dyrkan av det upphöjda geniet - men samtidigt förmedlat en 

solidaritetstanke och ett hopp om en bättre framtid. Jag vill tro det, annars får jag inget 

                                                             
142Myrdal, Alva och Gunnar, Kris i befolkningsfrågan, Stockholm 1934, s. 217. 
143Broberg & Tydén, Oönskade, a.a., s. 91. 
144SOU 1938:57, s. 120. 
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kulturarv att förvalta, gestalta och förmedla till kommande generationer. Men det är viktigt att 

erkänna den del av vår historia som byggt på intolerans, annars kommer denna att gå i 

omedvetet arv. Det tror jag. Den anda som demokratin skapades under måste fram i ljuset, så 

att vi kan lära oss en läxa av historien. Det sägs att den som inte kan sin historia, är dömd att 

återuppleva den. Jag tror inte att det hjälper att förbjuda symboler och kroppsspråk, eller att 

hindra människor från att säga hemska saker. Då skulle vi bli tvungna att ordna bokbål för 

Platon, Hegel, Key och så många fler människors tankar som vårt samhälle bygger på. Men 

jag tycker att det är helt fel att ge ut Barnets århundrade och tro att den är lämplig som 

pedagogiskt verktyg. Det är genom att lära av historien, inte att lära in den, som barn och 

andra människor kan få förståelse. 

 

Läroplan kontra livsplan 

De fingervisningar och, i mitt tycke, bortförklaringar jag får vid läsningen av nyutgåvan av 

Barnets århundrade gör mig orolig: Går det verkligen som Stafseng gör, att bortse från 

rashygienska åtgärdsprogram?(se avsnittet om tidigare forskning i min inledning). Går det, 

efter att ha tagit del av Keys livssyn, att blunda för hennes tankar om de bäst lämpade, om 

sterilisering av ovärdigt människomaterial, om skönhetens betydelse för en raslig fortsättning? 

Faktum är: Jag anser att Stafsengs kommentarer angående Keys diskontinuitet i ungdomlig 

friskhet och presenilitet omyndigförklarar Key och fråntar henne rätten över sitt eget 

tänkande och åsikter. Om den sk preseniliteten finns år 1910, och diskontinuiteten uppstår 

redan 1902, ja då är det en betydande del av Keys författarskap som ska betecknas som 

obetydelsefullt. Och vad är det som säger att hon var vid sina sinnens fulla bruk år 1900, 

kanske var hon pre-presenil då? Ja, det kan vi lära alla barn: Hoppa över de sidor i boken som 

inte stämmer överens med vårt synsätt, men banka in resten för det är rätt. Hoppa över de 

kapitel i historien som verkar skrivna av en hop presenila individer med storhetsvansinne. Är 

detta en rätt väg in i det nya årtusendet - det är ändå Skolverkets generaldirektör, Ulf P 

Lundgren, som skrivit förordet, och han om någon borde väl veta vad för slags samhälle det 

kommande släktet ska forma. 

 För att kunna jämföra gårdagen med dagens värdegrund, tar jag läroplanen som hjälp. Vad 

säger Key om "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta"?145 

 

Människolivets okränkbarhet: 

Vad menas med människoliv? Ordboken säger iallafall; förloppet av människans levnad och 

innehållet i det. Det ställer Key upp på, detta värde är det grundläggande i hennes livssyn. 

                                                             
145Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna 

1994 
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Människolivet är inte en begränsat till individen, det har framtidens rätt i sikte. Människan som 

hon ter sig i helhetens perspektiv. Livet är odödligt, själen ska vidare mot lycksalighetens rike. 

Att sterilisera en individ innebär att undvika lidande för det helas liv.  

 

Individens frihet och integritet: 

"Ett af dessa mål är möjlighet och frihet för hvarje individ att utvecklas och varda lycklig enligt 

sina egna anlag, ehuru utan att därigenom göra intrång i andras rätt till detsamma."146  

 

Alla människors lika värde: 

Nej, säger Key, alla människor har olika värde. Det är anlagen som visar om individen är 

lämpad för avlelse eller lämpad för sterilisering. Beroende av utvecklingsnivå stiger värdet. De 

underutvecklade kan visserligen bildas, men till syvende og sist hänger allt på anlagen. Andligt 

skapande för sig, och kroppsarbetande för sig, denna skillnad vilar på psykiska och fysiska 

lagar. Olikhet i begåvning är ett verk av naturen och beror inte av de yttre omständigheterna; 

"det visar oss lifvet, när i samma familj snillet och idioten framstå."147  En fullkomlig jämlikhet, 

säger Key, är en fullkomlig orättvisa. 

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män: 

Ja här har Key varit en drivande kraft, man och kvinna ska ha rösträtt, själva bestämma över 

sina liv, ha egen ekonomi och egendom. Men det är kvinnan i egenskap av moder som har 

hand om släktets fortlevnad, och mannen i egenskap av fader som ser till statens välfärd. 

Kvinnan ska inte konkurrera och tävla på mannens område. Det är som varandras komplement 

de fungerar i harmoni. Mannen, kvinnan och barnet utgör tillsammans en helhet. 

 

Solidaritet med svaga och utsatta: 

Det här är också en del av livsplanen; det gemensammas strävan att förbättra en lidande 

tillvaro. Det kommande släktet är helt beroende av dagens vilja och handling, det är i dag som 

den sköra framtiden ska formas. Barnet - det som lider under den vuxnes egoistiska 

vinningslystnad - måste skyddas från övergrepp och utnyttjan.  

"Vi hoppas numera att ´kampen för tillvaron  ́skall motvägas av de ömsesidiga hjälpen; att den 

starkes rätt icke skall göra den svagare rättslös."148 

 

Kommentar: 

Det verkar som att det går att vända på begreppen: Kanske är demokratins och skolans 

värdegrund en kvarleva från den gamla tiden. Eller så har vi lagt in en annan betydelse i orden. 

                                                             
146Key, Barnets århundrade, 1900, del 1 s. 122 
147Key, Individualism, a.a., s. 26 
148Key, Kvinnornas del, a.a., del 2 s.4. 
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Lärare och andra människor ropar idag efter en klar värdegrund att luta sig mot, att få direktiv 

om vad som är rätt och fel. Det måste vara svårt för makthavare att säga vad som är rätt, när 

många av dem gjort orätt. 

 

Avrundning 

 

För drygt tio år sedan var den svenska folkanden vid gott liv. Idag mår den dåligt, den är orolig 

och jäsande. Den kraft som skulle kunna få den att sväva och leka i vinden, är alldeles för svag. 

Det finns för många individer som är utan arbete, och de som arbetar gör det i mer stress än 

glädje. Det sköna skapandet föder ett liv i frihet, men nu ekar stegen av vilsna människor. 

Staten har inte råd att lägga ner utgifter i omsorg och utbildning. Det är just här som 

investeringarna behövs, men det är som om inte staten förstår det. Jag har inte råd, säger 

Göran Persson. Jag ska besluta om det vid ett senare tillfälle. Staten är jag. Men folket känner 

inget förtroende längre; det var väl ändå inte meningen att välfärdsbygget skulle raseras? Vad 

är vi för något idag? En del i gemenskapen, den europeiska gemenskapen med arbetslöshet så 

det räcker i flera år. Allt fler folkandar börjar vrida på sig. Vilsna och misshandlade ungdomar 

hittar en egen gemenskap i den hårda kulturen: Nazisymbolerna kommer fram och provocerar, 

men det är inte de här människorna som drev fram Hitler. Det är inte de här människorna som 

var arbetslösa i massor inför andra världskriget. Minnet av en svunnen tid finns i systemet, det 

går inte att blunda längre. Det hjälper inte att folket får fler TV-kanaler eller att datorn blir en 

medborgerlig rättighet. Det går varken att underhålla sig bort eller konsumera upp en 

internationalekonomi. Någon måste ta sitt ansvar, när marknaden sviker. Jag hoppas innerligen 

att det inte blir en ny, stark ledare. 
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Sammanfattning 

 

Jag har i detta arbete undersökt Ellen Keys syn på livet, samhället och människan, och sett 

stora likheter mellan tidigare västerländsk filosofi. Med hjälp av en enkel modell, triangeln, har 

jag sökt få fatt i de övergripande idéerna om utveckling, inordning och underordning. 

Utvecklingsschemat tes-antites-syntes är centralt i Keys tänkande, och hennes livstro är en 

syntes av självförsakelse och självhävdelse. Livstrons mål är livets stegring mot högre höjder, 

mot lycksalighetens rike - det absoluta, den helige ande. För att kunna stiga i andlighet, måste 

den enskilda människan utveckla sina anlag i högsta möjligaste mån. Genom bildning kan 

individen stegra sitt självmedvetande, och summan av utvecklade individuella anlag får 

folkanden att stiga. De människor med dåliga anlag måste hindras från att sänka välstånd och 

välfärd; sterilisering blir ett naturligt ingrepp. Folkkvaliteten kan också höjas genom att göra 

kärleken till sedlig grund - attraktionskraften mellan individer föder ett livskraftigt och skönt 

liv. Eftersom Key anser att allt liv är skapande, måste allt arbete föras i skönhetens tecken; det 

sköna livet är det enda goda. 

 För att ordna det goda livet och kunna höja moralen, vill Key ha en stark stat under ledning 

av ett statsmannasnille. Socialdemokratin är en lämplig form av styre, eftersom den i Keys 

mening blivit allt mer evolutionär - den påtvingar inte folket en ordning, utan låter den växa 

fram. Moralen höjs i samma takt som anlagen utvecklas, och detta sker inte genom yttre tvång 

utan genom den inre viljan. Det är strävan i sig som ökar makt- och kraftkänslan, och här 

ligger lyckan: Inte i vare sig belöning eller straff. 

 Keys inverkan på demokratins genombrott har i detta arbete visat sig vara stort. De förslag 

hon lägger fram angående äktenskapet får rättsliga verkningar, och det bildningsarbete hon för 

har visat sig få framtida utslag. Hennes demokratianda följer i stort en linje från Platon över 

Hegel, och får en vidare följd i kommande generationer. Hennes rashygienska tankar blir 

verklighet, och folkhemmet byggs upp på denna grund. Nationalekonomi och socialpolitik 

skapar tillsammans de rätta förutsättningarna för välfärdsstatens framgång. Arbetet visar också 

att dagens tidsanda är ett uttryck för gårdagens: I och med att demokratin i sig innehåller 

värderingar som hör samman med folkhemmets, lider den nuvarande svenska folkanden: Ett 

identitetsbyte - som det talas mycket om idag - kan endast ske efter en väl genomförd 

granskning av historien. Att vägra erkänna sin tidigare identitet, innebär en stor fara: De gamla 

värderingarna ligger omedvetet kvar i systemet, och endast genom att lyfta fram dessa kan vi 

gå mot något nytt. 
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Bilaga 1: Herman Lundborgs förebyggande åtgärder: 
 
1. Ett energiskt upplysningsarbete bör bedrivas. Den allmänna meningen i landet bör i tal och skrift 

bearbetas med utgångspunkt från universitet, högskolor och seminarier. Landets läkare och lärare 

böra särskilt utbildas i ärftlighetslära och raskultur. Ansvarskänsla mot kommande släkten måste 

väckas. Ingen vuxen människa får vara okunnig om föräldraskapets höga betydelse, och alla må lära 

sig inse, vad välborenhet i biologisk mening vill säga. 

 

2. Rasbiologiska forskningsinstitut med uppgift att allsidigt utreda ärftlighetsfrågor och rashygieniska 

spörsmål böra snarast inrättas i alla kulturländer. Det har redan skett i Sverige. Instituten böra ledas 

efter genealogiska, medicinsk-biologiska och socialekonomiska principer. Kulturfolkens 

självbevarelseinstinkt borde nu efter världskriget mer än förr mana dem att utan dröjsmål sätta detta i 

verket. 

 

3. Svåra folksjukdomar, såsom alkoholism, könssjukdomar och tuberkulos, måste med kraft 

bekämpas. 

 

4. Ett enkelt och arbetsamt levnadssätt bland befolkningens alla lager jämte kroppsövningar och 

sund idrott äro att eftersträva. Lyx och ohejdade njutningsanspråk hedra intet folk, de motverka en 

rasutveckling i gynnsam riktning. 

 

5. ´Sociala sumpmarker´ böra dräneras genom kloka reformer och framsynt lagstiftning. Verkligt 

urartade individer - dylika förekomma i stort antal både i vårt land och i andra kulturländer - äga 

ännu ej nödig tillsyn och vård, utan påverka rasen i hämmande eller direkt skadlig riktning. Vi böra 

ägna befolkningspolitiska frågor den största uppmärksamhet, låtande de rashygieniska synpunkterna 

komma till sin fulla rätt. 

 

6. Stat och enskilda böra hjälpas åt att som motvikt mot den ofta ras- och folkhälsofientliga 

industrialismen uppbygga mönsterhem på landet. En sund, jordbrukande befolkning med god 

nativitet är ett villkor för ett folk, som ej vill urarta. En självständig bondeklass utgör grundstommen 

(´ryggraden´) i ett folk. Denna klass bör stödjas och omhuldas. Landsbygdens avfolkning måste 

sålunda kraftigt motarbetas, dock ej genom industrialisering där. Den inre kolonisationen bör 

befrämjas. 

 

7. Emigrationen, som åstadkommit en betydande åderlåtning av vårt folk, bör om möjligt regleras 

och hållas inom tillbördiga gränser. 

 

8. Åt invandringen måste också ägnas stor uppmärksamhet, så att ej undermåliga individer av 

främmande folkslag få obehindrat inflytta och bosätta sig i landet. Blandning mellan rasbiologiskt 

högt stående folk (som de skandinaviska) och andra sämre kvalificerade folkelement, t. ex. zigenare, 

galizier, vissa ryska folkslag m. fl., är avgjort förkastlig. 

 

9. Rashygienen, som är en  i sann mening fosterländsk rörelse, avseende att för framtiden stärka och 

förkovra vårt folk i kroppsligt och andligt avseende, bör kunna påräkna stöd från alla samhällslagers 

sida. 

 

10. Inom alla kulturländer böra vitt utgrenade nationalföreningar bildas, vilkas uppgift är att arbeta 

för raskultur samt för folkhälsans och sedlighetens höjande. 

 

                                                           (Lundborg, Degenerationsfaran. Stockholm 1922, s 29f) 
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