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Inledning 
Så länge som vi människor har funnits har vi försökt hitta sätt att kontrollera vårt 

barnalstrande på. Genom dekokter, örter, samlagsställningar och olika ritualer 

har människan genom årtusendena strävat efter att vinna över naturen för att 

mötas sexuellt utan att riskera att ge upphov till nya barn.  

 

Penisskydd användes bl.a. i det forntida Egypten och i kejsartidens Rom, och 

återuppfanns på 1500-talet. Den italienske anatomisten Gabriel Fallopius beskrev 

hur en linneduk indränkt i olika ämnen, trädd över ollonet, kunde skydda mannen 

från veneriska sjukdomar.1 I Sverige var det vanligt med kondomer tillverkade av 

djurtarmar ända in på 1930-talet.2 

 

År 1839 så uppfann däcktillverkaren Charles Goodyear en metod för att tillverka 

vulkaniserat gummi, och den moderna kondomen såg dagens ljus. Tillverkad i 

torrt, elastiskt gummi och mer tänjbar och billigare att tillverka än föregångarna, 

som oftast tillverkades av djurtarmar, slog kondomen igenom under 1800-talets 

andra hälft.3 

 

Precis som många andra unga killar födda på 90-talet eller senare har jag ett 

ganska avslappnat förhållande till preventivmedel. Gratis kondomer har aldrig 

varit svåra att få tag på, man kan nästan påstå att preventivmedel varit lika 

lättillgängliga för mig och mina kompisar som automatkaffe eller IKEA-kataloger. 

 

Att fundera över självklarheters (o)beständighet är en av historikerns 

favoritsysslor. Det var därför naturligt att jag började fundera över de där skålarna 

                                                   
 

 
1 Nationalencyklopedin, kondom. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kondom (hämtad 2017-10-
12). 
2 Dan Höjer, Inälvor på snoppen - kondomens historia. I Stina Andersson & Silvia Sjödahl (red.), 
Sex: en politisk historia, Alfabeta/Anamma i samarbete med Riksförb. för sexuell upplysning 
(RFSU), s. 101-107, Göteborg, 2003. 
 
3 Ibid. 
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med färgglada kondomförpackningar i väntrummet till ungdomsmottagningen 

som jag så länge tagit för givna. Precis som åttatimmarsdagen, den fria 

skollunchen och pressfriheten först kom till efter åratal av kamp för förändring 

måste väl samma sorts kamp ha lett till preventivmedlens tillåtande och 

populariserande? Det är denna kamp jag bestämt mig för att studera. Varför 

kämpade man för preventivmedel? Vilka olika sorters människor var inblandade 

och i vilka frågor gick de i polemik med varandra? Det kanske till och med är så att 

vår samtida uppfattning om preventivmedlens nytta inte överensstämmer med de 

som argumenterade för dem för hundra år sedan. Vi kanske tycker att deras 

argument var tokiga och kanske till och med direkt samhällsfarliga - men drar 

ändå nytta av deras verkningar idag.  

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera två tänkares argument för användandet 

av preventivmedel under 1900-talets första kvartal. Detta gör jag genom att 

jämföra ett antal skrifter författade av nationalekonomen och liberalen Knut 

Wicksell och anarkisten och agitatorn Hinke Bergegren. Studien fokuserar inte på 

preventivmedlens vara eller icke vara - som var en annan, samtida debatt - utan 

avser att analysera de argument som fördes fram från två olika debattörer 

tillhörande den förespråkande sidan. I denna studie ämnar jag undersöka hur 

olika argument kan användas för att underbygga snarlika slutsatser. 

Frågeställningar 
 

- Hur förhåller sig Wicksells och Begegrens argument till varandra? 

- Vilka äldre eller samtida idétraditioner bygger deras argumentation på?  

- I vilken utsträckning använder sig debattörerna av outtalade premisser? 

Teori och metod 
 

Historikern Hjördis Levin skriver i sin doktorsavhandling Masken uti rosen: 

nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910: propaganda och 

motstånd (1994) om de problem som den historiedemografiska forskningen stött 

på rörande familjeplaneringens historia. Det var enligt Levin svårt för såväl 
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ekonomiska historiker som sociologer och andra forskare att identifiera den 

minsta gemensamma nämnare som bestämmer när familjeplanering börjar 

accepteras som samhällelig praktik.4 De kvantitativa instrumenten var inte 

tillräckliga för forskningsfältet, varpå idé- och kulturorienterade forskare började 

ta sig an det. Historikern Kenneth Lockridge skriver i sin uppsats The Fertility 

Transition in Sweden: A Preliminary Look at Smaller Geographic Units, 1855-

1890 från 1983 att en hög grad av sekularisering är den enskilt viktigaste faktorn 

som spelar in i hur väl ett samhälle anammar familjeplanering.5 Med begreppet 

sekularisering avses här den samhällsprocess som består i att den organiserade 

religionen tappar mark till förmån för andra moralläror, världsåskådningar och 

institutioner.  

 

Sekularisering, skriver Levin, ersätter den kristna moralen och ger människor en 

känsla av att de "handlat rätt" trots att de i själva verket gått emot det inlärda 

fortplantningsmönstret och avvänjt sig den.6 Levin återkommer till 

sekulariseringens innebörd i sin egen avhandling och det är således hennes 

teoretiska ramverk som jag använder mig av i denna uppsats. Hur argumenterar 

man kring sedlighet, förnuft och sexualitet i avsaknaden av Gud? Förståelsen av 

såväl metafysiska och essentiella som materialistiska argument fördjupas med 

Lockridges sekulariseringsteori i bakhuvudet.  
 

För att svara på mina frågeställningar gör jag en jämförande närläsning av 

författarnas verk. I min läsning plockar jag ut de aspekter av källmaterialet som 

jag anser är relevanta att lyfta fram i jämförande syfte. Tillsammans med denna 

närläsning använder jag mig av en innehållslig idéanalys som teoretiskt-

metodologiskt stöd.  

                                                   
 

 
4 Hjördis Levin, Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : 
propaganda och motstånd, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Umeå : Univ.,Stockholm, 1994 s. 
21. 
 
5 K.A Lockridge, The Fertility Transition in Sweden: A Preliminary Look at Smaller 
Geographic Units, 1855-1890, Umeå, 1983.  
6 Levin 1994 s. 21. 



 
 

 

5 

Innehållslig idéanalys  
För att undersöka de argument som Wicksell och Bergegren framförde i debatten 

har jag valt att använda mig av en idé- och ideologianalys, med inslag av den 

specificerade analysmetoden innehållslig idéanalys. Detta är för att kunna 

identifiera och undersöka de argument som framträder i källmaterialet. Göran 

Bergström och Kristina Boréus beskriver i Textens Mening och Makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2012) hur denna form av 

textanalys är användbar när det gäller att identifiera vilka idéer som framträder i 

specifika dokument. Enligt Bergström och Boréus utmärks en idé av en viss grad 

av kontinuitet. Idéer, till skillnad från mer flyktiga attityder, uttryck och 

markeringar får sin bärkraft genom denna för uttolkaren spårbara kontinuitet. På 

samma sätt har ideologibegreppet en inneboende kontinuitet. 7 

 

Genom att fokusera på olika sätt att applicera metoden på texter enas de kring två 

skilda användningsområden där metoden nyttjas olika. Bergström & Boréus kallar 

dessa användningsområden deskriptiv samt ställningstagande forskning. Den 

deskriptiva halvan av idé- och ideologianalysen är inriktad på definierandet och 

inringandet av argument och idéer medan den ställningstagande delen utöver det 

även gör anspråk på att, som i kritisk forskning till exempel, avslöja dolda 

ideologiska funktioner inom institutioner.8 Evert Vedung karaktäriserar i Det 

rationella politiska samtalet : hur politiska budskap tolkas, ordnas och provas 

(1977) den innehållsliga idéanalysen som inriktad på en texts informativa 

innehåll. Preciserandet av innehållet är enligt Vedung kärnan i den innehållsliga 

idéanalysen.9 Bergström & Boréus menar att den innehållsliga idé- och 

ideologianalysen är deskriptiv till sin natur, trots att den inte är främmande för att 

pröva argument och på så sätt inte enbart agerar betraktande inför sitt 

                                                   
 

 
7 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s. 
140. 
8 Ibid s. 146-149. 
9 Evert Vedung, Det rationella politiska samtalet: hur politiska budskap tolkas, ordnas och prövas, 
Aldus/Bonnier, Stockholm, 1977, s. 19. 
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studieobjekt.10 Anledningen till detta är att den innehållsliga idé- och 

ideologianalysen strävar efter att presentera argument och idéer på ett så tydligt 

och avskalat vis som möjligt, varpå en “kritisk” blick avkrävs forskaren.11   

 

Eftersom denna undersökning främst är beskrivande kommer jag inte att nyttja 

den innehållsliga analysen fullt ut. Trots det är de frågeställningar som vägleder 

denna studie till viss grad av innehållslig art, särskilt den angående texternas 

outtalade premisser, vilket gör att Vedungs och Bergström och Boréus teoretiska 

litteratur ändå blir en viktig grund för mig att stå på i min analys.  

Källor 
 

Då jag främst använder mig av internet (Libris och Umeå Universitetsbiblioteks 

Album) för att göra efterforskningar och hitta källor så är det viktigt för mig att 

vara medveten om de källkritiska komplikationer som medföljer mina valda 

metoder. Då studiens syfte är att förstå två olika tänkares samlade uppfattningar 

och ståndpunkter i ett specifikt ämne går det inte att begränsa sig till enskilt 

utgivna verk. Trots detta är det fullt möjligt för mig som idéhistoriker att använda 

mig av det centrala källmaterial jag funnit för att identifiera de viktigaste idéer 

som tänkarna hade om ämnet.  

 

Hinke Bergegrens Kärlek utan barn (1910) är baserad på 5 föredrag som hölls i 

Stockholm 1910. Syftet med föredragen, som ingick i en av Bergegren initierad 

kampanj med samma namn, var att mobilisera arbetarklassen i kampen för 

preventivmedel. Mötena var välbesökta och omtalade och ledde bland annat till 

ett åtal mot Bergegren, som anklagades för att ha “sårat tukt och sedlighet”.12 

Bergegren friades i Stockholms rådhusrätt men dömdes senare mot sitt nekande 

till två månader i fängelse i Högsta Domstolen. Föredragen gav också upphov till 

                                                   
 

 
10 Bergström & Boréus 2012 s. 146. 
11 Jag använder här begreppet “kritisk” i ett sammanhang som relaterar till ordets ursprungliga 
betydelse, inte som en hänvisning till den forskning i spridda fält som brukar hänvisas till som 
“kritisk forskning”. 
12 Jonas Hammervald. Fängelse för sitt ja till preventivmedel. Södermalmsnytt. vol. 46 (17 
november-23 november 2012). www.stockholmdirekt.se/sodermalmsnytt (hämtad 2017-10-12). 
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en lag, antagen i riksdagen 1910, som straffbelade främjandet av kännedom om 

preventivmedel bland allmänheten. Lagen kallades i folkmun för “Lex Hinke”, 

efter Bergegren.13 Eftersom Kärlek utan barn är baserad på anteckningar till 

föredrag som Bergegren höll inför publik är den källkritiska aspekten viktig. Det 

är rimligt att anta att Bergegren riktade sig till arbetare och socialister, vilket 

innebär att det är möjligt att han använde sig av outtalade premisser och 

antaganden som ansågs som självklara för den progressiva publiken. 

Sammanhangen som föredragen hölls i är således ett ämne att återkomma till i 

studien.  

 

Efter åtalet mot Bergegren gav han samma år ut skriften Ljusets Fiender (1910), 

baserad på ett nytt föredrag. I föredraget, som kan beskrivas som en omarbetning 

av Kärlek utan barn med tillägg, gick han i stark polemik mot sina motståndare 

och lyfte preventivmedelsfrågan på ett ännu offensivare sätt än tidigare.  

 

År 1935 gav Bergegren ut skriften Begick jag ett misstag då jag propagerade för 

kärlek utan barn? : apropå dagens befolkningsskri : ett maningsord till Sverges 

arbetare (1935) där han, precis som titeln föreslår, diskuterar sitt agiterande för 

preventivmedel 25 år bakåt i tiden. Med tanke på att studiens syfte bl.a. är att 

ringa in Bergegrens tänkande i frågan är det viktigt att studera hur hans 

inställning till preventivmedel kan ha förändrats med tiden. Eventuella 

förändringar i Bergegrens attityd är därför viktiga att ringa in för att identifiera 

vad han ser som argumentationens kärna, det han aldrig gör avkall på.  

 

Bergegren författade under sin livstid ytterligare ett antal skrifter rörande 

preventivmedel och befolkningsfrågan.14 Dessa källor använder jag i den mån de 

är relevanta för de argument och frågeställningar jag väljer att belysa i denna 

uppsats.  

                                                   
 

 
13 Ibid. 
14 Hinke Bergegren, Ny könsmoral: en fortsatt vidräkning med sedlighetshyckleriet, [Sverges 
kommunistiska parti], [Stockholm], 1931; Hinke Bergegren, Sedlighetstjut mot natur och förnuft., 
Federativ, Stockholm, 1934. 
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Knut Wicksells Barnalstringsfrågan (1925) är baserad på ett föredrag som hölls i 

Stockholm 1925. Wicksell framhävde tydligt den nymalthusianska läran, som 

uppmanade till att utbilda om preventiva åtgärder för att förbättra hela samhället 

moraliskt, ekonomiskt och folkhälsomässigt.15 Enligt Wicksell och 

nymalthusianerna bar de själva på lösningen till många av samtidens problem. 

Wicksell var förutom preventivmedelsförespråkare även nationalekonom, varav 

hans argumentation i frågan ofta innehöll nationalekonomiska teser. Även Några 

ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med särskildt 

afseende på dryckenskapen (1880), baserad på två föredrag som hölls i Uppsala 

1880 och utgiven av författaren själv, är en stridsskrift för den nymalthusianska 

läran. I skriften utgår Wicksell ifrån svenskarnas höga alkoholvanor under 1800-

talets andra hälft och argumenterar för att användandet av preventivmedel skulle 

höja livskvaliteten hos befolkningen så avsevärt att alkoholmissbruket skulle 

minska bland befolkningen.16 Många av Wicksells föredrag hölls inför likasinnade, 

som medlemmar i nymalthusianska eller preventivmedelförespråkande samfund. 

Detta innebär att en del sanningar i Wicksells argumentation tas som självklara 

och kanske till och med är outtalade. De premisser han grundar sina teser på 

måste alltså studeras. Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och 

botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen (1880) höll även den inför 

publik, men eftersom publiken inte specificeras i verket är det rimligt att anta att 

åhörarna var en spridd skara, möjligtvis dragna till föredraget utifrån ett 

engagemang för nykterhetsfrågan.  

 

En av mina källor, en rapport författad av poliser som närvarat vid ett möte där 

både Wicksell och Bergegren talade, är ur en källkritisk synpunkt väldigt viktig att 

skärskåda. För det första så initierades mötet av det sällskap som Bergegren var 

med och grundade, Sällskapet för Humanitär Barnalstring, ett nymalthusianskt 

                                                   
 

 
15 Knut Wicksell, Barnalstringsfrågan: föredrag, hållet vid Nymalthusianska sällskapet, Bokf. 
Federativ, Stockholm, 1925. 
 
16 Knut Wicksell, Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med 
särskildt afseende på dryckenskapen: föredrag ... / caf Knut Wicksell, K. Wicksell, Uppsala, 1880. 
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sällskap med preventivmedelsförespråkande och, enligt historikern Sofia Kling, 

feministiska ambitioner.17 Sällskapet motarbetades, enligt Kling, från alla möjliga 

håll och kanter i samhället från sitt grundande 1911 till att verksamheten stannade 

av 1916. Bland annat var de under polisövervakning under stora delar av sin 

verksamhetstid, något som polisrapporten som jag använder som källa är ett bevis 

på.18 Rapporten, som är av mestadels refererande karaktär, analyseras därmed 

bäst med ett källkritiskt förhållningssätt. Hur korrekt refererar poliserna till 

Wicksells föredrag? Hur påverkas Wicksells föredrag av det faktum att föreningen 

mötte så hårt motstånd i sin samtid?  

 

Även Wicksell var en flitig skribent och hann under sin livstid med att författa 

ytterligare skrifter, artiklar och pamfletter rörande befolkning, preventivmedel 

och barnafödande.19 Dessa källor är viktiga för helhetsbilden av Wicksell som 

tänkare och lyfts i denna uppsats i den mån de kan kopplas till det specifika 

forskningsfält som berörs.  

Forskningsläge och litteratur 
 

Gällande de påtryckningar som fanns från statligt håll för att förbjuda 

preventivmedlen måste fenomenet förstås ur ett internationellt perspektiv. Den 

franske historikern Michel Foucault identifierade i sin bok Sexualitetens historia 

(2002) statsmakters vilja att motverka emigration samtidigt som de på olika sätt 

främjade barnafödande och folkhälsa. Han kallade fenomenet “biopolitik” och 

syftade då på de åtgärder som nationer nyttjade och nyttjar för att stärka det egna 

folkets ställning i relation till andra i form av befolkningsökning och ökad 

folkhälsa i de egna leden.20  

                                                   
 

 
17 Sofia Kling, Vi våga ej helt leva: barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska 
fertilitetstransitionen, Umeå universitet, 2007 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-996 (hämtad 2017-11-08). s. 109.  
18 Polisrapport från Sällskapet för Humanitär Barnalstring, 11/4 1914, Överståthållarämbetet för 
polisärenden (ÖÄ) 4, Utlänningsavdelningens arkiv, Stockholms Stadsarkiv (SSA). 
19 Bl.a. en del outgivna manuskript utgivna som: Knut Wicksell, Att uppfostra det svenska folket: 
Knut Wicksells opublicerade manuskript, 1. uppl., SNS förl., Stockholm, 2001. 
20 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 
2002. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-996
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Den forskning som gjorts om preventivmedelslagstiftningen i Sverige under det 

tidiga 1900-talet är förhållandevis mångsidig i det avseendet att det bedrivits 

inom många olika discipliner. Genusvetenskap, rättshistoria, sociologi och 

idéhistoria är några exempel på skilda forskningsfält som berört ämnet. Mycket av 

forskningen har varit influerad av den ovan nämnda Foucault, vars verk kan anses 

vara stilbildande inom fältet sexualhistoria. Historieprofessorn Roddy Nilsson kan 

nämnas som en av många av Foucault influerade forskare i Sverige.  

 

Inom ämnet svensk socialpolitik har både Roddy Nilsson och socionomen och 

författaren Leif Holgersson skrivit viktiga böcker, både Nilssons Kontroll, makt 

och omsorg : sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940 (2003) samt 

Holgerssons Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer 4 (2008) har varit 

viktiga för mig för att få en uppfattning om de sociala förhållanden som tjänade 

som gemensam grund för debattörerna i preventivmedelsfrågan. Viktig fakta 

rörande sekelskiftets sociala problem och hur man bar sig åt för att lösa dem har 

varit användbar för bakgrundsavsnittet i denna studie. Roddy Nilssons Foucault: 

en introduktion (2008) har även den varit viktig i min förståelse av Foucault och 

hans tankar om biomakt och sexualitet.  

 

Mycket av forskningen som bedrivits i ämnet har ofta försökt koppla de tankar och 

idéer som uppträdde i samband med debatten till diverse tankesfärer, det vill säga 

politiska ideologier eller läror, så som malthusianism, liberalism, socialism och så 

vidare. Detta framkommer bland annat i historikern Hjördis Levins 

doktorsavhandling Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i 

Sverige 1880-1910: propaganda och motstånd (1994) där hon reder ut begreppet 

“nymalthusianism”, men är även en beståndsdel i Annulla Linders 

doktorsavhandling i sociologi Moral politics: Abortion and capital punishment in 

Sweden and the United States, 1800-1980 (1998).21 Linders tittar på 

                                                   
 

 
21 Hjördis Levin, Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : 
propaganda och motstånd, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Umeå : Univ.,Stockholm, 1994. 
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arbetarrörelsen i Sverige och hur den försökte sammanfoga arbetsrättsliga krav 

med barnalstringsfrågan. Försöken att överbrygga gapet mellan den “privata” och 

den “offentliga” sfären i politiken är högaktuella studieobjekt i frågan, då Linders 

tecknar utvecklingen mellan att behandla preventivmedelsrelaterade frågor som 

för “privata” för att betecknas som politik till att föras fram i rampljuset och bli en 

offentlig angelägenhet.22  

 

Historieprofessorn Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet till rätta - studier i 

svensk folkhemspolitik (2010) förtäljer den svenska välfärdsstatens historia med 

betoning på dess utopiska inslag. Den sociala ingenjörskonsten, sexual- och 

bostadspolitiken, det som rörde människans samliv och mest intima vrår både 

inspirerade till och formades av det svenska välfärdsstatliga projektet under 1900-

talet. De inledande tre kapitlen i Hirdmans bok är av särskild vikt för mig då 

utopister som bl.a. Hinke Bergegren där diskuteras.  

 

Historikern Sofia Kling skriver i sin avhandling Vi våga ej helt leva : 

barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen 

(2007) om preventivmedelsdebatten i Sverige mellan åren 1880-1940 ur ett 

poststrukturalistiskt genusperspektiv. Kling studerar både debatten så som den 

yttrade sig i propaganda och press men belyser även de individuella beslut och 

attityder som låg bakom användandet av preventivmedel hos personer under 

perioden. För att göra detta använder sig författaren av brev och vittnesmål från 

RFSU. De manliga normer som premierar ansvarstagande och beskyddande 

egenskaper utmanades, menar Kling, till viss grad av 

preventivmedelsförespråkarna. Detta eftersom de i stället för att förespråka 

avhållsamhet erkände kvinnans sexualitet genom propagerandet för sexuella 

relationer som inte resulterade i barn. Enligt Kling var de vanligaste 

preventivmedlen, kondom och avbrutet samlag, starkt beroende av mannens 

förmåga till att ta initiativ och därmed männens ansvar, inte bara i sängkammaren 

                                                   
 

 
A Linders. (1998). Moral politics: Abortion and capital punishment in sweden and the united 
states, 1800-1980. www.proquest.com (hämtad 2017-10-12). 
22 Linders 1998. 

http://www.proquest.com/
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utan även ute i samhället. Kling menar att det enda preventivmedlet som inte 

kunde kopplas till manlighet var abort, som således stannade i den kvinnliga 

intressesfären.23  

 

För att komma huvudpersonerna Bergegren och Wicksell närmre har jag läst ett 

antal biografier och sammanfattande texter. Nationalekonomen Mats Lundahls 

bok Fem svenska ekonomer : Knut Wicksell, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, Torsten 

Gårdlund, Staffan Burenstam Linder: vad skrev de egentligen? (2009) är ett verk 

som i kapitlen Befolkningsökning och avtagande avkastning: Knut Wicksell och 

fattigdomens orsaker samt Knut Wicksell om befolkning och fattigdom: En 

allmän jämviktsanalys sätter Wicksell i ett historiskt och disciplinärt 

sammanhang.24 Lundahl tolkar, förklarar och djupdyker in i Wicksells teorier från 

ett nationalekonomiskt perspektiv, ett viktigt komplement för förståelsen av 

tänkaren Knut Wicksell.  

 

Hans Lagerbergs biografi Små mord, fri kärlek: en biografi om Hinke Bergegren 

(1992) behandlar Bergegrens liv och politiska gärning. Extra intressant för min 

studie är kapitlet Kärlek utan barn som tar upp Bergegrens livslånga kamp för 

preventivmedel, berättat ur en vinkel som växlar mellan politisk idéhistoria och 

närgående personporträtt.25 Lagerberg kompletterar min studie genom att tillföra 

detaljer om Bergegrens uppväxt, tidiga influenser och politiska mognadsprocess.  

 

Hjördis Levin har i sin doktorsavhandling gett en djuplodande kronologi över 

nymalthusianismen och preventivmedelsdebatten i Sverige under sekelskiftet 18-

1900. Hon beskriver övergången mellan det förindustriella till det industriella 

                                                   
 

 
23 Sofia Kling, Vi våga ej helt leva: barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska 
fertilitetstransitionen, Umeå universitet, 2007 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-996 (hämtad 2017-11-08). 
 
24 Mats Lundahl, Fem svenska ekonomer: Knut Wicksell, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, Torsten 
Gårdlund, Staffan Burenstam Linder : vad skrev de egentligen?, Timbro, Stockholm, 2009, s. 25-
83. 
25 Hans Lagerberg, Små mord, fri kärlek: en biografi om Hinke Bergegren, Carlsson, Stockholm, 
1992, s. 235-272. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-996
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Sverige som en brytpunkt gällande relationer mellan män och kvinnor och kopplar 

även samman detta med den diskursiva förändring i politik som skedde mellan 

det hon karaktäriserar som ett idealistiskt synsätt som började ersättas med ett 

materialistiskt. Levin utgår ifrån pressmaterial, flygblad, mötesprotokoll och 

privat korrespondens för att skriva en omfattande och genomgripande analys som 

har visat sig väldigt användbar för denna studie.26  

 

 

I antologin Sex: en politisk historia (2003) skriver Silvia Sjödahl under rubriken 

Alla tiders upplysning om den sexualpolitiska utvecklingen mellan åren 1900 till 

1929. Sjödahl fokuserar på de politiska aktörer som var verksamma under 

perioden och tecknar en bild av en brokig skara högröstade agitatorer vars åsikter 

gick isär och in i varandra om vartannat.27 Detta kapitel har använts i 

ämnesorienterande syfte men har inte citerats eller refererats. Även Dan Höjers 

bidrag Inälvor på snoppen - kondomens historia har varit användbar. 

 

Idéhistorikern Lena Lennerhed har ägnat sitt yrkesliv åt att studera sex och 

reproduktion i Sverige, bland annat som redaktör för antologin Seklernas sex: 

bidrag till sexualitetens historia (1997) tillsammans med Åsa Bergenheim. Två 

kapitel i antologin är av särskilt intresse för denna studie, ett av Hjördis Levin 

med titeln Från nymalthusianism till folkhälsa. Sexualdebatt och socialpolitik 

1880-1936 och ett av Elisabeth Elgán med titeln När sex blev politik. Levin 

presenterar i kapitlet en koncentrerad sammanställning av sin avhandling som 

fungerar som en bra sammanfattning av hennes gärning och tänkande i ämnet 

utan att vara för kort och innehållsfattig.28  

 

Lennerhed medverkar även i antologin Efter arbetet: studier av svensk fritid 

(2001). I kapitlet En modern sexualitet diskuterar Lennerhed olika föreställningar 

                                                   
 

 
26 Levin 1994. 
27 Andersson & Sjödahl (red.) 2003 
28 Hjördis Levin. Från nymalthusianism till folkhälsa. Sexualdebatt och socialpolitik 1880-1936. I 
Seklernas sex: bidrag till sexualitetens historia, Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed (red.), s. 204-
218. Stockholm: Carlsson 1997. 
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om en sexuell revolution under 1900-talet.29 Genom att utgå ifrån förändringar i 

beteendemönster och attityder kopplade till sexuella aktiviteter under 1900-talet 

identifierar Lennerhed ett antal föreställningar och normer som kommit till eller 

förändrats de senaste 100 åren. Till exempel noterar hon hur sexualitetsbegreppet 

under 1900-talet allt mer knöts till paret istället för individen, ett brott med 

tidigare gällande uppfattningar. Lennerhed skriver att “Denna erotisering av 

äktenskapet var uttryck för ett nytt ideal”.30  

Disposition 
 

För att tillföra kontext till uppsatsen inleder jag med en bakgrundsbeskrivning av 

svensk socialpolitik under decennierna föregående 1910 med fokus på åtgärder 

som kretsade kring fattiga och ogifta mödrars situation i samhället. Barnhem, 

fattigvård och sjukvård är extra intressanta i detta avseende. Detta eftersom de 

missförhållanden som rådde inom dessa institutioner gav upphov till kritik, något 

som de mest radikala preventivmedelsförespråkarna använde sig av i sin kamp för 

födelsekontroll. En redogörelse för nymalthusianismen ingår även i 

undersökningens bakgrundsdel. I analysen görs en jämförande läsning mellan 

Bergegren och Wicksell med nedslag i specifika beröringspunkter. Dessa 

beröringspunkter delas in i tre kapitel. Författarna jämförs utifrån följande 

rubriker: 

 

- Preventivmedel som botemedel mot alkoholism 

- Preventivmedel, fattigdom, elände och krig  

- Preventivmedel och kvinnoförtryck 

 

Efter dessa kapitel följer en diskussion med slutsatser samt en 

sammanfattning. 

                                                   
 

 
29 Lena Lennerhed. En modern sexualitet. I Efter arbetet: studier av svensk fritid, Peder Aléx & 
Jonny Hjelm (red.), s. 142-158. Lund: Studentlitteratur 2001.  
30 Ibid s. 150. 
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Bakgrund  

Det tidiga 1900-talets Sverige var präglat av stora klasskillnader, social misär och 

motsättningar mellan fattiga och rika. Det var en turbulent tid, då riksdag och 

regering försökte med kontrollerande åtgärder för att tygla den då ännu mycket 

unga och radikala arbetarrörelsen. En av många frågor som debatterades under 

denna tid var den om preventivmedel. Striden stod, grovt förenklat, mellan de 

konservativa, som med sin organiska syn på staten förordade förbud. Enligt dessa 

debattörer var användandet av preventivmedel inte bara farligt ur en geopolitisk 

synvinkel, då de fruktade befolkningstillväxtens stagnering, utan även förkastligt 

med hänsyn till bibeln och den kristna tron.31 Förespråkarna, å andra sidan, kom 

ofta från liberala och socialistiska miljöer, och argumenten skiftade därmed 

beroende på vem man frågade. Det fanns de radikala socialisterna som hävdade 

att preventivmedel kunde hjälpa till att kontrollera arbetarklassens numerära 

tillväxt och därmed motverka arbetslöshet, de förbudsvägrande liberalerna som 

hänvisade till alla människors rätt att göra vad de vill, och många andra.  
 

Den snabbt ökande folkmängden vid 1800-talets slut ledde till att svenskarna nu 

levde mer trångbott än någonsin. Det agrara samhället höll på att fasas ut till 

förmån för det urbana och industrialiserade samhället, vilket ledde till en hastig 

inflyttning till städerna. Människor i jakt på arbete trängdes i små, illa planerade 

bostäder som uppfördes i städerna som följd av det skriande behovet av husrum. 

Nya offentliga platser såsom gränder, gator och torg togs i bruk som samlingsrum 

för yngre generationer som ännu inte bildat familj och stadgat sig.32 En av 

följderna av dessa umgängesformer var bland annat att samhällets dominerande 

skikt för första gången kom i direkt fysisk kontakt med de horder av ungdomar 

som drog runt i städerna. Problemet med det ökande antalet till synes 

skrämmande ungdomarna märktes även i statistiken: år 1890 var mer än 25% av 

                                                   
 

 
31 Leif Holgersson, Socialpolitik och socialt arbete: historia och idéer, 4., [aktualiserade och 
kompletterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2008. s. 265. 
32 Roddy Nilsson, 2003. Kontroll, makt och omsorg : sociala problem och socialpolitik i Sverige 
1780-1940, Lund: Studentlitteratur. s. 248-251. 
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Stockholms befolkning under 15 år gamla, med vissa stadsdelar som överträffade 

dessa siffror med råge.33 

  

Debatt uppstod på olika håll i samhället rörande ungdomarnas moraliska 

karaktär. Präster, lärare och andra auktoritetsfigurer i samhället varnade för att 

ungdomarna utgjorde ett hot mot den kristna moralen och samhällets 

gemensamma grundvalar. Gatan blev en motpol till hemmet, som till skillnad från 

det förstnämnda karaktäriserades av ordning och reda, hierarki och fostran. 

Genomgående för kritiken var att den riktades uppifrån, det vill säga att över- och 

medelklassens vuxna förfasade sig över arbetarklassens barn.34 

 

År 1896 tillsattes i riksdagen den så kallade Tvångsuppfostringskommittén, 

instiftad för att undersöka alternativ till fängslandet av ungdomar som begick 

lagbrott. Istället för att straffa ungdomar kom man fram till att det var lämpligare 

att placera dem i särskilda uppfostrings- och räddningshem, som utgjorde mer 

passande miljöer för barn. Lagarna om tvångsuppfostran samt om uppfostran av 

vanartade och sedligt försummade barn klubbades igenom 1902 och kan sägas 

vara de första stegen som togs mot vår nuvarande barnavårdslagstiftning.35 Man 

omhändertog dock inte endast brottsliga barn och unga, även de som ansågs 

“vanartade” kunde försättas i tvångsuppfostran.36 Utmärkande för dessa åtgärder 

var att de riktades mot arbetarnas barn, som till skillnad från medel- och 

överklassens barn inte längre ansågs vara en privat angelägenhet utan 

behandlades i högsta grad som en offentlig angelägenhet.  

 

Den franske historikern Michel Foucault identifierade från 1700-talet och framåt 

en alltmer framåtskridande politisering av sexualiteten och reproduktionen som 

hade sitt ursprung i liberalismens och nationalstatens utveckling.37 Att kontrollera 

                                                   
 

 
33 Nilsson 2003 s. 247. 
34 Ibid s. 248. 
35 Ibid s. 252. 
36 Uppfostran åt vanartade och sedligt försummade barn. Svensk läraretidning. 12/2 1902. Via 
Projekt Runeberg http://runeberg.org/svlartid/1902/0129.html (Hämtad 2017-10-12). 
37 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, Égalité, Malmö, 2008 s. 118. 
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befolkningen, särskilt de unga, var i linje med de idéer som Foucault identifierat. 

Det moderna straffsystemet syftade inte till att fysiskt skada de intagna längre, 

snarare fokuserade man på att disciplinera och tukta. Detta går i linje med den 

tvångsuppfostran som beskrivs ovan. Roddy Nilsson skriver i sin Foucaultbiografi 

att ”De nya makttekniker som växte fram under 1800-talets lopp kom att inrikta 

sig mot hjärtat, tanken, viljan, sinnelaget, mot vad Foucault med ett 

sammanfattande ord kallar ’själen’.”38 

 

Den tvångsuppfostran och disciplinering som ägde rum var för att tala med 

Foucault ett försök till att ordna in barnen i det kapitalistiska samhället, som 

behövde deras kroppar i samhället och i produktionen.39  

 

Mot 1800-talets slut började befolkningstillväxten gradvis minska i tal. 40 

Emigration och en övergripande anpassning till det urbana samhället bland 

svenskarna var några av orsakerna till att det genomsnittliga antalet barn i 

familjer sjönk. Arvet från decennierna tidigare, med starka statliga instanser som 

inrättats för att styra och kontrollera en alltjämt växande befolkning, hade etsat 

sig in i det kollektiva medvetandet samtidigt som oroade röster tog ton för att 

adressera den sjunkande nativiteten.  

 

Helt plötsligt blev sexualiteten en allmän fråga att diskutera i politiska och 

samhälleliga sammanhang. Frågor kring vilka orsaker som låg bakom de 

sjunkande födelsetalen och vad som kunde göras åt problemet väcktes på ett sätt 

som aldrig förr. Diskussionen baserades på moraliska och nationalistiska idéer, 

vilka gjorde gällande att nativitetens nedåtgående kurva kunde kopplas till 

föreställningar om nationens förfall och folkets promiskuösa och okristliga 

leverne.41 Uppfattningen om att den sjunkande nativiteten var en negativ 

företeelse var dock långt ifrån konsensus.  

                                                   
 

 
38 Nilsson 2008 s. 102. 
39 Nilsson 2008 s. 123. 
40 Nilsson 2003 s. 229. 
41 Nilsson 2003 s. 229. 
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Enligt Elisabeth Elgán var införandet av preventivlagen (Lex Hinke) år 1910 den 

första sexualpolitiska åtgärden i svensk historia. Den lagstiftning som återfinns i 

historien som bestraffat företeelser som hor, tidelag, abort eller äktenskapsbrott 

är enligt Elgán inte sexualpolitiskt motiverade. Istället, menar Elgán, var dessa 

förindustriella lagars enda syfte att  upprätthålla ordning och egendom i ett 

samhälle.42 Elgán menar att det äldre samhället var “ett funktionalistiskt samhälle 

där alla, enligt idealen, hade en av födsel och hävd anvisad plats”.43 Att klä sig i 

kläder tillhörande det motsatta könet, ha sex utanför äktenskapet eller onanera i 

sällskap med djur förbjöds, enligt Elgán, eftersom det hotade det äldre samhällets 

funktion och ordning. Sexualitet som politiskt begrepp är för Elgán en historisk 

konstruktion som inte kan dateras längre bak i historien än till på 1800-talet. 

Författaren anknyter till Foucaults biopolitik när hon förklarar det framväxande 

samhälleliga intresset av att kontrollera och studera människors reproduktion och 

sexualitet under 18- och 1900-talet.  

Nymalthusianismen  
 

En av de politiska teorier som fick fäste hos människor under denna tid var 

nymalthusianismen, en befolkningsfilosofi utarbetad av den engelske prästen och 

nationalekonomen Thomas Malthus (1766-1834). Malthus menade att 

befolkningstillväxten behövde tyglas genom uppskjutna äktenskap, 

födelsekontroll och folkbildning som syftade till minskat barnafödande. 

Anledningen till detta var att det enligt Malthus fanns ett tak för hur många 

invånare ett samhälle (eller en planet) kunde ha innan resurserna började sina. I 

princip hävdade Malthus att naturen tillhandager människan en viss mängd 

resurser som endast kan erbjudas till ett visst antal människor. Överbefolkning 

                                                   
 

 
42 Elisabeth Elgán. När sex blev politik. I Seklernas sex, Bergenheim & Lennerhed (red.), s. 219-
231. Stockholm: Carlsson 1997. 
 
43 Ibid s. 221.  
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var enligt Malthus en följd av en avsaknad av ett kalkylerat och rationellt 

barnafödande. 44 

 

Då Malthus avvisade alla tankar som kretsade runt användandet av 

preventivmedel, abort eller praktiserandet av orala eller anala samlag som ett sätt 

att nå riskfri njutning uppstod skiljaktigheter mellan hans mer ortodoxa och 

oortodoxa anhängare. Nymalthusianismen myntades som begrepp på 1880-talet, 

decennierna tidigare hade teoribildningen och alla dess olika inriktningar helt 

enkelt refererats till som malthusianism.  

 

En av de mest inflytelserika anhängarna till Malthus teorier var den brittiske 

läkaren och författaren George Drysdale. Drysdale, som i boken The Elements of 

Social Science; or, physical, sexual, and natural Religion. An Exposition of the 

true Cause and only Cure to the three social Evils: Poverty, Prostitution and 

Celibacy (1854) drog upp de nymalthusianska huvuddrag som bland annat kom 

att påverka svenska tänkare, däribland Knut Wicksell.  

 

Drysdale menade, precis som Malthus, att överbefolkningen utgjorde det största 

hotet mot all mänsklig samvaro. Vi födde fler barn än vad jorden kunde mätta och 

fyllde arbetsmarknaden med alldeles för många fler arbetare än vad det fanns 

arbeten. Där Malthus föreslog uppskjutna äktenskap och periodiskt celibat som 

lösningar menade Drysdale att människans sexualitet var viktig att bejaka. 

Preventiva samlag, det vill säga samlag utan barnalstrande som slutgiltigt resultat, 

var enligt Drysdale det enda sättet att få bukt med de tre farligaste företeelserna 

som förgiftade människans samhällen: fattigdom, prostitution och celibat. 45 

 

Drysdale föreställde sig en framtid där människorna levde i hälsosamma 

förhållanden, varken berövade på sin sexualitet eller nedtyngda av det ofrivilliga 

familjelivets ok. Att praktisera säkert sex var för Drysdale inte bara ett nöje utan 

                                                   
 

 
44 Levin 1994 s. 34. 
45 Levin 1994 s. 41-43. 
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även en mänsklig plikt. Han menade till och med att samhället fullständigt 

urartade utan säkert sex: gifta män gick till de prostituerade och de nervösa och 

fattiga försätter sig själva i celibat. Drysdale såg på sin samtid med oro och rädsla.  

 

Den nationalekonomiska och samhällspolitiska aspekten i Drysdales läror gjorde 

att människor från vitt skilda bakgrunder kunde ansluta sig till 

nymalthusianismen; den gjorde nämligen anspråk på att minska 

klassmotsättningarna i samhället utan att för den sakens skull vara revolutionär. 

Om arbetarna får möjlighet att använda sig av preventivmedel så fick de, enligt 

Drysdale, chansen att kontrollera sitt eget antal och därmed inte behöva slåss om 

arbetstillfällen längre. Genom att inte föda ett okontrollerbart antal barn behövde 

arbetarna inte längre slåss om resurser eller arbete inom den egna klassen; 

Drysdale föreställde sig till och med att detta kunde användas som 

förhandlingsmetod gentemot arbetsgivaren. Möjligheten att kontrollera det egna 

antalet var enligt Drysdale en möjlighet att hävda sin rätt gentemot överheten 

utan att behöva hänfalla till åtgärder som revolution eller strejk.46 

 

En tidig svensk nymalthusian var läkaren och agitatorn Anton Nyström, som 

rasade mot de fattigas barnalstring, bland annat i skriften Fattigdom och 

barnalstring från 1911. Det var, enligt Sofia Kling, för Nyström en hänsynslös 

handling att som fattig föra fler barn till världen än vad den egna ekonomin kunde 

hantera. Enligt Kling menade Nyström ”(…) att fattiga, arbetare med låga 

inkomster, lägre tjänstemän och även skollärare borde begränsa sitt barnafödande 

för att inte öka eländet och ligga fattigvården till last.”47  Nyströms avsmak inför 

fattigdomen hängde alltså ihop med ett förakt för de institutioner vars uppgift det 

var att ta hand om samhällets olycksbarn. Vidare menade han att statliga åtgärder 

för att förmildra fattigdomens effekter hos föräldrar till stora barnaskaror var 

skadliga, och förordade i nymalthusiansk anda begränsande och straffande 

åtgärder för att få bukt med problemet.48  

                                                   
 

 
46 Levin 1994 s. 43. 
47 Kling 2007 s. 111. 
48 Ibid.  
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Preventivmedel som botemedel mot alkoholism 

Bergegren som genetiker  
 

eugeniʹk [-je-] (av eu- och verbalroten gen- ’föda’, jämför grekiska eugenēʹs 

’av god ras’, ’av god börd’), idén att förbättra människan genom biologisk 

förädling.49 

 

I Kärlek utan barn (1910) skriver Bergegren om vikten av ett kontrollerat 

barnalstrande. Argumenten är många, varav en del tangerar den under 

sekelskiftet 18-1900 så populära eugeniken. Varför, skriver han, ägnar 

mänskligheten så stor möda åt att förädla och förbättra våra husdjur genom 

selektiv avel men inte oss själva? Att sätta barn till världen som på grund av sina 

anlag tvingas dras med sjukdomar och handikapp är för Bergegren djupt 

ansvarslöst.50  

 

De ärftliga tillstånd som Bergegren räknar upp är både fysiska åkommor och 

mentala sjukdomar. De eugeniska tankegångarna framträder tydligast när han 

talar om anlag för vanor och beteenden som inte nödvändigtvis behöver utgöra 

mentala sjukdomar. Bergegren lyfter exempel på hur alkoholism och brottslighet 

går i arv och illustrerar ärftlighetens påverkan på människan på olika sätt. Bland 

annat skriver han så här i ett förklarande stycke:  

 
Grirou meddelar om en man, som hade den besynnerliga vanan, att då han sov ligga på 

rygg med högra benet korsat över det vänstra. En hans dotter visade samma vana nästan 

redan från födelsen och bihehöll den trots försök gjorts att kurera henne därifrån. När i 

                                                   
 

 
49 Nationalencyklopedin, eugenik. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eugenik (hämtad 2017-10-
20). 
50 Hinke Bergegren, Kärlek utan barn: föredrag, Stockholm, 1910, tillgänglig i faksimil via 
Kungliga Bibliotekets databas Regina, regina.kb.se s. 21. 
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sådana, om jag så må säga, obetydligheter ärftlighetslagen gör sig gällande, bör envar 

förstå vilken roll den spelar, då det t. ex. rör våra begär och lidelser.51  

 

Bergegren använder sig ständigt av till synes ofattbara historier om 

olycksdrabbade familjer, där barn som t.ex isolerats från sina familjer visat sig 

bära på liknande anlag för mordbrand, stöld eller andra brott som sina föräldrar. 

 

I ett stycke tar Bergegren upp studier som gjorts på alkoholister i USA, Frankrike 

och Tyskland och menar att alkoholismens ärftlighet är så pass påvisbar att 

preventiva åtgärder för de med sådana anlag hade gagnat alla. Följaktligen skriver 

han att de alkoholister som inte skulle kunna tänka sig ha alkoholister till barn bör 

avstå från äktenskap och befruktning då risken för att det skulle hända är mycket 

stor.52  

Wicksell som social reformatör 
 

I Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med 

särskildt afseende på dryckenskapen (1880) skriver Wicksell om alkoholism och 

dess orsaker. Skriften, utgiven av den då blott 29-årige Wicksell, undersöker 

överbefolkningens konsekvenser för det mänskliga samlivet med utgångspunkt i 

den nymalthusianska filosofin.53  

 

För Wicksell är alkoholismen ett symptom på en mycket större sjukdom: 

fattigdom. Wicksell ser fattigdomen som infriandet av en nymalthusiansk 

profetia: naturresurserna är inte tillräckliga, varpå människor tvingas till 

arbetslöshet, svält, trångboddhet och i värsta fall hemlöshet. Han berättar en 

anekdot om ett besök hemma hos en skomakare som bodde så trångt att familjens 

enrummare både agerade sovrum, kök och verkstad för den stora familjen. 

Retoriskt frågar han läsaren: ”kan man ett ögonblick undra på, om denne 
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52 Ibid s. 26. 
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skomakare, så snart han fått en ledig stund från sitt arbete, skyndar ut från detta 

hem, från denna förpestade håla, som han nödgas kalla sitt hem, och bort till den 

enda fristad, som i allmänhet står honom öppen, nämligen krogen?”. 54 

 

Wicksell sträcker ut ett varningens finger till nykterhetsrörelsen: för att få bukt 

med alkoholismen räcker det inte, menar han, med krogförbud och 

rusdrycksförbud. Problemets kärna ligger i de sociala sammanhang som skapar 

alkoholism, nämligen överbefolkning.55 

 

Men varför dricker andra grupper i samhället också, de som inte kan sägas vara 

fattiga? Wicksell tar här upp studenters alkoholvanor som ett exempel, och pekar 

på statistik rörande medelåldern för giftemål i Sverige. Medel- och överklassen, 

menar Wicksell, gifter sig ännu högre upp i åldrarna än arbetarklassen. Faktum 

är, säger han, att de bildade männen är sämst lottade när det kommer till att få 

möjlighet att bilda familj. För Wicksell utgör detta en sorts andlig fattigdom.56 

Han antyder även att avsaknaden av preventivmedel gör det svårare för den 

karriärsbyggande medelklassen att finna kärleken utan att behöva förhålla sig till 

familjelivets kostnader tidigt i livet.57  

Likheter och skillnader 
 

De argument som både Bergegren och Wickell använder sig av för att koppla 

användandet av preventivmedel till en minskning i antalet alkoholister skiljer sig 

stort ifrån varandra. Intressant här är faktumet att båda argumenterar för samma 

sak, men på diametralt olika sätt och utifrån väsentligt skilda utgångspunkter. Där 

Wicksell ser preventivmedel som ett verktyg för att förebygga utvecklandet av 

alkoholism hos individer är det för Bergegren viktigast att förhindra spridandet av 

alkoholism från de redan drabbade till kommande generationer. 

                                                   
 

 
54 Ibid s. 9. 
55 Ibid. 
56 Ibid s. 14-16. 
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Bergegrens teoretiserande om genetik, anlag och eugenik är byggd på statistik och 

undersökningar. Han bereder trots detta mycket utrymme för hörsägen och 

spekulation i sin framställning och använder sig främst av anekdotisk bevisföring. 

Genomgående i argumentet finns föreställningen om att vårt genetiska arv 

bestämmer mer än vad vi kanske inledningsvis tror om oss själva och våra 

personligheter. Bergegren förnekar omgivningens roll i formandet av personen 

genom att konsekvent hänvisa till historier om barn som tagit efter sina föräldrars 

personlighetsdrag trots uppväxt i fosterfamiljer. Viljan att kontrollera och främja 

folkets själsliga “hygien” är för Leif Holgersson karaktäristisk med den sedermera 

framväxande socialdemokratiska välfärdspolitiken. Paradoxalt nog menar 

Holgersson att det var denna kombination av “hygien, ordning, rationalitet och 

skötsamhet” som tillsammans med en socialdemokratisk välfärds- och 

fördelningspolitik stakade ut vägen för det svenska folkhemsbygget.58 

 

Wicksell tittar på hur materiella förhållanden, såsom arbetarnas fattigdom och 

trångboddhet så väl som studenternas ekonomiska och sociala situation för att 

förklara hur alkoholismen gror i befolkningen. Det är en rationell analys, ständigt 

grundad i statistik rörande alkoholkonsumtion men även nationalekonomisk 

teori. På samma sätt som Bergegren tillskriver Wicksell inte alkoholisterna någon 

riktig agens i ordets mening, båda ser alkoholismen som ett tillstånd som den 

egna individen inte kan åtgärda på egen hand. Trots detta går det, något 

paradoxalt, att i Bergegrens argument urskilja en viss tilltro till alkoholisten som 

en ansvarstagande individ, förmögen att begränsa sin reproduktion för 

kommande generationers bästa. Annulla Linders lyfter i sin avhandling att 

preventivmedelsmotståndarna ofta framhävde alkoholister och andra oönskade 

element som ointresserade av att använda preventivmedel. De varnade för att ett 

ökat användande av preventivmedel hos befolkningen skulle innebära ett högre 

antal födslar i de lägre klasserna i proportion till befolkningen.59 Det är möjligt att 
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det var dessa motståndares argument som Bergegren sökte besvara i sin egen 

argumentation.  

 

Roddy Nilsson skriver om den alkoholistlag från 1913 som möjliggjorde 

tvångsvård av missbrukare och lyfter särskilt alkoholismens könsmässiga 

dimensioner. Enligt Nilsson var missbruket som samhällsproblem alltid 

förkroppsligat i en karaktär av manligt kön. Lagen var enligt Nilsson instiftad för 

att “möjliggöra tvångsåtgärder mot män vars missbruk medförde fattigvårdsbehov 

hos deras familjer.”60 Vidare skriver han att (enbart) en fallenhet för kopiöst 

drickande inte nödvändigtvis behövde medföra tvångsåtgärder. Det var först när 

mannens roll som försörjare och familjefar hotades eller han utgjorde en direkt 

fara för sig själv och andra som han blev ett problem för samhället att ta itu med.61 

Även för Wicksell så är alkoholisten en man, som lockas till flaskan till följd av 

hårt arbete och trångboddhet. Även den alkoholiserade studenten, som i Wicksells 

fall får illustrera missbrukets grogrund i de övre klasserna är konsekvent refererad 

till med manliga pronomen. Det han behöver är “att lefva tillsammans med en 

älskad qvinna, stifta familj och föda barn.”62 

 

Bergegrens könande är av en mer ambivalent natur. Oftast refererar han till 

alkoholisten som en man, som precis som i Wicksells fall skadar sin omgivning 

genom sitt leverne. Då Bergegren i sin framställning fokuserar på arv och 

genetiska anlag är det dock inte lika enkelt enkönat som hos Wicksell. Alkoholism 

skylls stundtals endast på fadern men i vissa fall även på båda föräldrarna. Trots 

detta går det inte att påstå att Bergegren tillskriver båda föräldrar lika mycket 

inflytande över sina barns alkoholvanor. Det är för honom mannens alkoholism 

som är dominant, vilket leder till att han aldrig lyfter exempel där kvinnan 

beskrivs som en last för sin familj på grund av sitt missbruk. Det är enbart 

mannens missbruk som utgör ett hot.  

                                                   
 

 
60 Nilsson 2003 s. 237. 
61 Ibid s. 238. 
62 Wicksell 1880 s. 14. 
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Preventivmedel, fattigdom, elände och krig  

Wicksell och tilltron till siffrorna 
 

Wicksell menar, efter nymalthusianismens modell, att fattigdom uppstår ur 

överbefolkning. Då människosläktet förökar sig till ett större antal än vad naturen 

kan tillgodose resurser till blir resultatet att väldigt många får dela på väldigt lite. 

Botemedlet, menar Wicksell, är att begränsa befolkningstillväxten genom 

uppskjutna äktenskap, popularisering av preventivmedel och införandet av en 

begränsning av antal barn tillåtna per hushåll (det så kallade tvåbarnssystemet).63 

 

I sitt tal 1880 lägger Wicksell fram en historisk tillbakablick över mänsklighetens 

historia för att illustrera hur överbefolkning alltid har lett till fattigdom och 

grymheter. Det är i tider av hunger som människor startar revolutioner, hängett 

sig åt kannibalism och människooffer och gått i krig med varandra. Lundahl 

skriver att Wicksell såg alla sorters krig, såväl religionskrig som befrielsekrig som 

direkt orsakade av överbefolkning.64 Wicksell förnekar förekomsten av en 

gudomlig rättvisa som motverkar överbefolkning och påstår att “(...) det är åt 

menniskan, icke åt naturen öfverlemnadt, att utbreda lycka och rättvisa på jorden, 

ty denna föreställning är dock till sist driffjedern till alla ädla handlingar.”65 

 

I skriften Barnalstringsfrågan från 1925 refererar Wicksell till 

överbefolkningsfenomenet som splittrande för det mänskliga samfundet. Den 

enda långsiktiga lösningen för fred och broderskap mellan världens folk är 

införlivandet av nymalthusianska principer i alla samhällen, utan dessa principer 

tenderar människan att i svåra tider “kasta avundsjuka eller rovlystna blickar” 

omkring sig.66  

 

                                                   
 

 
63 Knut Wicksell, Rashygienen och tvåbarnssystemet, Dagens Nyheter 1912-01-25. 
64 Lundahl 2009 s. 34. 
65 Wicksell 1880 s. 40-41. 
66 Wicksell 1925 s. 9. 
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Enligt Hjördis Levin var Wicksells engagemang för att utrota fattigdomen 

ingalunda socialistiskt eller klasskampsorienterat. Till skillnad från socialisterna 

menade Wicksell, skriver Levin, att problemet inte låg i ojämn fördelning av 

resurser utan en övergripande brist på resurser att fördela.67 Han menade att det 

ökade välståndet hade lett till att fler barn levde upp i vuxen ålder, vilket i sin tur 

ledde till att många familjers arvegods delats upp i många små delar istället för att 

gå till en eller ett fåtal arvingar som förr i tiden. Detta medförde att många som 

tidigare hade kunnat klara sig på sitt arv tvingades till skuldsättning och 

fattigdom, ett tillstånd som hade kunnat undvikas om syskonskaran varit 

mindre.68 

Bergegren på klasskampens grund 
 

För Hinke Bergegren utgjorde överhetens aversioner mot preventivmedel ett 

direkt hot mot världsfreden. Krigets orsaker var för Bergegren direkt kopplade till 

kapitalismen och imperialismens strävan efter världsherravälde och arbetarnas 

barn var för statsmakternas fältherrar inget mer än kanonmat. I Sedlighetstjut 

mot natur och förnuft (1934) utvecklar han sina tankar under rubriken Tanken på 

avkomman: ”Tid efter annan, då det inte fötts tillräckligt med trälar och soldater, 

har regeringarna i det ena och det andra landet hittat på hjälpmedel att i 

fosterlandets namn söka lura folket att göra barn. T. ex. med ungkarlsskatt, eller 

skattelindring för drulliga föräldrar, eller av premieringar.” 69 

 

Statliga åtgärder som främjar barnafödande (och motverkar födelsekontroll) är för 

Bergegren inget annat än överhetens sätt att tillgodose att framtida generationer 

får möjlighet att kriga och förtrycka. De styrande är cyniska och kallblodiga och 

bryr sig inte om arbetarnas barns bästa. Denna tanke utvecklar han i många andra 

skrifter, bland annat i Begick jag ett misstag, då jag propagerade för kärlek utan 

barn? (1935) där han skriver att “beträffande kanonfödan är det ej fråga om äkta 
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och oäkta, om kvaliteten, endast om kvantiteten”.70 Detta framstår som en central 

del i Bergegrens arsenal av argument, då samma tanke uttrycks på nästintill 

identiskt vis i Ljusets Fiender 25 år tidigare.71 

 

Bergegren ondgjorde sig över de påtryckningar som utfördes på arbetarna i syfte 

att de skulle skaffa fler barn. Möjlighet till barnbegränsning var för Bergegren 

främst en chans för arbetarna att förbättra sin situation något. Återkommande i 

Bergegrens skrifter är föraktet mot strejkbrytare, att svika sin klass och ansluta sig 

till strejkbrytarnas lag är för honom en oförlåtlig styggelse. Samtidigt visar han i 

Ljusets Fiender på en vilja att förstå och förebygga strejkbryteriet genom att 

analysera varför arbetare bestämmer sig för att svika de egna. “Jag undrar inte på, 

att så många bli strejkbrytare, då de många små hungriga munnarna ropa.”72 

skriver han och sträcker därmed ut ett varningens finger till arbetarrörelsen. På 

detta sätt kopplar Bergegren samman klasskampen och kampen för kärlek utan 

barn.  

Likheter och skillnader 
 

Hjördis Levin skriver om Bergegrens Kärlek utan barn att han inte talade ”(…) om 

överbefolkning eller att sådan var orsak till ’samhällsolyckorna’. Han fastslog som 

ett faktum att ’ju fattigare en befolkningsklass är, desto flera barn föder den’.” 73 

 

Jämför detta med Knut Wicksells föredrag för Sällskapet för Humanitär 

Barnalstring år 1914, då han enligt en polisrapport talade ”som det vore omöjligt 

för männskligheten att lefva under lyckliga ekonomiska förhållanden utan att 

                                                   
 

 
70 Hinke Bergegren, Begick jag ett misstag då jag propagerade för kärlek utan barn?: apropå 
dagens befolkningsskri : ett maningsord till Sverges arbetare, Partiförl., Stockholm, 1935 s. 11. 
71 Hinke Bergegren, Ljusets fiender: föredrag åtalat vid Stockholms rådhusrätt, Wallentin, 
Stockholm, 1910 s. 19. 
72 Ibid s. 16-17. 
73 Levin 1994 s. 315. 
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lägga band på sin fortplantningsdrift, ansåg talaren, att det vore fullt berättigadt 

att använda sig af preventiva ’åtgärder’ för att minska barnskaran.” 74 

 

Denna tydliga skillnad, där Wicksell använder nationalekonomiska teorier och 

Bergegren talade ur en strikt klass- och fattigdomsrelaterad ståndpunkt, visar 

mångfalden i skaran av preventivmedelsförespråkare.  

 

Förutom detta går det även att urskilja ett mått av folkhälsofrämjande insatser hos 

Bergegren, då han till skillnad från det man utläser i polisrapporten rörande 

Wicksells föredrag vädjar till den enskilda människans mentala och sociala 

välbefinnande. När han tar upp exemplet med en kvinna som befinner sig i ett 

olyckligt äktenskap med en “drinkare” menar han på att användandet av 

preventivmedel åtminstone kan befria henne från “fruktan, rädslan att det kan bli 

följder” av påtvingade samlag inom äktenskapet. 75 

 

Ibland kan även dessa argumentationsformer blandas, som i Bergegrens bok 

Begick jag ett misstag då jag propagerade för kärlek utan barn? (1935). Där 

menar han att preventivlagen, den lag som förbjöd spridandet av kunskap 

gällande födelsekontroll, utfärdats ”av män som får äta sig mätta, som bor rymligt 

och friskt, som aldrig, inte ett ögonblick hört sin hustru kvida i ångest att inte ens 

ha en bit bröd åt sitt lilla barn.”76 

 

För Bergegren så är dessa två argumentationsgrunder, den klassmässiga och den 

rörande mental och fysisk hälsa, sammanbundna. Tillsammans utgör de det 

stridsvärn som han agiterar ifrån.  

 

                                                   
 

 
74 Polisrapport från Sällskapet för Humanitär Barnalstring, 11/4 1914, Överståthållarämbetet för 
polisärenden (ÖÄ) 4, Utlänningsavdelningens arkiv, Stockholms Stadsarkiv (SSA). 
 
75 Bergegren, Kärlek utan barn, 1910 s. 44.  
76 Bergegren 1935 s. 9. 
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Hjördis Levin förkastar idén om att Bergegren gav uttryck för Wicksells 

nymalthusianska värderingar i Kärlek utan barn. Levin skriver att Bergegren, till 

skillnad från Wicksell, inte menade att fattigdom och elände är tillstånd sprungna 

ur överbefolkning. Tvärtom, skriver Levin, vänder Bergegren på argumentet och 

menar att “mångfödandet och mångbarnssystemet var ett fattigdomens stigma”, 

ett tillstånd sprunget ur fattigdom och träldom.77 

 

Även de två tänkarnas egna teorier kring krigets orsaker skiljer sig markant från 

varandra. På samma sätt som Bergegren menar att fattigdom inte har sin grund i 

ett extensivt barnafödande menar han att kriget inte nödvändigtvis har det heller. 

Trots detta har han med både fattigdom och krig i sin argumentation för 

preventivmedlens nödvändighet. Wicksells argumentation följer ett annat 

mönster, som den anhängare av nymalthusianismen som han är så kopplar han 

direkt krig till överbefolkning. För Wicksell är kriget inget mer än 

populationskontroll, en säkerhetsventil som mänskligheten alltid använt sig av 

när resurserna blivit knappa.   

 

Trots dessa skillnader förenas Wicksell och Bergegren i det faktum att de ofta 

ansågs kontroversiella och provokativa, särskilt i relation till det debattklimat som 

då rådde i Sverige. Hjördis Levin skriver i Seklernas sex om hur de tankar som 

både Bergegren och Wicksell framförde gick stick i stäv med gängse uppfattningar 

hos betydande delar av de etablerade folkrörelserna. Både den äldre liberalt 

orienterade arbetarrörelsen såväl som den nya, socialdemokratiska falangen 

vände sig enligt Levin mot Wicksells argument rörande överbefolkningen som 

fattigdomens orsak.78 I det avseendet var Bergegren närmare arbetarrörelsen, som 

likt honom såg preventivmedlen som en möjlighet för den enskilde arbetaren att 

förbättra sin levnadssituation.  
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Både Bergegren såväl som Wicksell kritiserades av stora delar av den borgerliga 

kvinnorörelsen, som ansåg att ett häftigt pläderande för njutningslystnad skulle 

innebära en ökad ansvarslöshet hos männen. De liberala och borgerliga kvinnorna 

befarade att detta skulle försämra situationen för många kvinnor.79 Levin skriver 

att den socialdemokratiska kvinnorörelsen var splittrad i frågan, då 

partiledningen var mer inriktad på krav på sociala reformer för mödrar samtidigt 

som gräsrötterna tog till sig preventivfrågan och gjorde den till sin egen. 

Anledningarna till detta var enligt Levin många, men bland annat kan det nämnas 

att arbetarkvinnorna lade märke till att barnrika arbetare inte höll ut i strejk lika 

länge som sina kamrater.80 

Preventivmedel och kvinnoförtryck  

Wicksell i kvinnokampens tjänst 
 

Var det något som Wicksell avskydde så var det prostitutionen. I likhet med 

Drysdales läror var han övertygad om att celibat och prostitution var två 

tvillingsynder som, om de tilläts växa, skulle omvandla världen till en plats 

präglad av förruttnelse och elände. Den kritik som riktades mot honom rörande 

preventivmedlens osedliga karaktär avfärdade han med bergfast övertygelse: det 

äktenskapliga samlaget var för Wicksell det bästa alternativet till samtidens 

prostitution och elände. Han argumenterade inte utifrån moralfilosofiska 

argument när det kom till prostitutionsfrågan. Sjödahl menar att Wicksell 

föraktade prostitutionen just eftersom den drabbade kvinnorna hårdast. Som ett 

exempel lyfter Sjödahl den smittskyddslag som förordade noggranna kontroller av 

prostituerade kvinnor men lät de sexköpande männen gå fria och - i värsta fall - 

föra könssjukdomar vidare till sina intet ont anande fruar.81  
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Levin beskriver det som att Wicksell såg på barnsängen som ett förnedrande och 

förtryckande tillstånd, som med ett järngrepp uppehöll kvinnans tid och tvingade 

henne till underkastelse. Barnsängen “förnedrade henne och hindrade henne att 

sköta sig själv och göra hemmet trevligt och behagligt”, för att tala med 

Levin.82Preventivmedlen skulle i Wicksells föreställningsvärld skydda kvinnan 

från att ersättas av prostituerade eller älskarinnor, då alternativet - återhållsamhet 

- hade lett till att mannen tillfredsställt sina lustar på annat håll.83 

 

Att ingå i äktenskap från tidig ålder är för Wicksell inget som riskerar att hålla 

tillbaka kvinnan, det verkliga hotet mot hennes väl är avsaknaden av 

födelsekontroll. Hög nativitet i kombination med hög barna- och mödradödlighet 

är enligt Wicksell förutom direkt livsfarligt både tidsödande och emotionellt 

dränerande för kvinnan, som om hon levt efter Wicksells 

familjeplaneringsmönster istället hade haft tid till studier, bejakandet av intressen 

och till och med meningsfullt arbete. Wicksell föreställer sig en framtid där äkta 

par både lever, läser och arbetar tillsammans och därmed också lever lyckligare 

liv.84 Detta är förstås en vision som i Wicksells föreställningsvärld endast är möjlig 

om äktenskapets samliv belönas med ett visst mått av frihet i form av 

preventivmedel.  

Bergegren och den hycklande könsmoralen  
 

Bergegren var en stark kritiker av sin samtid, inte minst i frågor rörande 

ojämlikheter mellan könen. Redan i inledningen till Kärlek utan barn använder 

han sig av anekdotisk bevisföring för att belysa de ogifta mödrarnas situation i 

samhället. Mannen känner sig trygg i samhället, skriver han, medan kvinnan 

ständigt måste försvara sig inför en värld som misstror och brännmärker henne. 

                                                   
 

 
82 Levin 1994 s. 123. 
83 Wicksell 1880 s. 77.  
84 Knut Wicksell, Att uppfostra det svenska folket: Knut Wicksells opublicerade manuskript, 1. 
uppl., SNS förl., Stockholm, 2001 s. 228-231 
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Varför behandlar vi ogifta mödrar så illa när vi på samma gång förvägrar dem 

information om och tillgång till preventivmedel?  

 

Bergegren riktar som vanligt in sig på arbetarklassen när han agiterar. Han 

skräder inte orden när han kritiserar arbetarmännen:  

 
Är han fackföreningsmedlem och har stulit lite, då vilja kamraterna knappast kännas vid 

honom, men att han nekat till faderskapet, det bryr sig ingen om. Och då är ju det något 

vida skamligare och brottsligare! Om fackföreningarna inte inse detta, så måste de vakna, 

organiserade arbeterskorna lära dem det. Lära dem, att en sådan usling skall stämplas 

minst lika hårt som någonsin en strejkbrytare.85 

 

Bergegren kritiserar inte bara det borgerliga samhället utan även männen i de 

egna leden. Arbetarna bidrar själva till kvinnoförtrycket, enligt Bergegren. 

Gemensamt för männen i såväl över- som medel- och arbetarklassen är för 

Bergegren att de konsekvent undviker att ta ansvar efter utomäktenskapligt 

samlag. Denna frihet från ansvar är i grunden inget dåligt, men han menar att 

problemet ligger i att den är orättvist fördelad. Preventivmedel är för Bergegren 

ett sätt att låta kvinnorna åtnjuta samma frihet som männen.  

 

Bergegren fortsätter att tala om samhällets påförande av skam och skuld på de 

arbetarkvinnor som ägnar sig åt förbindelselöst sex, och pekar på den 

dubbelmoral som råder i det svenska klassamhället. Promiskuösa kvinnor i 

urringning är en vanlig syn på operan och leder inte till några höjda ögonbryn från 

societeten, menar han, men så fort en arbeterska uttrycker en antydan till en 

liberal inställning till sex rasar samma societet. Det är skillnad på kvinna och 

kvinna, menar han, och rasar mot hur samhället framställer sexualitet som något 

abnormalt. Att tala öppet om samlag och njutning är för Bergegren en mänsklig 

rättighet, något som inte bör förvägras såväl överklassdam som piga.  

 

                                                   
 

 
85 Bergegren, Kärlek utan barn, 1910 s. 7. 
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Hans Lagerberg skriver att Bergegren i sin agitation hamnade på tvären med både 

arbetarrörelsen som feministerna. Socialdemokraterna, som i sin kamp för 

rösträtt till en början endast riktade in sig på männens rätt att delta i val, menade 

att Hinke var radikal och otaktisk. Partiet ansåg enligt Lagerberg att Bergegren 

sprang rösträttsmotståndarnas ärenden då han förordade absolut likhet inför 

lagen utan eftergifter till särlagstiftningens förespråkare.86 Den feministiska 

kritiken hade enligt Lagerberg sin grund i att dåtidens feminister sällan räknades 

till arbetarklassens kvinnor. Lagerberg skriver att den feministiska rörelsen 

dominerades av ogifta borgarkvinnor som vände sig mot Bergegren då de “var 

rädda för att kvinnan skulle bli ett sexualobjekt om risken för att få barn 

bortföll”.87 

Likheter och skillnader 
 

Wicksells syn på äktenskapet som en fostrande och eftersträvansvärd institution 

är i linje med vad Lena Lennerhed beskriver som äktenskapets erotisering.88 Med 

detta pekar Lennerhed på en med 1900-talet framåtskridande trend som syftade 

till att främja sexuell utveckling inom äktenskapets ramar. Sexualupplysning och 

(allt eftersom) inlemmandet av preventivmedel i samlivet var inte åtgärder 

inriktade på den enskilda individen eller den från det heterosexuella monogama 

äktenskapet avvikande personen. Wicksell gör uttryck för detta genom att plädera 

för utraderandet av prostitutionens och promiskuitetens verkningar i samhället 

till förmån för äktenskapet. På samma sätt som den lösa tonårsförbindelsen och 

bordellbesöket i mångt och mycket var sterilt skulle nu äktenskapets samliv 

föräras denna frivilliga sterilitet.89  

 

Till skillnad från Wicksell så är Bergegren fast besluten om att försvaga 

äktenskapets samhälleliga roll. Äktenskapet är för Bergegren en förlegad 

                                                   
 

 
86 Lagerberg 1992 s. 244. 
87 Ibid s. 245 
88 Lennerhed 2001 s. 150. 
89 Se bl.a. Wicksell 1925.  
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institution vars grundläggande syfte är att förtrycka och underkuva kvinnan. I 

såväl Ny Könsmoral som Sedlighetstjut mot natur och förnuft ägnar han 

åtskilliga sidor åt att mödosamt kritisera äktenskapets hycklande och negativa 

natur. Människan är enligt Bergegren polygam, och “äktenskapet är onaturligt för 

oss människor”.90 Preventivmedel fungerar för Bergegren inte bara som ett 

komplement till äktenskapet, som hos Wicksell, utan snarare tvärtom. För Hinke 

Bergegren är inlemmandet av preventivmedel i de breda befolkningslagren inget 

mindre än det första steget mot en samhällelig barnalstringspraktik som inte har 

sin utgångspunkt i monogami. Wicksell intar en ståndpunkt som pläderar för att 

utveckla äktenskapet, i hans värld bär framtiden på möjligheter för par att 

utvecklas och leva tillsammans på mycket djupare plan än i hans egen samtid. 

Wicksell är passionerat monogam medan Bergegren är precis tvärtom.  

 

Bergegrens syn på familjen är starkt färgad av Friedrich Engels, som i Familjens, 

privategendomens och statens ursprung (1884) beskriver den moderna 

kärnfamiljen som en miniatyr av klassamhället, där relationen man-kvinna 

motsvarar den mellan kapitalister och arbetarklass.91 Den antagonism som 

Bergegren identifierar inom äktenskapet är enligt honom möjlig att motverka 

genom att ge kvinnan kontroll över den egna sexualiteten och reproduktionen. 

Denna överföring av makt kan bland annat ske genom att på kort sikt utrusta 

kvinnan med kännedom om födelsekontroll och på längre sikt avskaffa 

kärnfamiljen. 

 

När det kommer till frågor rörande otrohet och prostitution är både Wicksell och 

Bergegren relativt samstämmiga. Att kvinnor kan använda sig av preventivmedel 

under samlag för att tillfredsställa sina män, som annars hade fått utlopp för sina 

drifter på annat håll, till exempel hos en glädjeflicka, är i bådas ögon en bra sak. 

Yvonne Hirdman skriver att Bergegren, precis som utopisten Fourier eller den 

svenska frihetliga socialdemokraten Nils Herman Quiding, inte bara ville släppa 

                                                   
 

 
90 Bergegren 1931 s. 14-15. 
91 Friedrich Engels, Familjens, privategendomens och statens ursprung: i anslutning till Lewis H. 
Morgans forskningar, [Ny utg.], Proletärkultur, Göteborg, 1982. 
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den kvinnliga sexualiteten fri, utan även såg barnen och familjelivet som sin 

motståndare i kampen om kvinnans tid.92 Det finns för Hirdman en självisk, 

patriarkal sida hos Bergegren som ger sig tillkänna i det ständiga pläderandet för 

fria sexuella förbindelser. Även Wicksell tenderar att vilja frigöra kvinnan från 

barnen för att ge henne till mannen, bland annat genom att lyfta kvinnans ökade 

möjligheter att ta hand om hemmet i avsaknad av stora barnaskaror.  

Slutsats och diskussion  

Att, som i denna studie, analysera två (med varandra) samtida debattörers 

argumentation i en debatt där de intog liknande positioner är ett uppdrag som 

kräver sin precision. Då båda uttrycker samma önskan; att preventivmedel bör 

användas av svenskarna och accepteras i samhället, är det lätt att hänfalla till 

hårklyveri och fokusera på enstaka ord och formuleringar för att på så sätt få till 

stånd en utredande analys. Trots dessa risker uppfattar jag det som att jag inte 

behövt leta särskilt noggrant för att finna områden där Wicksell och Bergegren 

skilde sig åt. Uttrycket “att skapa en höna av en fjäder” är således inte applicerbart 

på denna uppsats. Knut Wicksell och Hinke Bergegren närmade sig sina slutsatser 

från olika håll. Där Wicksell var formell, teoretiskt orienterad och iskall i sina 

ansatser var Bergegren vild, passionerad, känslodriven och arg. Wicksell 

konstaterade läget och manade till besinning, Bergegren stod på barrikaderna och 

skändade allt som tänkas kan.  
 

Bergegrens bakgrund i den tidiga arbetarrörelsen kommer till uttryck i hans 

skrifter. Värt att notera är det faktum att både Bergegren och Wicksell var samtida 

med Karl Marx och Friedrich Engels, och verkade under en period då marxismen 

ännu inte fått det fäste i arbetarrörelsen som den förknippas med idag. 

Marxismen stod bredvid andra socialistiska teoribildningar och ansågs inte 

nödvändigtvis ha den särställning som den fick under 1900-talet. Bergegren var 

                                                   
 

 
92 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, [4., rev. utg.], 
Carlsson, Stockholm, 2010 s. 73-74. 
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stundtals utopistisk (i betydelsen utopisk socialist), men använde sig av 

marxistiskt besläktade argument när han till exempel talade om familjens roll i 

det kapitalistiska samhället. Precis som Hirdman påpekat finns det fog för att 

påstå att Bergegren stod utopister som Fourier närmre än Marx och Engels. 

Klassamhället försvinner inte enbart med hjälp av preventiva åtgärder, menade 

Bergegren. Trots detta kan barnbegränsning vara ett steg på vägen. Krig, 

strejkbryteri och kvinnor som dör till följd av barnafödande är alla fenomen som 

för Bergegren går att härleda till det gamla samhällets sexualmoral. En 

arbetarklass som ynglar av sig till höger och vänster kan inte hålla ihop, den måste 

mätta munnar. Det samhälle som brännmärker de kvinnor som föder barn utanför 

äktenskapet försvinner inte i en handvändning. Tills dess kan preventivmedel 

betyda skillnaden mellan liv och död, menade han.  

 

Knut Wicksells referensramar kommer från de nationalekonomiska teorier som 

utvecklades på 1800-talet. Det rationalistiska arvet från Nymalthusianer som 

Drysdale genomsyrar hans argumentation, tillsammans med ett 

nationalekonomiskt språkbruk som andas klassisk liberalism. Den klassiska 

liberalismens värnande om individen i kombination med samhällets roll i att 

bereda vägen för individens jakt på frihet avspeglas i Wicksells samhällssyn. 

Klassmotsättningar är för Wicksell möjliga att utrota, men inte genom revolution 

eller politisk kamp för omfördelning utan genom barnbegränsning. Det är kampen 

för resurser, en tanke besläktad med Charles Darwins evolutionslära, som är det 

som bestämmer ett samhälles riktning. I ett oroligt Europa som står på tröskeln 

till 1900-talet manar han till besinning och harmoni mellan klasserna. 

Barnbegränsningen är Wicksells revolution.  

 

Både Wicksell och Bergegren talade och skrev ur en manlig synvinkel, vilket är en 

aspekt att lyfta när man försöker identifiera outtalade premisser och antaganden i 

deras argument. Kvinnosynen hos Wicksell skiljer sig inte nämnvärt från den hos 

Bergegren, båda gör gällande att kvinnan begränsas och lider av oplanerade 

graviditeter. Utöver detta menar båda att kvinnans roll i samhället och 

äktenskapet är mycket friare när barnbegränsning och preventivmedel tillämpas, 
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då hennes livmoder gör henne oförmögen att fly från ansvar på samma sätt som 

männen.  

 

Wicksells kvinnosyn gör gällande att för många barn i familjen sätter press på 

kvinnan och tvingar henne att försumma sina arbetsuppgifter i hemmet. 

Resultatet blir då att trivseln och levnadsstandarden sänks. Wicksell uttrycker sig 

aldrig om kvinnans arbetsuppgifter i hemmet som möjliga att överlåta till mannen 

och cementerar i sin argumentation därmed könens uppgifter i äktenskapet. 

Idéerna om en möjlig framtid där män och kvinnor arbetar och lever tillsammans 

på ett mer ömsesidigt plan måste förstås ur detta perspektiv. Det är i ett sådant 

scenario föredragbart för Wicksell att kvinnan, förutom det vanliga hemarbetet, 

förkovrar sig i mannens valda profession.  

 

Männen porträtteras stundtals som ansvarslösa och svaga partners, villiga att gå 

bakom ryggen på sina hustrur om den egna sexualdriften inte tillfredsställs. 

Männen är för Bergegren och Wicksell också lidande i det barnrika äktenskapet, 

oförmögna att få lugn och ro eller ekonomisk stabilitet drivs de till alkoholism och 

asocialt beteende.  

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera agitatorn Hinke Bergegrens och 

ekonomen Knut Wicksells argumentation för preventivmedel mellan åren 1880 

till 1935. Källmaterialet har bestått av tidningsartiklar, föreläsningsanteckningar, 

utgivna skrifter och postumt publicerade manuskript. Utifrån källmaterialet har 

jag dragit slutsatser kring Wicksells och Bergegrens argument, främst rörande 

vilka ideologiska utgångspunkter de hade samt hur deras argument stod i relation 

till varandra. Wicksell, en utpräglad nymalthusian, ville med preventivmedlens 

populariserande stimulera fram ekonomisk tillväxt, fred mellan nationer och 

harmoni mellan samhällsklasserna. Bergegren, som var radikal på vänsterkanten, 

såg i preventivmedlen en möjlighet för arbetarklassen att hävda sig gentemot 

samhällets styrande. 
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Bergegrens och Wicksells argument kommer från olika håll, men mynnar ändå ut i 

samma slutsatser. Istället för att rakt igenom genskjuta varandra fungerar de som 

varandras stöttepelare, som två individer som använder sig sin egen expertis för 

att tillsammans plädera för en gemensam sak.  

 

Då Bergegren vill dra upp det borgerliga samhället med rötterna för att stöpa 

något nytt i dess ställe tar han hjälp av utopistiska socialister och en populistisk 

vinkel. Han talar till massorna på ett radikalt vis, ett angreppssätt som både andas 

tidig socialdemokrati såväl som andra delar av arbetarrörelsen. Då han berör 

eugeniken som ett sätt att förbättra framtida generationers levnadsstandard 

hämtar han inte sina argument ur en  strikt rasbiologisk eller främlingsfientlig 

fåra, utan mer en allmän modernistisk hållning som sätter socialt ingenjörsskap 

och förhoppningen om en friskare morgondag i fokus.  

 

Wicksell är, precis som nämnts ovan i uppsatsen, en tänkare som tar hjälp av 

klassisk nationalekonomi och en allmän tilltro till rättsstaten och den moderna 

demokratin i sin argumentation. Den rationalism som avspeglas i Wicksells 

skrifter och tal är likt den som återkommer både i Drysdales läror såväl som Adam 

Smiths och den gryende socialdemokratiska pragmatism som kom att bli 

statsbärande i Sverige och karaktäristisk för vår välfärdsstat.  

 

Det finns en hel del outtalade premisser som lyser igenom i Bergegrens och 

Wicksells texter. Då de var män som skrev om vad som då ansågs vara 

kvinnofrågor är många av dessa outtalade antaganden och premisser baserade 

kring synen på män och kvinnor, deras roller i samhället och i äktenskapet. Både 

Bergegren och Wicksell ansåg att kvinnans potential gick förlorad i det samhälle 

de levde i. Hon tvingades leva i en värld som såg ned på såväl ogifta mödrar som 

aborterande kvinnor. De ville båda frigöra sexualiteten, då de menade att både 

kvinnor och män skulle må bättre i ett samhälle där sexuella förbindelser inte 

omgärdades av moralkakor och ett påförande av skuld och skam. De menade 

också att mannen var oförmögen att hantera oväntade graviditeter, och därmed 

skulle klara sig bättre i ett samhälle där preventivmedel var tillgängliga. 
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