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ör hundra år sedan, vid sekelskiftet 1900, förlöstes 
kvinnor vanligen i sina hem. 1900-talets första decennier 

kan emellertid beskrivas som en övergångstid, då andra 
alternativ till hemmet som förlossningsplats började bli 
aktuella. Utbudet av förlossningsinrättningar ökade och 
en allt större andel kvinnor övergick till att bli förlösta vid 
dessa. Vad föranledde denna övergång till anstaltsvård vid 
förlossning?
  Med Sundsvall som lokalhistoriskt exempel studerar 
denna avhandling övergången från hemförlossning till 
anstaltsförlossning, det vill säga förlossningsvårdens 
institutionalisering. I denna lokalt förankrade process 
lyfts särskilt barnaföderskornas roll fram, liksom 
institutionaliseringens inverkan på spädbarnsdödlighetens 
nedgång. 
  Studien tar sin utgångspunkt i tiden före välfärdsstatens 
formativa skede, då förlossningsvården övergick från att 
ha varit en privat angelägenhet till att bli ett off entligt och 
statligt ansvars- och intresseområde.
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ABSTRACT
By the late nineteenth century childbirth was firmly established in the domestic sphere. However, 
in the early years of the twentieth century different forms of maternity clinics were established 
where normal, as well as complicated, deliveries could take place. The aim of this dissertation is 
to analyse the institutionalisation of maternity care in a local urban context, the role of women 
in confinement in this process, and its impact on infant mortality. The geographical setting of 
the thesis is Sundsvall, a town in northern Sweden. The study concentrates on the period span-
ning from 1900 to 1930, when local communities, rather than federal agencies, were charged 
with creating and implementing community standards for maternity care.

In order to lower the mortality rate of illegitimate infants, and to improve delivery conditions 
for unmarried women, a maternity home was opened in Sundsvall in 1913. Moreover, a maternity 
ward was established at the local hospital in 1920. In this study it is clear, that when institutional 
maternity care became available, the transition was rapid and unhesitating. When analysing the 
local practices it is possible to highlight the central role women played as part of this process. 
Initially indigent women and women bearing children out of wedlock accepted the institutional 
alternative, but shortly thereafter married women of means turned to the newly created wards. 
As a result of this early acceptance, these institutions were soon filled to capacity. 

During the period in question a significant reduction in infant mortality rates can be noti-
ced in the Swedish towns. A reasonable assumption is that the institutionalisation of maternity 
care improved infants chances of survival. In the study it is suggested that the institutionalised 
maternity care made an impact on neonatal mortality, as well as on post-neonatal mortality. The 
study shows that local practices of care played a key role in infant survival.

This dissertation reveals the value of examining local practices in order to understand the 
rapid changes of maternity care. Childbirth changed from being a private matter, taking place 
in one’s home, to be a public concern, taking place in the institutional setting. At the 1937 
Parliament (Riksdag) the responsibility for institutionalised maternity care became a public and 
a State concern, and maternity care became a part of the Swedish welfare system.

Keywords: institutionalisation of maternity care, women in confinement, infant mortality, twen-
tieth century, Sundsvall, Sweden, private, public.
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FÖRORD

År 1904 föddes min farmor i en kökssoffa i ett kallt och dragigt fiskartorp 
på en ö i Bråviken. Även min mormor föddes hemma i kammaren, fast 

tjugo år senare och i en by vid Vindelälven. När farmor och mormor seder-
mera födde sina barn på 1940-talet, valde ingen av dem att bli förlöst i hem-
met. Både pappa och mamma är födda på en barnbördsavdelning i en större 
stad. När de i sin tur väntade mig, hade de ingen tanke på att förlossningen 
skulle ske någon annanstans än på sjukhuset. Med mina förmödrars historia 
som utgångspunkt kan vi se att det skett en förändring, från att förlossningen 
ägde rum i hemmet till att detta en generation senare var otänkbart. Det är 
denna övergång, från hem- till anstaltsförlossning, som föreliggande studie 
riktar fokus mot.

Även för mig var hemförlossning ett otänkbart alternativ när jag födde 
barn. Däremot har det aldrig förefallit otänkbart att skaffa barn och sam-
tidigt skriva en avhandling. Mitt första, varmaste och innerligaste tack går till 
mina två barn, Amanda och Albin. Tack vare er har mitt liv som doktorand 
berikats och ni har satt färg på min vardag. Tack för att ni är en del av mitt 
liv och för att jag får vara en del av era. Nu är boken färdig! Utan Per hade det 
dock varit ofantligt svårt att kombinera rollerna som förälder och doktorand. 
Med ditt trygga stöd, såväl i det privata som i det akademiska livet, har av-
handlingsarbetet blivit väsentligt mindre tungrott. Din vetenskapliga blick, 
dina konstruktiva lösningar, och din förmåga att uppmuntra och stimulera 
mig i avhandlingsskrivandet har varit av ovärderlig betydelse.

Avhandlingen är dock tillkommen i ett akademiskt sammanhang. Till-
sammans med John Rogers, Anders Brändström, Sören Edvinsson och 
Magdalena Bengtsson Levin har jag haft förmånen att som doktorand vara 
en del av projektet Mot ett bättre samhälle. Orsakerna till regionala skillnader i 
spädbarns- och barnadödlighet i Sverige efter 1750, som är finansierat av Riks-
bankens jubileumsfond. Under avhandlingsprocessens gång har projektgrup-
pens samlade gedigna kunnande och vetenskapliga bredd varit mig behjälplig 
på många sätt. Anders Brändström och Sören Edvinsson har dessutom varit 
mina handledare, som ledsagat mig genom forskarutbildningen. Era vida 
ämneskunskaper, analytiska skärpa och demografiska klarsyn har varit av 
stort värde. 

Kollegorna på institutionen för historiska studier, och framför allt på av-
delningen för historisk demografi, har på olika sätt inspirerat mig i mitt av-



8

handlingsskrivande. I dess slutskede har jag fått konstruktiv kritik och goda 
råd från Christer Nordlund, Anna Lundberg, Per Axelsson, Stefan Warg och 
Peter Sköld. Jag uppskattar ert visade intresse och era kommentarer, som var 
väsentliga för avhandlingens färdigställande och slutliga utformning.

När jag börjande forskarutbildningen leddes det historiedemografiska se-
minariet av Lars-Göran Tedebrand. Han har med inspirerande uppslag visat 
entusiasm och ett personligt intresse för mitt avhandlingsämne, vilket har 
varit mycket betydelsefullt. Under forskarutbildningen har jag dessutom haft 
privilegiet att ha mitt arbetsrum i lokaler som delas mellan historisk demo-
grafi och Demografiska databasen. I denna miljö har givande seminarieverk-
samhet, uppsluppna fikasamtal och en trivsam samvaro i övrigt lättat upp 
avhandlingsarbetet och livet som doktorand. Till alla kollegor på avdelningen 
för historisk demografi och Demografiska databasen vid Umeå universitet 
riktas ett gemensamt varmt tack för en välkomnande och ytterst stimule-
rande forskningsmiljö. 

Avhandlingsarbetet, arkivresor samt konferensdeltagande har även möj-
liggjorts av stipendiemedel från: Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond, 
Stiftelsen Nordins fond, Wides stiftelse, Wallenbergsstiftelsen samt Svenska insti-
tutet. Därtill har en rad institutioner och personer på olika sätt underlättat av-
handlingsarbetet: personalen på universitetsbiblioteket och på forskningsar-
kivet vid Umeå universitet, Lena och övriga medarbetare på Medelpadsarkiv, 
Karin på Sundsvalls museum, Maud med personal på Journalarkivet vid 
Sundsvalls lasarett med många fler. Berit Eriksson på DDB har, med en stor 
portion humor och ett välbehövligt lugn, förvandlat mitt avhandlingsmanus 
till en bok. Tom Suh har hjälpt mig med den engelska sammanfattningen.

På sina egna vis har både mamma Gunilla och pappa Arne stöttat mig, 
såväl i ord som i handling, i denna period av mitt liv. I medgång, så väl 
som i motgång, finns dessutom alltid syster Malin vid min sida, vilket är en 
stor trygghet. På samma sätt som lillebror Kalle, Ulla-Lena, Margit, Maria, 
Micke, David och Alexander har ni medverkat till att göra vardagen lite enk-
lare, och framför allt roligare för mina barn. Tack!

Under arbetet med denna avhandling är det många, både inom och utom 
akademien, som bidragit med vänskaplig uppmuntran, intellektuell stimu-
lans, kloka synpunkter, vetenskapliga råd och glada tillrop. Till alla er riktas 
ett stort, innerligt och kollektivt tack.

Avhandlingen tillägnas Amanda och Albin.

Vallentuna, i slutet av augusti 2005
Maria
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INLEDNING

Kapitel 1 
 

INLEDNING

Att föda barn är en speciell händelse i livet, något som de allra flesta upp-
lever som fantastiskt och glädjefyllt. Men det är också ett kritiskt skede 

som är – och alltid har varit – förknippat med risker, då behovet av trygghet 
kan upplevas som extra stort. Bland annat därför väljer de flesta kvinnor i 
dagens Sverige att föda barn på BB, där det finns tillgång till utbildad per-
sonal och medicinsk teknisk utrustning. För många kvinnor är det rentav 
otänkbart att föda barn någon annanstans än på sjukhusens förlossningsavdel-
ningar. På senare tid har emellertid ett växande antal kvinnor uttryckt en 
önskan om att få bli förlösta i hemmet. Det har bildats en ”föda hemma”-
rörelse, som arbetar för att människor skall ha möjlighet att välja hemför-
lossning.1 De svenska myndigheterna intar dock en restriktiv hållning till 
hemförlossningar. Barnaföderskan får exempelvis inte vara förstföderska och 
det får inte förekomma medicinska riskfaktorer som kan påverka förlossning-
ens förlopp. Landstingens medicinska råd rekommenderar också att alla för-
lossningar sker på sjukhus just med hänsyn till de komplikationer som kan 
tillstöta i samband med förlossningen.2

För hundra år sedan, vid sekelskiftet 1900, var scenariot det motsatta. Då 
ägde förlossningarna oftast rum i hemmen. För de flesta av den tidens kvin-
nor var det otänkbart att föda barn någon annanstans. Det fanns inte heller 
många andra möjligheter, eftersom 1901 års lasarettsstadga föreskrev ett in-
direkt förbud mot normala förlossningar på sjukhusen. Komplicerade förloss-
ningar kunde däremot ske vid dessa.3 1900-talets början kan dock beskrivas 
som en övergångstid, då andra alternativ till hemmet som förlossningsplats 
började bli aktuella. I vissa större städer hade det sedan en tid tillbaka funnits 
barnbördshus, där både normala och komplicerade förlossningsfall kunde 
omhändertas. Dessa inrättningar hade emellertid lågt anseende, eftersom de 
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ofta drabbades av epidemier och dödligheten bland mödrar och barn var hög. 
Men mot 1800-talets slut förbättrades förhållandena, till följd av hygieniska 
åtgärder och antiseptikens genombrott. Efter det började barnbördsavdel-
ningar och förlossningshem att inrättas i allt större omfattning.4 Med ett 
ökat utbud av förlossningsinrättningar övergick en större andel kvinnor från 
att ha fött barn i hemmet till att bli förlösta vid dessa institutioner. Att föda 
barn någon annanstans än i hemmet var därmed inte längre otänkbart eller 
omöjligt. 

Under de senaste hundra åren har således de förhållanden som avgör var 
förlossningen skall äga rum förändrats. Men vad föranledde denna övergång 
till anstaltsvård vid förlossning? Vanligen framhålls de socialpolitiska refor-
mer som genomfördes vid 1930-talets slut och 1940-talets början som av-
görande för förlossningsvårdens institutionalisering.5 Från 1938 gavs bland 
annat statsstöd för att inrätta nya förlossningsanstalter, vilket resulterade i att 
antalet vårdplatser på inrättningarna mer än fördubblades.6 I samband där-
med skedde också den nationella övergången från hemförlossning till anstalts-
förlossning. Enligt denna förklaringsmodell framstår förlossningsvårdens 
institutionalisering som en integrerad del av den moderna välfärdsstatens 
framväxt. Vad som däremot mer sällan brukar uppmärksammas är att denna 
övergång på den nationella nivån föregicks av utvecklingen i städerna, där 
övergången påbörjades långt tidigare. Redan under 1900-talets första år ägde 
de flesta förlossningar i Stockholm rum vid någon av stadens förlossnings-
inrättningar.7 Därefter skedde liknande övergångar till anstaltsförlossning 
som den vanligaste vårdformen i den ena staden efter den andra. Så tidigt 
som vid 1920-talets mitt förlöstes över åttio procent av barnaföderskorna vid 
förlossningsinrättningar som öppnats i privat eller offentlig regi i de större 
städerna.8 Institutionaliseringen i städerna inträffade således innan staten 
visade intresse för detta område genom statsbidrag och andra former av eko-
nomiskt stöd. Det gör att drivkrafterna bakom förlossningsvårdens tidiga in-
stitutionalisering bör sökas på den lokala nivån, bland de aktörsgrupper som 
på olika sätt var inblandade i processen, snarare än på den nationella politiska 
nivån.

Samtidigt med att fler kvinnor förlöstes vid förlossningsinrättningarna 
skedde också en påtaglig mortalitetsnedgång bland spädbarnen i de svenska 
städerna.9 I exempelvis Sundsvall sjönk dödligheten bland spädbarn som var 
födda av ogifta mödrar med närmare två tredjedelar, och bland spädbarn till 
gifta föräldrar halverades dödligheten.10 Ett rimligt antagande är därför att 
det finns ett samband mellan dessa förändringar, det vill säga att den tidiga 
institutionella förlossningsvården påverkade spädbarnens ökade överlevnad. I 
den mån detta har undersökts på lokal nivå, företrädesvis i internationella stu-
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dier, har det emellertid inte varit möjligt att påvisa en sådan direkt relation.11 
Hur skall detta förstås? Även i detta fall framstår det som mer fruktbart att 
flytta fokus från den svenska nationella utvecklingen till den konkreta urba-
na miljön och de lokala praktikerna vid de olika förlossningsinrättningarna.

Syfte, avgränsningar och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera förlossnings-
vårdens institutionalisering och övergången från hemförlossning till anstalts-
förlossning i en lokal urban miljö. Men den har också för avsikt att, mer än 
vad som gjorts i tidigare svenska studier, lyfta fram barnaföderskornas roll i 
denna lokalt förankrade process, samt att analysera institutionaliseringens 
effekter på spädbarnsdödlighetens nedgång. 

Empiriskt skall utvecklingen i Sundsvall under perioden 1900–1930 un-
dersökas. Vid denna tid var Sundsvall ett kommersiellt, administrativt och 
socialt betydelsefullt centrum i det norrländska sågverksdistriktet. Valet av 
Sundsvall motiveras av att staden och Västernorrlands län sedan tidigare var 
nationellt uppmärksammade, på grund av länets ovanligt höga spädbarnsdöd-
lighet. Undersökningar visade att spädbarnsdödligheten i länet under 1800-
talet var nationellt utmärkande i förhållande till dödlighetsnivåerna i andra 
län. Under 1900-talets början sjönk den emellertid till en mer genomsnittlig 
nivå.12 I staden minskade spädbarnsdödligheten till en nivå som dessutom låg 
under de omkringliggande landsförsamlingarnas.13 Då förändringarna inom 
förlossningsvården skall analyseras är Sundsvall dessutom lämpligt att studera 
eftersom det fanns ett begränsat utbud av förlossningsplatser vid 1900-talets 
början. Detta möjliggör en mer heltäckande kartläggning av var kvinnorna 
i staden förlöstes. Även det demografiska källmaterialets beskaffenhet mo-
tiverar valet av stad. För perioden 1906–1925 finns nämligen digitaliserade 
födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundsvall stad. 
Spädbarnsdödligheten under 1800-talet har varit föremål för många studier. 
Däremot finns det få undersökningar av spädbarnsdödligheten under 1900-
talets tre första decennier, samt få analyser av sambandet mellan den institu-
tionella förlossningsvårdens utveckling och spädbarnsdödlighetens nedgång.

Avhandlingens tidsmässiga avgränsning är motiverad av strävan att un-
dersöka den snabba institutionalisering som inträffade i städerna före väl-
färdsstatens och folkhemmets formativa skede. Innan den institutionella 
förlossningsvården blev ett statligt ansvarsområde var det så att säga upp till 
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varje lokalsamhälle att avgöra om barnbördshus eller förlossningshem skulle 
etableras och hur dessa i så fall skulle organiseras. Vad det handlar om un-
der denna period är således den institutionella förlossningsvårdens lokala till-
blivelse, en utveckling som både föregick och lade grunden för den nationella 
institutionaliseringen.

Med avhandlingens övergripande syfte som utgångspunkt kan studien 
brytas ned i tre större frågekomplex:

• Hur utformades den institutionella förlossningsvården på den lokala 
arenan?

• Vilken roll spelade barnaföderskorna i förlossningsvårdens institutio-
nalisering och vad motiverade dem att söka sig till förlossningsinrätt-
ningarna?

• Hur påverkade förlossningsvårdens institutionalisering spädbarnsvår-
den och spädbarnens ökade överlevnad, och vilken effekt hade den 
institutionella förlossningsvården på spädbarnsdödligheten?

Avhandlingen kommer således endast att diskutera den institutionella förloss-
ningsvårdens effekter på spädbarnen. Dess inverkan på mödrarna och möd-
radödligheten i Sundsvall har redan varit föremål för framför allt två större 
studier.14

Tidigare forskning
Det finns tämligen få svenska undersökningar som analyserar och proble-
matiserar förlossningsvårdens institutionalisering vid 1900-talets början, 
barnaföderskornas del i utvecklingen samt dess inverkan på spädbarnsdödlig-
heten. Däremot finns det angränsande forskningsområden där såväl förloss-
ningsvårdens historia som spädbarnsdödlighetens nedgång undersökts. Med 
utgångspunkt i dessa forskningsområden skall nationell och internationell 
forskning, som tangerar den undersökta perioden och de tre presenterade frå-
gekomplexen, kortfattat diskuteras i denna del. I de efterföljande empiriska 
kapitlen kommer relevant forskning att presenteras mer utförligt.
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Förlossningsvårdens historia
Inom svensk medicinhistorisk forskning har den tidiga förlossningsvårdens 
utveckling främst uppmärksammats av tidigare verksamma läkare och ob-
stetriker. Dessa skildrar framför allt den verksamhet de själva varit en del 
av, där den medicinska utvecklingen och läkarkårens betydelse för förloss-
ningsvårdens institutionalisering ges särskilt utrymme.15 Under senare tid 
har emellertid förlossningsvårdens utveckling, professionalisering och även 
institutionalisering varit föremål för några större historiska studier.16 I Lisa 
Öbergs avhandling Barnmorskan och läkaren skildras förlossningsvårdens 
professionalisering och institutionalisering i Stockholm under perioden 1870 
till 1920, genom mötet mellan läkarkåren och barnmorskekåren. Det är 
främst professionaliseringssträvandena inom dessa yrkeskårer som lyfts fram 
i denna studie, där Öberg framhåller att institutionaliseringen gav läkarna 
ökad makt och kontroll över såväl barnmorskor och barnaföderskor som de 
nya förlossningstekniker som var aktuella vid denna tid.17 Även Lena Milton 
studerar professionaliseringen inom förlossningsvården under mellan- och 
efterkrigstiden i Folkhemmets barnmorskor. Hon ger emellertid en annan bild 
av barnmorskornas professionaliseringssträvanden, som inte är lika konflikt-
fylld och präglad av en kamp mellan olika aktörskollektiv. Trots att denna tid 
kännetecknas av fallande födelsetal och en ökad institutionalisering förblev 
barnmorskornas ställning densamma på grund av att de redan tidigare hade 
en etablerad plats inom den svenska förlossningsvården, menar Milton.18 

I vissa andra länder, som exempelvis USA, England och Kanada, innebar 
däremot institutionaliseringen av förlossningsvården att barnmorskorna ute-
slöts från sina traditionella uppgifter och att läkarna övertog förlossningarna. 
I samband med institutionaliseringen fick läkarna i dessa länder ökad makt 
över den medicinska kunskapen och även över den medicinska praktiken.19 
Beskrivningen av förlossningsvårdens institutionalisering som ett manligt 
maktövertagande är överhuvudtaget framträdande inom anglosaxisk forsk-
ning. Enligt detta synsätt beskrivs barnaföderskorna närmast som offer för 
den manliga kontrollen och för de förändringar som skedde inom förloss-
ningsvården.20 Med detta konfliktteoretiska perspektiv på förlossningsvår-
dens utveckling ges barnaföderskornas agerande ett ytterst litet utrymme. 
I motsats till detta synsätt framhåller emellertid andra forskare att det är 
ett misstag att enbart se barnaföderskorna som passiva mottagare av de för-
ändringar som skedde. I en resumé av verksamheten vid kvinnokliniken på 
Akademiska sjukhuset menar Margareta Wallman att övergången till an-
staltsvård i Sverige i viktiga avseenden var ett beslut som fattades av bar-
naföderskorna.21 Även Signild Vallgårda framhåller barnaföderskorna, men 
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menar att också politikerna och beslutsfattarna spelade en väsentlig roll för 
den svenska utvecklingen. De kom tidigt att favorisera anstaltsförlossningar 
framför hemförlossningar, vilket påverkade de politiska besluten och utbygg-
naden av förlossningsanstalter vid 1930-talets slut och 1940-talets början.22

I Richard W. Wertz och Dorothy C. Wertz’ bok Lying-In problematiseras 
bilden av den amerikanska medikaliseringen och institutionaliseringen. I sin 
studie av förlossningsvårdens historia i USA menar de att läkarnas makt över 
förlossningsvården och påverkan på dess utveckling inte var så framträdande 
som vanligen framhålls.23 Likaså menar Judith Walzer Leavitt i Brought to 
bed att den utveckling som skedde inom den amerikanska förlossningsvården 
dessutom speglar kvinnornas behov vid olika tidpunkter. Kvinnornas behov 
gick på sätt och vis hand i hand med läkarnas intressen. Till skillnad från ut-
vecklingen i Sverige utförde läkarna tidigt normala förlossningar i hemmen, 
vilket berodde på att barnaföderskorna föredrog läkarna i sina hem framför 
barnmorskorna.24 Vid sekelskiftet 1900 då läkarna förlöste ungefär hälften 
av USA:s gravida kvinnor i hemmen, började däremot en stigande andel av 
medel- och överklassens kvinnor att övertygas om att sjukhusen stod för den 
bästa förlossningsvården. I sökandet efter den mest säkra vården med minst 
negativa följder för såväl barnet som för modern valde därför en ökande andel 
amerikanska kvinnor sjukhusen framför hemförlossningar. Visserligen för-
lorade kvinnorna tryggheten i förlossningsmiljön då de övergav hemmen för 
förlossningsinrättningarna, menar Leavitt, men framhåller att kvinnorna i 
gengäld erhöll en större grad av medicinsk trygghet som de inte kunde få i 
hemmiljön.25 

I de studier som belyser den svenska förlossningsvårdens institutionalise-
ring före välfärdsstatens satsningar på detta område betonas framför allt pro-
fessionaliseringen och konflikten mellan läkare och barnmorskor. Inom den 
svenska historieforskningen finns det således få studier som problematiserar 
den tidiga förlossningsvårdens institutionalisering och vad som kan ha bidra-
git till den snabba övergången som inträffade i städerna under 1900-talets 
första decennier. Vid den nationella övergången kring 1940-talet framhålls 
barnaföderskornas vilja och politikernas önskan om att modernisera samhäl-
let som orsaker till förändringen. Men vad föranledde de förändringar som 
skedde i städerna före statens satsningar och politikernas moderniserings-
strävanden? Vad motiverade barnaföderskorna att välja förlossningsinrätt-
ningarna framför hemmen som förlossningsplats? I tidigare svenska studier 
saknas en vidare analys av kvinnornas del i förlossningsvårdens utveckling 
och för dess institutionalisering. Denna ansats är däremot mer framträdande 
i internationella studier. Med anledning därav skall föreliggande avhandling 
problematisera den svenska förlossningsvårdens utveckling ytterligare genom 
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att belysa barnaföderskornas perspektiv och diskutera vad som föranledde 
dem att söka sig till förlossningsinrättningarna. 

Förlossningsvårdens påverkan på spädbarnsdödligheten
Den mortalitetsnedgång som varit påtaglig under de senaste två- till trehund-
ra åren kan beskrivas och tolkas utifrån olika modeller. Vissa forskare fram-
håller sociala och ekonomiska förhållanden som avgörande för nedgången, 
medan andra lägger betoningen på kulturella och beteendemässiga aspek-
ter.26 Senare tids omfattande internationella och svenska forskning om späd-
barnsdödlighetens nedgång har dessutom kunnat konstatera att spädbarns 
hälsa och dödlighet påverkas av en mängd olika faktorer och omständig-
heter i spädbarnens omgivning, som dessutom varierar beroende på tid och 
rum.27 På 1970-talet ställde sig ett antal forskare kritiska till förklaringar som 
framhöll den medicinska vetenskapens betydelse för mortalitetsnedgången. 
Thomas McKeown menade att varken den medicinska vetenskapen eller de 
medicinska upptäckterna hade spelat någon avgörande roll för dödlighets-
nedgången eller befolkningsutvecklingen före 1930-talet. Istället var det den 
förbättrade levnadsstandarden, som medförde bättre nutrition, som var avgö-
rande för den sänkta dödligheten i Europa.28 Denna förklaring har emellertid 
inte fått stå oemotsagd. Vissa forskare anser att McKeown bortser från viktiga 
medicinska upptäckter, som hade betydelse för framför allt spädbarnsdödlig-
hetens nedgång. Med kunskap om Louis Pasteurs medicinska upptäckter om 
aseptik och antiseptik kunde exempelvis den tidigare hälsovådliga komjölken 
genom sterilisering och kokning göras tjänlig, vilket hade stor betydelse för 
spädbarnens uppfödning och var en bidragande faktor till mortalitetsned-
gången i diarrésjukdomar.29 

Även svenska studier framhåller såväl de bakteriologiska upptäckterna som 
det antiseptiska och aseptiska tänkandet som en väsentlig del i spädbarnsdöd-
lighetens nedgång. Tobias Andersson, Ulf Högberg och Stig Bergström visar 
att barnmorskornas närvaro vid hemförlossningarna samt deras användande 
av antiseptiska medel bidrog till en kraftig minskning av spädbarnsdödlighe-
ten i Sundsvall vid 1800-talets slut.30 Liknande resultat når Sören Edvinsson, 
John Rogers och Anders Brändström, som dessutom påpekar att barnmor-
skornas medicinska kunnande, det antiseptiska tänkandet och deras rätt att 
använda förlossningsinstrument var avgörande för att minska riskerna vid 
förlossningarna i hemmen.31 För isländska förhållanden anser Ólöf Garðars-
dóttir att nedgången av den extremt höga spädbarnsdödligheten i vissa delar 
av Island under 1800-talet och 1900-talets början dessutom påverkades in-
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direkt av barnmorskorna genom att de uppmuntrade barnaföderskorna att 
amma sina barn.32 Sören Edvinssons, John Rogers och Anders Brändströms 
studie av Sundsvall visar emellertid att barnmorskorna och deras information 
om amningens fördelar hade begränsad betydelse för spädbarnsdödlighetens 
nedgång, framför allt i områden som redan hade låg dödlighet. Däremot var 
den betydelsefull i områden med hög dödlighet.33

Inom svensk historiedemografisk forskning i övrigt finns det få studier 
som analyserar förlossningsvårdens påverkan på spädbarnsdödlighetens ned-
gång under 1900-talets början. I internationella studier av 1900-talets förloss-
ningsvård har emellertid de tidiga institutionella förlossningsinrättningarnas 
betydelse för spädbarnen studerats i större utsträckning. Vid 1800-talets 
slut och kring 1900-talets början hade olika former av privata, filantropiska 
och även kommunala förlossningsinrättningar etablerats runt om i Europa. 
Många av dessa inrättningar hade som främsta mål att komma fattiga, ogifta 
gravida kvinnor till del. I Metropolitan maternity har Lara V. Marks studerat 
den kommunala barnskyddsrörelsen i fyra områden i London under 1900-
talets början. Hon visar att det lokala beslutsfattandet och organiseringen av 
exempelvis förebyggande vård hade betydelse såväl för den minskade möd-
radödligheten som för spädbarnsdödligheten. I det allra fattigaste området 
i London, Stepney, påverkades emellertid endast mödradödligheten av den 
förlossningshjälp som gavs vid inrättningarna i detta område. Under några 
år sjönk mödradödligheten till en mycket låg nivå, vilket visar att den medi-
cinska omvårdnad fattiga kvinnor fick del av påverkade mödradödligheten 
i högre utsträckning än ekonomiska omständigheter. Spädbarnsdödligheten 
påverkades däremot inte lika tydligt, varför Marks menar att fattigdomen 
satte hinder för en mer påtaglig nedgång bland spädbarnen.34 Även Andrée 
Lévesque visar att den tidiga institutionella förlossningsvården inte alltid 
kunde erbjuda den bästa omvårdnaden eller vården för de späda barnen. Vid 
exempelvis Hôpital de La Miséricorde i Montreal, som tog emot ogifta gra-
vida kvinnor som ville dölja sin graviditet, dog över en tredjedel av spädbar-
nen under 1920- och 1930-talen. Detta, framhåller Lévesque, var ett tydligt 
uttryck för att mödrarna var tvungna att överge sina barn för att själva kunna 
överleva och fortsätta sina liv. Samtidigt visar det att omvårdnaden vid denna 
inrättning inte var den bästa för spädbarnen.35

I Sverige har forskning om spädbarnsdödligheten, dess nedgång och or-
saker främst belyst 1700- och 1800-talets demografiska förändringar. Det 
finns emellertid få studier som analyserar den fortsatta, och betydande, ned-
gången som skedde under 1900-talets början. Som visats har hittills enbart 
internationella studier belyst sambandet mellan den lokala institutionella 
förlossningsvården och dess påverkan på spädbarnsdödligheten. Eftersom 
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ingen liknande studie utförts för svenska förhållanden finns det ett värde i 
att analysera och belysa 1900-talets tidiga förlossningsinrättningar och deras 
inverkan på spädbarnsdödligheten i en svensk kontext, vilket denna studie 
således har för avsikt att göra.

Centrala begrepp och perspektiv
Avhandlingens tredelade syfte omfattar ett brett historiskt område, som gör 
det möjligt att knyta an till ett flertal olika perspektiv. Men det gör det också 
viktigt att lyfta fram det övergripande och gemensamma i studien. För att 
skapa en förståelse för den historiska förändring, som denna avhandling har 
för avsikt att belysa, är det därför betydelsefullt att klargöra studiens övergri-
pande perspektiv och centrala begrepp. 

Avhandlingen har för avsikt att belysa förlossningsvårdens institutionali-
sering. Det handlar således om övergången från hemförlossning till anstalts-
förlossning – en förändring då en förlossningstradition övergår till en annan. 
Begreppet institution kan emellertid användas och tolkas på olika sätt. Inom 
samhällsvetenskapen används begreppet ofta som en beskrivning av samhäl-
lets regler och normer, som ger struktur åt det mänskliga handlandet. I In-
stitutionerna, tillväxten och välståndet presenterar Douglass C. North en teori 
som försöker förklara institutionell förändring. Där beskrivs institutionerna 
som samhällets spelregler ”som människor sätter upp för att ange formerna 
för mänsklig samverkan”, där företeelser i samhället som familj, äktenskap, 
ekonomi och politik kan inordnas under institutionsbegreppet.36 När bete-
enden eller företeelser övergått till en socialt antagen och någorlunda fast 
form inom dessa områden sägs det att företeelsen institutionaliserats.37 Men 
hur kan institutionella förändringar förklaras? Enligt North fastställer det 
institutionella ramverket ”det sätt på vilket samhället utvecklas under tidens 
lopp och utgör därför nyckeln till förståelse av historisk förändring”.38 Norths 
institutionaliseringsteori riktar sig visserligen till ekonomhistoriker och sam-
hällsvetare, men på ett generellt plan är hans tankar kring institutionell för-
ändring även användbara i en socialhistorisk analys. Begreppet institution 
brukar dessutom användas i en mer konkret mening för att beteckna en fy-
sisk byggnad, exempelvis en vårdinrättning eller anstalt. Med utgångspunkt 
i dessa användningar av begreppet är avsikten med denna studie att skildra 
hur förlossningsvården institutionaliserades i dess dubbla bemärkelse, det vill 
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säga hur både det anstaltsbundna barnafödandet institutionaliserades och 
hur förlossningsvården konkret och fysiskt blev institutionell.

Norths institutionaliseringsteori uppmärksammar samspelet mellan eko-
nomi och politik, men avgörande för vad som sker inom dessa områden är 
det mänskliga handlandet. De historiska aktörerna påverkar således det in-
stitutionella ramverkets struktur och även dess begränsningar. För förståel-
sen av den institutionella förändring som sker under den studerade perioden 
är därför ett aktörsorienterat perspektiv nödvändigt. I utformningen av den 
lokala förlossningsvården framträdde företrädare för olika instanser i sam-
hället, som läkare, barnmorskor, politiker, barnaföderskor och experter. En 
utgångspunkt för föreliggande avhandling är att det sker ett samspel mellan 
aktörer och samhällets strukturer. Därför är det väsentligt att belysa och lyfta 
fram aktörerna, utan att för den skull begränsa sig till individnivån, för att få 
en förståelse för de förändringar som inträffade i den lokala miljön.39 Det är 
också viktigt att framhålla att institutionella förändringar varken skedde au-
tonomt eller enbart ”uppifrån”, genom exempelvis läkarnas, politikernas och 
experternas agerande. Även barnaföderskornas och kvinnornas handlande 
”underifrån” bör därför belysas för att förklara förändringarna inom förloss-
ningsvården. Med detta aktörsorienterade perspektiv är det möjligt att se att 
samhället kontinuerligt skapas, reproduceras och förändras. 

Händelser i livet som graviditet, barnafödande och förlossningsvård är 
typiskt kvinnliga företeelser. Det var även kvinnorna som mest direkt påver-
kades av förlossningsvårdens villkor och av de förändringar som institutiona-
liseringen innebar. I den svenska förlossningsvårdens historia har emellertid 
barnaföderskorna tilldelats en relativt undanskymd plats. Kvinnohistorisk 
forskning utgår vanligtvis från någon genushistorisk teoribildning. Genus, 
det sociala könet, skapas och normer för hur kvinnor och män skall för-
hålla sig till varandra bildas genom historiska förändringar. Genus är således 
ett socialt och kulturellt föränderligt begrepp, som handlar om makt och 
en hierarkisk ordning mellan könen.40 Föreliggande studie är emellertid mer 
fokuserad på den institutionella förändringen än den hierarkiska och nor-
merande maktordningen mellan könen. Av den anledningen utgår analysen 
inte primärt från en genusteoretisk ansats. Däremot är det, som sagt, väsent-
ligt att lyfta fram barnaföderskorna som aktörer och även betona den tidens 
genusordning i analysen, för förståelsen av den utveckling som skedde i den 
lokala praktiken.

Graviditet, barnafödande och förlossning diskuteras ofta med utgångs-
punkt i begreppet medikalisering. Det används som en beskrivning av ett 
tillstånd som tidigare inte betraktats som sjukligt eller medicinskt, men som 
genom en process definieras som sjukligt eller tillhörande den medicinska 
domänen. Under senare tid har medikaliseringsbegreppet emellertid fått ka-
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raktären av ett samlingsuttryck för den kritik som riktats mot den medicin-
ska vetenskapens dominerande ställning i dagens samhälle. Denna kritik mot 
medicinen och dess samhällsroll växte sig stark under 1970-talet då medika-
lisering sågs som en negativ process som sammankopplades med olika former 
av makt och social kontroll.41 Hur medikaliseringen av ett tillstånd eller fe-
nomen skall tolkas är emellertid främst beroende av hur begreppet definieras, 
eller som Peter Conrads uttrycker det:

The key to medicalization is the definitional issue. Medicalization consists of de-
fining a problem in medical terms, using medical language to describe a problem, 
adopting a medical framework to understand a problem, or using a medical interven-
tion to ‘treat’ it. This is a sociocultural process that may or may not involve the medi-
cal profession, lead to medical social control or medical treatment, or be the result of 
intentional expansion by the medical profession.42

Den främsta förtjänsten med Conrads definition är att den är värdeneutral, 
vilket gör det möjligt att använda begreppet utan att ta ställning till om 
medikaliseringen av ett fenomen är positivt eller negativt. Conrad poängterar 
vidare att medikaliseringen av ett fenomen skall ses som en process, som be-
skriver hur ett fenomen blir en del av det medicinska systemet. I föreliggande 
avhandling används begreppet medikalisering med utgångspunkt i Conrads 
värdeneutrala definition.43 

Centralt för studien är även begreppsparet privat och offentligt. Jürgen 
Habermas diskuterar dessa motsatspar i Borgerlig offentlighet, där han presen-
terar en teori om den historiska framväxten av en privat och en offentlig sfär, 
som grundar sig i det tidiga borgerskapets skapande av en offentlighet. Den-
na offentliga sfär skall emellertid inte förväxlas med vad vi idag menar med 
offentlig sfär, det vill säga den offentliga sektorn, myndigheter och staten. 
Habermas offentlighet är den sfär där medborgarna diskuterar gemensamma 
samhällsproblem i samtal, i tidningar och i böcker. Den borgerliga offentlig-
heten kan med Habermas teori därför snarare ses som en förmedlande länk 
mellan staten och den privata sfären. En viktig förtjänst är att Habermas har 
gett upphov till en omfattande diskussion av dessa begrepp.44 I föreliggande 
studie är det dock mest väsentligt att ta fasta på att gränsdragningen mellan 
samhällets olika sfärer är historiskt föränderlig, vilket bland annat Svenbjörn 
Kilander diskuterar med utgångspunkt i svenska förhållanden. Han menar 
att fram till sekelskiftet 1900 var det svenska samhället uttryckligt uppdelat 
i en enskild privat sfär och i en allmän offentlig del. Till den privata delen 
hörde familjer, individer, föreningar och även kommunen. Staten utgjorde 
den allmänna offentliga delen.45 Vid sekelskiftet 1900 och därefter skedde en 
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tydlig förändring av gränsdragningen. Statens ansvar för medborgarna och 
samhället blev mer tydligt, enligt Kilander, liksom statens befogenheter att 
intervenera i frågor som tidigare varit reserverade för den privata sfären. Även 
kommunen och dess angelägenheter förändrades vid denna tid och gick mot 
en ökad offentlighet.46 Utgångspunkten för föreliggande studie är således att 
varken den privata eller den offentliga sfären är permanent eller fast förank-
rad. Som Kilander visar är det inte heller helt självklart att ett kommunalt en-
gagemang skall ses som likvärdigt med statens offentliga åtgärder vid den tid 
som står i fokus för denna studie. I detta sammanhang är det därför intres-
sant att se vilken betydelse privata intressenter, kommunen och landstinget 
hade för den lokala institutionella förlossningsvårdens etablering samt hur 
ansvaret mellan dessa instanser fördelades vid dess lokala tillblivelse.

Avhandlingens övergripande perspektiv kan sammanfattningsvis beskri-
vas som institutionalistiskt och aktörsorienterat, där studien har för avsikt 
att analysera och lyfta fram samspelet mellan olika grupper av aktörer i en 
historiskt bestämd och lokalt platsbunden institutionell kontext.

Källor och metod
I denna avhandling har ett brett spektrum av såväl kvantitativt som kvali-
tativt historiskt källmaterial använts. Här görs en övergripande beskrivning 
av materialet. I anslutning till respektive empirisk studie kommer källmate-
rialet mer ingående att presenteras och källkritiskt granskas. För analysen av 
den institutionella förlossningsvårdens formering och organiserade har bland 
annat Sundsvalls stadsfullmäktiges protokoll studerats och analyserats. De 
återfinns i tryckt form i Sundsvalls stads kommunala handlingar (SSKH), 
där även skrivelser till stadsfullmäktige samt vissa remissyttranden finns in-
fogade som bilagor. De tryckta protokollen, och även de otryckta, innehåller 
mestadels yrkanden och beslut. I den mån diskussionsprotokoll förekommer 
är de i regel starkt komprimerade i form av korta sammandrag av vissa leda-
möters debattinlägg. Det gör att en mer genomgripande analys av de olika 
fullmäktigeledamöternas åsikter och av beslutsfattandets gång i många fall 
försvåras. 

Då institutionaliseringen av förlossningsvården analyseras har det varit 
nödvändigt att kartlägga var Sundsvalls kvinnor blev förlösta under den 
aktuella tidsperioden samt hur detta förändrades över tid. För detta ända-
mål har många källor av olika karaktär använts. En viktig förutsättning för 



21

INLEDNING

kartläggningen är de digitaliserade födelse- och dopböcker samt död- och 
begravningsböcker för Sundsvall stad under åren 1906 till 1925, som finns 
registrerade av Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet. Uppgif-
ter från dessa datafiler har länkats samman med kompletterande uppgifter 
om mödrarna och spädbarnen, som bland annat hämtats från sjukjournaler 
och matriklar från de olika förlossningsplatserna i Sundsvall. Det har varit 
problematiskt att finna material som beskriver verksamheten vid de olika för-
lossningsinrättningarna. Det finns ytterst knapphändig information bevarad 
från dessa. Att finna historiska källor som beskriver graviditet, förlossning 
och framför allt barnaföderskornas situation har överhuvudtaget varit svårt 
för den studerade perioden. Därför har även andra indirekta källor använts 
för att förbigå dessa källproblematiska hinder. Exempelvis har rapporter till 
barnavårdsnämnden om ogifta kvinnors förhållanden vid tiden för förloss-
ningen studerats. Även Nordiska museets folkminnessamling om havande-
skap och barnsäng har legat till grund för analysen av barnaföderskornas 
situation.

Då förlossningsvårdens effekter på spädbarnen studeras används kvantita-
tiva demografiska källor och metoder. Uppgifter om vilka spädbarn som dog 
inom ett år efter födelsen, vilka sjukdomar de avled i, samt hur lång tid efter 
förlossningen de dog etc. har hämtats från Sundsvalls död- och begravnings-
böcker för perioden 1906–1925.

I studien förekommer vissa beskrivningar av ogifta kvinnors situation i 
Sundsvall under den studerade perioden. Beskrivningarna är hämtade från 
rapporter som inkom till barnavårdsnämnden om ogifta mödrar. Dessa rap-
porter kan innehålla uppgifter om mödrarnas namn och födelsedata, barnens 
namn och födelsedata samt även fädernas namn och födelsedata. I vissa av 
dessa rapporter beskrivs misshandel och sexuellt utnyttjande av de ogifta kvin-
norna. I andra fall uppges namn på män som kvinnorna antog var barnens 
far. Av hänsyn till såväl de utsatta kvinnorna som deras barn, och även till 
de män som utpekades som barnafäder har samtliga personnamn i dessa fall-
beskrivningar bytts ut mot andra. Dessutom har personernas födelsedatum 
tagits bort. Inga direkta personuppgifter finns kvar i fallbeskrivningarna. 
Personuppgifter som är äldre än 70 år omfattas visserligen inte av sekretess, 
men vissa uppgifter i fallbeskrivningarna kan fortfarande vara känsliga för 
efterlevande. Eftersom det inte är individerna i sig som är det väsentliga med 
dessa beskrivningar, utan situationerna de befann sig i, har namnen varken 
betydelse för förståelsen eller analysen av de ogifta mödrarnas situation.47
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Avhandlingens disposition och preciserade frågor
Det närmast följande kapitlet, Debatten: Från modersansvar till befolknings-
fråga, belyser den nationella debatten om den samhälleliga barnavården och 
moderskapshjälpen, samt det förebyggande barnavårdsarbetet som initierades 
på nationell och lokal nivå i kampen mot spädbarnsdödligheten. Därefter är 
avhandlingen i huvudsak disponerad efter de tre frågeställningskomplexen, 
där det tredje kapitlet, Inrättningarna: En vidgad arena, har en institutionalis-
tisk inriktning och analyserar den lokala praktikens betydelse för övergången 
till anstaltsförlossning. Av tidigare forskning har det framgått att övergången 
till anstaltsvård vid förlossning skedde relativt snabbt och tidigt i de svenska 
städerna. Däremot finns det få svenska studier som har undersökt denna 
övergång i den lokala praktiken. Således finns det ett värde i att studera för-
lossningsvårdens utveckling och förändringar i en lokal miljö. Avsikten med 
denna del är att belysa förändringen av det lokala ramverket som omgär-
dade barnafödandet, vilket är betydelsefullt för att förstå den institutionella 
förändringen. Kapitlet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: Hur 
förändrades den lokala förlossningsvårdens område under den studerade pe-
rioden? Påverkades utvecklingen av den institutionella förlossningsvården av 
någon konflikt mellan privata och offentliga intressen? Vilka aktörer fram-
träder som väsentliga för den institutionella förändringen i den lokala prak-
tiken?

I den svenska förlossningsvårdens historieskrivning diskuteras barnafö-
derskorna vanligen i relativt vaga och otydliga termer. I avhandlingens fjärde 
kapitel, Barnaföderskorna: Statister eller medaktörer?, skall barnaföderskorna i 
denna övergångstid lyftas fram. Deras del i den institutionella förändringen 
skall analyseras och olika orsaker som kan ha påverkat dem att lämna den tra-
ditionella förlossningsplatsen för de institutionella förlossningsinrättningarna 
skall diskuteras. Avsikten är således att skildra förändringen ur ett underifrån-
perspektiv, ur barnaföderskornas perspektiv. I tidigare studier framställs barna-
föderskorna antingen som passiva offer för de övergripande strukturerna eller 
som handlande aktörer som kunde påverka sina liv. Vilken bild framträder i 
denna studie? Var de kanske både-och? Vilken roll spelade barnaföderskorna 
för den lokala utvecklingen av den institutionella förlossningsvården? Vilka 
kvinnor sökte sig till inrättningarna och vad motiverade dem att söka insti-
tutionell förlossningsvård? Dessa frågor utgör utgångspunkten för det fjärde 
kapitlet.

Det femte kapitlet, Spädbarnen: Institutionaliseringens effekter, har ett 
tydligt historiedemografiskt perspektiv där spädbarnen, spädbarnsvården 
och framför allt den sjunkande spädbarnsdödligheten står i centrum. Av den 
forskning som studerat spädbarnsdödligheten under 1800-talet framgår det 
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att förlossningsvården påverkade spädbarnens överlevnad, och framför allt 
den tidiga dödligheten, som inträffade under den första veckan och måna-
den. Av den anledningen är det intressant att se huruvida den tidiga insti-
tutionella förlossningsvården kan ha haft effekt på spädbarnsdödligheten. 
Eftersom spädbarnsdödligheten sjönk markant i den lokala miljön parallellt 
med att fler kvinnor förlöstes vid förlossningsinrättningarna är syftet med 
detta kapitel att undersöka om det är möjligt att finna ett samband mel-
lan dessa händelser. I denna del kommer därför förlossningsvårdens direkta 
omvårdnad att analyseras, liksom dess indirekta omsorg om spädbarnen. Ka-
pitlet tar avstamp i följande frågeställningar: Påverkade den institutionella 
förlossningsvården spädbarnens överlevnad? Hade den institutionella vården, 
i så fall, endast effekt på den neonatala dödligheten, eller påverkade den även 
den postneonatala dödligheten? Om det förekommer skillnader i dödlighet 
bland spädbarnen beroende på var de föddes, hur kan dessa skillnader för-
klaras?

Avhandlingen avslutas med det sjätte kapitlet, Från privat till offentlig för-
lossningsvård. Kapitlet är en sammanfattande diskussion av avhandlingens re-
sultat, som diskuteras med utgångspunkt i studiens övergripande perspektiv 
och de frågeställningar som preciserats ovan.
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Kapitel 2 
 

DEBATTEN: 
FRÅN MODERSANSVAR TILL BEFOLKNINGSFRÅGA

Vad innebär då för det århundrade, som vi nu genomleva, hederstiteln – jag må 
väl kalla den så – ”barnets århundrade”? Den innebär, att i denna tid mer klart än 
någonsin förr fastslagits, att ett målmedvetet arbete på samhällets utveckling och 
framåtskridande börjar med barnet, och att det endast genom att börja därmed har 
utsikt till framgång. Ja, detta arbete bör icke ens inskränkas till att avse barnet, se-
dan det framträtt såsom en självständig individ, utan det bör begynna redan dess-
förinnan, medan den blivande människan ännu såsom foster delar sin moders liv.1 

 Johan Widén, ordförande i Svenska fattigvårdsförbundet, 1911

1900-talet brukar allmänt benämnas som barnets århundrade, med hän-
visning till Ellen Keys bok med denna passande titel. Boken publicera-

des år 1900, och kan ses som en indikation på en förändrad inställning till 
barnen i samhället vilken sammanföll med det nya seklet. Däremot var det 
inte boken i sig som inspirerade till barninriktade insatser, och inte heller var 
barninriktad verksamhet något som kom med det nya seklet. Redan under 
1800-talet hade föreningar och sällskap riktat uppmärksamhet mot barn, 
och även mot mödrar, som var i behov av hjälp och omsorg.2 Det nya med 
1900-talet var istället att både den privata och offentliga välgörenheten fick 
en tydligare och mer institutionell utformning än vad den tidigare haft. För 
att värna de späda barnen öppnades bland annat spädbarnshem, mödrahem 
och andra former av ”asyler” som gjorde det möjligt för nyblivna mödrar att 
ta hand om sina späda barn.
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Det sociala och befolkningspolitiska engagemang som tilltog med det nya 
seklet och som riktades mot de allra minsta i samhället – de späda barnen – var 
inget unikt för Sverige. Det kan snarare ses som en del av ett internationellt 
fenomen, i anglosaxisk litteratur benämnt ”the infant welfare movement”.3 I 
västvärlden engagerade sig både privata grupper och offentliga myndigheter 
för att förbättra spädbarnsvården och minska spädbarnsdödligheten. Barn-
skyddsrörelsens internationella arbete ses ofta som resultatet av den befarade 
befolkningskris som uppmärksammades i olika länder åren kring sekelskiftet 
1900. Även i Sverige fruktades en befolkningskris, då barnafödandet sjönk 
och spädbarnsdödligheten allmänt ansågs ligga på en för hög nivå. För att 
komma tillrätta med dessa förhållanden riktade barnskyddsrörelsen inte en-
bart sin verksamhet mot barnen.4 Oftast var det moderns utsatthet som med-
förde att det späda barnet for illa, varför det uppfattades som angeläget att 
förbättra förhållandena både för barnet och för modern. Vid Svenska fattig-
vårdsförbundets första barnavårdsmöte 1911 framhöll därför Johan Widén, 
förbundets ordförande, att den offentliga barnavården även borde inkludera 
omsorg om modern, eftersom den svenska lagstiftningen och förhållanden 
som rörde vård av gravida och nyblivna mödrar lämnade ”som mest övrigt att 
önska” vid denna tid.5

Under 1900-talets början var samhällets ansvar för gravida kvinnor och 
nyblivna mödrar samt den offentliga barnavården aktuella frågor i den natio-
nella politiska debatten. Diskussionerna handlade ytterst om hur den samhäl-
leliga förlossningsvården skulle organiseras och om hur spädbarnsdödligheten 
skulle nedbringas. I detta kapitel skall dessa frågor belysas, liksom nationella 
och lokala åtgärder som vidtogs för att bistå mödrarna efter förlossningen 
samt för att få ned spädbarnsdödligheten. Syftet med kapitlet är således att 
måla upp såväl den nationella som den lokala kontexten, som förlossningsvår-
den i det lokala sammanhanget i Sundsvall var en del av. Inledningsvis skall 
den nationella politiska debatten om samhällets ansvar för barnavården och 
för mödrarnas situation efter förlossningen belysas. Därefter skall nationella 
och lokala åtgärder som togs i förebyggande syfte för att minska spädbarns-
dödligheten skildras. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur såväl frå-
gan om spädbarnsdödlighet som frågan om ekonomisk moderskapshjälp vid 
barnsbörd övergick från att ha varit ett privat och individuellt ansvarsområde 
till att bli en allmän befolkningsfråga och ett samhälleligt ansvar. 
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Barnavårdsfrågan och moderskapspolitiken tar form
Arbetet med att förbättra och påverka samhällets barnavård var inget nytt för 
1900-talet. Det hade inletts redan i och med 1800-talets engagemang i den 
sociala frågan och genom bildandet av några privata föreningar vilka verkade 
för den allmänna barnavårdens utveckling. År 1889 grundades Föreningen 
för Välgörenhetens Ordnande (FVO) i Stockholm, som var tänkt att fung-
era som en paraplyorganisation och samordna arbetet mellan föreningar och 
sammanslutningar som arbetade med välgörenhet och fattigvårdens arbete. 
I realiteten kom föreningen emellertid att fungera som en hjälporganisation 
med egen verksamhet där barnavården intog en speciell plats.6 1903 bildade 
den inre kretsen av FVO Sveriges första rikstäckande centralorganisation för 
det sociala arbetet, Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), som tidigt 
blev pådrivare i sociala frågor. På CSA:s kongress 1906 bildades sedermera 
Svenska fattigvårdsförbundet, som bland annat organiserade landets kom-
munala barnavårdsbyråer. På nationell nivå var CSA och Svenska fattigvårds-
förbundet de privata organisationer som var mest betydelsefulla för den sam-
hälleliga barnavården, både vad gällde att driva och etablera verksamheter 
som att föra den socialpolitiska debatten om barnen i samhället.7 På lokal 
nivå var det fattigvårdsstyrelserna som hade det övergripande ansvaret för 
barnavården. 1924 infördes en ny lag om samhällets barnavård vilket innebar 
att barnavårdsnämnder inrättades. Deras ansvar blev att ta hand om all of-
fentlig barnavård i kommunerna.8 

Vid denna tid var den framträdande uppfattningen i samhällsdebatten 
att modern skulle vara i hemmet där hon gavs stor betydelse för familjen, för 
spädbarnsvården och även för spädbarnens överlevnad. Mödrar som arbe-
tade utanför hemmet ansågs inte ta sitt familjeansvar. Det var inte ovanligt 
att läkare och andra experter visade i rapporter att det kvinnliga yrkesarbe-
tet hade negativa effekter på spädbarnens vård och överlevnad, genom att 
hänvisa till utförliga statistiska uträkningar.9 I flertalet västeuropeiska länder 
odlades åsikten att moderns arbete påverkade spädbarnsdödligheten, vilket 
resulterade i att vissa länder införde restriktioner i kvinnors förvärvsarbete. I 
exempelvis Schweiz infördes en lag 1877 som förbjöd kvinnor att arbeta ett 
par veckor innan och efter förlossningen.10 Några år efter denna restriktion 
presenterade läkaren Emil Nilsson sin avhandling Om orsakerna till och bo-
temedlen mot den stora barnadödligheten i allmänhet och särskildt i Vesternorr-
lands län. I denna studie framgår det att flertalet fattiga mödrar var tvungna 
att återgå till de dagliga sysslorna, och även till förvärvsarbete, redan någon 
dag efter förlossningen på grund av fattigdom. Av denna anledning ansåg 
Nilsson att staten skulle inrätta barnbördskassor som gav nyblivna mödrar 
lämplig ekonomisk ersättning sex veckor efter förlossningen samt att nybliv-
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na mödrar inte skulle tillåtas arbeta en tid efter förlossningen.11 År 1900 in-
fördes en arbetsskyddslag i Sverige, som innehöll vissa likheter med Nilssons 
förslag. Den förbjöd kvinnor att sysselsätta sig med industriellt arbete under 
fyra veckor efter förlossningen. Dessa veckor skulle vara ägnade åt att amma 
och vårda det nyfödda barnet. Däremot saknades den mest avgörande delen 
av Nilssons förslag, nämligen den ekonomiska ersättningen till mödrarna. 
Lagen kan visserligen ses som ett försök till en moderskapspolitisk åtgärd, 
och även som en ansats från statens sida att främja amning, men sett ur de 
nyblivna industriarbetande mödrarnas perspektiv skapade den förmodligen 
mer problem än den löste. Dessutom förutsatte den påtvingade ledigheten 
att det fanns en manlig familjeförsörjare och att moderns inkomst inte var av 
avgörande betydelse för familjeekonomin. I praktiken var emellertid situatio-
nen för arbetande mödrar den motsatta.12

Införandet av arbetsförbudet förbättrade inte nyblivna mödrars ekono-
miska situation. Däremot initierade och aktualiserade denna lag frågan om 
ekonomisk moderskapshjälp vid barnsbörd. Vid CSA:s kongress Fattigvård 
och folkförsäkring 1906 framhöll läkaren Karolina Widerström åsikten att 
staten borde införa ersättning till mödrar vid barnsbörd. I sammanhanget 
är det väsentligt att notera att både Emil Nilsson och Karolina Widerström 
riktade kravet till staten, och inte till sjukkassorna som annars var ett al-
ternativ. Enligt Widerström skulle staten axla detta ansvar eftersom varken 
moderskap, graviditet eller förlossning var att betrakta som sjukdomar. Hon 
menade dessutom att en statlig allmän moderskapsförsäkring skulle göra det 
möjligt för modern att vara ekonomiskt oberoende med barnet, och inte på 
bekostnad av det. Widerström påpekade att det var avgörande för barnet och 
dess överlevnad att bandet mellan modern och spädbarnet stärktes och inte 
slets itu – en devis som kom att upprepas i flertalet sammanhang under 1900-
talets början.13

Ett par år efter Widerströms föredrag lämnade Edvard O. W. Wavrinsky 
in en motion om statligt moderskapsunderstöd till riksdagen. I riksdagens 
efterföljande skrivelse underströks betydelsen av att modern, såväl före som 
efter förlossningen, ”ostörd av näringsbekymmer och skadliga ansträngning-
ar, förskaffa sig den vila och vård, som krävdes för att väl fylla moderskapets 
plikter”.14 Det framhölls att frågan enklast skulle gå att lösa om moderskaps-
försäkringen kombinerades med en obligatorisk sjukförsäkring. En kommitté 
fick i uppdrag att utarbeta ett förslag om sjukkassor och ett förslag om mo-
derskapshjälp. Ett år senare presenterades lagförslaget om sjukkassor. Ytterli-
gare två och ett halvt år senare framlades förslaget om moderskapsförsäkring. 
Utredningstiden säger egentligen ingenting om innehållet i förslagen, men 
möjligen något om prioritetsordningen av dessa ärenden. Enligt förslaget om 
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moderskapsförsäkring skulle varje försäkrad kvinna inom industriellt företag 
ha rätt att få moderskapsersättning. Hjälpen skulle utgå i sex veckor, varav 
två skulle vara förlagda före förlossningen. Dessutom ansåg utredningen att 
varje nybliven mamma skulle få en amningsbelöning om hon ammade sitt 
barn minst nittio dagar efter förlossningen.15 Civildepartementet, som mot-
tog förslaget, ansåg att det var en värdefull insikt att fattiga kvinnor drevs 
till arbete direkt efter förlossningen på grund av ekonomiskt tvång, varför de 
menade att det vore extra angeläget att införa moderskapsförsäkring. I nästa 
instans kritiserades dock förslaget skarpt och lagrådet valde att inte göra det 
till en proposition. Detta förklarades av att lagrådet förmodade att det inte 
fanns några arbetsgivare som skulle vara villiga att bidra till sina kvinnliga ar-
betares oförmåga att arbeta. Inte heller trodde man att de kvinnliga arbetarna 
var villiga att ta av sin lön för att tillförsäkras understöd vid en eventualitet 
som kanske aldrig skulle inträffa. Lagrådet ansåg att man skulle avvakta med 
att införa moderskapsförsäkring tills när även sjukförsäkringen gjordes obli-
gatorisk.16

Samma år som utredningen om moderskapsförsäkring presenterades, 
1911, arrangerade Svenska fattigvårdsförbundet det första barnavårdsmötet 
i Stockholm. Närmare sex hundra deltagare från hela Sverige samlades i fyra 
dagar för att diskutera samhällets omsorg och ansvar för barnen. Detta möte 
kan ses som väsentligt för 1900-talets fortsatta barnavårdsarbete ur flera per-
spektiv, eftersom många av de resolutioner och förslag som formulerades un-
der mötets gång med åren genomfördes och även lagstadgades. En session 
vid barnavårdsmötet hade rubriken Om vård av barn och deras mödrar, där 
särskilt omvårdnaden av den gravida kvinnan, både tiden före och efter för-
lossningen, diskuterades. Läkaren Isak Jundell, som var den tidens ledande 
expert på det pediatriska området, inledde sessionen med att understryka 
att de problem som uppstod i samband med graviditeten och förlossningen 
framför allt gällde nödställda, och i stor utsträckning, ogifta mödrar. Han 
ansåg därför att det var samhällets skyldighet att ta hand om dessa hjälplösa 
kvinnor och deras nyfödda barn.17 För vissa kvinnor innebar graviditeten och 
tiden kring förlossningen en tid fylld av oro och ängslan. Denna vånda gällde 
inte enbart själva förlossningsprocessen, som i sig var ett riskfyllt moment, 
utan handlade även om var förlossningen skulle ske. Deltagare från skilda 
platser i Sverige vittnade om svårigheter fattiga, ogifta gravida kvinnor stötte 
på vid slutet av graviditeten. Vissa fann ingen annan utväg än att söka sig 
till den lokala fattigvården, där de blev förlösta bland kroniskt sjuka och an-
dra fattighjon på fattigvårdsinrättningen. En kort tid efter förlossningen var 
det dessutom vanligt att fattigvården utackorderade det nyfödda spädbarnet 
eller lämnade det till ett fosterhem. Om den ogifta nyblivna modern hade 
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för avsikt att ta hand om sig och sitt spädbarn, tvingade fattigdomen henne 
att snart efter förlossningen söka arbete utanför hemmet. Det ledde ofta till 
en ohållbar situation där modern var tvungen att lämna bort sitt barn för 
att kunna försörja sig genom arbete. Spädbarnsvård och förvärvsarbete var 
en ekvation som ogifta mödrar hade svårt att få att gå ihop. Sökte modern 
hjälp hos fattigvården innebar det att barnet utackorderades. Det var denna 
paradoxala situation som Jundell, och flera med honom, ansåg var ett av de 
största problemen. Hur den ogifta modern än försökte lösa sin situation blev 
resultatet detsamma – barnet togs ifrån den ogifta moderns vård. Fattigvår-
dens förfarande att skilja barnen från sina mödrar kritiserades starkt, och 
kommenterades av flertalet talare vid barnavårdsmötet. Det påpekades dess-
utom att resultatet uppenbarades i den höga spädbarnsdödlighet som dessa 
barn uppvisade. Förutom att tillvägagångssättet innebar att modern fråntogs 
ansvaret för sitt barn, så gick barnet dessutom miste om möjlighet att bli am-
mad. Bröstmjölkens goda effekter på spädbarnens överlevnad var sedan länge 
väl känt, något som Jundell poängterade i sitt anförande:

Det är nämligen endast en näring, som för barnet är naturlig, en enda, som till-
försäkrar detsamma en naturlig utveckling och största möjliga utsikter till bevaran-
det av liv och hälsa. Denna näring är kvinnomjölken. Det framstår härav i huru hög 
grad det späda barnet är beroende utav omgivningens goda eller dåliga vilja, utav 
omgivningens goda eller ringa förmåga, och härmed är det också tydligt, huru lätt de 
späda barnen råka uti ett hotande läge, huru lätt deras liv och hälsa äventyras.18

Sessionen Om vård av barn och deras mödrar avslutades med att tre krav på 
åtgärder som skulle underlätta för gravida kvinnor och nyblivna mödrar pre-
ciserades. Det första kravet var att samhällets stöd till mödrar och barn skulle 
ges i en sådan form att bandet dem emellan inte bröts, att modern fick hjälp 
så att hon i sin tur kunde hjälpa sitt barn. Det andra kravet var att staten, 
kommunerna och landstingen gemensamt skulle utforma en moderskapsför-
säkring som skulle utfalla vid barnsbörd samt att det skulle ställas effektivare 
krav på försumliga fäder att betala underhåll. Som tredje och sista utlåtande 
fastslog mötet att barnavårdsbyråer borde upprättas runt om i landet, som 
bland annat skulle ha till uppgift att förmedla och eventuellt bestämma for-
men för det ekonomiska understöd som vissa mödrar borde beviljas.19 

Under barnavårdsmötet blev det påtagligt att den allmänna situationen 
bland landets barnaföderskor liksom vården under förlossningen lämnade 
mycket övrigt att önska. Med anledning av detta, och med utgångspunkt i 
de diskussioner som förts på barnavårdsmötet, lämnade Erik Palmstierna och 
Gustaf Steffen in två motioner vid 1914 års riksdag med krav om bättre vård 
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åt barnaföderskor och nyfödda barn. De påpekade att de svenska hemmen 
i många fall inte var lämpade för förlossningar. Därför ansåg de att mindre 
barnbördshus och förlossningshem skulle etableras genom det allmännas för-
sorg för att underlätta förlossningen för fattiga och utsatta kvinnor så att de 
kunde tillförsäkras den vård ”som dessa till befordrande av släktets sundhet 
och hälsa behöva”.20 De hänvisade till åtgärder som vidtagits i andra länder, 
som exempelvis Finland och Tyskland. För att tillgodose barnsängskvinnor-
nas behov av god vård hade förlossningshem upprättats och fri barnmorske-
hjälp införts genom sjukkassor och moderskapsförsäkring. Palmstiernas och 
Steffens motioner ledde till att en utredning om åtgärder som borde tas för 
att förbättra förhållandena bland Sveriges mindre bemedlade barnaföderskor 
initierades. Den lades dock ned efter några år, innan resultaten hade sam-
manfattats eller utredningen avrapporterats.21 

Fram till 1918 hade staten haft en passiv hållning gentemot landets gra-
vida kvinnor och mödrar. Detta år trädde emellertid 1917 års lag om barn 
utom äktenskapet i kraft. Som Helena Bergman framhåller i Att fostra till 
föräldraskap kan lagen ses som en form av ökad offentlig kontroll av oordnade 
familjeförhållanden. Genom den barnavårdsmannainstitution som infördes i 
och med lagen förstärktes statens uppsikt över ogifta mödrar och fäder som 
inte fullgjorde sin plikt som goda föräldrar.22 Men lagen innebar även att 
ogifta mödrar fick ett ökat offentligt stöd i en prekär situation, eftersom bar-
navårdsmannen dessutom hade till uppgift att se till att faderskap fastställdes 
och att underhåll betalades. Vid denna tid var det varje enskild barnaföderska 
som betalade för förlossningsvården, varför bidraget från fadern var ett välbe-
hövligt tillskott för flertalet ogifta kvinnor. Med lagen på sin sida kunde den 
ogifta modern kräva att fadern skulle bidra till förlossningen och dessutom 
hjälpa henne med underhåll sex veckor före och sex veckor efter förlossning-
en.23 Vid denna lags tillkomst fanns ett förslag om att staten skulle betala det 
underhåll som en del fäder försummade att betala. Detta krav vann däremot 
inget gehör. Trots de ekonomiska förbättringar som 1917 års lag medförde 
för vissa ogifta mödrar, var emellertid frågan om allmän moderskapshjälp vid 
barnsbörd ännu inte löst. 1919 presenterades ett betänkande om allmän sjuk-
försäkring där det föreslogs att även obligatorisk moderskapsförsäkring skulle 
införas. Som tidigare ledde det inte till någon proposition till riksdagen eller 
till några förändringar för landets barnaföderskor.24 

År 1924 motionerade den frisinnade riksdagskvinnan Kerstin Hesselgren 
och den socialdemokratiska riksdagskvinnan Agda Österlund om bättre vård 
av fattiga barnaföderskor. Denna motion avslogs med motiveringen att staten 
inte hade något ansvar för detta område. Hesselgren reserverade sig dock i 
utskottet och yrkade på bifall med hänvisning till det slöseri med männis-
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kokraft som den stora spädbarnsdödligheten bland barnen till dessa kvinnor 
innebar. För att få bukt med detta ansåg hon att mindre förlossningshem bor-
de inrättas. De kunde vara till hjälp för de kvinnor som knappt hade råd att 
tillkalla barnmorska. Med denna reservation och dessa argument övertygade 
Kerstin Hesselgren första kammaren om vikten av statens ansvar för mödrar 
och mödravård. Men förslaget och motionen föll i andra kammaren.25 Två 
år senare blev frågan återigen aktuell då det föreslogs att kvinnor inom visst 
industriellt arbetet skulle få statligt moderskapsunderstöd. Det skulle främst 
gälla som ett komplement till de kvinnor som i och med den arbetsskyddslag 
som infördes 1900 var förbjudna att utföra industriellt arbete efter förloss-
ningen. I riksdagen ansågs det att detta förslag var alldeles för frikostligt, var-
för en utredning i frågan sågs nödvändig. En dylik tillsattes som kom att gå 
under benämningen moderskapsunderstödssakkunniga, där Kerstin Hesselgren 
var ordförande och läkaren Ada Nilsson utsågs till medicinsk expert. 

1929 lämnade moderskapsunderstödssakkunniga en ytterst grundlig ut-
redning, som konstaterade att ekonomisk moderskapshjälp och moderskaps-
vård var betydelsefullt för folkhälsan. Gravida kvinnor skulle därför ha till-
gång till sakkunnig rådgivning av läkare eller barnmorska samt att eftervård 
av mödrar och barn skulle inrättas vid så kallade barnavårdscentraler. Vad 
gällde den ekonomiska ersättningen föreslog utredningen att en del skulle 
utgå i form av ett allmänt stöd till alla barnaföderskor, medan en annan del 
endast skulle gå till arbetande kvinnor som ersättning för förlorad arbetsin-
komst. Eftersom flertalet barnaföderskor förlöstes under mycket otillfreds-
ställande hygieniska förhållanden, vilket berodde på bristen på vårdplatser 
vid de förlossningsinrättningar som fanns etablerade, rekommenderade de 
sakkunniga att det skulle inrättas ett antal mindre förlossningshem i det all-
männas försorg.26 

Det första och direkta resultatet av Hesselgrens utredning var den lag om 
moderskapsunderstöd som trädde i kraft 1931. Den innebar att kvinnor som 
var medlemmar i erkända sjukkassor fick ett fast belopp i moderskapshjälp 
vid barnsbörd. De övriga förslagen trädde därefter i kraft i samband med be-
folkningskommissionens utredning och förslag, som genomfördes vid 1937 
års riksdag. Då beslutades det om att statligt ekonomiskt stöd skulle ges till 
alla barnaföderskor, oavsett om de var anslutna till en sjukkassa eller ej.27 Ef-
ter närmare trettio år kom slutligen frågan om ekonomisk moderskapshjälp, 
som i grunden handlade om att underlätta, och möjliggöra, för den nyblivna 
modern att ta hand om sitt nyfödda spädbarn, att bli ett offentligt och statligt 
intresse och ansvarsområde. 
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Att upplysa mödrarna – rådgivningsböcker, kurser och 
föredrag
Spridandet av kunskap om spädbarnsvård har en lång tradition i Sverige. 
Ända sedan 1600-talets slut har böcker, artiklar och skrifter om spädbarns-
vård publicerats för en vidare publik. 1697 publicerade Johan von Hoorn, 
som vanligen beskrivs som den svenske obstetrikens fader, den första läro-
boken för barnmorskor, Den Swenska Wälöfwade Jord Gumman. Den var 
även riktad till nyblivna mödrar med råd om hur spädbarn skulle skötas. 
Allt sedan dess har olika former av skrifter utgetts i ämnet, med avsikt att ge 
allmänheten kunskaper om spädbarnsvård för att få bukt med spädbarnsdöd-
ligheten. Rådgivningslitteraturen skrevs vanligen på uppdrag av Collegium 
Medicum, Kungliga Vetenskapsakademien, olika hushållningssällskap, sam-
manslutningar och organisationer som Svenska fattigvårdsförbundet, Röda 
Korset med flera. Med 1900-talet är det möjligt att se ett växande intresse för 
barnavård och barnavårdsfrågor, vilket det ökade antalet böcker, pamfletter 
och informationsbroschyrer som publicerades i ämnet är ett tydligt uttryck 
för.28 

Det mest upprepade rådet och centrala budskapet i barnavårdslitteratu-
ren har ända sedan 1700-talet varit ”Gif ditt barn di!”.29 Amningen har ge-
nomgående haft en framträdande plats och setts som det främsta botemedlet 
mot spädbarnsdödligheten, där andra uppfödningssätt har framställts som 
”en svår pliktförsummelse”.30 På 1700-talet skriver Rosén von Rosenstein att 
”de Mödrar, som kunna gifwa di, [är] skyldige at med egen mjölk föda sina 
barn”.31 1901 skriver Rikard von Post, angående spädbarnens föda, att

blott ett af dem är fullgodt, nämligen det naturen själf anvisat, att låta de små taga 
sin näring från moderns bröst. Alla andra sätt äro mer eller mindre onaturliga och 
medföra vanskligheter för de små, som ej sällan föra till sjukdom och död.32 

Beträffande den mor som inte gav sitt barn bröstmjölk påpekas det att ”en 
dylik kvinna borde känna det som sin plikt, att icke bliva moder”.33 Med 
sekelskiftet 1900 skedde det en viss förskjutning vad gäller uppfattningen om 
vem som skulle amma barnet. Tidigare hade det varit amningen i sig som var 
det väsentliga, huruvida det var en amma eller den biologiska modern som 
gav spädbarnet bröstmjölk var sekundärt. I den barnavårdslitteratur som pu-
blicerades under 1900-talets första decennier betonades betydelsen av att det 
var den biologiska modern som ammade barnet. Genom att modern ammar 
sitt barn stärks även bandet mellan modern och spädbarnet – det biologiska 
band som i många sammanhang framhölls som en av de viktigaste åtgär-
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derna för att minska spädbarnsdödligheten vid denna tid.34 Modersplikten, 
eller modersansvaret, framställs som en dygd i barnavårdslitteraturen. Hos 
vissa författare kan man ana en viss nedlåtenhet gentemot de mödrar som 
inte själva tog hand om sina barn. Desto mer framträdande är dock det so-
ciala och befolkningspolitiska engagemang som författarna ger uttryck för i 
rådgivningsböckerna under 1900-talets början. Författarna uttrycker sym-
pati och förståelse för mödrar, som på grund av arbete eller andra orsaker, 
inte hade möjlighet att amma sina barn. I böckerna ges tips och förslag på 
hur ogifta, arbetande mödrar skall kunna kombinera arbete och amning. 
Eftersom varje droppe bröstmjölk ansågs viktig för spädbarnets överlevnad 
var det genomgående förslaget att den arbetande modern skulle ge barnet 
både bröstmjölk och komjölksblandningar – hon föreslås följa den så kallade 
blandade mjölkuppfödningen. I Späda och äldre barns uppfödning och vård 
från 1913 ger Isak Jundell följande råd: 

Denna blandade mjölkuppfödning är att alldeles särskilt tillråda för mödrar, som på 
dagen äro i arbete utom hemmet och som då lämna barnet till vård av andra, antin-
gen i hemmet eller till ex. i en barnkrubba. Här bör uppfödningen om möjligt ordnas 
så, att barnet under dagen får två eller tre flaskmål samt bröstet på eftermiddagen, 
när modern kommit hem, vidare sent på kvällen samt på morgonen, innan modern 
går ut till sitt arbete. På så sätt giver den blandade mjölkuppfödningen mycket goda 
resultat, i all synnerhet om barnet under de första månaderna fått enbart bröstet.35

Genomgående ges den arbetande modern uppmuntrande ord och hennes 
situation varken fördöms eller ifrågasätts i rådgivningslitteraturen. Rådgiv-
ningsförfattaren och läkaren Wilhelm Wernstedts ord kan sägas sammanfatta 
den allmänna hållningen i rådgivningsböckerna till den arbetande modern: 

Det förhållandet, att modern måste ut och tjäna sitt bröd kort efter förlossningen, 
behöver sålunda i och för sig ej vara någon anledning till att kasta yxan i sjön och 
alldeles uppgiva all tanke på digivning […] Någon di, ett och annat bröstmål, är bättre 
än ingen di och i själva verket av mycket stor betydelse.36

Även inställningen till spädbarnsdödlighetens orsaker förändrades med 
1900-talet. Tidigare, under 17- och 1800-talet framhölls modern som an-
svarig för spädbarnets väl och ve, och även för dess död om något gick fel.37 
Under 1900-talets första decennier betonade emellertid författarna främst 
sociala och strukturella missförhållanden som betydande för dödligheten. 
Spädbarnsdödligheten framhålls som ett resultat av mödrarnas utsatthet och 
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fattigdom, det vill säga som ett samhällsproblem snarare än som ett indivi-
duellt problem.

Att sprida kunskap om spädbarnsvård var en del av barnskyddsrörel-
sens arbete med att bekämpa spädbarnsdödligheten. Men det förebyggande 
arbetet skedde inte enbart genom det tryckta ordet. Vid sekelskiftet 1900 
kom även utbildningar och kurser i barnavård. År 1900 bildades Sällskapet 
Barnavård i Stockholm, som gav både praktisk och teoretisk undervisning 
i barnavård till unga kvinnor.38 I syfte att motverka spädbarnsdödligheten 
i landet anordnade dessutom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet 
demonstrationskurser i elementär spädbarnsvård. Isak Jundell hade utarbetat 
den teoretiska delen av kursplanen som innehöll följande ämnen:

Vad modern hade att iakttaga beträffande sig själv före barnets födelse; 
Vad som bör iakttagas vid barnets badning, rengöring och klädande, vid anordnan-
det av barnets bädd och vid rummets renhållning; 
Upplysningar om digivning, uppfödning med flaska och avvänjning; 
Råd angående barnets uppfostran m.m.39

Förutom den teoretiska delen ingick även en praktisk del med demonstratio-
ner och övningar. De kvinnor som gick kursen fick dessutom tillfälle att köpa 
Isak Jundells bok Späda och äldre barns uppfödning och vård, som de kunde ta 
med hem och läsa i lugn och ro. De kursdeltagare som inte hade råd att köpa 
ett exemplar fick oftast ett till skänks. Avsikten med demonstrationskur-
serna var att ge alla kvinnor en kortfattad undervisning i spädbarnsvårdens 
grunder. För att undervisningen skulle bli så personlig som möjligt indelades 
kvinnorna i små grupper om sex till tio deltagare. Varje kurs omfattade åtta 
timmar som var fördelade på fyra dagar.40 

År 1916 hölls de första kurserna i Stockholm och kursledarinna var Asta 
Nilsson, som fått tillfälligt tjänstledigt från sin befattning som föreståndarin-
na för en av Stockholms barnkrubbor.41 1917 vidgades verksamheten något 
och kurser hölls på fyra olika platser i Sverige. 1919 kom Svenska fattigvårds- 
och barnavårdsförbundet till Sundsvall där ett antal kurser hölls i själva sta-
den och även på platser i stadens omnejd. Intresset för dessa spädbarnskurser 
ökade markant med åren, liksom spridningen av kurserna i Sverige. År 1920 
hölls exempelvis ett 50-tal barnavårdskurser runt om i landet, varav ett 30-
tal i Västernorrlands län.42 1926 tog den socialmedicinska sektionen inom 
Svenska Fattigvårds- och barnavårdsförbundet över ansvaret, vilket medförde 
en än mer utvidgad och utåtriktad verksamhet. Detta år hölls 130 barna-
vårdskurser med över 4 000 deltagande kvinnor. Som kursledarinnor från 
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och med detta år tjänstgjorde barnavårdssystrar som genomgått Nordens 
Husmodersförbunds högre skola i barnavård.43 

Vid Barnmorskeförbundets möte i Malmö 1928 berättade barnmorskan 
Anna Häggbom om sina dryga sex år som kursledarinna vid dessa spädbarns-
kurser. Under dessa år höll hon omkring 250 kurser med närmare 14 000 
besökande kvinnor och i sitt föredrag återgav hon minnen från ”detta intres-
santa och välbehövliga upplysningsarbete bland landets kvinnor, mödrarne 
såväl som de ännu unga och ogifta”.44 Hon gav spädbarnskurser i hela landet 
och blev väl bemött vid de flesta ställen, men mottogs även med viss miss-
tänksamhet vid vissa platser. 

Ty ett pioniärarbete var det. Det gällde ju inte enbart att komma med teorier och 
stränga förhållningsorder. Det gällde lika mycket att skaffa förståelse för ett nytt och 
på många ställen av vårt land ännu med en viss misstänksamhet betraktat sätt att 
förebygga sjukdom såsom t.ex. tuberkulosen och engelska sjukan. Vem ville tro på, 
att regelbundna måltider, lämplig föda, solsken och frisk luft, renlighet, torra kläder, 
hade något inflytande till förebyggande av dessa sjukdomar? Det gällde att gå fram 
med en försynt måtta – för den stora sakens skull. Ty det låg inte så lite fördomar i 
vägen för detta slag av socialt arbete.45

Under 1900-talets första decennier då det skedde en betydande ökning av 
rådgivningsböcker om barnavård, då kurserna i spädbarnsvård var ytterst 
populära och väl besökta så började råden om spädbarnsvården att spridas 
till allmänheten genom en ny form av kunskapskanal. Det var radion som 
hade gjort sitt intåg i de svenska hemmen. I Karin Nordbergs Folkhemmets 
röst analyseras radion och dess folkbildande uppdrag under den period då 
folkhemmet formades. I radions programutbud satsades det inledningsvis 
på kvinnorna som genom radioprogrammen kunde bildas inom kvinnliga 
ämnen som kom husmödrarna till del.46 Samma år som AB Radiotjänst bil-
dades, 1925, höll läkaren Wilhelm Wernstedt en föredragsserie i radio om 
spädbarnsvården, som blev mycket populär och uppskattad. Föreläsnings-
serien var omtyckt och radiopubliken hörde av sig till Sveriges Radio, vil-
ket medförde att föredragen sedermera trycktes och även utgavs i bokform.47 
Oavsett var man bodde, om man var läskunnig eller inte (vilket i och för sig 
de allra flesta var), kunde föräldrar i varje liten stuga och i varje hem i alla 
delar av Sverige ta del av den kunskap och de råd om spädbarnsvård som 
spreds genom etermediet. 
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Barnskyddsrörelsens lokala ansikte – byrån, krubban 
och droppen
För att förbättra situationen för spädbarnen och deras mödrar etablerades 
olika former av verksamheter som skulle komma dessa grupper till godo. I 
detta avsnitt skall framför allt lokala privata åtgärder som togs för att före-
bygga spädbarnsdödligheten och underlätta för mödrarna att ta hand om sina 
spädbarn i Sundsvall belysas. Inledningsvis skall vi dock bekanta oss med 
Sundsvalls stadsfullmäktige och se hur de ställde sig till förslaget att inrätta 
en kommunal barnavårdsbyrå. 

Bland de hundratals deltagare som var med vid Svenska fattigvårdsför-
bundets första barnavårdsmöte i Stockholm 1911 fanns den frisinnade folk-
skollärarinnan Elin Nilsson från Sundsvall.48 Hon hade valts in i fullmäktige 
1910, som första kvinnliga ledamot, och hennes politiska engagemang fick 
stor betydelse för olika sociala verksamheter i Sundsvall.49 Det var däremot 
inte alltid hon fick gehör för sina idéer. Etablerandet av en kommunal bar-
navårdsbyrå var ett sådant förslag som inte föll stadsfullmäktiges ledamöter 
i smaken.

Väl hemkommen till Sundsvall, och inspirerad av diskussionerna och re-
solutionerna som fattades vid barnavårdsmötet, lämnade Elin Nilsson in en 
motion om att öppna en barnavårdsbyrå i kommunal regi. I Stockholm hade 
en sådan öppnats redan 1908, genom Svenska fattigvårdsförbundets initiativ. 
Den stod som förebild för andra städer, som snart därefter öppnade liknande 
byråer. De var kommunala verksamheter och syftet var att de skulle bistå 
ogifta mödrar med hjälp i olika situationer, att stärka bandet mellan dem och 
deras barn, och även att ingripa mot vanvård av barn. I linje med det hjälp-
till-självhjälpsideal som rådde vid tiden ställde byråerna dessutom krav på att 
mödrarna själva skulle ansvara för sina spädbarn efter bästa förmåga.50 I sin 
motion påpekade Elin Nilsson att staden skulle kunna bedriva en mer effek-
tiv och rationell barnavård och tillsyn av de barn som redan fanns i stadens 
vård om en barnavårdsbyrå öppnades, som skulle handha all barnavårdande 
verksamhet. En sådan byrå var väl motiverad, enligt Nilsson, som vädjade till 
fullmäktige att inte avslå motionen eftersom

Det gällde här barnens rätt och samhällets intresse, det gällde att få de små fostrade 
och danade till blifvande dugliga samhällsmedlemmar.51

Förslaget fick emellertid ett svalt mottagande i stadsfullmäktige, vilket för-
vånade Nilsson. Hon poängterade att arbetet med att värna mödrars och 
barns rätt var ett allmänt intresse och ett prioriterat område på den nationella 
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politiska dagordningen. Dessutom fanns det en stor grupp kvinnor i Sunds-
vall som, enligt Elin Nilsson, verkligen behövde all hjälp de kunde få från 
samhället, men som aldrig skulle ta kontakt med fattigvården. Med hänsyn 
till dessa kvinnors behov, och för att underlätta en mer modern och rationellt 
utformad barnavård, skulle en barnavårdsbyrå vara till gagn både för möd-
rarna, för barnen och för samhället. Trots dessa argument ställde sig varken 
fattigvårdsstyrelsen eller det utskott som berett frågan positiva till förslaget. 
Det fanns visserligen några ledamöter i stadsfullmäktige som, liksom Nils-
son, ansåg att en barnavårdsbyrå var nödvändig. Flertalet ledamöter tolkade 
i stället förslaget som ett angrepp på fattigvårdsstyrelsens och den lokala fat-
tigvårdens barnavårdande arbete, varför ärendet lades ned.52 Vid införandet 
av 1917 års lag om barn utom äktenskapet blev det trots allt nödvändigt 
att öppna en kommunal barnavårdsbyrå, som även skulle inrymma barna-
vårdsmannaverksamheten. I Sundsvall anställdes en barnavårdsinspektris i 
samband med detta, som tog sig an de ogifta mödrarna och som såg till att 
fäderna tog sitt föräldraansvar och betalade underhåll till mödrarna.53

Även om ledamöterna i stadsfullmäktige var avvaktande till att utveckla 
den kommunala barnavården så hade barnavårdande verksamhet i privat regi 
bedrivits i staden sedan en tid tillbaka. 1886 öppnades, exempelvis, en barn-
krubba av en samling filantropiskt engagerade personer, vars syfte var att ge 
stöd och tillsyn åt barn till fattiga och ”utom hemmet arbetande mödrar”.54 
Några år in på 1900-talet ändrade verksamheten inriktning och fick karak-
tären av barnhemsverksamhet. Det berodde på främst på att fattigvårdssty-
relsen lät barn som var under dess omsorg vistas där, innan de fosterhemspla-
cerades. Allt fler barn bodde därför på krubban under en längre period. Vid 
1920-talets slut lades emellertid verksamheten ned, eftersom intresset och 
antalet barn minskat.55

Förutom privat organiserad barnomsorg bedrevs även en form av privat 
organiserad barnavård i Sundsvall. Det var föreningen Mjölkdroppen som 
1907 startade sin verksamhet med att skänka steriliserade mjölkblandningar 
till spädbarn, till företrädesvis fattiga mödrar, som helt eller delvis inte fick 
bröstmjölk. Mjölkblandningarna gavs kostnadsfritt till medellösa familjer, 
medan andra fick betala en veckoavgift mellan en till tio kronor beroende på 
barnets ålder samt föräldrarnas ”råd och lägenhet”.56 Så kallade Mjölkdrop-
par hade etablerats runt om i Sverige vid denna tid, efter fransk förebild. Lik-
som i Frankrike blev två olika inriktningar även vanliga i Sverige. I en utred-
ning från 1929 kallar Axel Höjer den ena inriktningen för bröstmjölkdroppar 
och den andra för komjölkdroppar. Skillnaden var att bröstmjölkdropparna 
hade för avsikt att upprätthålla amningen och främst fungera som en råd-
givningsbyrå till vilken mödrar kunde komma för att få amningsråd samt 
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väga och mäta sina spädbarn.57 Komjölkdropparna gav däremot steriliserade 
mjölkblandningar till mödrar som av någon anledning övergett amningen 
och hade svårt att ge sina barn en väl avpassad näring. Olikheterna mel-
lan bröstmjölkdropparna och komjölkdropparna avtog i många avseenden 
med tiden, och flertalet föreningar gav ut mjölkblandningar samtidigt som 
de uppmanade till ”digivningens bibehållande”.58

I Sundsvall kan mjölkdroppens verksamhet inledningsvis karaktäriseras 
som en komjölkdroppe. Syftet var att dela ut steriliserade mjölkblandningar. 
Därtill fanns det även möjlighet för mödrarna att träffa en läkare var fjor-
tonde dag, som gav kostnadsfria råd om spädbarnens uppfödning och all-
männa vård.59 Utifrån föreningens sparsamt formulerade verksamhetsberät-
telser framgår det att hälsotillståndet hos barnen som kom till mjölkdroppen 
var mycket gott. Men antalet barn som fick mjölkblandningar genom åren 
varierade däremot mycket. 1910 lämnades det ut mjölkblandningar till sextio 
spädbarn. Året därpå, 1911, var det bara fyrtio barn som var i behov av mjölk-
blandningar.60 Från 1921 började dessutom utdelningen av mjölkblandning-
ar att minska mer påtagligt och 1929 lades verksamheten ned ”då efterfrågan 
av hjälp med spädbarnsuppfödning ej förekommit det sista halvåret”.61 Att 
det inte längre fanns ett behov av färdiga mjölkblandningar är i sig intres-
seväckande. Antingen berodde det på att den grupp mödrar som tidigare 
varit i kontakt med mjölkdroppen ammade sina barn i större utsträckning 
än tidigare. Eller så klarade de av att ge sina spädbarn en väl sammansatt och 
näringsriktig mjölkblandning på egen hand, utan inblandning av en privat 
förening. Vad gäller rådgivning om spädbarnsvården, vägning och mätning 
av spädbarnet så kan dessa uppgifter ha övertagits av andra verksamheter. 

En verksamhet som tog över en del av stadens barnavård vid denna tid var 
den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet. 1922 startade de exem-
pelvis en ”Husmodersskola med barnavård”. Mot en billig penning kunde 
mödrar lämna sina spädbarn för att bli skötta vid denna skola. I samband 
med att Vita Bandets verksamhet utvidgades och bytte lokaler, öppnade de på 
1930-talet även ett spädbarnshem, som tog hand om barn från späd ålder upp 
till två år.62 Flertalet av de privata barnavårdsinrättningar som etablerades i 
Sundsvall under det tidiga 1900-talet övergick med tiden till att bli kom-
munala eller landstingsdrivna verksamheter. Barnkrubbans verksamhet var 
exempelvis förebild för den kommunala barnomsorgen. Och i barnkrubbans 
forna lokaler öppnade landstinget en mödra- och barnavårdscentral, som kan 
ses som en utvidgning och offentlig form av den tidiga mjölkdroppeverk-
samheten.63 Med tiden blev således även dessa verksamheter delar av den 
offentliga sektorn.
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Synen på moderns ansvar och moderskapet
I den nationella debatten om spädbarnsvård och moderskapshjälp, och även 
i den barnavårdslitteratur som gavs ut under den studerade perioden, är det 
intressant att uppmärksamma bilden av modern och moderns ansvar, det vill 
säga vilken slags moderskapsideologi som är framträdande. I internationella 
studier framhålls det att synen på modern förändrades vid sekelskiftet 1900, 
då moderns ansvar och betydelse för spädbarnets överlevnad och hälsa blev än 
mer explicit än tidigare.64 Catherine Rollet har studerat hur spädbarnsdödlig-
heten bekämpades i västvärlden och funnit att Europa och USA följde en lik-
nande utveckling, som hon delar in i fyra faser.65 Den första fasen inleddes, 
enligt Rollet, vid 1870-talet då spädbarnsdödligheten främst uppmärksam-
mades som ett demografiskt och politiskt problem. Myndigheterna i olika 
länder försökte lösa detta problem genom allmänna åtgärder och reformer, 
som påverkade de allmänna miljöförhållandena. Vid den andra fasen, som 
inleddes under 1880-talet då kunskaperna om bakteriologin hade utvecklats, 
var det mjölkfrågan som var det centrala. Amningens fördelar och positiva 
inverkan på spädbarnen proklamerades i såväl rådgivningsböcker och pam-
fletter som i budskapet från läkarna. Förutom bröstmjölkens överlägsenhet så 
diskuterades även ersättningsmjölkens kvalité, hur den kunde förbättras samt 
vad den skulle bestå av för att på bästa möjliga sätt likna bröstmjölken. I den 
efterföljande fasen, som inleddes åren vid 1900, riktades således blickarna 
bort från mjölken mot mödrarna. Genom olika insatser försökte myndighe-
ter och privata organisationer att förbättra mödrarnas möjligheter att bära, 
förlösa och föda hälsosamma och friska barn.66 I England, för att nämna ett 
exempel, övergav man försöken att förbättra mjölken och koncentrerade sig 
istället på att försöka stärka ”kvaliteten” på moderskapet, för att på så sätt på-
verka spädbarnens överlevnadschanser. Deborah Dwork framhåller att man 
såg en möjlighet i att förebygga och minska spädbarnsdödligheten genom att 
övervaka, undervisa och ge mödrarna råd om spädbarnsvård.67 Som ett led 
i den internationella barnskyddsrörelsens arbete vidtogs liknande åtgärder, 
som undervisning i spädbarnsvård och etablerandet av mödrahem, även i 
andra europeiska länder och i USA vid denna tid.68

För Sveriges del är inte denna periodindelning, och inte heller vad som 
uppfattades som orsaken till spädbarnsdödligheten, lika tydlig eller över-
ensstämmande med den utveckling Catherine Rollet beskriver. Redan un-
der den första folkräkningen på 1700-talet uppmärksammade de svenska 
myndigheterna problemet med den höga spädbarnsdödligheten. Sedan dess 
har dessutom budskapet om amningens fördelar och positiva inverkan på 
spädbarnsdödligheten varit ett återkommande tema, som genom olika in-
formationsvägar spridits till befolkningen. Även tonvikten på moderns, eller 
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kvinnans, ansvar för spädbarnet har varit centralt sedan 1700-talet, vilket 
framkommer i Monika Edgrens och Susanna Hedenborgs studier. Det var 
framför allt i den tidens rådgivningslitteratur om spädbarnsvård som vikten 
av att amma spädbarnet och betoningen av moderskapet som det naturliga 
och naturenliga kom till uttryck. I den sortens litteratur från 1700-talet un-
derströks kvinnans ansvar som amma och vårdare av spädbarnet som centralt 
i kampen mot spädbarnsdödligheten.69

1700-talets syn på amning, moderns ansvar och spädbarnsdödlighet kom, 
i grova drag, att vara relativt bestående även under 1800-talet. Vid sekelskif-
tet 1900 är det dock möjligt att se vissa förändringar. Bröstmjölken fram-
ställs fortfarande som den bästa spädbarnsuppfödningen. Däremot föränd-
rades synen på modern och moderns ansvar för spädbarnsdödligheten vid 
denna tid något som kommer till uttryck både i den politiska debatten och 
i rådgivningslitteraturen. Med 1900-talet är det möjligt att se att det skedde 
en tydligare fokusering på den biologiska modern och hennes ansvar för ex-
empelvis barnets uppfödning. Dessförinnan hade det påpekats att det var 
väsentligt att spädbarnet blev ammat – att det fick i sig den livsavgörande 
bröstmjölken. Om det var en amma eller den biologiska modern som gav 
denna bröstmjölk spelade däremot inte någon avgörande roll. Denna ”biolo-
gisering” av moderskapet är även något som Anne Løkke uppmärksammar i 
Døden i barndommen, och hon finner att den tydligast tar sig uttryck i den 
danska rådgivningslitteraturen om spädbarnsvård som publiceras vid denna 
tid. Liksom i de svenska rådgivningsböckerna grundades råden företrädesvis 
i statistiska argument vars syfte var att bevisa att barn som ammades hade 
större chanser att överleva jämfört med barn som inte blev ammade. Förutom 
att betona och upprätta en ny slags moderskapsideologi menar Anne Løkke 
att dessa rådgivningsböcker dessutom bidrog till att spädbarnsdödligheten 
minskade.70 

Fokuseringen på den biologiska moderns ansvar för barnet är även tydligt 
i diskussionerna på barnavårdsmötet. Där framställdes det som en samhälls-
plikt att uppfylla moderskapet, och som det största brottet mot nationen att 
sätta barn till världen och sedan inte ansvara för dem. Med uppfattningen att 
modern skulle uppfylla såväl sin samhällsplikt som moderskapsplikt genom 
att själv ta hand om sitt barn, riktades kraftig kritik mot fattigvårdens förfa-
rande att skilja hjälpsökande mödrar från sina barn. Agda Montelius var en 
av kritikerna till detta och påpekade i ett uttalande att fattigvården signale-
rade att det var ”rätt” att lämna bort sina barn, samt att omhändertagandet 
av barnen dessutom befriade mödrarna från ansvar.71 

Att den biologiska modern skulle ta ett större ansvar för sitt spädbarn 
var således ett framträdande budskap både vid barnavårdsmötet och i bar-



42

KAPITEL 2

navårdslitteraturen vid denna tid. Då moderns ansvar diskuterades kan man 
uttyda en viss anklagande ton mot de mödrar som inte uppfyllde denna skyl-
dighet. De framställdes främst som okunniga och ansvarslösa. Dessa brister, 
i ansvar och kunskap, framhölls även som orsaker till spädbarnens ohälsa och 
dödlighet. De ansvarslösa och okunniga mödrarna kunde däremot lära sig 
bli goda mödrar. Genom förlossningshem och mödrahem, barnavårdsunder-
visning och rådgivningsskrifter skulle samhället frambringa denna uppfost-
rande verksamhet som skulle lära mödrarna att ta hand om sina spädbarn. 
Den samhälleliga uppfostran skulle stärka kvaliteten på moderskapet, öka 
moderskärleken och ansvarskänslan för spädbarnet som för samhället.72

Vissa forskare menar att den moderskapsideologi som växte sig stark vid 
sekelskiftet 1900 ställde mödrarna i en ytterst besvärlig situation. För Eng-
lands del anser Jane Lewis att fokuseringen på mödrarna var ytterst beklaglig, 
eftersom den inte attackerade de egentliga problemen. I England sjönk födel-
setalen samtidigt som spädbarnsdödligheten steg. Enligt Lewis resonerade 
myndigheterna som om befolkningsproblemen skulle lösa sig bara kvinnorna 
födde fler och bättre barn. Om barnens hälsa däremot var svag och barnen 
dog, riktades genast blickarna mot mödrarna, deras okunnighet och vanvård 
av barnen. Istället för att rikta blickarna mot de verkliga problemen, det vill 
säga på de sociala och ekonomiska orsakerna, lades allt ansvar på mödrarna.73 
Även Ann-Sofie Ohlander framhåller att denna nedlåtande syn missgynnan-
de mödrarna. De ställdes till ansvar för sina barns välbefinnande och hälsa, 
samtidigt som de var ekonomiskt beroende av samhället för att kunna axla 
detta ansvar. Eftersom samhället inte kunde erbjuda ekonomisk hjälp, innan 
moderskapsförsäkringen blivit en realitet, var det omöjligt för mödrarna att 
ta det ansvar som samhället ålade dem.74 I den svenska kontexten vid 1900-
talets början går det däremot att finna en viss dubbelhet i synen på modern 
och moderns ansvar samt i frågan om spädbarnsdödligheten var ett individu-
ellt eller samhälleligt ansvar och problem. Å ena sidan framhölls mödrarnas 
okunskap som en orsak till dödligheten bland spädbarnen. Å andra sidan 
lyftes även strukturella förhållanden som mödrarnas fattigdom, sociala och 
ekonomiska utsatthet fram i debatten, som orsaker till varför de inte kunde 
ta ansvar för barnen och till spädbarnsdödligheten. För att ge mödrarna möj-
lighet att sköta sina barn etablerades förlossningshem och mödrahem i både 
privat och kommunal regi i allt större utsträckning vid denna tid. Även detta 
kan ses som något nytt för 1900-talets första hälft, att olika privata och of-
fentliga intressenter i högre utsträckning än tidigare öppnade institutionella 
verksamheter för att stärka bandet mellan modern och barnet, stärka kvali-
teten på moderskapet och underlätta för de utsatta mödrarna att behålla sina 
spädbarn.
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Under 1900-talets början är det således möjligt att utläsa två olika para-
doxala tendenser. För det första betonades modersplikten och den biologiska 
moderns ansvar för sitt barns hälsa och välmående, samtidigt som hon inte 
betroddes klara av uppgiften att ta hand om sitt barn utan experternas hjälp, 
råd och även ingripanden. Parallellt med denna syn på modern och moder-
skapet är det dessutom möjligt att uttyda en tendens till att inte enbart för-
döma modern, utan att även sätta in hennes svårigheter med att ta hand om 
sitt barn i ett vidare socialt sammanhang, där moderns situation relateras till 
strukturella problem som fattigdom och social utsatthet. 

Den bild av modern som hittills framhållits är framför allt experternas, 
läkarnas och den socialt engagerade medel- och överklassens beskrivning av, 
och syn på, den ogifta och socialt utsatta modern. Charlotte Tornbjer har 
studerat det nationella moderskapet, och ger ett vidare perspektiv på synen på 
modern under denna tid. Under 1900-talets början framställs modern som 
den centrala gestalt som skapar hemmet och håller samman familjen. Vid 
1930-talets slut kom dessutom modern och moderskapet att ses som det nav 
kring vilket den befolkningspolitiska diskussionen kom att kretsa.75 Moder-
skapet blev en central del i den omfattande befolkningsfrågan, vilket bland 
annat visar sig i de olika förslag som lades fram och åtgärder som togs för 
att förbättra förhållandena för landets kvinnor, mödrar och även spädbarn 
– åtgärder som togs för att stärka moderskapet och även minska spädbarns-
dödligheten. Moderskapet, spädbarnsvården och även spädbarnsdödligheten 
övergick från att ha varit ett privat och individuellt ansvarsområde till att bli 
en allmän och offentlig befolkningsfråga. 

Detta kapitel har främst handlat om modern – om moderns ansvar för 
spädbarnet, om åtgärder som skulle underlätta för modern att bära, föda och 
nära sitt spädbarn. Men fadern, då? Vilken bild av den nyblivna fadern och 
faderns ansvar är framträdande i den nationella debatten? Det har inte varit 
en medveten intention att ensidigt belysa modern. Däremot är fädernas från-
varo karakteristisk för såväl den nationella debatten om spädbarnsvård och 
moderskapshjälp som den rådgivningslitteratur som utgavs vid denna tid. 
Vid de tillfällen fäderna omnämns framställs de i huvudsak som försumliga 
och oansvarsfulla. Framför allt vid införandet av 1917 års lag om barn utom 
äktenskapet diskuterades fadern i egenskap av den försumlige fadern som 
skulle uppfostras till att bli den ansvarsfulle och försörjande fadern.76 Att 
fäderna uteblev i debatten kan förmodligen ses som ett tecken på den tidens 
rådande normer där mannen inte förväntades inta någon annan roll i famil-
jen än den som familjeförsörjare. Barnafödandet och barnomsorgen var om-
råden som tillhörde modern, varför hon var huvudpersonen i diskussionerna 
om spädbarnsvård och vård vid barnsbörd. Hon var den centrala gestalt kring 
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vilken frågan om spädbarnsvård kretsade liksom frågan om moderskapshjälp 
och även förlossningsvård. 

Avsikten med detta kapitel har varit att belysa några av de samtida frågor 
som hade anknytning till de förändringar som skedde inom förlossnings-
vården vid samma tid. Som framgått tog det många år innan det offentliga 
samhället var redo att ta ansvar för landets mödrar genom att ekonomiskt 
stödja dem i samband med barnsbörd. Denna seghet återspeglas även i den 
lokala debatten om ansvaret för den institutionella förlossningsvården, vilket 
skall belysas i nästa kapitel då förlossningsvårdens utveckling och institutio-
nalisering i den lokala praktiken analyseras. 
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Kapitel 3 
 

INRÄTTNINGARNA: 
EN VIDGAD ARENA

Sverige var det land i Europa där övergången till anstaltsförlossning in-
träffade tidigast. 1920 förlöstes omkring 12 procent av landets barna-

föderskor vid någon form av förlossningsinrättning. 1935 hade andelen ökat 
till 38 procent. De efterföljande fem åren, fram till 1940, skedde den över-
gripande nationella övergången då 65 procent av förlossningarna ägde rum på 
anstalt.1 I Norge, Finland, England och Wales inträffade övergången under 
1950-talet. De danska barnaföderskorna övergick till anstaltsvård vid förloss-
ning under 1960-talet. I vissa länder, som Italien och Frankrike, förekommer 
hemförlossningar fortfarande i rurala områden, medan anstaltsförlossningar 
är det vanliga i städerna. Hemförlossningar är också vanligt förekommande 
i Holland, där ungefär tre av tio födslar sker i hemmen.2 Den snabba över-
gången i Sverige är närmast jämförbar med utvecklingen i USA, där institu-
tionaliseringen av barnafödandet skedde ungefär samtidigt.3

I Sverige föregicks den nationella förlossningsvårdens institutionalisering 
av utvecklingen i städerna. Av figur 3.1 kan vi utläsa övergången från hem-
förlossning till anstaltsförlossning i Sundsvall under 1900-talets början. Från 
1913, då staden öppnade förlossningsanstalten Vårdhem, fram till 1924 sker 
det en successiv ökning av andelen anstaltsförlossningar. I samband med att 
lasarettet öppnade en barnbördsavdelning för allmänhetens barnaföderskor 
1920 blir ökningen än mer påtaglig. Mellan åren 1924 och 1927 avtar förloss-
ningarna på inrättningarna, vilket bland annat beror på att barnbördsavdel-
ningen var stängd för reparation under en tid. Tillbakagången kan dessutom 
ses som ett resultat av de överbeläggningar som förlossningsinrättningarna 
hade, vilket medförde att de emellanåt inte kunde ta emot alla kvinnor från 
staden som ville bli förlösta på anstalt. Därutöver återspeglar nedgången ef-
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fekten av den utdragna diskussion om den institutionella förlossningsvårdens 
utveckling som fördes i Sundsvalls stadsfullmäktige vid denna tid, som skall 
återges längre fram i detta kapitel. År 1927 tar anstaltsförlossningarna åter 
fart, vilket är en följd av att lasarettet öppnade ett nytt och modernt barn-
bördshus med plats för fler barnaföderskor än tidigare. 

Figur 3.1. Övergången från hemförlossning till anstaltsförlossning i Sundsvall,  
1900–1929.

Källa: BiSOS, Folkmängden och dess förändringar, 1900–1929, Födelse- och dopböcker för 
Sundvall stadsförsamling, 1906–1925, DDB, Umeå universitet, Matrikel för barnupptag-
nings- och förlossningsanstalten Vårdhem, 1913–1929, Medelpadsarkiv, Sundsvall, Barn-
bördsavdelningens sjukjournaler, 1920–1929, Journalarkivet, Sundsvalls lasarett.

Schematiskt kan man säga att det fanns fyra olika typer av platser i Sunds-
vall där förlossningar kunde ske under den studerade perioden. Inledningsvis 
var den traditionella förlossningsmiljön, hemmet, den plats där flest förloss-
ningar ägde rum. Dessutom kunde kvinnor som var i behov av fattigvårdens 
hjälp förlösas på fattigvårdens sjukavdelning som var en del av Lindgrenska 
arbetsinrättningen. 1913 öppnades förlossningsanstalten Vårdhem i stadens 
regi och några år därefter etablerade lasarettet en barnbördsavdelning för 
barnaföderskorna i Sundsvall med dess omnejd. Under några år vidgades 
följaktligen barnafödandets scen. Stadens barnaföderskor erbjöds möjlighet 
att föda barn vid fler förlossningsplatser än hemmet, som länge varit det enda 
alternativet.
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Bild 3.1. Utbudet av möjliga förlossningsplatser i Sundsvall, ca 1900–1930.

I detta kapitel skall förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall stu-
deras med utgångspunkt i följande frågeställningar: Hur skedde övergången 
från hemförlossning till anstaltsförlossning i den lokala miljön under denna 
tid? Hur såg förhållandet mellan privat och offentligt ut när det gäller ansva-
ret för utvecklandet av den institutionella förlossningsvården? Uppstod det 
spänningar mellan privata och offentliga intressen? Bör institutionaliseringen 
av förlossningsvården ses som ett resultat av de lokala läkarnas makt och kon-
troll över förlossningarna, eller som en följd av andra aktörers intressen?

Kapitlet är disponerat efter samma struktur som presenteras i bilden ovan. 
Inledningsvis kommer de traditionella hemförlossningarna och barnmor-
skornas situation i övergångsperioden från hem- till anstaltsförlossning att 
diskuteras. Efter detta skall förlossningar på Lindgrenska arbetsinrättningen 
belysas. Därefter kommer etablerandet av förlossningsinrättningarna, Vård-
hem och lasarettets barnbördsavdelning, att studeras i var sina delar. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande diskussion om den institutionella förloss-
ningsvårdens utveckling i Sundsvall.

Traditionella hemförlossningar
Att föda barn i hemmet var det vanliga en bit in på 1900-talet. Sedan 1800-
talets senare hälft hade emellertid den vård som gavs i hemmen genomgått 
vissa förändringar, vilket följande avsnitt om hemförlossningarna har för av-
sikt att belysa. Hjälpgummorna hade successivt fått en undanskymd roll till 

� Hemmet � Hemmet � Hemmet � Hemmet

� Arb.inrättningen � Arb.inrättningen � Arb.inrättningen � Arb.inrättningen

� Vårdhem (8 pl.) � Vårdhem (8 pl.) � Vårdhem (8 pl.)

� Lasarettet (8 pl.) � Lasarettet (20 pl.) 

år 1913 år 1920 år 1927
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fördel för utbildade barnmorskor. Christina Romlids studie visar dock att 
det var svårt för utbildade barnmorskor att till en början bli accepterade, 
då hjälpgummor hellre tillkallades vid förlossningar i hemmen. Sockenstäm-
mor ville dessutom inte anställa utbildade barnmorskor, och barnaföderskor 
frågade inte efter deras hjälp.4 För att få en uppfattning om eventuella hjälp-
gummors verksamhet i Sundsvall har provinsialläkarnas årsrapporter och 
landshövdingaberättelser studerats under perioden 1850 till 1930.5 Hjälp-
gummor nämns överhuvudtaget inte i dessa källor. Det kan förklaras av att 
de var ovanliga inslag i förlossningsmiljön, såväl under 1800-talets slut som 
under 1900-talets början i Sundsvall. En genomgång av Sundsvalls födelse- 
och dopböcker under perioden 1860 till 1892, visar att det var utbildade 
barnmorskor som anlitades i staden när en kvinna skulle förlösas i hemmet.6 
I Sundsvall förefaller det därför som att barnmorskorna tidigt hade en eta-
blerad plats i den lokala miljön.7 Vid sekelskiftet 1900 fanns det dessutom 
gott om utbildade barnmorskor i staden, fem stadsanställda och fem med 
privat praktik.8 De svenska städerna hade vanligen ingen brist på utbildade 
barnmorskor. År 1908 blev dessutom varje stads- och landskommun skyldig 
enligt lag att anställa minst en barnmorska med fast tjänst och lön.9

”Obenägenheten att förlösas i hemmet”
Under 1800-talet hade hjälpgummorna setts som ett bekymmer för barn-
morskornas verksamhet. Vid 1900-talets början var det andra omständig-
heter, som den fallande nativiteten, som inverkade på deras yrkesutövning. 
Redan under 1870-talet hade framför allt de inomäktenskapliga födelsetalen 
börjat sjunka i Stockholm. Drygt tjugo år senare var denna tendens även tyd-
lig i Sundsvall.10 Allt färre barn föddes. Som framgår av figur 3.2 följde ut-
vecklingen i Sundsvall samma nedåtgående födelsetrend som övriga Sverige, 
med en tillfällig födelsetopp år 1920, som åtföljdes av en fortsatt tillbaka-
gång. Även om födelsetalen ännu inte nått det bottenrekord de kom att nå 
under 1930-talet, upplevdes situationen som alarmerande. 

Barnmorskornas verksamhet påverkades även av att allt fler kvinnor förlös-
tes på andra ställen än i hemmen. Vid 1900-talets början var anstaltsförloss-
ningar inte speciellt vanliga, men det skedde en årlig och tillräcklig ökning 
för att barnmorskekåren trots allt uppfattade situationen med viss ängslan. I 
Sundsvall aktualiserades denna oro först med förlossningsanstalten Vårdhems 
etablering 1913. Därefter blev den mer påtaglig då barnbördsavdelningen 
öppnades 1920. Det var framför allt de privatpraktiserande barnmorskorna 
som inledningsvis uttryckte rädslan för att förlossningsinrättningarna skulle 
ta deras verksamhet ifrån dem. I en skrivelse till stadsfullmäktige påtalar de 
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att deras tjänster blivit betydligt mindre efterfrågade i och med att allt fler 
barnaföderskor sökte sig till inrättningarna.11 Även i andra städer upplevde 
privatpraktiserande barnmorskor de tilltagande anstaltsförlossningarna som 
ett hot. I Malmö, för att nämna ett exempel, öppnades ett kommunalt barn-
bördshus 1907. År 1908 lämnade de privatpraktiserande barnmorskorna in 
en begäran till Malmös stadsfullmäktige om att vårdavgiften på barnbörds-
huset borde ligga över den avgift barnaföderskorna betalade för hemförloss-
ning. För att tillgodose dessa krav höjdes avgifterna för anstaltsförlossning, 
vilket resulterade i att betydligt färre kvinnor förlöstes vid barnbördshuset. 
Däremot var det enbart ogifta kvinnor från de allmänna salarna som inte 
längre uppsökte barnbördshuset vid förlossning. Det var inte den verkan som 
vare sig stadsfullmäktige eller barnmorskorna väntat sig. Inte heller ledde det 
till att de privatpraktiserande barnmorskornas situation förbättrades, efter-
som de sällan kallades till mindre bemedlade barnaföderskors hem.12 Även 
i Sundsvall var det ytterst ovanligt att privatpraktiserande barnmorskor as-
sisterade vid förlossningar hos mindre bemedlade kvinnor. Att förlösa och ge 
eftervård till fattiga kvinnor ingick i stället i de stadsanställda barnmorskor-
nas åligganden.13 

Figur 3.2. Antal levande födda barn i Sverige och Sundsvall 1906–1930.

Källa: BiSOS. Folkmängden och dess förändringar. Befolkningsrörelsen 1906–1930, fö-
delse- och dopböcker för Sundsvalls stadsförsamling, 1906–1926, DDB, Umeå universitet.

Med tiden började även stadsanställda barnmorskor att bekymra sig för den 
tilltagande övergången till anstaltsvård vid förlossning. Det fanns fog för 
deras oro. Med 1919 års distriktsbarnmorskesystem inleddes en successiv 
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minskning av antalet stadsbarnmorsketjänster i Sundsvall. Medicinalstyrel-
sen ansåg det nödvändigt att omreglera barnmorskedistrikten eftersom vissa 
län hade gott om barnmorskor, medan tillgången i andra var betydligt sämre. 
Syftet var således att varje barnmorska skulle ha tillräckligt med arbete, vil-
ket ansågs vara mellan 40 till 50 förlossningar per år. Varje län delades in 
i bestämda områden, som vart och ett ansvarades för av en distriktsbarn-
morska. Med införandet av detta system överflyttades även ansvaret för den 
öppna förlossningsvården, det vill säga den vård som utfördes i hemmen, 
från kommunerna till landstingen. Inom varje landsting skulle det därefter 
även finnas en barnmorskestyrelse som handlade ärenden som rörde barn-
morskeväsendet inom respektive landsting. I styrelsen var förste stadsläkaren 
eller förste provinsialläkaren ordförande och representanter från landstinget 
ledamöter. Förutom att styrelsen stod fri från kommunen beslutade den om 
tillsättningen av distriktsbarnmorskor efter 1919.14

Sundsvall delades inledningsvis in i tre distrikt. Den indelningen blev 
däremot inte långlivad. Snart efter dess införande uppmärksammade de le-
dande i staden att födelsetalen sjönk ytterligare, vilket gav distriktsbarnmor-
skorna än mindre arbete. Vid en pensionsavgång 1922 ansågs det lämpligt att 
dra in en av tjänsterna, samt dela in staden i två distrikt. Orsaken till denna 
åtgärd var inte enbart att det föddes färre barn. Efter 1920 och öppnandet av 
lasarettets barnbördsavdelning skedde en betydande andel av förlossningarna 
vid denna avdelning. Stadsläkaren framhöll att det var för att minska kon-
kurrensen om ”det ringa yrkesarbetet” för övriga barnmorskor som tjänsten 
drogs in.15 Givetvis fanns det även ekonomiska aspekter bakom indragningen 
av tjänster och som medförde att distrikten blev färre och, geografiskt sett, 
större. Åtgärderna medförde vissa ekonomiska besparingar inom den öppna 
förlossningsvården. I en promemoria skriven av barnmorskestyrelsen under-
stryks det att det blivit lättare än tidigare för barnmorskorna att betjäna ett 
större område med tillgången till bil och med de förbättrade vägarna, varför 
större distrikt inte sågs som något problem. Dessutom menade styrelsen att 
barnaföderskorna inte enbart behövde begränsa sig till att anlita barnmorskan 
som arbetade inom distriktet. Om det skulle behövas kunde de tillkalla en 
barnmorska från ett annat distrikt, menade man.16 Med dessa argument som 
utgångspunkt drogs ytterligare en distriktsbarnmorsketjänst in, vid nästa 
pensionsavgång, och Sundsvall stad utgjorde ett enda barnmorskedistrikt. 
De ledande i staden hade noterat att de två distriktsbarnmorskorna inte hade 
haft full sysselsättning under en tid, och dessutom ville man avvakta och se 
hur den nya barnbördsavdelningens verksamhet, som öppnats 1927, skulle 
utvecklas.17 I resonemanget för färre barnmorsketjänster och större distrikt 
kan man dessutom skönja hur de ledande uppfattade situationen som att 
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hemförlossningarnas tid snart skulle vara ett passerat skede. I en skrivelse till 
stadsfullmäktige från hälsovårdsnämnden, om att barnmorskorna inte anli-
tats i hemmen i samma utsträckning som tidigare, kan man läsa: 

Man torde icke misstaga sig, om man antar, att i dessa fall anstaltsvård – Vårdhem 
eller Länslasarettets barnbördsavdelning – anlitats samt att med stigande erfaren-
het och allmänkunnighet om anstaltens fördelar hemförlossningarnas antal alltfort-
farande skall förbliva låg.18

Det har varit problematiskt att finna uppgifter om hur barnmorskorna i 
Sundsvall ställde sig till förändringarna som påverkade deras yrkesverksamhet. 
Av de sparsamt formulerade årsberättelserna från Sundsvalls barnmorskesäll-
skap kan man dock uttyda en viss uppgivenhet. År 1928 gjorde sällskapet ett 
studiebesök för att beskåda den nya och moderna förlossningsavdelningen 
som skulle invigas på lasarettet. Som ett sammandrag av besöket skriver säll-
skapets sekreterare Anna Hydén i årsberättelsen att barnbördsavdelningen 
var mycket speciell med alla bekvämligheter för barnaföderskorna, ”som nog 
blir en sällsynthet för barnmorskorna ute i praktiken åtminstone i staden 
med omnejd”.19 Även i Jordemodern, barnmorskornas egen tidskrift, kan den 
dystra framtidsbilden utläsas i vissa insändare. Barnmorskan Gertrud Aurells 
inlägg kan nämnas som ett exempel. Hon skriver om ”den tilltagande obenä-
genheten att förlösas i hemmet” och dess konsekvenser för distriktsbarnmor-
skorna på följande vis:

Låtom oss nu se hela denna sak från distriktsbarnmorskans synpunkt, och vi skola 
förstå, att för henne kan detta byggande av barnbördshus knappast vara av godo. Hon 
ser helt enkelt, om hon tänker sig in i saken, sin existens fullkomligt hotad. Hon har 
inget annat att göra än att stillasittande åse, huru barnbördshusen tar den ena efter 
den andra av hennes föregående patienter. Det är icke fråga om, att hon misskött sin 
befattning eller varit illa omtyckt, det hjälper inte, hur väl hon skött sig, patienterna 
försvinner i alla fall. Nu tänker man göra distrikten större och därmed vinna ökad 
praktik för barnmorskan, men den hjälpen är nog ytterst problematisk, anser jag. 
Dels kommer arbetet att bli lidande på de stora avstånden de sammanslagna distrik-
ten komma att medföra, dels är det nog endast en tidsfråga, när nya förlossningshem 
komma att öppnas ej alltför långt från varandra. Så stå vi åter på samma punkt som 
nu. Någon återgång till föregående förhållanden är väl knappast att tänka på, utan 
det är säkert bäst att se sanningen i ögonen och hellre måla en smula för svart än 
tvärt om.20
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Under den studerade perioden minskade således antalet barnmorskor med 
fast tjänstgöring i Sundsvall. Antalet privatpraktiserande barnmorskor väx-
lade däremot under dessa år. Dessutom varierade deras sysselsättningsgrad, 
vilket gör det svårt att få ett grepp om såväl deras verksamhet som innebörden 
av att vara privatpraktiserande. Att döma av den undersökning som gjordes 
1914, som bland annat omfattar barnmorskornas situation, hade de stads-
anställda barnmorskorna en relativt hög sysselsättningsgrad. Av svaren från 
tre stadsanställda barnmorskor i Sundsvall framgår det att de assisterade vid 
41, 51 respektive 85 förlossningar under året 1914. De privatpraktiserande 
barnmorskorna biträdde däremot vid allt mellan 1 till 63 förlossningar.21 Det 
utmärkande var ändå att de assisterade vid ytterst få förlossningar under ett 
år, jämfört med de stadsanställda. I Sundsvall var det dessutom, i stort sett, 
samma kvinnor som hade privat praktik under hela den studerade perioden. 
Privatbarnmorskornas tjänstgöring står visserligen till viss del utanför förelig-
gande studie, men skillnaderna i sysselsättningsgrad gör att man ställer sig 
frågan: Hur fann de sin utkomst de dagar de inte biträdde en barnafödande 
kvinna? Om 40 till 50 förlossningar är riktmärket för antalet förlossningar 
en barnmorska borde assistera vid under ett år, kan man tänka sig att många 
privata barnmorskor var utan arbete en stor del av året. Eftersom deras syssel-
sättningsgrad var varierande, men framför allt låg, kan man anta att de hade 
barnmorskeyrket vid sidan av någon annan verksamhet eller vid sidan av 
hushållsarbetet. Med tiden avtog emellertid deras verksamhet, och de blev 
snart ett minne blott. Efter 1938 års förlossningsreformer försvann denna 
yrkeskategori helt.22

Att omvandla hemmet till ett sjukrum
Barnmorskornas skyldigheter och förpliktelser reglerades av medicinalför-
ordningen och barnmorskereglementet. Därtill var deras lärobok av central 
betydelse, som skulle vara med vid varje förlossning och läsas om varje år. I 
den fanns barnmorskornas medicinska kunskapsfält samlat. Och de sysslor 
som ålåg dem i deras yrkesutövning var noggrant preciserade. För att för 
en förståelse för vad barnmorskorna skulle göra i hemmen och vilka krav 
som ställdes på dem skall läroböckernas innehåll granskas närmare. För att 
dessutom se huruvida dessa åligganden förändrades över tid skall två mycket 
använda läroböcker i barnmorskeutbildningen analyseras. Den ena boken, 
professor P. G. Cederschjölds Handbok för barnmorskor, användes fram till 
1800-talets slut i barnmorskeundervisningen. Den andra boken, professor C. 
M. Groths Lärobok för barnmorskor, användes från 1893 fram till 1950-talet 
i utbildningen.23 Vid övergången från den ena boken till den andra hade nya 
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medicinska vetenskapliga rön gjorts. Cederschjölds bok företräder därför ti-
den före bakteriologins och det antiseptiska tänkandets genombrott, medan 
Groths lärobok representerar tiden därefter, då dessa kunskaper blivit allmänt 
vedertagna.24 

Inom förlossningsvården anammades de nya kunskaperna om smittsprid-
ning relativt tidigt. Ulrika Graninger, som har studerat bakteriologins eta-
blering i Sverige, framhåller emellertid att, trots den uppmärksamhet bakte-
riologin fick både på ett medicinskt vetenskapligt plan och på ett populärt 
samhälleligt plan, så fick den inte något omedelbart genombrott i Sverige. 
Det berodde, enligt Graninger, på en slags teoretisk förvirring där vissa läkare 
hade svårt att ersätta det äldre till förmån för det nya synsättet. Mot 1890-
talets slut accepterade likväl majoriteten av den svenska läkarkåren bakterio-
logins betydelse för medicinen.25 Redan 1881 blev däremot barnmorskorna 
ålagda att använda medel för desinficering vid förlossningar. Att den nya 
kunskapen var väsentlig för, och dessutom accepterad inom, förlossningsvår-
den är tydligt då de två läroböckerna jämförs. C. M. Groths bok kan ses som 
ett brott mot 1800-talets förlossningshjälp på en mängd områden. Framför 
allt den grundliga genomgången av bakteriologin samt betoningen av hygien, 
renlighet och desinfektion bryter helt med den tidigare läroboken. Desin-
fektion och renlighet är ständigt återkommande honnörsord i Groths bok, 
som inte verkar kunna upprepas för många gånger. Med sträng uppmaning 
skriver han att det inte finns några försvar mot försumligheten att inte des-
inficera sig. Han ger tydliga anvisningar om hur barnmorskan skall rengöra 
sig själv, barnaföderskan och förlossningsinstrumenten före förlossningen. 
Det antiseptiska tänkandet skulle influera och påverka alla barnmorskornas 
göromål och åligganden i hemmet.26 P. G. Cederschjölds bok är skriven i 
paragrafform, där varje paragraf innehåller ett rättsnöre som barnmorskorna 
skulle beakta. I denna lärobok saknas emellertid samma blick för renlighet 
och det hygieniska tänkandet. 

De diskrepanser som finns mellan de två läroböckerna är intimt för-
knippade med det bakteriologiska och antiseptiska tänkandet. Hur hemmet 
skulle ordnas inför förlossningen är ett annat område där böckerna skiljer 
sig märkbart åt. Cederschjöld skriver att om där finns fler rum bör förloss-
ningen ske i ett särskilt rum, så att sovrummet kan stå fint och förberett till 
efter förlossningen då barnaföderskan skall tillbringa sin barnsängstid där. 
Under förlossningen skall luften i rummet vara frisk och kall om det är på 
sommaren, men varm om det är på vintern. Groth beskriver däremot för-
beredandet av förlossningsmiljön ytterst omsorgsfullt. Även om det betonas 
att den gravida kvinnan inte är att betrakta som sjuk, så framhåller han att 
det är av största vikt att hon erhåller rätt vård och att förhållandena i hemmet 
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är gynnsamma så att det inte uppstår någon fara för infektion eller risk för 
barnaföderskans eller barnets liv. Av denna anledning skall barnmorskan ta 
bort allt som är hälsofarligt i rummet och i största möjliga utsträckning följa 
samma regler som gäller inom sjukvården. Förlossningsrummet skall ställas i 
sådan ordning som gäller för ett sjukrum, med frisk luft, bra belysning så att 
barnmorskan tydligt ser vad som händer och kan följa förlossningsförloppet, 
samt med sängen placerad så att hon har svängrum och med lätthet kom-
mer åt desinfektionsredskapen. Om hon skulle besväras av trånga utrymmen, 
uppmanas barnmorskan att möblera om i rummet så att hon smidigt kan 
arbeta och ha uppsyn över förlossningens gång.27 Groth är medveten om att 
dessa föreskrifter kan komma i strid med omgivningens vanor och tankar. 
Barnmorskan uppmuntras dock att försöka hålla fast vid vad som är väsent-
ligt vid förlossningen utan att för den skull förarga omgivningen.28 Förutom 
en noggrann beskrivning av hur förlossningsrummet skall ställas i ordning 
ger Groth även tydliga instruktioner om hur förlossningssängen skall se ut. 
Den skall vara relativt hög och bestå av en hård madrass så att barnaföderskan 
ligger bra och barnmorskan kan övervaka förlossningsprocessen.29 

Även instruktionen om hur undersökningen av barnaföderskan skulle ge-
nomföras skiljer sig åt mellan de två böckerna. Cederschjöld skriver att barn-
morskan skall göra en vaginal undersökning i ett tidigt skede av förlossningen 
med fett eller lite olja på händerna, för att få en uppfattning om i vilket stadi-
um förlossningsprocessen befinner sig i.30 Även Groth påpekar att den första 
undersökningen av barnaföderskan är barnmorskans mest väsentliga uppgift, 
eftersom den ger henne upplysning om allt är som det bör vara eller om det 
uppstått några oregelbundenheter som kan leda till eventuella komplikatio-
ner. Däremot understryker Groth, med hänvisning till infektionsrisken, att 
endast en yttre undersökning av barnaföderskan är att rekommendera.31

I de flesta avseenden är de två läroböckerna mycket olika. Båda fram-
håller de emellertid vikten av att visa barnaföderskan uppmärksamhet och 
aldrig lämna henne ensam, vare sig under eller efter förlossningen, ifall nå-
gon komplikation skulle inträffa. Av detta skäl anses det därför lämpligt att 
barnmorskan har ”nödig handräckning”. Cederschjöld föreslår att kvinnans 
man, mamma eller syster finns med under förlossningen som barnmorskans 
hjälp. Groth anser däremot att en lugn och förståndig kvinna bör biträda 
barnmorskan. I övrigt skall så få människor som möjligt finnas vid barnafö-
derskans sida och i förlossningsrummet.32 När förlossningen väl är över och 
barnsängstiden tar vid skriver Groth att lugn, stillhet och sömn är barnsängs-
kvinnans första behov. Därför bör möjligaste tystnad iakttas. Barnsängskvin-
nan får inte lämnas utan tillsyn under det första dygnet eftersom det kan 
hända att en blödning, konvulsion eller en annan komplikation uppstår. Då 
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barnmorskan kan behöva gå till andra barnaföderskor när förlossningen är 
över anser Groth att det är lämpligt att en sköterska tar hand om den ny-
förlösta kvinnan efter förlossningen.33 Därefter skall barnmorskan besöka 
barnsängskvinnan två gånger per dygn, morgon och kväll, under den för-
sta veckan. Hon skall också hjälpa till med spädbarnets skötsel efter förloss-
ningen och informera barnaföderskan om alla försiktighetsåtgärder som bör 
vidtas. Under barnsängstiden bör den nyförlösta kvinnan helst inte stiga upp, 
och inte heller ta emot besök, enligt Groths lärobok.34 

Cederschjölds och Groths läroböcker förmedlar sin tids bilder av den ide-
ala förlossningsvården och den ideala förlossningsmiljön. Men skillnaden är 
ofta stor mellan ideal och verklighet. Den vård barnmorskan skulle ge i hem-
met, enligt Groths lärobok, var strikt inriktad på renlighet och hygien och 
skulle helst likna den vård som gavs vid sjukhusen. Hemmet och rummet där 
förlossningen skedde skulle vara rent och sterilt som ett sjukrum, barnaföder-
skan skulle vara ren och steril liksom barnmorskan och de förlossningsinstru-
ment som skulle användas. Det var idealet. Pia Höjeberg har intervjuat barn-
morskor som arbetade i hemmen under 1900-talets början. Utifrån deras be-
rättelser är det uppenbart att det i många fall var svårt för barnmorskorna att 
följa de skyldigheter som ålåg dem på grund av den verklighet som mötte dem 
i hemmen. Många gånger var det ytterst vanskligt att utföra förlossningar 
enligt läroboken, eftersom de enklaste förnödenheter saknades i hemmen dit 
barnmorskorna var kallade. De kunde komma till kraftigt nedsmutsade hem 
med ohyra på väggarna, ohyra i sängen och ohyra på barnaföderskan, som 
enligt läroboken skulle rengöras, desinficeras och förberedas så att ingen fara 
för infektion förekom. Dessutom var det inte ovanligt att de kom till hem där 
barnaföderskan skulle förlösas i en låg utdragssoffa i ett trångt kök där det 
fanns små möjligheter att skapa en steril och sjukhusliknande miljö. Enligt de 
barnmorskor Höjeberg intervjuat var sängens beskaffenhet det som de oroade 
sig mest för, och framför allt förekomsten av kökssoffor eftersom de var låga, 
mjuka och väldigt opraktiska att föda barn i då det var svårt för barnmorskan 
att ha kontroll över förlossningsprocessen.35 Att skapa ett sjukhusliknande 
förlossningsrum med bra belysning och gott om svängrum hos en familj med 
många barn där alla åt och sov i ett och samma rum måste ha setts som en 
bedrift vid denna tid. 

Bortsett från att skillnaden mellan verklighet och ideal var stor så föränd-
rades barnmorskornas förpliktelser och den förlossningsvård som skulle ges i 
hemmen med de bakteriologiska kunskaperna samt vetskapen om hygienens 
betydelse för att minska smittspridningen och riskerna vid barnsbörd. Med 
Groths lärobok och dess betoning på renlighet och desinfektion av barn-
morskans alla uppgifter i hemmet är det tydligt att kraven ökade på den vård 
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som gavs i hemmen. Gamla hjälpmedel, med rötter i hjälpgummornas folk-
liga traditioner, försvann från förlossningsrummet och ersattes exempelvis 
av olika former av desinfektionsmedel. Förutom användandet av fett för inre 
undersökningar så upphörde även bruket av åderlåtning liksom användandet 
av Eau de Cologne, brännvin eller ättika om barnaföderskan skulle svimma 
under förlossningen. Likaså kan bedömningen att barnmorskan skulle ha en 
redig kvinna vid sin sida som biträde, helst en sköterska, istället för barna-
föderskans man eller mamma ses som ett ytterligare uttryck för en ökad grad 
av barnafödandets medikalisering. Även om förlossningarna fortsatte att ske 
i den traditionella hemmiljön så skedde det en övergång till att försöka om-
vandla hemmet till ett slags sjukrum i en sjukhusliknande miljö. Det kan 
ses som ett försök till ett slags offentliggörande av den privata sfären – ett 
försök att göra hemmet och förlossningsrummet likt en offentlig förlossnings-
inrättning. I denna miljö var det inte heller lämpligt att ha någon från barna-
föderskans närmaste familj som biträde under förlossningen. Detta ansvar 
skulle istället åvila någon annan utanför den privata sfären. Familjen skulle 
helst hålla sig på avstånd. Syftet med de nya kraven och de förändringar som 
skedde var dock att förbättra vården och minska riskerna vid förlossningen 
samt öka säkerheten för såväl mödrar som spädbarn, vilket inte får förglöm-
mas.

Förlossningar på fattighusets sjukavdelning
Vid sekelskiftet 1900 fanns det kvinnor som av en eller annan anledning inte 
hade tillgång till ett eget hem eller möjlighet att föda barn i hemmiljö. Om 
de dessutom var fattiga och utan familj eller släkt som var villiga att ta hand 
om dem, och om där inte fanns någon förlossningsinrättning i närheten, var 
de hänvisade till den hjälp den lokala fattigvården kunde erbjuda. Fattig-
vårdsinrättningen skall däremot inte ses som en alternativ förlossningsplats 
till hemmet, utan snarare som en sista utväg i en svår situation. Som framgick 
av kapitel två var den bekymmersamma situation som många ogifta fattiga 
kvinnor befann sig i ett nationellt problem som diskuterades i samtiden.36 
Dessutom fördes det en aktiv debatt om organiseringen av den offentliga fat-
tigvården för att den bättre skulle passa de förhållanden som rådde i Sverige 
under 1900-talets början. De sociala förändringar som inträffat hade medfört 
att ett större antal människor var i behov av olika former av hjälp, varför 
missnöjet med den restriktiva fattigvårdslagen från 1871 var stort. Den hade 
tillkommit efter en period av fattigdom och nöd och präglades av en spar-
samhet som varken hjälpte eller gynnade de utsatta och fattiga. I enlighet 
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med lagen gavs understöd i huvudsak till minderåriga barn samt till de som 
på grund av kropps- eller sinnessjukdom, kroppsskada eller ålderdom inte 
kunde arbeta. Graviditet eller förlossning sågs däremot inte som någon form 
av sjukdom och var därför inte skäl för fattigvårdsunderstöd, men de lokala 
fattigvårdsstyrelserna kunde agera olika i denna fråga. Fram till 1917 gällde 
1871 års fattigvårdsförordning, som endast gav begränsat understöd till de 
allra mest behövande.37 

Bild 3.2. Lindgrenska arbetsinrättningen där fattiga gravida kvinnor kunde bli förlösta 
fram till 1913. Foto i Sundsvalls museums arkiv.

År 1875 erhöll Sundsvalls stadsfullmäktige en donation för upprättandet av 
Lindgrenska arbetsinrättningen. Det var järnkramhandlaren A L Lindgrens 
syster, som till minne av brodern ville skänka pengar till denna inrättning. 
Andelen sjuka och icke arbetsföra blev emellertid så stor att arbetsinrättningen 
med tiden betraktades som stadens fattighus. Lindgrenska arbetsinrättning-
en eldhärjades ett antal gånger, varav den sista var vid den stora branden 
år 1888. För att få en bättre organisation och uppdelning av försörjnings-
avdelningen och arbetsavdelningen byggdes ett nytt hus efter denna brand 
som inrymde sjukrum, bostadslägenheter för fattighjonen samt bostäder för 
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sysslomannen och vaktmästaren.38 Det var i denna byggnad – i sjukrummet 
– som fattiga gravida kvinnor som sökte fattigvårdens hjälp blev förlösta. 
Eftersom fattigvården i Sundsvall bedrev en omfattande sluten sjukvård ända 
fram till slutet av 1930-talet vistades de nyförlösta mödrarna med ålders-
dementa, sinnessjuka, tuberkulossjuka och andra kroniskt sjuka fattighjon 
på inrättningen.39 Av fattigvårdens årsberättelser framgår det att sjukavdel-
ningen drogs med ständig överbeläggning av människor med olika former av 
obotliga åkommor. Det saknas uppgifter om hur stor överbeläggningen var, 
och vilka sjukdomar de inskrivna hjonen hade. Däremot är det lätt att förstå 
att detta inte var en lämplig miljö vare sig för förlossningar, nyförlösta kvin-
nor eller nyfödda barn.40 

Det var i huvudsak fram till 1913, då förlossningsanstalten Vårdhem öpp-
nades, som fattiga kvinnor blev förlösta på fattighusets sjukavdelning. Under 
perioden 1906–1912 var det 41 kvinnor som skrevs in för grossess och födde 
sina barn där. 38 var ogifta och 3 var gifta. Det var således relativt få kvinnor 
som förlöstes på fattighuset: i medeltal sju kvinnor per år.41 Liknande resul-
tat visar även Jan Gröndahls och Per Bolin Horts studier av ogifta mödrar i 
Simrishamn och Gävle vid denna tid. Trots att andelen ogifta gravida kvin-
nor som befann sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation var stor, var 
det få av dessa som sökte fattigvårdens hjälp. Både Gröndahl och Bolin Hort 
framhåller fattigvårdens stigmatiserande inställning till ogifta mödrar som 
en bidragande orsak. Det var inte enbart förenat med stor skam att ta emot 
fattigvårdens hjälp. Det var även ett risktagande eftersom det innebar att de 
hjälpsökande kvinnorna hamnade under fattigvårdens målsmans- och hus-
bondevälde.42 Det var en disciplinär och auktoritär form av hjälp, som inne-
bar att fattigvårdsstyrelsen hade rätt att bestämma över den hjälpsökande och 
godkände dennes eventuella ansökan om flytt eller att få tillträda ett arbete. 
Dessutom kunde fattigvårdsstyrelsen kräva att den hjälpsökande skulle flytta 
in på fattighuset, och även neka till underhåll om denne inte gick med på det. 
Fattigvården hade även rätt att utackordera spädbarn som var under deras 
försorg, samt kräva mödrarna på ersättning för utackorderingen.43 Många 
fattiga gravida kvinnor försökte undvika denna kränkande behandling in i 
det längsta. I Gävle behandlades dessutom inte hjälpsökande ogifta gravida 
kvinnor på samma sätt som exempelvis änkor med barn. De ogifta kvinnorna 
fick endast hjälp om de skrevs in på fattighuset där de blev förlösta. Därefter 
utackorderades eller fosterhemsplacerades spädbarnen. Änkor med barn fick 
istället fattigunderstöd i hemmet.44 Birgitta Plymoth visar att förhållandena 
var liknande i Norrköping, där ytterst få ogifta kvinnor med barn erhöll 
fattigvårdsunderstöd jämfört med andra kvinnor, som änkor med barn eller 
hustrur med barn.45
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Av Jan Gröndahls studie framgår det att de kvinnor som förlöstes på 
fattighuset endast stannade där en kort tid, det vill säga under den första 
spädbarnstiden. I Sundsvall stannade den övervägande andelen av de kvin-
nor som förlöstes på fattighuset i två till sex månader på inrättningen, vilket 
motsvarar den närmaste tiden före och efter förlossningen. Därefter skrevs 
de ut och fick försöka klara sig på egen hand. Spädbarnen till tjugoen av de 
nyblivna mödrarna blev emellertid utackorderade eller placerade i fosterhem i 
samband med att modern skrevs ut från Lindgrenska arbetsinrättningen. De 
övriga mödrarna skrevs ut tillsammans med sina barn. Om de klarade av att 
försörja sig och samtidigt ta hand om barnen är däremot ovisst.

Den samtida debatten om fattigvårdens organisering, främjandet av en ra-
tionell fattigvård liksom andra sociala frågor drevs i stor utsträckning av CSA 
och Svenska fattigvårdsförbundet.46 Vid CSA:s kongress 1906, Fattigvård och 
folkförsäkring, deltog två representanter från Sundsvalls fattigvårdsstyrelse. 
Denna kongress inspirerade till en rad allmänna möten om fattigvården och 
dess organisation i Sundsvall, som kom att få betydelse dels för det framtida 
fattigvårdsarbetet, och dels för vården av fattiga gravida kvinnor. I december 
1907 arrangerades det första offentliga mötet där en rad fattigvårdsrelaterade 
frågor belystes och diskuterades. I februari 1908 hölls det andra offentliga 
fattigvårdsmötet där frågan om fattigvård och barnavård diskuterades. Mötet 
var väl besökt av både fattigvårdens funktionärer, representanter för barna-
vårdsnämnden, fosterbarnsnämnden, medlemmar från föreningen Frivillig 
Hjälp och av andra socialt intresserade personer. Bland annat diskuterades 
situationen för mindre bemedlade mödrar och deras barn. Det framhölls och 
underströks att dessa inte gavs den hjälp de var i behov av. Det gavs exempel 
på länder där kvinnor gavs fri förlossningsvård och ekonomiskt stöd efter för-
lossningen, och det framhölls att Sverige låg långt efter i detta avseende.47 På 
den lokala nivån fördes det således en aktiv diskussion om fattigvårdens roll i 
samhället och om de fattiga mödrarnas situation i Sundsvall. Fattigvårdssty-
relsen påtalade dessutom att det fanns ett behov av att inrätta en speciell för-
lossningsanstalt för fattiga gravida kvinnor i Sundsvall. De styrande i stadens 
ansåg således att fattighuset var en mindre lämpligt miljö för såväl gravida 
kvinnor som spädbarn.48 

Förlossningsanstalten Vårdhem
Vid sekelskiftet 1900 blev mindre förlossningsanstalter, så kallade förloss-
ningshem, allt mer förekommande runt om i landet. Dessa förlossningshem 
var ofta små och bestod ibland endast av ett rum med ett par vårdplatser. Till 
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skillnad från barnbördshusen och barnbördsavdelningarna fanns det ingen 
specialistvård eller tillgång till läkare vid dessa hem. Som en översikt kan 
förlossningshemmen delas in i tre kategorier. Den ena formen av hem ägdes 
och drevs av privatpersoner, som saknade medicinsk utbildning. De lokala 
barnmorskorna tillkallades till förlossningarna i dessa hem. Denna sortens 
privata hem hade ofta ett mycket dåligt rykte och tog i huvudsak emot ogifta 
gravida kvinnor som ville förlösas ”obemärkta”. På 1920-talet skrevs det i tid-
ningarna om hur mödrar och barn blev vanvårdade vid denna form av privata 
förlossningshem. Spädbarnen togs från mödrarna på ett ytterst hänsynslöst 
sätt, vilket av samtiden sågs som ett omoraliskt utnyttjade av de utsatta möd-
rarnas belägenhet.49 Den andra kategorin förlossningshem drevs emellertid 
av barnmorskor, och i några få fall även av läkare, som förlöste kvinnor i 
sina hem och vårdade dem även en tid därefter. Med tiden blev emellertid en 
tredje kategori av förlossningshem allt mer förekommande där kommunala 
myndigheter, Röda Korset, en del husmodersförbund och kvinnoförbund var 
initiativtagare och förestod verksamheten.50 

Bild 3.3. Föreståndarinnan och två biträden utanför barnupptagnings- och förlossnings-
anstalten Vårdhem. Foto i Sundsvalls museums arkiv.
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De barnmorskor som tog emot kvinnor för förlossning i sina hem var tvung-
na att ha ett speciellt tillstånd för sådan verksamhet.51 I övrigt fanns det inte 
någon direkt kontroll eller reglering av de förlossningshem som etablerades. 
Därför är det svårt att fastställa hur många hem det fanns i Sverige under 
den studerade perioden. Vid 1920-talets slut hade Röda Korset för avsikt att 
sammanställa uppgifter om de existerande förlossningshemmen. I rapporten 
beskriver de dock problemen med att dels komma i kontakt med befintliga 
hem, dels få tillgång till uppgifter om deras verksamhet. Vissa hem bedrev 
endast tillfällig verksamhet, andra ville inte lämna ut information om hem-
met. De uppskattade trots det att de fanns ungefär 114 verksamma förloss-
ningshem år 1929.52 Som framgår av tabell 3.1 var det kommuner och större 
privata sammanslutningar som förestod en större andel av hemmen. De flesta 
förlossningshem fanns företrädesvis i städerna, men vid 1920-talets slut bör-
jade även hem att öppnas på mindre orter och på landsbygden.53

Tabell 3.1. Antal förlossningshem och deras ägandeförhållanden i Sverige 1929.

Källa: Statens sjukvårdskommitté, ”P.M. angående anstaltsvård vid barnsbörd”, Meddelan-
den från svenska landstingsförbundets byrå 1930:4, s 14.

För Sundsvalls del har det inte gått att finna uppgifter om barnmorskor som 
tog emot barnaföderskor i sina hem. Inte heller andra privata förlossningshem 
har kunnat spåras i de historiska källorna. I staden fanns det således endast 
ett förlossningshem, det vill säga förlossningsanstalten Vårdhem, vars utveck-
ling och verksamhet under 1900-talets tre första decennier skall belysas i den 
följande texten.

En plats för obemedlade och ogifta kvinnor
Som framgått uppfattades det som olämpligt att Sundsvalls fattiga gravida 
kvinnor förlöstes på fattighuset. När staden skulle öppna en barnupptag-
ningsanstalt, som skulle fungera som ett hem för nyblivna mödrar och deras 
spädbarn, fann man det därför lämpligt att även knyta en temporär förloss-
ningsavdelning till denna inrättning. Denna förlossningsavdelning skulle en-
dast finnas tillfälligt fram tills staden öppnade ett barnbördshus, resonerade 

Ägare Antal %

Privatperson 27 24

Barnmorska (läkare) 34 30

Kommun, Röda Korset etc. 53 46
Sa 114 100
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man.54 I april 1913 slogs således portarna upp för den kombinerade barnupp-
tagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem. Den låg i kvarteret Alliero och 
hade inretts för att ta emot omkring åtta gravida kvinnor.55 

Vårdhem var en kommunal verksamhet som förvaltades av Sundsvalls 
stads fattigvårdsstyrelse. I dess reglemente anges det att förlossningsanstaltens 
uppgift var att lämna förlossningsvård åt både ogifta och gifta barnaföder-
skor. I första hand skulle emellertid vård ges till kvinnor som var berättigade 
till fattigvård. Fanns det plats kunde dock bemedlade kvinnor tas emot, som 
fick betala för den dagliga vården samt för kostnaderna för barnmorskan och 
eventuell läkarvård.56 Barnupptagningsanstaltens uppgift var att fungera som 
en fristad för nyblivna mödrar, och deras spädbarn, som av någon anledning 
måste omhändertas av fattigvården under den tid som ”det är för barnets 
sunda utveckling nödvändigt, att de näras av modern”.57

Då Vårdhems reglemente skulle fastställas diskuterades föreståndarinne-
frågan. Eftersom det skulle bedrivas förlossningsvård på anstalten ansåg hälso-
vårdsnämnden att föreståndarinnan borde vara en utbildad barnmorska. Fat-
tigvårdsstyrelsen menade emellertid att det säkerligen vore svårt att 

som föreståndare få en barnmorska, som på samma gång vore skickad att på ett 
praktiskt sätt leda arbetet inom anstalten och, ej minst ur ekonomisk synpunkt, med 
klokhet handhava anstaltens skötsel i övrigt.58

Den första föreståndarinnan som anställdes saknade både sjukvårdsutbild-
ning och barnmorskeutbildning.59 Hon hette Constance Kant. I oktober 
1919 avled hon, efter att ”med nit och intresse skött hemmet sedan dess verk-
samhet började”.60 I takt med att intresset för förlossningsanstalten ökade in-
såg fattigvårdsstyrelsen fördelen med att föreståndarinnan även var utbildad 
barnmorska. Som ny föreståndarinna anställdes därför Kristina Vallinder, 
som sedan en tid tillbaka arbetat som barnmorska i Sundsvall. I sin befatt-
ning skulle hon förutom att biträda vid samtliga förlossningar på anstalten 
även ansvara för den ekonomiska och praktiska delen av barnupptagnings- 
och förlossningsanstaltens verksamhet.61 När en kvinna skrevs in för gros-
sess på anstalten var det föreståndarinnans uppgift att registrera henne, bada 
henne samt ge henne kläder som hon skulle bära under vistelsen på anstalten. 
Förlossningen skedde i ett särskilt förlossningsrum, som var inrett med en 
speciell förlossningssäng och bord avsedda för förlossningsredskapen.62 För 
att öka den hygieniska standarden och för att underlätta städningen av an-
stalten lades det in linoleummattor 1921 i hela anstalten.63 Innan Kristina 
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Vallinder hade anställts som föreståndarinna fick någon av de stadsanställda 
barnmorskorna komma till Vårdhem för att assistera vid förlossningarna. 

Under vistelsen på Vårdhem fanns det dock vissa regler kvinnorna var 
tvungna att följa. Vad gäller spädbarnsvården var huvudregeln att modern 
skulle amma det nyfödda barnet. Ett syfte med Vårdhem var att medverka 
till att spädbarnsdödligheten bland de utomäktenskapliga barnen sjönk, och 
bröstmjölkens fördelar för spädbarnens ökade överlevnad var väl känd. Endast 
i undantag, om anstaltens läkare kunde tillstyrka att modern var oförmögen 
att amma, kunde spädbarnet ges mjölkblandning.64 Dessutom fanns mycket 
noggrant uppställda ordningsregler som de inskrivna kvinnorna skulle föl-
ja.65 Av dessa regler framgår det med tydlighet att Vårdhem var en fattigvårds-
inrättning. De är synnerligen strikta, auktoritära och av starkt uppfostrande 
karaktär. Reglerna återspeglar inte enbart ett hierarkiskt maktutövande utan 
även en nedlåtande och överlägsen syn på de kvinnor som skulle följa före-
skrifterna.66 Det reglerades när kvinnorna skulle gå upp på morgonen, när 
de skulle äta frukost och när de skulle släcka lyset på kvällen och sova. Det 
styrdes även ”uppifrån” vad de inskrivna kvinnorna fick läsa:

Gudsfruktan och sedlighet bör råda inom anstalten. Förutom andaktsböcker få ej 
andra böcker eller tidskrifter där finnas än sådana, som fattigvårdsstyrelsen eller 
sysslomannen anser lämpliga.67

Bröt kvinnorna mot dessa regler eller de föreskrifter föreståndarinnan satte 
upp för stunden kunde vissa förmåner dras in, som exempelvis besök eller 
söndagspermissionen. De kvinnor som stod under fattigvårdens husbonde-
välde kunde dessutom anmälas till Konungens Befallningshavande i länet 
för ”vederbörlig åtgärd ”.68 Förutom att kvinnor skulle följa det uppsatta regel-
verket, så skulle de även hjälpa till med anstaltens dagliga sysslor. Kristina 
Vallinder hade visserligen två biträden vid sin sida, som var behjälpliga för 
allehanda göromål. Men de kvinnor som var på Vårdhem under fattigvår-
dens försorg fick städa, tvätta och sköta liknande sysslor.69 De kunde även bli 
tvungna att utföra andra former av arbeten, vilket framgår av fattigvårdens 
årsberättelse för 1916.

De arbetsföra mödrarna har, förutom tvätt, renhållning och andra göromål som är 
nödvändigt för anstaltens drift, använts i skördearbetet vid arbetsinrättningen; ett 
arbete som visat sig synnerligen välgörande för dessa unga, kraftiga kvinnor.70
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Från fattigvårdsinrättning till allmänt förlossningshem
Den tillfälliga förlossningsanstalten Vårdhem öppnades, som sagts, för att 
fattiga kvinnor inte skulle behöva förlösas och vistas bland kroniskt sjuka på 
fattighuset. Däremot var det inte enbart fattiga kvinnor som drog fördel av 
förlossningsanstalten. Ganska snart efter dess öppnande började även gifta 
och bemedlade kvinnor att visa intresse för att bli förlösta där. Denna ut-
veckling, eller tillströmning, hade troligen varken fattigvårdsstyrelsen eller 
stadsfullmäktige räknat med då de planerade för verksamheten. Till Vård-
hem kom även kvinnor från andra kommuner. Som framgår av tabell 3.2 
var det främst kvinnor från Sundsvall som förlöstes på inrättningen, men 
ändå förhållandevis många från andra ställen. De sistnämnda kvinnorna kan 
mycket väl ha arbetat och bott i Sundsvall utan att ha varit skrivna i staden, 
eller så sökte de sig till Vårdhem för att de var i behov av förlossningshjälp. 
Efter 1920, då länslasarettet öppnat barnbördsavdelningen, var det emellertid 
färre kvinnor från andra församlingar som förlöstes på Vårdhem än tidigare.

Tabell 3.2. Antal kvinnor inskrivna för grossess på förlossningsanstalten Vårdhem 1913–
1933.

Källa: Matrikel för barnupptagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem 1913–1933, Med-
elpadsarkiv, Sundsvall.

Fram till 1920 var det i huvudsak ogifta kvinnor som förlöstes på Vårdhem. 
Därefter skedde det emellertid en påtaglig förändring, då gifta kvinnor i allt 
större utsträckning vände sig till Vårdhem för att bli förlösta. Denna för-
ändring berodde inte på att andelen ogifta barnaföderskor minskat i staden. 
Utvecklingen var snarare den motsatta. Andelen barn som föddes utanför 
äktenskapet visade en tydlig tendens till ökning, vilket var förhållandena i de 
flesta större städer vid denna vid denna tid. Sundsvall hade dock en ansenligt 
högre andel barn födda utom äktenskapet jämfört med andra städer.71 Trots 
denna utveckling minskade andelen ogifta barnaföderskor på Vårdhem.

Hur ska detta tolkas? Var förlossningsanstalten en fattigvårdsinrättning 
eller skall den uppfattas som ett allmänt förlossningshem? Denna fråga ställ-

Barnaföderskor från 
Sundsvall 

Barnaföderskor från 
andra församlingar

Totalt antal 
barnaföderskor

Antal % ogifta Antal % ogifta 

1913-1919 179 73 95 - 274 

1920-1926 249 41 63 45 312 

1927-1933 158 30 61 59 219 
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des på sin spets när Sundsvalls förste stadsläkare, doktor Elfström, inte ville 
ge vård åt de inskrivna kvinnorna på Vårdhem. Enligt medicinalstyrelsens 
särskilda instruktioner för stadsläkare var det förste stadsläkarens uppgift att 
bedriva vård på fattigvårdens inrättningar.72 Elfström ansåg att Vårdhem inte 
var en sådan. Fattigvårdsstyrelsen var emellertid av en annan åsikt. Efter-
som de båda parterna inte kunde lösa frågan, skickades ärendet till Kon-
ungens Befallningshavande i Västernorrlands län. I ett förtydligande brev 
skriver fattigvårdsstyrelsen att Vårdhem tillkom på grund av olämpligheten 
i att ta in barnaföderskor samt barn bland hjonen på försörjnings- och ar-
betsinrättningen. Därför bör det inte ens ifrågasättas om det är en fattig-
vårdsinrättning eller inte. Dessutom påpekade styrelsen att förlossningarna 
assisterades av barnmorska och att läkarens hjälp endast skulle tillkallas då 
nöden kräver.73 I brevet betonades det att om en kvinna skulle bli inskriven 
vid Vårdhem, som inte var i behov av fattigvårdsunderstöd, så skulle hon 
givetvis betala för vården samt ha möjlighet att anlita vilken barnmorska och 
läkare hon ville.74 Denna dispyt om huruvida förlossningsanstalten Vårdhem 
verkligen var en fattigvårdsinrättning eller en allmän förlossningsinrättning, 
resulterade i att den andre stadsläkaren ålades att sörja för eventuell vård av 
barnaföderskorna på Vårdhem istället för förste stadsläkaren.75 Det kan ses 
som ett tecken på att Vårdhem trots allt skulle uppfattas som ett allmänt 
förlossningshem. Sundsvalls gifta barnaföderskors handlande kan dessutom 
ses som ett uttryck för att Vårdhem tämligen snabbt övergick till att ses en 
allmän inrättning. De gifta kvinnornas intresse för, och acceptans av, den 
institutionella förlossningsvården påtalas även i fattigvårdens årsberättelse i 
ett tidigt skede av anstaltens historia:

I öfverensstämmelse med hvad som var att förvänta, har denna anstalt visat sig vara 
synnerligen gagnande ej mindre för sådana barnaföderskor som höra till understöd-
stagarna än äfven för en del mödrar som själfva kunna betala vården för sig, men för 
vilkas förlossning å lämplig plats eljest skulle rest sig afsevärda svårigheter.76

Förlossningsanstalten fyllde således tidigt ett behov av en institutionell för-
lossningsinrättning. Då förlossningsanstalten var den enda institutionella 
förlossningsplatsen i staden, och även i länet, var det ett stort tryck på dess 
vårdplatser. Under långa perioder var förlossningsinrättningen fullbelagd.77 
Trots ständiga överbeläggningar fanns det aldrig planer på att bygga ut eller 
renovera förlossningsanstalten. Från 1931 var det dock få kvinnor som sökte 
sig till Vårdhem, varför verksamheten lades ned 1935.78
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Sundsvalls lasaretts barnbördsavdelning
De första förlossningsinrättningar som öppnades i Sverige var utbildnings-
anstalter för barnmorskor.79 Där förlöstes främst fattiga och ogifta barnaföder-
skor. Till skillnad från förlossningshemmen hade förlossningsinrättningarna 
vid sjukhusen tillgång till läkare och medicinsk utrustning. Dessutom var de 
geografiskt lokaliserade antingen i eller vid ett sjukhus. 1894 öppnades det 
första kommunala barnbördshuset i Norrköping. Förutom de barnbördshus 
som redan fanns i Stockholm, Göteborg och Lund etablerades det barnbörds-
inrättningar i rask följd i flera större städer, som exempelvis i Gävle, Malmö, 
Linköping, Karlskrona, Jönköping och Kristianstad. Dessa drevs antingen i 
kommunal, landstingets eller privat regi.80 Som framgår av tabell 3.3 skedde 
det en successiv ökning av antalet barnbördsinrättningar vid de svenska sjuk-
husen under 1900-talets början. Förutom tillväxten av antalet vårdplatser är 
ökningen av antalet barnaföderskor vid inrättningarna mest iögonfallande. 
Efter 1920 skedde det en tydligare ökning av antalet barnbördshus, som även 
resulterade i att fler barnaföderskor kunde tas emot.

Tabell 3.3. Antal barnbördshus, vårdplatser samt inskrivna kvinnor på barnbördshus i 
Sverige 1900–1927.

Källa: SOU 1929:28, s 38. 
Kommentar: I patientantalet ingår även kvinnor som vårdats på barnbördshusen av annan 
anledning än förlossning, det vill säga så kallade gynekologiska fall. De var dock inte fler än 
1 200 till 1 500 stycken per år. 

Barnbördshusdonationens dilemma
I Sundsvall hade tanken på att öppna ett barnbördshus väckts redan under 
1800-talets slut. Bland annat hade stadsläkaren Christiernin vid flertalet till-
fällen föreslagit att ett barnbördshus borde uppföras i stadens regi.81 År 1895 
hade även en grupp filantropiskt engagerade kvinnor överlämnat en donation 
till staden, för att få till stånd ett barnbörshus. Malin Axell var en av kvin-

År Antal barnbördshus Antal platser Antal intagna Intagna/plats 

1900 7 216 5 546 26
1905 8 243 7 160 30
1910 10 368 10 875 30
1915 13 465 13 263 28
1920 14 465 18 647 40
1925 22 800 21 997 28
1926 25 858 23 804 28
1927 26 919 24 473 27
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norna som tillsammans med sin man Severin Axell dessutom överlämnade 
ytterligare medel för att staden snabbt skulle öppna ett barnbördshus.82 Trots 
donationerna och det engagemang som fanns i Sundsvall dröjde det många 
år innan medlen kom till användning och barnbördsinrättningen blev en 
realitet. Med jämna mellanrum diskuterades barnbördshusfrågan i stadsfull-
mäktige, i hälsovårdsnämnden och i fattigvårdsstyrelsen. Skulle det byggas i 
anslutning till barnsjukhuset? Eller vore det lämpligare att kombinera barn-
bördshuset och barnsjukhuset med ett nytt sinnessjukhus och ålderdomshem 
för kvinnor? Om staden skulle bygga ett barnbördshus var skulle det i så fall 
ligga? Diskussionerna omgärdades av många frågetecken.

År 1916 kom frågan om ett barnbördshus åter upp på den lokalpolitiska 
dagordningen. Lasarettsdirektionen och lasarettets överläkare Helge Rödén 
ansökte om att ta del av donationen för att öppna en barnbördsavdelning vid 
lasarettet. Liksom andra socialt engagerade personer hade Rödén uppmärk-
sammat behovet av en allmän förlossningsinrättning i Sundsvall. I ansökan 
till stadsfullmäktige framhöll Rödén att stadens barnmorskor ofta undrade 
om barnaföderskor kunde bli förlösta på sjukhuset, trots att de hade normala 
förlossningar att vänta. Enligt barnmorskorna kunde kvinnorna inte förlö-
sas i hemmiljön på grund av dåliga förhållanden och en ohygienisk miljö. 

Bild 3.4. Stadsvy över Sundsvall med länslasarettet i förgrunden. Foto i Sundsvalls  
museums arkiv.
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Sjukhus som saknade speciellt inrättade förlossningsavdelningar fick emel-
lertid inte utföra normala förlossningar, varför Rödén ansåg det angeläget att 
Sundsvall öppnade en allmän barnbördsavdelning.83 I ansökan till stadsfull-
mäktige skriver Rödén att

det i synnerhet för de mindre ekonomiskt väl lottade mödrarna i staden […] vars 
bostadsförhållanden ej torde vara alltför idealiska, skulle vara av en synnerligen stor 
betydelse om ett barnbördshus funnes att tillgå, där de för en billig penning kunde 
få fullgod vård vid förlossningen och under barnsängen.84 

Rödéns och lasarettsdirektionens förslag innebar att barnbördshusdonatio-
nen skulle täcka kostnaderna för byggandet av barnbördsavdelning. Lands-
tinget skulle stå för avdelningens fortsatta drift och underhåll samt för den 
vård som skulle bedrivas. De presenterade en finansieringsplan, ett förslag 
på var avdelningen skulle placeras samt hur den framtida organiseringen av 
barnbördsavdelningen skulle ske. Man projekterade att till en början ha tjugo 
vårdplatser för att kunna tillgodose det behov som fanns i staden med dess 
omedelbara omnejd. Enligt planerna skulle avdelningen öppnas för allmän-
heten 1920.

I argumentationen för att få disponera donationen åberopar Rödén den 
pågående nationella debatten om moderskapsskydd. Han påpekar att åtgär-
der mot den sjunkande nativiteten står högt på den politiska agendan, varför 
Sundsvall borde se öppnandet av ett barnbördshus som en synnerligen viktig 
social åtgärd.

Då staden helt visst får mycket stor nytta av anstalten (den kan ju om denna kommer 
till stånd på föreslaget sätt, slippa en hel del bidrag från fattigvården till medellösa 
barnaföderskor och slippa förlossningar på Vårdhem, som då kunde bli, vad det väl 
är avsett för att vara, en asyl för fattiga mödrar och deras småttingar under amning-
stiden).85

Stadsfullmäktige tog till sig Rödéns och lasarettsdirektionens förslag. Det be-
slutades att lasarettet skulle få ta del av barnbördshusdonationen för att bygga 
den planerade avdelningen. Men 1920, då två personer från stadsfullmäktige 
skulle utses för att förhandla med landstinget om villkoren för fondmedlens 
användning, blev det plötsligt en vändning i beslutsprocessen. En rad stads-
fullmäktigeledamöter ställde sig oväntat emot förslaget att lasarettet skulle få 
nyttja donationen. Några av ledamöterna ansåg att det var nödvändigt att ut-
reda innebörden i det Axellska donationsbrevet innan medlen överlämnades, 
för att se om det verkligen var en föreslagen barnbördsavdelning som dona-



69

INRÄTTNINGARNA: EN VIDGAD ARENA

torerna ville stödja. En annan ledamot menade att staden redan uppfyllt do-
natorernas önskemål genom att bygga Vårdhem. Andra ansåg att det rent av 
var olämpligt att staden erbjöd landstinget donationsmedlen och menade att 
pengarna kunde användas till andra bättre lämpade saker. Ledamöterna var 
helt enkelt kritiska till att överlämna donationen i lasarettets och landstingets 
händer, då de istället kunde vara kvar i stadens kassa. Andra ledamöter ansåg 
däremot att donationsmedlen skulle lämnas till lasarettet som planerat. Ge-
nom att överlämna donationen och få till stånd en barnbördsavdelning skulle 
staden erhålla många fördelar, menade denna grupp ledamöter.86 

Den plötsliga vändningen och kritiska inställningen till stadsfullmäktiges 
beslut från 1916 resulterade i att stadsfullmäktige återremitterade ärendet till 
drätselkammaren. Eftersom lasarettet och landstinget trodde att ansökan be-
viljats, hade de kommit långt med förberedandet av barnbördsavdelningen. 
Den uteblivna donationen fick därför till följd att lasarettet fick öppna en 
provisorisk barnbördsavdelning med plats för åtta barnaföderskor, istället för 
tjugo som planerat. Dessutom fick landstinget stå för alla ekonomiska kost-
nader. Avdelningen invigdes emellertid som planerat år 1920.87 

År 1925 krävde lasarettsdirektionen en förnyad prövning i samma ären-
de. Ännu en gång påvisade lasarettsdirektionen det stora behov som fanns 
i staden av ett modernt utrustat barnbördshus. Redan samma år som den 
provisoriska barnbördsavdelningen slog upp sina dörrar visade det sig att 
den var underdimensionerad för det påtagliga behov som fanns. År 1920 var 
medelbeläggningen sju barnaföderskor per dag. På tre år hade den stigit till 
tolv patienter per dag. Avdelningen drogs således med en ständig och starkt 
ökande överbeläggning, vilket medförde att barnaföderskor som anhöll om 
att få förlösas på avdelningen fick avvisas. Det var framför allt kvinnor från 
närområdet, det vill säga barnaföderskor från staden, som fick vända i dörren 
på grund av att de inte fick plats på avdelningen. Lasarettsdirektionen fann 
detta ytterst otillfredsställande och skrev till stadsfullmäktige:

Dessa missförhållanden ådagalägga till fullo det oavvisliga behovet av ökat antal 
platser, och då det icke är tänkbart att genom tillbyggnad av den nuvarande synner-
ligen provisoriska inrättningen få tillstånd en barnbördsavdelning, som tillnärmel-
sevis fyller kraven på en modern anstalt, återstår endast att söka åstadkomma en ny-
byggnad. Med full insikt om denna den nuvarande anstaltens provisoriska karaktär 
och dess framför allt i hygieniskt avseende stora brister, har direktionen från och med 
år 1920 årligen hos landstinget anhållit om anslag för uppförande av en anstalt med 
30 sängar, men har landstinget lika regelbundet avslagit denna anhållan på grund av 
kostnadsskäl.88
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Västernorrlands läns landsting hade gått med på att avsätta 50 000 kr. för än-
damålet, men lasarettsdirektionen hade dessutom fått i uppdrag att komma 
in med ett förenklat och billigare förslag till nybyggnad. Av den anledningen 
ansökte lasarettsdirektionen därför återigen om att få ta del av donationsmed-
len för att kunna finansiera den resterade delen av byggnationen.89

Lasarettsdirektionens begäran remitterades till drätselkammaren. Denna 
ställde sig positiv till förslaget, under förutsättning att staden fick företräde 
till ett visst antal vårdplatser.90 Men på samma sätt som år 1920, då lasa-
rettsdirektionens första ansökan skulle behandlas, opponerade sig återigen 
ett antal ledamöter mot ansökan och drätselkammarens beslut. De var kri-
tiska till hur donationsmedlen skulle användas och krävde att ärendet skulle 
sändas till Kungl. Maj:t, som i sin tur skulle avgöra och godkänna att dona-
tionsmedlen användes till föreliggande ändamål.91 Den 15 mars 1926 erhöll 
stadsfullmäktige följande svar: 

Kungl. Maj:t finner framställningen ej föranleda någon Kungl. Maj:ts yttrande.92

Svaret innebar dock inte att problemet löstes. I stället ledde dessa få ord till 
fler frågetecken. Hur skulle svaret tolkas? 

Barnbördsavdelningen stod färdig att tas i bruk 1926, som planerat, men 
drätselkammaren ansåg att donationsmedlen inte kunde utbetalas eftersom 
villkoret om Kungl. Maj:ts medgivande inte hade lämnats eller uppfyllts. 
Detta uttalande väckte starka känslor hos vissa av stadsfullmäktiges leda-
möter. En ledamot hade kontaktat Justitiedepartementet för att få veta vad 
beslutet betydde. Han var övertygad om att det klart och tydligt inte inne-
bar ett avslag av stadsfullmäktiges begäran att få använda donationsmedlen. 
Drätselkammarens ordförande hade däremot varit kontakt med en ”fram-
stående” jurist som tolkat beslutet som ett rent avslag. I livliga ordalag fort-
gick diskussionen om huruvida utlåtandet skulle tolkas som ett jakande eller 
som ett nekande svar. Stadsfullmäktiges ordförande Berggren, markerade sin 
ställning med påpekandet, att

för Sundsvalls stad här icke förelåge en juridisk utan moralisk fråga. Staden borde 
ovillkorligen utbetala det en gång beviljade beloppet ur donationsfonden ifråga. Det 
funnes ingen möjlighet för staden att med bibehållen heder komma ifrån saken. Ett 
av villkoren för medlens beviljande var att bygget sattes igång under år 1926 och 
detta villkor hade uppfyllts.93
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Efter denna debatt beslutade stadsfullmäktiges ledamöter att återta beslutet 
från den 3 juli 1925, det om villkoret att Kungl. Maj:ts medgivande skulle 
lämnas innan donationsmedlen kunde användas.94 

Det hade nu gått åtskilliga år sedan lasarettsdirektionen lämnade in sin 
första ansökan, långa diskussioner i stadsfullmäktige hade förts, en proviso-
risk barnbördsavdelning hade upprättats, ett nytt barnbördshus hade blivit 
byggd – men staden hade ännu inte bidragit med medel ur den donations-
fond som var ägnad detta ändamål. Och barnbördshusdebatten var ännu 
inte slut. De olika åsiktsinriktningarna i stadsfullmäktige stred åt olika håll, 
där den ena gruppens ledamöter snabbt ville överlämna donationsmedlen 
som lovats. Den andra gruppen ansåg däremot att donationsbreven skulle 
analyseras så att användandet av donationen inte stod i strid med innehål-
let i donationsbreven. Detta föranledde att Malin Axell och Augusta Dehn 
kontaktades. De stod bakom ”Fruarnas barnbördshusdonation” och Malin 
Axell stod bakom den Axellska barnbördshusfonden. I ett gemensamt brev 
till stadsfullmäktige, som undertecknats Augusta Dehn, förtydligar de syftet 
med de två donationerna på följande vis: 

Några fruar i Sundsvall, bland vilka fru Axell och jag framträdde såsom de ledande, 
hade många år före år 1895 då sagda medel överlämnades till stadsfullmäktige int-
resserat oss för idén att åstadkomma ett barnbördshus i staden. [...] Fru Axell och jag 
hade tänkt oss att Barnbördshusfonden skulle komma att ökas genom andra dona-
tioner och fortsatta insamlingar. Vi hade också tänkt oss att de Axellska medlen och 
”Fruarnas” medel skulle animera stadsfullmäktige själva att offra något för åstad-
kommandet av barnbördshuset. Jag är alldeles viss på att, liksom jag, fru Axell och 
hennes man icke haft någon annan tanke än att ifrågavarande medel [...] skulle fritt 
disponeras av stadsfullmäktige för att så fort ske kunde åstadkomma barnbördshuset. 
Då nu stadsfullmäktige velat använda medel ur den Axellska fonden för att befordra 
tillkomsten av det av landstinget uppförda barnbördshuset kan jag icke finna annat 
än att stadsfullmäktige handlat i överensstämmelse med vad makarna Axell i sin 
donation åsyftat, ty vad de velat har ju blivit förverkligat, nämligen ett barnbördshus 
i Sundsvall.95

Detta uttalande från de ursprungliga donatorerna satte punkt för den långa 
och segdragna diskussionen. 1927 invigdes det nya moderna barnbördshuset 
som delvis hade bekostats med donationsmedel, och med det var frågan om 
hur barnbördsdonationen skulle användas till ända.
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Tillströmningen till barnbördsavdelningen
Den provisoriska barnbördsavdelningens verksamhet bedrevs i lokaler som 
tidigare använts för vård av sinnessjuka. Där fanns det tillgång till fyra enkel-
rum och en gemensam sal med fyra sängar. Förlossningarna utfördes dock i 
ett speciellt förlossningsrum. Det nya, moderna barnbördshuset hade möjlig-
het att ta emot tjugo barnaföderskor, och denna inrättning var utrustat helt 
i nivå med tidens krav.96 Till en början var endast en barnmorska anställd, 
men i och med den kraftiga tillströmningen av barnaföderskor anställdes 
ytterligare en barnmorska 1923.97 Redan när Vårdhems förlossningsanstalt 
hade öppnats blev det uppenbart att det fanns ett behov av institutionella 
förlossningsplatser. Även lasarettets barnbördsavdelning drogs med ständig 
överbeläggning, som tilltog redan under det första året. Liknande var situa-
tionen i andra städer där barnbördsavdelningar öppnades vid denna tid. År 
1906 skulle barnbördshuset i Gävle öppnas. Det beräknades att ungefär 200 
kvinnor skulle skrivas in per år. Patientantalet blev emellertid betydligt större 
än tänkt, och mellan 400 till 500 kvinnor förlöstes vid barnbördshuset per år. 
Bara något år efter dess öppnande föddes över hälften av alla barn i Gävle på 
denna inrättning.98 I Västerås etablerades en barnbördsavdelning 1928 med 
tjugofyra vårdplatser. Samma år som dess öppnande rådde det brist på platser 
då knappt hälften av Västerås barnaföderskor förlöstes vid denna avdelning. 
Efter fyra års verksamhet förlöses tre fjärdedelar av Västerås barnaföderskor 
på förlossningsavdelningen.99 

Tabell 3.4. Antal kvinnor inskrivna för grossess på barnbördsavdelningen i Sundsvall 
1920–1930.

Källa: Barnbördsavdelningens sjukjournaler 1920–1930, Journalarkivet, Sundsvalls lasarett.

Barnaföderskor från 
Sundsvall 

Barnaföderskor från 
andra församlingar

Totalt antal 
barnaföderskor

Antal % ogifta Antal % ogifta 
1920 64 19 88 16 152 

1921 105 38 146 30 251 

1922 103 33 184 28 287 

1923 138 35 254 27 392 

1924 121 33 210 28 331 

1925 102 30 297 30 399 

1926 99 29 390 24 489 

1927 142 32 313 32 455 

1928 198 25 529 26 727 

1929 167 29 518 30 685 

1930 171 27 633 31 804 



73

INRÄTTNINGARNA: EN VIDGAD ARENA

Förutom kvinnor från Sundsvall var det en stor andel kvinnor från andra 
delar av länet som blev förlösta på lasarettets barnbördsavdelning. Som fram-
går av tabell 3.4 ökade antalet barnaföderskor markant från verksamhetens 
första år, trots att antalet vårdplatser var det samma fram till 1928. År 1924 
var avdelningen stängd för reparation under en tid, vilket förklarar det mins-
kade antalet barnaföderskor. Däremot minskade antalet barnaföderskor från 
Sundsvall stad under åren 1924 till 1926, medan antalet kvinnor från andra 
delar av länet ökade. Det var sannolikt var en följd av överbeläggningarna, då 
sjukhuset inte hade möjlighet att ta emot alla barnaföderskor utan fick sända 
hem de som kom från staden. Dessutom visar tabellen att det var fler gifta 
än ogifta kvinnor som förlöstes på barnbördsavdelningen. Det tyder på att 
barnbördsavdelningen sågs som ett acceptabelt alternativ till hemförlossning, 
som attraherade såväl gifta som ogifta barnaföderskor från både staden och 
dess omkringliggande landsbygd.

Barnafödandets scen vidgas
I denna del har förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall studerats. 
Det har framgått att olika omständigheter påverkade såväl hemförlossning-
arnas utveckling som den institutionella förlossningsvårdens utveckling. I 
hemmen ställdes det med tiden större krav på den förlossningsvård som gavs. 
Med desinficering, renlighet och hygien som ledstjärnor skulle barnmor-
skorna omvandla de svenska hemmen till sjukhusliknande sjukrum. Under 
den studerade perioden påverkades emellertid barnmorskornas verksamhet 
dessutom både av fallande födelsetal och av ett sakta men säkert ökande an-
tal förlossningar på de etablerade förlossningsinrättningarna. Parallellt med 
dessa händelser minskade antalet barnmorskor som kunde komma till hem-
men, samtidigt som de gavs större distrikt att ansvara över. I samband med 
dessa förändringar, som inverkade på möjligheterna att föda barn i hemmen, 
öppnades först förlossningsanstalten Vårdhem och snart därefter lasarettets 
barnbördsavdelning. När väl dessa förlossningsinrättningar fanns tillgängliga 
för stadens gravida kvinnor skedde övergången till institutionell förlossnings-
vård relativt snabbt. Barnafödandet övergick därmed från att ha varit en pri-
vat angelägenhet utförd i barnaföderskornas hem till att bli en angelägenhet 
ombesörjd vid de offentliga förlossningsinrättningarna.

På samma sätt som den öppna förlossningsvården påverkades den institu-
tionella förlossningsvårdens utveckling av lokala aktörers agerande. I debatten 
om barnbördshusdonationens användande tydliggörs bland annat de lokala 
politikernas agerande, där det kan uppfattas som att vissa politikers handlan-
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de bromsade den institutionella förlossningsvårdens utveckling. Dessutom 
kan det tolkas som att de politiker som ställde sig emot förslaget att över-
lämna donationen till lasarettet och landstinget flyttade fokus på debatten. 
Inledningsvis var etableringen av barnbördshuset inriktat på behovet av insti-
tutionella förlossningsplatser bland Sundsvalls barnaföderskor. Ganska snart 
kom frågan emellertid att handla om huruvida det var lämpligt att staden 
bekostade en verksamhet som landstinget skulle bedriva. Barnaföderskornas 
behov av en förlossningsinrättning kom helt i skymundan. Varför?

Ett möjligt svar kan finnas i den sociala strukturen i sammansättningen 
av ledamöter i stadsfullmäktige. Allt sedan den industriella utvecklingen av 
Sundsvallsregionen på 1800-talet hade Sundsvall varit en borgerligt styrd 
stad. Vid 1919 års kommunalval vann högern, återigen, med en borgerlig 
majoritet som stärktes vid 1920 års kompletteringsval.100 I denna miljö hade 
såväl den framväxande arbetarklassen som stadens kvinnor svårt att få sina 
röster hörda i den lokala politiska debatten. Trots den lokala kvinnliga röst-
rättsföreningens starka engagemang var det problematiskt att få in kvinnorna 
i det politiska livet. 1910 valdes emellertid den första kvinnan in i stadsfull-
mäktige. Det var den frisinnade folkskollärarinnan Elin Nilsson, som omta-
lats tidigare, som dessutom var den enda kvinnan i stadsfullmäktige fram till 
1919. Då valdes ytterligare tre kvinnor in.101 Det är tänkbart att den ensidiga 
sociala sammansättningen i stadsfullmäktige bidrog till tendensen att inte 
se de svagare i samhället, samt till att låta diskussionen uppehållas vid hur 
kungens yttrande i frågan skulle tolkas eller hur donationen egentligen skulle 
användas. 

Den borgerligt manliga makten över beslutsfattandet medförde att bar-
naföderskornas behov inte tillgodosågs under de år som barnhusdebatten 
pågick. Inte förrän donatorerna Malin Axell och Augusta Dehn kontakta-
des återupptog frågan sin ursprungliga linje och fokus – nämligen stadens 
barnaföderskor. Det kan tyckas märkligt att dessa kvinnor inte tillfrågades 
tidigare. Att de tillfrågades i sista hand och att barnbördshusdebatten tog den 
väg den gjorde kan ses som en konsekvens av den tidens genusstruktur, som 
gav återverkningar såväl på den politiska diskussionen som på det politiska 
beslutsfattandet. 

Å andra sidan kan de lokala politikernas agerande och handlande i barn-
bördshusfrågan ha påverkats av andra omständigheter, där de lokala politi-
kerna satte ett värde i att lösa stadens förehavanden genom förhandlingar i 
stadsfullmäktige. Dessutom kan segheten i barnbördshusdebatten ha påver-
kats av osäkerhet kring vem som egentligen hade ansvar för den institutionel-
la förlossningsvården. Under den övergångstid som är fokus för föreliggande 
avhandling delegerades ansvaret för den öppna förlossningsvården, det vill 
säga den vård som utfördes i hemmen, från kommunerna till landstingen. 
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Vem, eller vilken instans, som däremot skulle ansvara för den institutionella 
förlossningsvården var en fråga som länge, så att säga, hängde i luften. Vid 
denna tid var det inte givet, eller ens självklart, att den anstaltsskötta förloss-
ningsvården skulle ses som en medicinsk fråga i den bemärkelsen att den 
skulle skötas av, eller vara kopplad, till ett sjukhus. Men ännu med 1928 
års sjukhuslag stadgades det att landstingen inte hade juridisk skyldighet att 
ombesörja anstaltsvård vid förlossning. Likväl sågs det som en uppgift som 
landstingen borde ansvara för.102 

Den rådvillhet som rådde – om staden skulle överlämna pengar till lands-
tinget eller inte – bidrog dessutom till att skapa en schism mellan stadsfull-
mäktige och landstinget, som emellertid vissa av fullmäktigeledamöterna 
försökte överbrygga på olika sätt. Institutionaliseringen av förlossningsvår-
den i Sundsvall skall därför ses som resultatet av olika aktörers intressen och 
agerande. I den lokala praktiken och kontexten kan däremot inte de lokala 
läkarna ses som mer drivande i processen än andra aktörer, som Lisa Öberg 
gör gällande i sin studie över Stockholm. Det har inte heller framkommit att 
det rådde någon osämja mellan de lokala läkarna och barnmorskorna i staden 
i samband med övergången till anstaltsvård vid förlossning.103 

Under de år som frågan om barnbördshusdonationen var på den politiska 
agendan förändrades utbudet av förlossningsplatser i Sundsvall. Med förloss-
ningsinrättningarna vidgades barnafödandets scen. Allt fler kvinnor övergick 
till att föda barn vid dessa nyinrättade institutionella förlossningsplatser. Vad 
som fick dem att ta detta steg, vad som föranledde denna övergång, skall 
däremot diskuteras i följande kapitel.
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Kapitel 4 
 

BARNAFÖDERSKORNA: 
STATISTER ELLER MEDAKTÖRER?

Det är viktigt att från början fastslå att det primära härvidlag dock icke lig-
ger hos barnbördshusen som sådana utan att upprinnelsen till deras ökade be-
tydelse är att söka hos allmänheten och dennas behov och trängtan efter bästa 
möjliga förlossningsvård. Det måste anses vara ett rimligt önskemål hos allmän-
heten att den önskar att på så gynnsamma ekonomiska villkor som möjligt ernå 
största möjliga trygghetskänsla, då en blivande moder skall få sitt barn. Det 
är utan vidare klart att denna önskan tillfredsställes bäst genom vård på barn-
bördshus, så mycket mera som förtroendet till dessa börjat bli större och större.1  
 Läkaren Otto Gröné

I detta kapitel skall fokus flyttas från de lokala förlossningsinrättningarna 
till människorna som befolkade dem, barnaföderskorna. Enligt malmö-

läkaren Otto Gröné berodde den tilltagande övergången till institutionell 
förlossningsvård inte på de institutionella inrättningarna i sig, utan på barna-
föderskornas allmänna önskan om en säkrare förlossningsvård. I den tidens 
bedömningar framhålls även barnaföderskornas fattigdom, trångboddhet 
och dåliga hemförhållanden som bidragande omständigheter till varför för-
lossningsinrättningarna sågs som lämpliga alternativ till hemmen.2 I tidigare 
forskning presenteras vanligen två olika bilder av barnaföderskorna. I vissa 
sammanhang framställs de som relativt passiva mottagare av förändringarna 
som skedde. I andra sammanhang skildras de som handlande aktörer med ak-
tiv del i såväl beslut som påverkade deras eget liv som i institutionaliseringen 
av förlossningsvården.3 Vilken bild framträder i denna studie? Vilken del i 
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den institutionella förlossningsvårdens utveckling hade barnaföderskorna: 
skall de uppfattas som statister eller som medaktörer i utvecklingen av för-
lossningsvården? Vilka var de kvinnor som sökte sig till förlossningsinrätt-
ningarna, och vad motiverade dem att söka institutionell förlossningsvård?

Avsikten med detta kapitel är att problematisera bilden av barnaföderskan. 
Historiska källor som beskriver förlossningar eller varför kvinnor valde den 
ena förlossningsplatsen framför den andra under den studerade perioden är 
emellertid sällsynta i de svenska arkiven. Eftersom barnaföderskornas per-
spektiv är väsentligt skall därför till viss del mer indirekta källor analyseras. 
Bland annat ger Nordiska museets frågelista om havandeskap och barnsäng 
en inblick i den allmänna folktron kring dessa frågor vid sekelskiftet 1900. 
Eftersom detta kapitel har för avsikt att nyansera kategorin barnaföderskor 
skall också rapporter om ogifta mödrar, som inkom till barnavårdsnämnden 
i Sundsvall, analyseras då dessa kan medverka till att lyfta fram olikheterna 
bland barnaföderskorna.

Att välja förlossningsplats
Judith Walzer Leavitt, som studerat övergången till anstaltsförlossning i 
USA, menar att det var medel- och överklassens gifta kvinnor som först tog 
till sig de förändringar som skedde inom förlossningsvården. De var särskilt 
angelägna om att förlösas på sjukhusen, där vården ansågs vara bättre och 
säkrare än i hemmen. Därtill kunde de betala för den institutionella vår-
den, vilket kvinnor från lägre samhällsgrupper inte hade samma möjlighet 
att göra. Kvinnor från det amerikanska samhällets lägre skikt visar därför en 
motsatt tendens, där de i högre utsträckning och under en längre tid förlöstes 
i hemmen.4 I Sverige förefaller det som att utvecklingen var en annan. Vid 
de första barnbördsinrättningarna som öppnades i de större städerna var det 
framför allt fattiga och ogifta kvinnor som förlöstes. Dessa inrättningar hade 
lågt anseende, som emellertid förbättrades i takt med att riskerna med att 
föda barn minskade. Intresset för förlossningsinrättningarna ökade, och Lisa 
Öberg visar att redan vid 1900-talets början var det kvinnor från alla sam-
hällsklasser som förlöstes vid Stockholms barnbördsavdelningar.5 

I Sundsvall var den första förlossningsinrättningen som öppnades en fattig-
vårdsinrättning, vilket satte sin prägel på den kategori kvinnor som skrevs in. 
Fram till år 1920 var över 70 procent av barnaföderskorna ogifta. De var san-
nolikt både i behov av en förlossningsplats och av en asyl vid vilken de kunde 
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stanna en tid efter förlossningen med sina barn. Den allra första kvinnan som 
skrevs in på förlossningsanstalten Vårdhem, i april 1913, var 24-åriga Anna 
Andersson. Hon var troligen den typiska barnaföderska som både fattigvårds-
styrelsen och stadsfullmäktige hade i åtanke vid såväl planeringen av verk-
samheten som vid fastställandet av de regler som skulle gälla för de inskrivna 
kvinnorna. Hon var ogift, obemedlad och utan någonstans att bo. Dessutom 
var hon inflyttad till Sundsvall sedan en tid tillbaka och saknade såväl en 
nära familj som övrigt socialt nätverk i staden. Hon hade inga ekonomiska 
resurser eller möjligheter att kunna sköta sig själv. Förutom detta var hon 
gravid. Två veckor efter inskrivningen på Vårdhem födde hon en son. 

Både Anna och barnet stannade på anstalten i drygt ett år. Under denna 
tid skrevs fler gravida kvinnor in på förlossningsanstalten med liknande er-
farenheter och i snarlik situation som Anna. De som kom dit genom fattig-
vårdens försorg ställdes under dess husbondevälde, vilket innebar att fattig-
vården ansvarade för och beslutade över kvinnornas framtid. I Annas fall 
blev den makt fattigvården hade över barnaföderskorna särskilt tydlig då hon 
hade för avsikt att, tillsammans med sitt barn, skrivas ut från Vårdhem. Hon 
hade fått erbjudande om ett arbete, varför hon lämnade in en ansökan till 
fattigvårdsstyrelsen om att få bli utskriven från anstalten. I ansökan förkla-
rade Anna att barnet skulle vara med hennes mor, som bodde i närheten av 
arbetet, under dagtid. Då fattigvårdens syssloman undersökte lämpligheten 
i att låta Anna ta jobbet framförde Vårdhems föreståndarinna Constance 
Kant ett visst missnöje med Annas beteende. Hon menade att Anna hade 
brutit mot Vårdhems regler och visat olydnad genom att ha sitt barn hos 
sig under natten. Med anledning av denna anklagelse ställdes Anna inför 
fattigvårdsstyrelsen där hon fick be om ursäkt för sitt handlande samt lova 
att fortsättningsvis visa lydnad och vara ordningsam. Efter denna händelse 
fick hon avslag på begäran. Dessutom ansåg sysslomannen att Annas mor 
inte var lämplig att ta hand om sonen. Några månader efter denna händelse 
anhöll Anna återigen om att utskrivas tillsammans med sin son, då hon blivit 
lovad ett annat arbete. Denna gång beviljades ansökan, under förutsättning 
att sonen lämnades till en fosterfamilj och att Anna betalade 5 kronor varje 
månad i bidrag till sonens vård och underhåll.6

Anna och hennes tid på Vårdhem är ett exempel bland flera liknande fall. 
Berättelsen om Anna kastar dock ljus på en viss paradox i samtiden. Förutom 
att vara en förlossningsinrättning hade Vårdhem för avsikt att vara en asyl 
för fattiga kvinnor där de kunde vistas med barnet under dess första tid. 
Vikten av att stärka bandet mellan barn och mor var ett återkommande tema 
i barnavårdsdebatten, och det framhölls som väsentligt att den biologiska 
modern gavs möjlighet att ansvara för sitt barn. När den ogifta modern även 
efter vistelsen på Vårdhem hade för avsikt att ta hand om barnet, blev hon 
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däremot motarbetad. Det var troligen ett problem många ogifta nyblivna 
mödrar mötte. Kanhända var det samhällets syn på den ogifta modern som 
bidrog till denna paradox, och som även bidrog till tvetydigheten där man å 
ena sidan ansåg att modern skulle ta hand om sitt barn, men å andra sidan 
inte ansåg henne lämplig att göra det. 

Fram till år 1920 hade Vårdhem således en tydlig karaktär av fattigvårds-
inrättning. Då ökade emellertid andelen gifta och betalande barnaföderskor 
och anstaltens fattigstämpel bleknade. Verksamheten övergick till att mer 
likna ett allmänt förlossningshem. I Stockholm vid samma tid uppfördes det 
nya och fina förlossningsinrättningar, där barnaföderskorna kunde ligga i 
enskilda rum.7 På Vårdhem fanns det inga extravaganta rum eller speciellt 
fördelaktiga förmåner för barnaföderskorna. Trots det ökade andelen gifta 
och betalande kvinnor. På Vårdhem var dessutom vårdavgiften högre, än vad 
den var på lasarettets barnbördsavdelning. Vid 1920-talets slut betalade be-
medlade kvinnor 5 kronor per dag på Vårdhem, medan de endast betalade 3 
kronor på barnbördsavdelningen. Obemedlade kvinnor som var skrivna i sta-
den fick däremot fri vård både på Vårdhem och på barnbördsavdelningen.8 
Ställs dessa avgifter i relation till exempelvis priset för smör eller mjölk upp-
fattas inte vårdavgifterna som särskilt uppseendeväckande. Men om avgiften 
däremot relateras till vad en kvinnlig arbetare tjänade vid denna tid, drygt 
3 kronor per dag, är det inte svårt att förstå att denna avgift kan ha uppfat-
tats som hög för en ogift kvinna som betalade förlossningen själv. Liksom i 
många andra situationer förutsattes att det fanns en manlig familjeförsörjare 
vid kvinnans sida.9 Att det var dyrare att vara inskriven på Vårdhem var 
dock inget de betalande kvinnorna skyggade för. De måste ha ansett att det 
var värt den extra kostnad som det innebar att förlösas och bli omvårdad på 
Vårdhem. 

Tabell 4.1. Gifta kvinnors förlossningsplats i Sundsvall 1906–1925. (N=4918)

Källa: BiSOS, Folkmängden och dess förändringar, 1900–1925, Födelse- och dopböcker 
för Sundsvalls stadsförsamling, 1906–1925, DDB, Umeå universitet, Sjukjournal för Lind-
grenska arbetsinrättningen, 1906-1925, Medelpadsarkiv, Sundsvall, Matrikel för barnupp-
tagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem, 1913–1925, Medelpadsarkiv, Sundsvall, barn-
bördsavdelningens sjukjournaler, 1920–1925, Journalarkivet, Sundsvall.

Hemmet Arbets- 
inrättningen 

Vårdhem Lasarettet Annat Totalt 

N % N % N % N % N %

1906-1912 1866 99 6 0,3 0 0 4 0,2 0 1876 
1913-1919 1589 96 0 0 57 3 2 0,1 3 0,2 1651 
1920-1925 899 65 0 0 106 8 385 28 1 0,1 1391 
Sa 4354 88 6 0,1 163 3 391 8 4 0,1 4918 
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Tabell 4.2. Ogifta kvinnors förlossningsplats i Sundsvall 1906–1925. (N=1953)

Källa: Se tabell 4.1.

Efter 1920 inleddes även den mer påtagliga övergången till anstaltsvård vid 
förlossning i Sundsvall, då även lasarettets barnbördsavdelning öppnade. Av 
tabell 4.1 och 4.2 framgår det i vilken omfattning Sundsvalls gifta respektive 
ogifta kvinnor övergick till någon form av anstaltsvård vid förlossning. Över-
gången blir dessutom än mer tydlig då andelen anstaltsförlossningar bland 
dessa redovisas för enskilda år. År 1915 var det 4 procent av de gifta och 18 
procent av de ogifta barnaföderskorna i Sundsvall som förlöstes på förloss-
ningsanstalten. Fem år senare, 1920, hade andelen ökat till 19 procent av de 
gifta och 37 procent av de ogifta barnaföderskorna. Den allra mest intres-
santa utvecklingen kan emellertid noteras under de nästföljande fem åren. 
År 1925 var det 46 procent av de gifta och 47 procent av de ogifta kvinnorna 
som födde sina barn på förlossningsinrättningarna istället för i hemmen. Un-
der några få år minskade således skillnaderna avsevärt mellan gifta och ogifta 
kvinnor med avseende på var förlossningen skedde – i hemmet eller på för-
lossningsinrättning.

Inledningsvis var det således ekonomiskt och socialt utsatta, och ogifta, 
kvinnor som skrevs in på Vårdhem, vilket var väl förenligt med anstaltens 
syfte och målsättning. Dominansen av denna kategori kvinnor gör att man 
kan anta att den förändring som skedde inom förlossningsvården var starkt 
klassbunden – det vill säga att det huvudsakligen var kvinnor från samhäl-
lets lägre skikt som utnyttjade möjligheten att förlösas på inrättning. Ett så-
dant antagande stämmer emellertid inte med förhållandena i Sundsvall, där 
ett mer mångfacetterat förlopp kan konstateras. Enligt uppgifter om barna-
föderskornas äkta makars sociala ställning representerade de kvinnor som 
förlöstes på såväl förlossningsanstalten som barnbördsavdelningen samhällets 
alla sociala skikt. På Vårdhem vårdades såväl kvinnor som var gifta med små-
företagare och lägre tjänstemän som kvinnor som var gifta med kvalificerade 
och okvalificerade arbetare. Förhållandena var ungefär liknande bland kvin-
norna som förlöstes på barnbördsavdelningen.10 Barnaföderskornas sociala 
grupptillhörighet skall emellertid inte överbetonas, då en högklassig yrkes-
titel nödvändigtvis inte behövde innebära att mannen och familjen var väl-

Hemmet Arbets- 
inrättningen 

Vårdhem Lasarettet Annat Totalt 

N % N % N % N % N %

1906-1912 638 94 32 5 0 0 4 1 4 1 678 
1913-1919 543 80 1 0,1 122 18 7 1 9 1 682 
1920-1925 311 52 4 1 74 12 190 32 14 2 593 
Sa 1492 76 37 2 196 10 201 10 27 1 1953 
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beställd. Däremot är det väsentligt att framhålla att det ökade institutionella 
barnafödandet medförde att kvinnor från olika samhällsgrupper möttes på 
dessa förlossningsinrättningar, där de födde barn under liknande omstän-
digheter.11

Ogifta mödrar, försumliga försörjare och ansvarsfulla 
fäder
Under den studerade tiden sjönk födelsetalen, liksom giftermålsfrekvensen, 
samtidigt som de utomäktenskapliga födslarnas relativa antal ökade. I Sve-
rige, liksom i övriga Europa, var denna tendens mest tydlig i urbana miljöer. 
Med utgångspunkt i moderniseringsteoretiska resonemang har detta befolk-
ningsfenomen förklarats på olika sätt. Vissa forskare menar att kvinnornas 
emancipation och ökade ekonomiska frihet gjorde att de valde att föda barn 
utan att vara gifta. Andra menar att den ökade rörligheten och inflyttningen 
till städerna ledde till en norm- och attitydförändring, och att den sociala 
kontrollen minskade, vilket kan ha påverkat ökningen av de utomäktenskap-
liga födelsetalen.12 I Sverige sågs den ökade utomäktenskapliga fertiliteten 
som ett centralt problem. I SCB:s undersökning av de utomäktenskapliga 
barnen från 1910-talet framhålls dystra utsikter för dessa barn. De uppvi-
sade hög spädbarnsdödlighet, de utackorderades i stor omfattning och var i 
allmänhet i större behov av fattigvårdens omsorg och åtgärder än barn födda 
inom äktenskapet.13 Föräldrarna till dessa barn beskrevs företrädesvis komma 
från fattiga förhållanden där fäderna sällan betalade ett tillräckligt underhåll 
för barnen. Mödrarna, ”som ej sällen [sic!] sakna nödiga förutsättningar för 
modersplikternas fyllande”, framhålls varken kunna ta det moraliska eller det 
ekonomiska ansvaret för barnen.14 

SCB:s undersökning låg till grund för den lag om barn utom äktenskapet 
som trädde i kraft 1918. Den tillkom i en period då nya idéer om statens 
ansvar för medborgarna höll på att formeras. De hjälpåtgärder som efter-
strävades för ogifta mödrar handlade främst om att fånga upp barnafäderna 
och få dem att ta ansvar för de utomäktenskapliga barnen. Lagen handlade 
dessutom om att förbättra situationen för ogifta mödrar. Det ekonomiska stö-
det från barnafadern skulle underlätta mödrarnas situation före, under och 
efter förlossningen.15 Med denna lag kunde ogifta mödrar kräva underhåll av 
barnafadern sex veckor före och sex veckor efter förlossningen. Om havande-
skapet, amningen eller annan vård av barnet dessutom utgjorde ett avsevärt 
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hinder för modern att yrkesarbeta var det barnafaderns skyldighet att bidra 
till den ogifta moderns underhåll även under denna tid, som dock var satt till 
högst fyra månader före och nio månader efter förlossningen.16 Det var tänkt 
att ogifta mödrars ekonomiska otrygghet i samband med förlossningen skulle 
förebyggas genom denna lag. Underhållet var i många fall avgörande för om 
mödrarna skulle kunna ta hand om barnen efter förlossningen eller behöva 
lämna bort dem till fosterfamilj.17 

Med genomförandet av denna lag tilldelades varje ogift mor en barna-
vårdsman, som bland annat skulle se till att barnafadern betalade underhåll. 
I Sundsvall tillsattes emellertid en barnavårdsinspektris, som hette Ester 
Carlsson. Uppgifter om de ogifta mödrar Ester Carlsson kom i kontakt med 
redovisades till barnavårdsnämnden. De finns samlade som bilagor till barna-
vårdsnämndens protokoll. Dessa rapporter innehåller ytterst kortfattade be-
skrivningar av de ogifta mödrarnas allmänna situation, hur de bodde, vem 
som var far till barnet med mera. Med dessa rapporter som underlag är det 
möjligt att analysera de ogifta mödrarnas villkor och även lyfta fram hetero-
geniteten inom gruppen ogifta barnaföderskor. I analysen ingår ett hundra 
fallbeskrivningar, som systematiskt har gåtts igenom från det att lagen om 
barn utom äktenskapet trädde i kraft 1918 fram till mitten av år 1919. Av-
sikten med denna delstudie är emellertid inte i första hand att redovisa hur 
många ogifta kvinnor barnavårdsinspektrisen mötte, inte heller vilket utfall 
detta möte fick, eller hur stor andel fäder som betalade underhåll. Avsikten är 
att försöka belysa de ogifta mödrarnas situation vid tiden för förlossningen. 
För denna mer generellt hållna kvalitativa beskrivning fungerar materialet 
som ett bra underlag.18 Tre frågeställningar står i fokus för analysen: Hur såg 
förhållandena ut för de ogifta gravida kvinnorna vid tiden för förlossningen? 
Vilken relation hade de till barnafäderna? Kan denna relation ha påverkat var 
kvinnorna blev förlösta?

Fallbeskrivningarna skiljer sig åt såväl i omfattning som i innehåll. Trots 
skillnaderna är det möjligt att indela de studerade kvinnorna i grupper, som 
grundar sig i relationen till barnafadern. Den ena gruppen kvinnor hade en 
relation med en barnafader som tog ekonomiskt och socialt ansvar för mo-
dern och barnet vid tiden för förlossningen. Den andra gruppen kvinnor hade 
däremot sämre, eller ingen, kontakt med barnafadern. De tog vare sig mora-
liskt, socialt eller ekonomiskt ansvar för modern eller barnet, som fäder till 
barn utom äktenskapet var ålagda att göra enligt lagen. Barnafäderna i den 
ena gruppen kan beskrivas som ”ansvarsfulla” och i den andra gruppen som 
”försumliga”. Avsikten med att använda dessa begrepp är inte att lägga någon 
värdering i uttrycken, utan endast att beskriva två grupper av olika karaktär 
med den tidens språkbruk.19 Hur den nära och emotionella relationen mellan 
de båda föräldrarna egentligen var förtäljer emellertid inte beskrivningarna. 
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Följande fallbeskrivning av tjänarinnan Agdas situation får stå som ett 
första exempel på en ogift kvinna som hade en relativt god kontakt med 
barnafadern, som på något sätt tog ansvar för den ogifta moderns situation 
vid förlossningen.

Tjänarinnan Agda Boström, […] Sundsvall, dotter till gjutaren Erik Boström, Gran-
modal. Barnet Hilda född […] 1919 på Vårdhem där modern fortfarande vistas.
Fadern arbetare vid Förenade verkstäder August Vilhelmsson, med vilken modern är 
trolovad har lämnat bidrag till hennes underhåll. Ämnar i höst ingå äktenskap och 
till dess får modern bo hos sina föräldrar.20

Karaktäristiskt för de hundra fall som studerats är att den övervägande an-
delen bestod av föräldrapar som verkar ha haft någon form av kontakt vid 
tiden för förlossningen. I 67 av dessa beskrivningar anges det att den ogifta 
modern fick ekonomiskt och socialt stöd från barnafadern. Antingen bodde 
föräldrarna tillsammans och levde under äktenskapsliknande former, som 28 
par gjorde. Eller så var det som i Agdas fall, och för sammanlagt 19 par, att 
de hade för avsikt att flytta ihop och gifta sig. Andelen fäder som tog sitt 
föräldraansvar var således betydligt större än den andel som inte uppfyllde 
sina förpliktelser. Liknande var förhållandena även i andra städer. Helena 
Bergmans studie av situationen i Stockholm på 1930-talet visar att de flesta 
fäder erkände faderskapet samt att erkännandet oftast skedde frivilligt och 
oproblematiskt.21 Av vissa av barnavårdsinspektrisens beskrivningar framgår 
det att föräldrarna levt tillsammans under många år, men att relationen av 
någon anledning inte välsignats av kyrkan. I några fall berodde avvaktan på 
att fadern var för ung för att ingå äktenskap. Så var det för Maria Nilsson.

Ogifta Maria Nilsson, […] Sundsvall. Hon har sedan ett år tillbaka bott tillsam-
mans med åkeriarbetaren Axel Larsson ,[…], i Sundsvall. Deras första barn, en gosse 
[…], dog tre månader gammalt, sonen Bertil är född den […] 1918. Har p.g.a. man-
nens ungdom ej fått ingå äktenskap, men har överlagt att hos Konungen begära 
tillstånd att få låta viga sig innan han skall ut på exercis. Han har underhållit Maria 
sedan hon 1916 väntade deras första barn.22

Anders Brändströms forskning om Sundsvall stad visar att även under 1800-
talet fick par barn innan förbindelsen legaliserades i kyrkan. Dessutom gifte 
sig en förhållandevis stor andel mödrar med andra män än barnafadern, vilket 
även visar att de ogifta mödrarna inte var stigmatiserade. Det fanns ett visst 
överseende i samhället för föräktenskapliga förbindelser.23 Även Margareta R. 
MatoviĆ framhåller att det inte var ovanligt att leva i så kallade ”Stockholms-
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äktenskap”, vilket innebar att mannen och kvinnan levde tillsammans utan 
att gifta sig.24 

Även den form av relation som Margareta R. MatoviĆ kallar ”mamsell-
äktenskap” är möjliga att finna i Sundsvall, där fadern till barnet är den 
arbetsgivare hos vilken den ogifta kvinnan arbetade som hushållerska, tjänste-
kvinna eller hushållsföreståndare. Dessa arbetsgivare, och sedermera fäder, 
tog vanligtvis sitt föräldraansvar och de nyblivna mödrarna fortsatte att leva 
tillsammans med sina forna arbetsgivare. Här får änkan Agnes stå som ex-
empel:

Änkan Agnes Hellberg […] Göteborg, skriven i Sundsvall sedan 1911, änka sedan 
1912. Har anställning hos träarbetaren Gustav Andersson i Skönsberg, vilken är far 
till hennes son Emil […] 1919. Andersson är änkeman och försörjer både modern 
och hennes två tidigare barn.25

Det hände dock att de ogifta mödrarna av någon anledning ville skydda 
fäderna genom att inte uppge deras namn för barnavårdsinspektrisen. I dessa 
fall bedyrade vanligen mödrarna att de fick bra med underhåll från fadern 
och, som i Anna Svenssons fall, att de hade för avsikt att ingå äktenskap i 
framtiden:

Ogifta Anna Svensson, […] i Sundsvall, bor hos sin mor Katharina Svensson, änka 
efter John Svensson, Torggatan 2. Hennes barn, Kurt, är fött den […].
Har varit hårfrisörska sedan 1913, är förlovad och ämnar i höst ingå äktenskap med 
barnets far. Ber att få slippa uppge hans namn. Han har hittills lämnat bidrag av 
100 kr.26

Av barnavårdsinspektris Carlssons rapporter kan man sålunda konstatera att 
47 av de hundra ogifta mödrarna antingen levde ihop och eller var förlovade 
med barnafadern. Dessutom var det ytterligare 20 barnafäder som betalade 
underhåll till modern och barnet, utan att det framgick att de hade någon 
annan form av relation. De tog sitt föräldraansvar, som de var ålagda att göra. 
Så gjorde exempelvis Konrad Hall.

Ogifta Astrid Olsson […] skriven i Sundsvall, där hon varit tjänarinna hos fru Eva 
Svan. Kom till Vårdhem den 8/6 och födde […] en dotter Harriet. Både mor och 
barn vistas hos Svan tills barnet blivit utackorderat, då modern åter skall taga tjänst. 
Fadern till barnet Konrad Hall anställd vid Sundsvalls Exportaffär, har betalat mod-
erns vistelse på Vårdhem och är villig att betala 35 kr. för barnet varje månad.27
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Med de exempel från barnavårdsinspektrisens rapporter som hittills presente-
rats framträder bilden av en ogift mor som inte var ensam i sitt föräldraansvar 
eller försatt i en utsatt ekonomisk och social situation. Den bilden är emeller-
tid inte fullständig. Därutöver fanns det ogifta mödrar som verkligen befann 
sig i en ytterst besvärlig belägenhet, och som verkar ha varit relativt ensamma 
med det ekonomiska ansvaret för både förlossning och barn. Sigrids situation 
är ett exempel bland flera.

Ogifta Sigrid Malmström […], skriven i Sundsvall har varit biträde på Barnkrubban. 
Blev intagen på arbetsinrättningen i mars och kom till Vårdhem i början av april där 
barnet Gunhild föddes […] 1918.
Fadern är flottningsarbetaren Gunnar Vedin, Njurunda. Modern har ej träffat 
honom sedan okt, har flera gånger skrivit men ej fått svar.
Hon har inget hem, hennes mor är död och fadern på fattigvården, skall hon t.v. 
stanna på Vårdhem. Förutom barnet har hon en flicka som är adopterad av rättare 
Sven Westlund.28

Enligt beskrivningarna var det 33 kvinnor som inte fick någon form av hjälp 
av barnafadern. Dessa män var inte okända för mödrarna och männen sak-
nade i de flesta fall inte heller vetskap om det utomäktenskapliga barnet, men 
de tog av någon anledning inte sitt fadersansvar. I beskrivningarna framställs 
denna grupp fäder snarast som odågor, som varken ansvarade för sina hand-
lingar eller för sina avkommor. De beskrivs föra ett synnerligen destruktivt 
leverne, som inkluderar allt från fängelsevistelser, stöld, hög alkoholkonsum-
tion till misshandel. I den fortsatta texten skall ett speciellt livsöde, om en 
ogift kvinna och hennes relation till barnets far, belysas något extra. I barna-
vårdsinspektris Ester Carlssons rapporter kan man ta del av detta fall där den 
ogifta modern, som före förlossningen blivit lämnad av barnafadern, inget 
hellre vill än att få barnet förklarat som trolovningsbarn. Mannen förnekar 
däremot såväl barnet som att han varit trolovad med modern. Därför skriver 
modern Kristina Karlsson ett mycket utförligt brev till barnavårdsinspektris 
Carlsson där hon vill berätta sin version om förhållandet till barnets far. Med 
några längre citat ur Kristinas brev kommer hela hennes berättelse att återges. 
Naturligtvis är Kristinas berättelse ett unikt livsöde, men det återberättas 
med avsikt att ge ytterligare ett perspektiv på en kvinnas liv och situation vid 
denna tid.

Jag vill här omtala, mitt förhållande med Nils Olsson och varför jag så säkert litade 
på honom, och kunde vänta mig ett hem. År 1915 i augusti månad blev jag bekant 
med Nils. Jag var då i omständigheter med Knut men, det var då slut oss emellan, 
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när jag träffade Nils, då hade jag två månader kvar. Under den tiden var Nils mitt 
trogna sällskap, 3–4 gånger i veckan, redan då omtalade han sitt tycke för mig, och 
när jag blev klar, skulle jag för alltid bli hans. Så kom jag i det sista upp till Vårdhem, 
även den vägen gick han upp till mig de sista dagarna, visade sin stora kärlek till mig, 
och fick goda förhoppningar. När allt var klart, kom han upp till mig och hälsade 
på, där jag låg med en annans barn. Sedan under de dagar som var kvar av min sjuk-
bädd fick jag mottaga brev från honom, – som jag skall uppvisa. […] Alla de gånger, 
han sedan var upp, var det alltid, hälsa till lilla tösen med en kyss från mig. Ack! Så 
glad jag var. Flickan skulle då inte bli utan far.29

Trots kärleken till Nils och tankarna på att bilda familj lämnade Kristina 
bort sitt nyfödda barn. Tanken var att hon skulle ta tillbaka det när hon och 
Nils fått ett hem. Efter vistelsen på Vårdhem fick hon arbete som tjänste-
flicka i en familj. Hon fortsätter sin berättelse:

Den plats jag innehade, måste jag flytta ifrån, när Nils kom och knackade på om 
nätterna, för träffades vi inte på dagen eller kvällen, kom han när det föll honom in. 
Men det gick ej i längden, herrskapet kunde ej tåla det, och det fick ej ske vidare, om 
vi bara också satt och pratade, så passade det icke, på natten.30

Kristina bytte således arbete och kom som tjänsteflicka till ett nytt hem där 
hon blev omtyckt av familjen. Nils var välkommen i huset, men inte på nät-
terna. Vid ett tillfälle skulle familjen resa bort och Kristina fick bo kvar i lä-
genheten med lön och matpengar. Vid detta tillfälle flyttade även Nils in och 
åt och drack av familjens mat och dryck. För att kunna köpa igen allt, så att 
familjen inte skulle märka något, var hon bland annat tvungen att sälja sina 
skor. Efter en tid fick hon inte vara kvar på detta ställe, utan började arbeta 
på ett kafé. Inte heller där fick hon vara ifred från Nils som åt och drack utan 
att betala för sig. Till dessa utgifter fick Kristina ta från sin lön, som knappt 
räckte till annat än Nils utgifter. Men hon tänkte på att de snart skulle gifta 
sig och då skulle de dela på allt. Förutom att Nils levde på Kristina och hen-
nes lön, och att hon fick sluta sin anställning även på kaféet, fick hon även 
vetskap om att han hade andra kvinnor som han ofta stannade över natten 
hos. Det var inget Kristina tyckte om, och hon fortsätter sin berättelse:

När jag blev i grossess och, omtalade det för honom fick jag mig ett kok stryk av 
honom, blå öga så jag ej kunde se på 1 vecka – fjorton dar, efter det blev det ej så som 
det hade varit, men ibland ändrade han sig och bad om förlåtelse, och att jag ej skulle 
sörja, för jag visste att hemma i hans hem hade även jag ett hem, tills vi kunde gifta 
oss, och även då frågade han mig om jag var hans Stina, för alltid.31
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Kristina berättar i brevet att Nils fortsatte att komma till henne trots att 
han hade andra kvinnor som han också uppsökte. Dessutom lovade han vid 
flertalet gånger att de skulle gifta sig innan barnet var fött. Men detta löfte 
infriades aldrig och han lämnade Kristina för gott sedan han flyttat in hos 
en annan kvinna. Kristina blev ensam med ytterligare ett barn som föddes 
utanför äktenskapet, med en man som inte accepterade barnet som hans eller 
som gav henne underhåll. För Kristinas del var det mycket viktigt att barnet 
inte skrevs in som ”oäkta” i församlingens födelsebok, utan att det skrevs att 
det var ett trolovningsbarn. Även om äktenskapet kanske inte var det mest 
väsentliga i sammanhanget, kan man anta att det var betydelsefullt att det 
framkom att Kristina trots allt varit trolovad med den man som gjort henne 
gravid. Kanhända hade det betydelse för hur människorna i hennes omgiv-
ning skulle se på såväl henne som barnet. Det framkommer av barnavårds-
inspektrisens anteckningar att det fanns människor i Kristinas omgivning 
som kunde vittna om att Nils förklarat sin vilja att ingå äktenskap med Kris-
tina. Däremot har det inte återfunnits uppgifter om hur det gick, om barnet 
blev förklarat trolovningsbarn eller ej, och om hur Kristinas fortsatta liv ge-
staltade sig.

Det var inte alla ogifta mödrar som såg äktenskapet som en ekonomisk 
eller social garanti för ett tryggare liv. I frånskilda Erika Forsbergs fall var det 
snarare tvärt om.

Frånskilda Erika Forsberg, f. Öqvist [...] kom till Sundsvall 1906 tillsammans med 
sin man Johan Forsberg, som då hade arbete vid järnvägen. Denne har flera gånger 
bytt om sysselsättning och flera gånger rymt från sin hustru, sista gången år 1913 då 
han lämnade henne ensam med fyra barn. Hon är nu lagligt skild från honom sedan 
oktober månad 1917.
Sista barnet dottern Irma, är född den [...] och fader till detta barn uppger hon vara 
skorstensfejaren Ivar Olsson, född [...] i Lund. Denne som sedan nov. 1917 är in-
neboende hos Erika har givit henne äktenskapslöfte, men vill ej åtaga sig barnen från 
tidigare äktenskap.
För cirka en vecka sedan återkom hennes frånskilde man Johan Forsberg, f.n sågverks-
arbetare vid Sköns sågverk och har erbjudit henne och barnen ett hem hos sig, men 
Erika säger sig ej kunna lita på hans uppgifter och misstänker att han ej är skötsam 
i arbetet, varför hon är villrådig hur hon skall handla. Vid skilsmässan blev mannen 
ålagd att lämna ett bidrag av 60 kr. per månad för barnen men hon har ännu ej fått 
mer än 15 kronor. Till slut, yttrade hon, att det kanske vore bäst att hon ensam åtage 
sig alla barnen, om hon finge påräkna hjälp genom barnavårdsnämnden att utfå det 
bestämda underhållsbidrag av båda fäderna.32
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Att döma av denna berättelse klarade den ogifta modern sig bättre på egen 
hand eftersom äktenskapet inte varit en fråga om ekonomisk trygghet, utan 
snarare en osäkerhet. Man får uppfattningen att om Erika bara fick samhällets 
hjälp med att få det underhåll fäderna var skyldiga att betala för hennes fyra 
barn så skulle hon klara sig bättre ensamstående och ogift. I beskrivningarna 
finns det fler berättelser om ogifta kvinnor som råkat ut för ”fel sorts” män 
och som inte bara behövde hjälp med att få underhållsbidrag från barnets far, 
utan även på andra sätt behövde hjälp från samhället. Så var exempelvis fallet 
med ogifta Anna Karlsson, som förutom att ta hand om två barn dessutom 
stod helt utan ekonomiskt och socialt stöd från barnens far: 

Ogifta sömmerskan Anna Karlsson, född […] i Skön, skriven i Sundsvall sedan 
1910, har tre barn. Det äldsta en gosse Sven, född […], vistas hos hennes föräldrar, 
resande Anders Karlsson Nacksta Selångers församling. De andra två barnen gos-
sarna Gunnar […] och Ivar […] vistas hos modern, Södermalmsgatan 26 (åkare 
Sjöbergs gård). Fadern till dessa tre barn är Gösta Kvist, tidvis hamnarbetare, men 
för det mesta arbetslös. Han har flera gånger varit straffad för stöld.
G. Kvist är inneboende hos Anna och hon har länge försökt bli kvitt honom, men 
han har skrämt henne och till och med hotat att ta hennes liv, har hon ej längre vågat. 
Något bidrag har han sällan lämnat, endast några få kronor, ehuru han oftast tycktes 
haft gott om penningar, vilka hon misstänker att han erhållit genom kortspel.
Hon anhåller nu om att något måste göras så att hon antingen blir helt fri från 
honom eller att han tvingas att arbeta och lämna bidrag till henne och barnen.33

Förutom de män som inte tog sitt fadersansvar eller erbjöd mödrarna eko-
nomisk hjälp vid tiden för förlossningen, så var det några män som inte var 
informerade om sitt faderskap. Det berodde vanligen på att mödrarna inte 
visste var männen befann sig, inte visste deras riktiga eller fullkomliga namn 
eller på liknande orsaker. Kvinnorna kan ha träffat männen under en tillfäl-
lig förbindelse för att därefter inte ha mer kontakt med dem, eller så hade de 
lämnat staden utan att ange var de flyttade. I ett av fallen uppger modern att 
hon absolut inte vill berätta vem fadern var, eller ha någon som helst kontakt 
med honom, och att hon ekonomiskt klarade av att ta hand om barnet själv. 
I sex beskrivningar, av de 33, erkände inte den utpekade mannen faderska-
pet och ville därför varken betala underhåll eller ha något med kvinnan att 
göra. 

Utifrån dessa beskrivningar kan man anta att moderns relation till barna-
fadern påverkade både graviditeten, förlossningen och tiden därefter med det 
nyfödda barnet. De kvinnor som hade såväl ekonomisk som social uppback-
ning av barnafadern kände sannolikt en större trygghet jämfört med de kvin-
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nor som stod helt ensamma i denna utsatta situation. Däremot kan man ställa 
sig frågan om det är möjligt att se något samband mellan moderns relation 
till barnafadern och var förlossningen ägde rum? Kan situationen under gra-
viditeten och relationen till barnets far ha påverkat var kvinnan blev förlöst? 

Under tiden för denna delstudie fanns det endast två förlossningsplats-
alternativ: antingen kunde kvinnorna förlösas i hemmet eller på förlossnings-
anstalten Vårdhem, som under dessa år främst vände sig till ogifta fattiga 
kvinnor i behov av fattigvårdsunderstöd. Med utgångspunkt i de ogifta möd-
rarnas kontakt med barnafäderna är det möjligt att utläsa ett visst mönster i 
var kvinnorna blev förlösta. De kvinnor som hade kontakt med ”ansvarsfulla” 
fäder förlöstes i större utsträckning i hemmiljön, 73 procent. De som befann 
sig i äktenskapsliknande förhållanden, där de bodde med barnafadern, för-
löstes i sitt eget hem. De följde således samma mönster som den övervägande 
andelen gifta kvinnor vid denna tid. Bland de par som var förlovade och hade 
för avsikt att flytta ihop förlöstes kvinnan vanligen i någon av föräldrarnas 
hem. Övriga barnaföderskor inom denna kategori, 27 procent, skrevs emel-
lertid in på Vårdhem, där barnafadern betalade för moderns vistelse, som 
Otto Tallberg gjorde för sin trolovade Anna: 

Ogifta Anna Jonsson […] kom till Sundsvall 1913 som tjänarinna. Flyttade den 1 
nov. 1917 till sin moster och morbror, skomakare Nilsson, Östermalm 58, där hon 
med undantag av vistelse på Vårdhem fortfarande bor. Barnets fader Otto Tallberg 
[…] Sundsvall, med vilken hon varit förlovad sedan 6 månader, är kontorsbiträde 
hos grosshandlare Oskar Pettersson, härstädes, och han har sedan nov. betalat in-
ackorderingen för Anna hos hennes morbror med 45 kr. i månaden, Han har betalat 
hennes vistelse på Vårdhem med 2 kr. per dag, samt har till barnet lämnat ett bidrag 
av 300 kr. per månad. […] Ämnar till hösten ingå äktenskap.34

De ogifta gravida kvinnor som däremot befann sig i en socialt och ekono-
miskt utsatt situation, där barnafaderns ansvar eller uppbackning inte gick 
att räkna med, förlöstes i lägre utsträckning i hemmiljö. 57 procent av dessa 
33 förlöses i någon form av hemmiljö, antingen hos föräldrar, som innebo-
ende i någons familj eller i eget hem. Övriga 43 procent skrevs emellertid in 
på Vårdhem, där de stannade under förlossningen och även en tid därefter. 
Av fallbeskrivningarna är det påfallande att det framför allt var dessa kvin-
nors fattigdom och utsatta belägenhet som påverkade såväl deras situation vid 
tiden för förlossningen som deras förmåga att ta hand om sig och sitt barn. 
I ogifta Stinas fall är såväl fattigdomen och utsattheten uppenbar, liksom 
avsaknaden av nära släkt som annars kunde fungera som ett socialt stöd vid 
tiden för förlossningen.
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Ogifta Stina Ljungfelt […] i Umeå, kom till Sundsvall 1903 då hon fick tjänst i 
familj. Intogs å arbetsinrättningen och födde sitt första barn den […]. Stannade 
sedan på inrättningen i 3 år. Barnet en flicka lämnade hon på barnhemmet där hon 
själv betalade för det. Tog så åter tjänst i familj, kom till Vårdhem och födde där en 
son den […]. Fick sedan stanna där ett år. Fader betalar för detta barn på hemmet 
”Morgonsol”. 
Hon har sedan åter 1 år haft plats på arbetsinrättningen och nu sist varit tvätterska 
på sanatoriet i 1 år och 9 mån.
Kom åter till Vårdhem den […] där hennes son August föddes den […].
Fadern till barnet, vaktmästare vid sanatoriet, änkemannen Anders Nilsson […] har 
lovat lämna bidrag.
Tills vidare, under 1 år, har Kristina fått löfte om att stanna på Vårdhem med sitt 
barn.35

Av nutida historiska berättelser, liksom av dåtida beskrivningar, är det lätt att 
få uppfattningen att alla ogifta mödrar befann sig i samma socialt och eko-
nomiskt utsatta situation. Bilden av den ogifta modern är relativt ensidig.36 
Genom att problematisera denna schablonmässiga bild har det emellertid 
framkommit i denna delstudie att de ogifta mödrarnas situation och även 
förhållanden till barnafäderna var mycket olika. De kvinnor som hade stöd 
av en ”ansvarsfull” barnafader gavs förutom en förmodad större grad trygghet 
i samband med förlossningen dessutom ett större utbud av möjligheter vid ti-
den– antingen kunde hon förlösas i det gemensamma hemmet eller på Vård-
hem genom att betala för sin vård. De ogifta gravida kvinnor som däremot 
befann sig i en mer utsatt belägenhet kan däremot tänkas ha haft begränsade 
valmöjligheter. De förlöstes på Vårdhem för att deras fattigdom och utsatthet 
satte gränser för andra möjligheter.

Övergången till anstaltsförlossning
I amerikanska studier understryks de medicinska kvaliteterna och den medi-
cinska tekniken som sjukhusen kunde erbjuda barnaföderskorna som de 
främsta orsakerna till varför kvinnor föredrog anstaltsförlossning framför 
hemförlossning.37 För Sveriges del verkar däremot barnaföderskornas sociala 
och ekonomiska förhållanden ha påverkat övergången till anstaltsförlossning 
i högre utsträckning. I de följande avsnitten skall olika omständigheter ana-
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lyseras som kan ha medverkat till att gravida kvinnor valde anstaltsvård vid 
förlossning istället för vård i hemmet.

Situationen i hemmet
Boendesituationen och boendeförhållandena var en av de sociala frågor som 
uppmärksammades och diskuterades vid 1900-talets början. 1914 gjordes en 
allmän bostadsräkning där det framkom att den svenska stadsbefolkningen 
bodde både dyrare och sämre än vad man gjorde i andra europeiska industri-
städer. Dessutom var den svenska boendestandarden en av de lägsta i Europa 
fram till 1930-talet.38 För Sundsvalls del innebar den kraftiga industrialise-
ringen vid 1800-talets slut en tilltagande urbanisering, där många fattiga och 
mindre bemedlade sökte sig till staden. Följden av den stora inflyttningen 
blev ett växande problem med kraftig bostadsbrist och förslumning. Fattiga 
och bostadslösa hänvisades till fattigvårdens nödbostäder, som däremot inte 
löste problemet för den stora allmänheten som i stor utsträckning bodde i 
undermåliga bostäder. Trots nödbostäderna fanns det dessutom vissa som 
helt saknade bostad.39 

Bostadssituationen i Sundsvall var allt annat än föredömlig, vilket fram-
går av de bostadsundersökningar som Socialstyrelsen gjorde under 1910-ta-
let. I dessa framhålls det att bostädernas sanitära standard lämnade mycket 
övrigt att önska. Av de små lägenheter där främst arbetare bodde saknade 50 
procent gas och elektricitet, 35 procent var kalla och dragiga och 70 procent 
av lägenheterna hade väggohyra.40 Dessutom bodde man trångt. I en under-
sökning av mindre bemedlades bostadsförhållanden i Sundsvall från 1918 
framkommer det att 55 procent av barnfamiljerna med minderåriga barn 
bodde i ett rum och kök och 27 procent i enbart ett rum.41 Som exempel 
på hur vissa familjer bodde i Sundsvall vid den studerade tiden, skall några 
beskrivningar från Socialstyrelsens undersökning från 1918 ges. 

N:r 2 (Södermalm). Enkelkök (å vinden). Dimensionerna äro för golvyta och luft-
rymd resp. 10.2 kvm. och 23.0 kbm., d.v.s. endast omkring 3/5 av den genom-
snittliga storleken. Lägenheten förmörkas av en utbyggnad, som skymmer 1/3 av 
fönstret. Avträdet är gemensamt för 3 familjer. Väggohyra förekommer i väggar och 
i möbler.
Lägenheten bebos av en sömmerska och hennes tre minderåriga barn. De låga siff-
rorna för golvyta och luftrymd per personenhet, resp. 4.1 kvm. och 9.2 kbm., angiva 
överbefolkning. Förvärvsarbete genom sömnad utföres i bostaden.
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Årshyran är 100 kr., utgörandes 4.35 kr. per kbm. luftrymd, under det motsvarande 
hyra för samtliga enkelkök utgjorde i genomsnitt 2.34 kr. Inkomsten är endast ofull-
ständigt angiven.

N:r 4 (Södermalm). Enkelkök (å vinden). Köket är mycket litet, golvyta 9.7 kvm. 
och luftrymd 19.6 kbm. Ett fönster om 1.2 kvm. ger tillfredsställande belysning. Till 
lägenheten hör garderob. Vattenledning saknas och hämtas vatten från en vattenkas-
tare, belägen 5 min. väg från bostaden. Avträdet gemensamt för 3 familjer. Lägen-
heten uppgives vara kall, beroende på dåligt byggnadssätt (”vindskupa”).
De boende äro en ogift kvinna med ett minderårigt barn. Luftrymden per person 
är otillräcklig.
Årshyran är 100 kr., utgörande ej mindre än 5.10 kr. per kbm. Lägenhetsinne-
havarens inkomst kan ej uppgivas.

N:r 7 (Södermalm). Enkelkök. Köket är av normal storlek. Två fönster om 1.2 kvm. 
ge god belysning. Till lägenheten hör garderob. Vatten hämtas från en vattenkastare 
5 min. väg från bostaden. Bostaden uppgives vara kall; golvet bristfälligt. Väggohyra 
finns i väggar och möbler.
De boende äro en stuveriarbetare med hustru och 5 minderåriga barn. Överbefolk-
ning råder i hög grad; luftutrymmet per personenhet är endast 8.3 kbm.
Årshyran, som är 80 kr., utgör 16 % av den beräknade inkomsten, 500 kr.

N:r 9 (Södermalm). Enkelkök. Golvytan är endast 8.6 kvm., luftrymden 24.7 kbm. 
Fönsterytan utgör 40 % av golvytan. Till lägenheten höra garderob och tillgång 
till tvättstuga. Vatten- och avloppsledning utanför huset. Bostaden uppgives vara 
dragig och kall, beroende på dåligt byggnadssätt (den stora fönsterytan). Väggohyra 
förekommer i väggar och möbler.
De boende äro en hamnarbetare med hustru och fyra minderåriga barn. Luftrym-
den per personenhet är endast 6.2 kmb., antydande stark överbefolkning.
Hyran är 84 kr. per år och utgör 10.5 % av hushållsföreståndarens inkomst, som 
beräknas till 800 kr. om året.42

Med dessa exempel på dåliga boendeförhållanden får man en uppfattning av 
hur en del barnfamiljer bodde i Sundsvall. Andra bodde emellertid bättre, 
och vissa ännu sämre. Vid denna tid var bostadsförsörjning och bostadsbyg-
gande en privat angelägenhet. Frågan om att bygga kommunala bostäder 
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uppmärksammades i Sundsvalls stadsfullmäktige. Staden intog emellertid 
en passiv hållning med argumentet att bostadsbyggandet borde fortsätta att 
åvila det enskilda initiativet.43 Under första världskriget försämrades bostads-
situationen ytterligare. Bostadsbristen var stor och det privata byggandet 
minskade. Dessa förhållanden föranledde Svenska Stadsförbundet att 1916 
uppmana Sveriges städer att påverka byggandet genom samarbete med ko-
operativa bostadsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. I Sundsvall 
fann däremot inte drätselkammaren situationen speciellt problematisk och 
ställde sig därför både kritisk och frågande till Stadsförbundets påstötning. 
Sundsvalls stadsfullmäktige beslutade trots det att stödja finansieringen av 
egnahem och tillsatte dessutom en bostadskommitté som skulle se över sta-
dens bostadsproblem.44

Hur hemmet var ordnat, bostadens sanitära standard och storlek påver-
kade såväl förberedelserna för en hemförlossning, själva förlossningen som 
tiden efter förlossningen. Förutom att boendestandarden var viktig för barna-
föderskan så påverkade även boendet barnmorskans möjlighet att förbereda 
och utföra förlossningen enligt de föreskrifter som hon var skyldig att följa. 
I Pia Höjebergs intervjuer av barnmorskor som var verksamma under 1920- 

Bild 4.1. Förhållandena i 
hemmen kunde vara mycket 
olika. På bilden vaggas ett 
barn av sin mor i ett mer väl-
beställt hem från 1920-talet i 
Sundsvall. 
Foto Maria Kihlbaum i 
Sundsvalls museums arkiv..



95

BARNAFÖDERSKORNA: STATISTER ELLER MEDAKTÖRER?

och 1930-talen är boendemiljön ett centralt tema. Barnmorskorna berättar 
om trånga, smutsiga och fattiga hem där familjerna levde under bedrövliga 
förhållanden. I dessa miljöer var det svårt att utföra förlossningen enligt läro-
bokens alla regler, med tanke på desinficering och andra antiseptiska och 
aseptiska åtgärder.45 Som nämndes i kapitel 2 lämnade Erik Palmstierna och 
Gustaf Steffen in motioner 1914 till riksdagen, som gällde barnaföderskor-
nas många gånger bekymmersamma boendeförhållanden. De poängterade 
att det dåliga boendet medförde att kvinnorna fick sämre förlossningsvård i 
hemmet under själva förlossningen men även därefter. Motionerna medförde 
inga direkta förbättringar, men ledde till en utredning om mindre bemedlade 
barnaföderskors sociala och ekonomiska förhållanden. Undersökningen var 
omfattande och inkluderade drygt 2 700 barnmorskor. De tillfrågades i två 
olika formulär om deras egen situation samt om förhållandena för mindre 
bemedlade barnaföderskor som de biträtt under året 1914. Under detta år 
var det cirka 14 400 barnaföderskor som räknades till mindre bemedlade. 
Av de inkomna svaren framgår det att förhållandena i allmänhet och boende-
förhållandena i synnerhet var allt annat än tillfredsställande.46 En relativt 
stor del av barnaföderskorna saknade tillgång till eget boende, andra saknade 

Bild 4.2. En mor med sitt 
barn i knät i en enklare ar-
betarbostad från 1900-talets 
början i Sundsvall. 
Foto Maria Kihlbaum i 
Sundsvalls museums arkiv.
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tillgång till en någorlunda bra säng i hemmet. Därutöver var rena lakan och 
annat nödvändigt linne en bristvara i de flesta hem.47

År 1926 genomfördes det en annan undersökning av barnaföderskornas 
levnadsförhållanden, som innefattade kvinnor från alla sociala och ekono-
miska kategorier. Även resultaten från denna undersökning ger vid handen 
att boendet lämnade mycket övrigt att önska. Trångboddhet är ett problem 
som tas upp där det framkommer att i mellersta och norra Sverige var det 
mest vanligt att en barnfamilj bodde i ett till två rum och kök. I städerna var 
det emellertid mer vanligt att såväl barnfamiljer med man och hustru som 
ogifta kvinnor med barn bodde i ett rum med kök. Bland de ogifta barna-
föderskorna var det inte heller ovanligt att enbart bo i ett rum, utan anslut-
ning till vare sig vatten eller avlopp, som samtidigt var kök och sovrum.48

Boendet och boendemiljön kan sannolikt ha varit en anledning till varför 
vissa kvinnor, gifta som ogifta, valde att förlösas på förlossningsinrättning 
istället för i hemmet. Hemmet var kanske inte den miljö som kändes mest 
lämpad för förlossning om det fanns andra alternativ att tillgå. Av barnavårds-
inspektrisen Ester Carlssons fallbeskrivningar framgår det att boendeförhål-
landena och boendesituationen var en avgörande orsak till var förlossningen 
kom att äga rum. Det är även uppenbart att boendet orsakade problem för 
vissa ogifta barnaföderskor. Det är även något Per Bolin Hort uppmärksam-
mat. Han framhåller att ogifta kvinnor i Simrishamn utvecklade vissa strate-
gier för att klara den uppenbara krissituation som barnafödandet innebar för 
vissa ogifta kvinnor. Den ena strategin var att anförtro sig till familjenätver-
ket genom att återvända till föräldrarnas hushåll vid tiden för förlossningen. 
Ofta var föräldrarna fattiga, så denna strategi behöver inte ha inneburit att 
den gravida kvinnan var välkommen eller att de hade plats för henne. Den 
andra strategin var att dela boende med andra fattiga, vilket även var en utväg 
för att stödja varandra och minska på hushållskostnaderna i en situation där 
de ekonomiska resurserna var begränsade.49 Bland de hundra ogifta kvin-
nor i Sundsvall som analyserats är den förstnämnda strategin tydlig, då en 
förhållandevis stor andel bodde med föräldrarna vid tiden för förlossningen. 
Däremot verkar den andra boendeformen, med andra fattiga, inte ha varit ett 
alternativ för de studerade kvinnorna. Däremot var det vanligt att många av 
de ogifta kvinnorna fortsatte sin tidigare boendeform tillsamman med barna-
fadern, vilket inte kan ses som någon form av strategi. 

Av barnavårdsinspektris Carlssons fallbeskrivningarna framgår det även 
att vissa kvinnor haft anställning i någons hem, men i samband med gravidi-
teten blivit uppsagda och därmed även förlorat sina tjänsterum. På grund av 
graviditeten blev dessa kvinnor utan både ekonomisk försörjning och bostad. 
Dessa verkar dessutom ha saknat ett socialt nätverk i staden i form av familj 
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eller andra släktingar. Även andra källor vittnar om att det var förhållandevis 
vanligt att ogifta gravida kvinnor saknade eget boende. Bland de ogifta kvin-
nor som skrevs in på förlossningsanstalten Vårdhem under perioden 1906 
till 1925 var det 37 procent som angav Vårdhem som deras hemadress i för-
lossningsanstaltens inskrivningsliggare. Ingen av de gifta barnaföderskorna 
uppgav emellertid Vårdhem som hemadress, vilket kan tolkas som att de 
hade en egen bostad att tillgå då de inte befann sig på Vårdhem. Som Helena 
Bergman påpekar hörde dessa bostads- och fattigdomsproblem, som de ogifta 
mödrarna stötte på, ofta samman med deras ålder. Många ogifta kvinnor 
som födde barn utanför äktenskapet var förhållandevis unga och hade varken 
hunnit etablera sig på arbetsmarkanden eller skaffat sig ett hem. Dessutom 
hade de vanligen lågt betalda och tillfälliga arbeten som krävde att de bodde 
på arbetsplatsen. Blev de därutöver gravida blev givetvis situationen bekym-
mersam.50 I en situation där den gravida kvinnan saknade såväl bostad som 
arbete kan de förlossningsinrättningar som etablerades under 1900-talets 
början ha varit en välkommen lösning på ett annars svårlöst problem.

Behovet av vila
När förlossningen är över tar barnsängstiden vid. Då kan den nyblivna mo-
dern behöva lugn och ro för en tid. Hur nyblivna mödrar under 1900-talets 
första decennier kunde utnyttja dagarna efter förlossningen till vila och för 
att återhämta krafterna var även det i stor utsträckning avhängigt de allmän-
na förhållandena i hemmet. Det berodde dels på hur själva boendesituationen 
såg ut, dels på vilken hjälp den nyblivna modern kunde få med hemmets syss-
lor. I detta avsnitt skall barnsängstiden belysas samt hur den närmaste tiden 
efter förlossningen kan ha varierat beroende på var förlossningen ägde rum.
I den amerikanska kontexten menar Judith Walzer Leavitt att den möjlighet 
till vila som förlossningsanstalterna kunder erbjuda barnaföderskorna var yt-
terligare en viktig orsak till förlossningsvårdens institutionalisering. Förloss-
ningsanstalterna tog barnaföderskorna bort från hemmen, och i och med det 
även bort från deras vardagliga hushållsgöromål. Just det faktum att barnafö-
derskorna fick möjlighet att vila och ett välbehövligt uppehåll från vardagens 
tidskrävande hushållssysslor gjorde att förlossningsanstalterna blev ett lock-
ande alternativ till hemmen i USA.51 

Även av svenska förhållanden kan man få uppfattningen att den möjlighet 
till vila som förlossningsinrättningarna kunde erbjuda var en anledning till 
varför de snabbt blev attraktiva alternativ till hemmen som förlossningsplats. 
Till och med den tidigare citerade barnmorskan Gertrud Aurell, som i sitt 
inlägg i Jordemodern ställer sig ytterst kritisk till den ”tilltagande obenägen-
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heten att förlösas i hemmet”, ser svårigheten för barnaföderskorna att få vila 
efter förlossningen som ett skäl till varför hemmen övergavs som förlossnings-
plats. I Jordemodern skriver hon:

Vad som däremot spelar stor roll såväl i staden som på landet är trångboddheten. 
Man får icke undra på, om hustrun vid sin nedkomst söker sig till ett ställe, där hon 
får vila från de dagliga bekymren och där hon kan få en smula lugn omkring sig. Å 
andra sidan kan hon på ett annat sätt leda hemmet, om hon själv befinner sig där, 
men faran är då, dels att hon icke får den ro hon behöver, dels, att hon allt för tidigt 
tvingas upp från sjukbädden och icke hinner återhämta sig från den genomgångna 
proceduren. Kanske har hon heller icke någon, som kan hjälpa henne litet under 
dagens lopp. På ett B.B. har hon ju ständig tillsyn och ständig omvårdnad.52

Det finns inga direkta uppgifter om hur länge kvinnor vilade efter en förloss-
ning i hemmet. Enligt den barnmorskelärobok som användes under 1900-ta-
lets första decennier rekommenderades den nyförlösta kvinnan att stanna till 
sängs i minst en vecka efter förlossningen. Hon skulle dessutom helst inte ens 
stiga upp för att gå på toaletten, utan istället använda ett bäcken. Därutöver 
var det, enligt läroboken, olämpligt att barnsängskvinnan tog emot besök 
under denna tid annat än av barnmorskan, som skulle komma två gånger 
per dygn för att ge eftervård till barnaföderskan och spädbarnet. Lugn, still-
het och sömn var vad barnsängskvinnan behövde efter förlossningen, och 
det skulle tillfredställas genom att övriga familjemedlemmar i hemmet skulle 
iaktta största tystnad.53 Med vetskap om hur det var ställt i många hem, där 
trångboddheten innebar att en hel familj hade ett rum och kök att vistas i, 
inser man att dessa föreskrifter var svåra att följa vid denna tid. De trånga 
bostäderna, med många barn och kanske även inneboende, torde ha påverkat 
den nyförlösta kvinnans möjlighet till vila och även hennes barnsängstid. 
För att få en viss uppfattning av hur länge nyblivna mödrar vilade, eller be-
fann sig i barnsäng, efter en hemförlossning har Nordiska museets frågelista 
om havandeskap och barnsäng använts.54 Frågelistan är från 1960 och gäller 
förhållandena i Sverige åren kring 1900 till 1920-talet.55 Efter en samman-
ställning av dessa uppteckningar blir bilden av barnaföderskornas barnsängs-
tid relativt tydlig och sammanfattas bäst av vad kyrkoherde Frånberg från 
Ljustorp skriver:

Mor min låg i barnsäng en vecka… Dotra mi låg bara en dag. Det var olika. Det 
fanns dom, som var sämre, men dom fick inte ligga förr. Det var rent av skamligt 
behöva ligga fler dar gammalt.56
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Liknande berättelser går att finna för resten av Sverige. Bondhustrun Kirsti 
Backman från Härjedalen uttryckte det på följande sätt:

Dom var just int pjoskig förr. Sällan nån barnsäng tog mer än 2–3 dar. Var käringen 
bra trött, gatt hu opp ändå och arbej. Så skull mö håll på me arbej sisten i. Det sa 
dom va hälsamt, gamlan.57

Det framgår av uppteckningarna att de nyblivna mödrarna rekommendera-
des att ligga till sängs minst en vecka, men det verkar ha varit ytterst få som 
låg den tiden ut. En övervägande majoritet av uppgiftslämnarna menar att det 
däremot var mest förekommande att den nyförlösta kvinnan steg upp två till 
tre dagar efter förlossningen och började arbeta som vanligt, i den utsträck-
ning det var möjligt. Under de dagar då den nyblivna modern låg till sängs 
var det alltid någon som kom och hjälpte till i hushållet med de sysslor som 
var tvungna att bli skötta. Runt om i landet ställde grannkvinnorna upp för 
varandra och hjälpte till vid tillfällen då det behövdes extra hjälp i hemmen. 
De kunde turas om att sköta såväl modern som barnen och övriga sysslor i 
hemmet. Av berättelserna blir det även tydligt att det var utöver det vanliga 
att mannen hjälpte till i hemmet under den tid den nyförlösta modern låg i 
barnsäng. Ingen av de män som lämnat uppgifter om barnsängstiden uppger 
att de själva hjälpte till. Däremot skriver de att en granne, en släkting eller 
äldre dotter kom till undsättning i hushållet.58 

Dessa förhållanden framkommer även av resultaten från de undersök-
ningar av barnaföderskornas levnadsförhållanden som gjordes 1914 och 
1926. Kvinnor som förlöstes i hemmen låg inte till sängs många dagar efter 
förlossningen, förrän de var tvungna att ta itu med nödvändiga bestyr i hem-
men. Dessa undersökningar visar dessutom att ogifta och gifta kvinnorna 
fick olika former av hjälp under barnsängstiden. De gifta kvinnorna fick 
företrädesvis hjälp av någon kvinnlig släkting, medan de ogifta kvinnorna 
främst fick hjälp av en kvinnlig granne. Dessa skillnader uttrycker sannolikt 
det sociala nätverkets betydelse. Många av de ogifta kvinnor som fick barn i 
stadsmiljö var i hög utsträckning inflyttade till städerna och saknade tillgång 
till ett naturligt nätverk av släkt och familj som kunde vara behjälpliga vid en 
situation som denna.59 Men, som Nordiska museets uppgiftslämnare påtalar, 
var en förutsättning för att modern skulle få vila efter förlossningen att någon 
annan tog hand om hemmet och hushållet. Av ett inlägg i Jordemodern från 
1927 framkommer det dessutom att, förutom att få någon att hjälpa till i 
hemmet, så kunde denna hjälp bli förhållandevis dyr. Att föda barn i hemmet 
och få hjälp efter förlossningen blev, enligt insändaren, med tiden en ekono-



100

KAPITEL 4

misk fråga. Signaturen Gammal barnmorska K. G. beskriver hemförlossning-
arna och dess kostnader på följande vis: 

Modern får förbliva i den omgivning, vid vilken hon är van och kan hålla reda på, 
hur hemmet skötes. Omgivningen möter henne med glädje och söker att efter förmå-
ga fylla hennes önskningar och ett visst välbehövligt lugn kan ju komma henne till 
del, därest inga barn finnas, som hänga över mamma, tiggande om mat eller dylikt, 
där hon hjälplös ligger i sängen. Men alla vet vi nog, hur svårt det kan vara att hjälpa 
till i ett fattigt hem under den tid, då modern ligger i barnsäng. Så billigt blir det 
inte heller alltid; skall en hjälpkvinna anlitas för hemmets vård, vill hon nog nu för 
tiden hava 3 kr. om dagen. Är hemmet ej alltför fattigt, kanske barnmorskan begär 
20 kr. för förlossningshjälpen och för efterskötsel 2 kr. gången. […] (På Södra barn-
bördshuset i Stockholm är priset på all vård för s.k. salspatienter 2:50 per dag, ett 
pris, på vilket det rätt ofta prutas. För en 8 à 10 dagars vistelse blir priset alltså inte 
mer än högst 25 kr.; fattiga betala som bekant ingenting.)60

För en nyförlöst mamma kunde det således både vara svårt att få tillfälle att 
vila efter hemförlossningen och kostsamt, om man skulle betala för hjälpen. 
Vid förlossningsinrättningarna kan man däremot anta att barnsängsvilan blev 
en tid för vila och återhämtning. Även om barnsbörd eller havandeskap inte 
betraktades som en sjukdom fick de kvinnor som skrevs in vid inrättningarna 
ändå samma privilegium som vilken annan patient som behandlades på ex-
empelvis sjukhuset. De hade tillgång till personal som gav dem den form av 
vård och tillsyn de var i behov av, de hade tillgång till en egen säng med rena 
lakan och de hade dessutom möjlighet till en tids vila efter förlossningen. 
Och som Leavitt framhåller medförde den anstaltsbundna barnsängstiden 
dessutom en tids ledighet från det vardagliga hushållsarbetet. Vid Sundsvalls 
lasaretts barnbördsavdelning stannade nyförlösta mödrar mellan sju till tio 
dagar efter förlossningen innan de skrevs ut och kunde återvända till hem-
met. Under perioden 1920 till 1925 var det ingen av de nyförlösta kvinnorna 
som stannade färre dagar. Däremot kunde vissa kvinnor stanna något längre 
om förlossningen inneburit komplikationer av olika slag. Innan mödrarna 
blev utskrivna från barnbördsavdelningen kontrollerades det att amningen 
fungerade bra, att hon kunde urinera samt att det inte fanns några andra 
problem som kunde bli till besvär då kvinnan och barnet kom hem.61 

Det är något mer intrikat att få en uppfattning av hur lång barnsängstiden 
var för kvinnorna som förlöstes på Vårdhem. I Vårdhems matrikel finns det 
endast inskrivet när kvinnorna skrevs in för grossess samt när de skrevs ut 
från anstalten. De gifta barnaföderskorna utnyttjade emellertid inte själva 
asylverksamheten i den utsträckning som de ogifta barnaföderskorna gjorde. 
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De gifta kvinnorna kom till Vårdhem för att bli förlösta och därefter åter-
vända till hemmet igen. Som framgår av tabell 4.3 var en större del av de gifta 
kvinnorna inskrivna mellan åtta till fjorton dagar på anstalten. Även under 
den tid då anstalten främst betraktades som en fattigvårdsinrättning, perio-
den 1913–1919, stannade de nyförlösta gifta kvinnorna i upp till två veckor. 
Det var en liten andel som skrevs ut efter färre dagar, även om denna andel 
ökade något under perioden 1920 till 1925.

Tabell 4.3. Antal vårddagar för gifta barnaföderskor på förlossningsanstalten Vårdhem i 
Sundsvall 1913–1925. (N= 161)

Källa: Matrikel för barnupptagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem, 1913–1925, Medel-
padsarkiv, Sundsvall.

Bland de ogifta barnaföderskorna går det att notera en förändring över tid vad 
gäller hur länge de var inskrivna på anstalten. I den tidigare delstudien av de 
ogifta kvinnornas situation i Sundsvall framgår det att dessa, mycket förenk-
lat, kan delas in i två kategorier beroende på deras skilda förutsättningar. Den 
ena kategorin ogifta kvinnor fick viss uppbackning av barnafadern, medan 
den andra kategorin stod relativt ensamma med sitt föräldraskap. Deras olika 
förutsättningar bidrog sannolikt till att de nyttjade Vårdhems verksamhet på 
olika sätt. Liksom de gifta barnaföderskorna såg den förstnämnda gruppen 
ogifta kvinnor Vårdhem främst som en förlossningsanstalt. Det medförde att 
de, på samma sätt som de gifta kvinnorna, stannade på anstalten upp till två 
veckor efter förlossningen. Den andra gruppen var däremot i behov av både 
en förlossningsanstalt och en asyl vid vilken de även kunde stanna för en 
längre period med sitt nyfödda barn. I tabell 4.4 visas de ogifta kvinnornas 
antal dagar på Vårdhem. Som framgår var det en större andel ogifta mödrar 
som stannade vid Vårdhem i sex månader eller längre under den första perio-
den, 1913 till 1919. Det är antagligen ett uttryck för dessa kvinnors utsatthet, 
fattigdom och avsaknad av en plats där de kunde leva med sitt nyfödda barn. 
Under åren 1920 till 1925 sker det emellertid en märkbar förändring då allt 
färre ogifta kvinnor stannar på Vårdhem för en längre period. Däremot ökar 
andelen ogifta kvinnor som enbart vistas på anstalten upp till två veckor.62 
Det kan vara ett tecken på att syftet med 1917 års lag om barn utom äkten-
skapet gett resultat, att ogifta mödrar fick en bättre ekonomisk situation i 

1-7 dagar 8-14 dagar 15-21 dagar 22-29 dagar 2-6 mån. 7-12 mån. 1-2 år 

N % N % N % N % N % N % N %

1913-1919 1 2 49 88 3 5 1 2 1 2 0 0 1 2

1920-1925 14 13 81 77 7 7 1 1 2 2 0 0 0 0
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och med införandet av denna lag. Det blev färre kvinnor som stannade på 
Vårdhem en längre tid, vilket antagligen berodde på att de kunde ta hand om 
sig och sitt barn utan fattigvårdens ingripande. 

Tabell 4.4. Antal vårddagar för ogifta barnaföderskor på förlossningsanstalten Vårdhem i 
Sundsvall 1913–1925. (N= 189)

Källa: Matrikel för barnupptagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem, 1913–1925, Medel-
padsarkiv, Sundsvall.

Trots att det verkar ha varit allmänt vedertaget att en kvinna borde vila i 
minst en vecka efter en förlossning, framstår det som att kvinnor som förlös-
tes i hemmet snabbt var i arbete efter förlossningen. De kvinnor som förlöstes 
på förlossningsinrättningarna var däremot inskrivna vid dessa inrättningar 
under en förhållandevis lång tid. De fick behovet av vila efter förlossningen 
tillfredsställt, vilket förmodligen inte kvinnor som förlöstes i hemmet fick på 
samma sätt. Att fler och fler gravida kvinnor sökte sig till förlossningsinrätt-
ningarna kan tyda på att de anammat ett nytt modernt sätt att förhålla sig till 
förlossning och till barnsängstiden. De hade lämnat det tidigare traditionella 
synsättet och idealet om att snabbt vara i arbete efter förlossningen bakom 
sig.63 

Betydelsen av trygghet
Under den tid då anstaltsförlossningar blev allt mer förekommande pågick 
det en debatt i Jordemodern om anstaltsvårdens för- och nackdelar. Barn-
morskan Gertrud Aurell, som tidigare citerats, var en av de som debatterade 
förlossningsanstalternas existens, och Elis Essen-Möller, professor i obstetrik 
och gynekologi vid Lunds kvinnoklinik, var en av de som svarade på Aurells 
inlägg. Om Gertrud Aurell kan sägas företräda kritikerna till anstaltsvård vid 
denna tid, kan Elis Essen-Möller sägas företräda de som starkt förespråkade 
anstaltsvård vid förlossning. Essen-Möller menar att det var svårigheterna 
med att anordna en förlossning i hemmet, utan att övriga barn och andra var 
i vägen, som bidrog till att anstaltsförlossning valdes framför vård i hemmet. 
Därutöver, menar han, var det behovet av trygghet som barnaföderskorna 

1-7 dagar 8-14 dagar 15-21 dagar 22-29 dagar 2-6 mån. 7-12 mån. 1-2 år 

N % N % N % N % N % N % N %

1913-1919 1 1 36 31 14 12 7 6 36 31 14 12 8 7
1920-1925 5 7 39 53 1 1 0 0 19 26 6 8 3 4
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tillgodosåg då de sökte sig till förlossningsinrättningarna. I sitt genmäle till 
Gertrud Aurells inlägg om ”den tilltagande obenägenheten att förlösas i hem-
met” skriver Elis Essen-Möller:

Alla dessa fördelar börjar allmänheten och framför allt de blivande barnaföderskorna 
känna till, och det är detta, som framför allt är orsaken till den ökade frekvensen på 
barnbördshusen. Det är därför orätt mot mödrarna att säga, att det är bekvämlighets-
skäl eller en modesak, som driver dem dit. Väl vet jag, att detta kan gälla om många 
av dem, men det gäller säkerligen icke om flertalet. Tvärt om känner jag många, som 
sagt mig, att de allra helst skulle vilja stanna i sitt hem, men att de anse den ökade 
tryggheten på barnbördshuset mer värd.64

Att historiskt analysera en känsla som trygghet är intrikat, men det är emeller-
tid möjligt att anta att säkerheten och tryggheten vid förlossningen utgjorde 
en viktig del i valet av förlossningsplats, även för Sundsvalls barnaföderskor. 
När exempelvis Vårdhem fick en ny föreståndarinna 1919, som var utbildad 
barnmorska kan man anta att tryggheten ökade för de kvinnor som valde att 
förlösas där. Föreståndarinnan fanns alltid på anstalten och vården blev på 
det sättet mer tillgänglig. Även på lasarettets barnbördsavdelning fanns det 
personal dygnet runt att tillgå. Tillgången till medicinskt kunnig personal 
kan ha spelat en avgörande roll för såväl den ökade säkerheten som för att 
barnaföderskorna skulle känna sig trygga vid dessa inrättningar. 

I samband med att Vårdhem fick en ny föreståndarinna ökade andelen 
gifta barnaföderskor på Vårdhem markant. Vid samma tid, 1920, öppnade 
även lasarettets barnbördsavdelning och flera gifta och ogifta kvinnor sök-
te sig även till denna inrättning för förlossning. Samtidigt med denna mer 
påtagliga övergång skedde även andra förändringar på förlossningsvårdens 
arena, bland annat minskade antalet barnmorsketjänster. I denna föränd-
ringsprocess är det emellertid svårt att avgöra vad som påverkade vad. För-
löstes barnaföderskorna på förlossningsinrättningarna på grund av att anta-
let barnmorskor minskade? Eller minskade antalet barnmorskor på grund 
av att barnaföderskorna valde att förlösas på förlossningsanstalterna i högre 
utsträckning? Det minskade antalet barnmorskor kan emellertid ha medfört 
att barnaföderskorna kände en osäkerhet om barnmorskorna skulle hinna till 
hemmen. De kunde dessutom vara upptagna med andra förlossningar i andra 
hem. Denna osäkerhet kan ha lett till att barnaföderskorna tog det säkra, före 
det osäkra, och vände sig till förlossningsinrättningarna. Vetskapen om att 
där alltid fanns barnmorskor tillgängliga, kan ha ingett en trygghet som även 
bidrog till att förtroendet för inrättningarna ökade.
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I internationella studier framhålls även en annan aspekt av trygghet då 
förlossningsvården vid denna tid diskuteras. Det är tillgången till smärtlind-
ring, som framför allt i amerikanska studier, ses som en trygghet för barna-
föderskorna. I USA blev användandet av smärtlindring vid förlossningarna 
en succé. Under 1910-talet lanserades en drog som gick under benämningen 
Twilight sleep, eftersom den gav en lätt slutnarkos. Detta smärtstillande medel 
var vida utbrett och populärt bland amerikanska barnaföderskor. Det bildades 
dessutom ett sällskap, National Twilight Sleep Association, som ansåg att det 
var ett led i den kvinnliga emancipationen att få föda barn utan smärta och 
krävde därför inrättandet av ”smärtfria” förlossningsavdelningar.65 I England 
vid 1900-talets början kunde barnaföderskor som hade råd att anlita en dok-
tor för förlossning i hemmet erbjudas kloroform eller twilight sleep. I de flesta 
fall gavs däremot inget smärtstillande medel till normala förlossningar, vare 
sig de skedde i barnaföderskornas hem eller på förlossningsinrättningarna.66 

Den svenska synen på ingrepp i förlossningsprocessen och användandet 
av smärtstillande medel var i detta sammanhang något unik. Både barnmor-
skorna och de ledande läkarna inom obstetrik intog en ytterst restriktiv håll-
ning till användandet av anestesi, det vill säga smärtlindring i samband med 
förlossning. Smärtstillande medel gavs av läkarna vid lasarettens barnbörds-
avdelningar vid komplicerade förlossningsfall och vid operativa ingrepp. Det 
dröjde dock länge innan det hade utvecklats smärtlindringsmedel som ansågs 
lämpliga att användas vid normala förlossningar i Sverige. Ett problem med 
flera av medlen var att de inte bara var smärtlindrande utan även försvagade 
värkarbetet, vilket kunde göra stor skada på fostret. I Sverige användes eter 
som det vanligaste narkosmedlet vid exempelvis kejsarsnitt och vid operatio-
ner som tångförlossning. Etern droppades över en öppen mask som satt över 
barnaföderskans näsa och mun. Eftersom den hade en lång latenstid och för-
svagade värkarna så övergav man eternarkosen på 1950-talet. Även kloroform 
kunde användas som smärtstillande medel, men endast i slutskedet av förloss-
ningen eftersom det medförde att värkarbetet upphör.67 Lustgas började först 
användas i Sverige på 1940-talet. Jämfört med andra länder var således utbu-
det av smärtlindring i samband med förlossningen mycket litet.68 För Sveriges 
del kan därför inte tillgången till, eller användandet av, smärtlindring ses som 
en anledning till varför barnaföderskorna valde förlossningsinrättningarna. 
Däremot kan vetskapen om att det fanns barnmorskor, läkare och medicinsk 
utrustning nära tillgängligt på lasarettens barnbördsavdelningar ha utgjort 
en trygghet för barnaföderskorna utifall förlossningsprocessen skulle bli kom-
plicerad. 
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Offer eller banbrytare?
Med förlossningsanstalten Vårdhem och lasarettets barnbördsavdelning för-
ändrades barnafödandets scen i Sundsvall. De nya förlossningsplatsalternati-
ven förändrade även förutsättningarna för Sundsvalls barnaföderskor. Såväl 
barnafödandets scen som barnaföderskornas handlingsutrymme vidgades 
från att ha varit relativt begränsat till att omfatta fler möjligheter och alter-
nativ. Inledningsvis var det de ogifta fattiga barnaföderskorna som sökte sig 
till den institutionella förlossningsvården, men relativt snart därefter övergick 
även gifta bemedla kvinnor till att föda barn på inrättningarna. Med barna-
vårdsinspektris Ester Carlssons rapporter om Sundsvalls ogifta barnaföder-
skor som utgångspunkt har det emellertid blivit tydligt att situationen för 
barnaföderskorna var mycket olika. Vissa ogifta kvinnor befann sig i en syn-
nerligen svår ekonomisk och social belägenhet vid tiden för förlossningen, där 
de kan karaktäriseras som offer för den historiska situationen och strukturen. 
Deras utsatthet satta många gånger gränser för valmöjligheterna och deras 
handlande var mer styrt av omständigheterna. Däremot har det blivit uppen-
bart att andra kvinnor befann sig i helt andra situationer, där de gjorde mer 
medvetna och genomtänkta val av förlossningsplats. Där förlossningsinrätt-
ningarna valdes framför hemmen. De bör därför snarare ses som medaktörer 
i institutionaliseringen. Det faktum att förlossningsinrättningarna ständigt 
var fullbelagda, kan ses som en tydlig indikation på att barnaföderskorna såg 
dem som fördelaktiga alternativ till hemmen som förlossningsplats. Behovet 
av fler vårdplatser påverkade därtill diskussionerna i stadsfullmäktige och 
landstinget och ledde till att ett nytt barnbördshus med fler vårdplatser öpp-
nade. Med det vidgade handlingsutrymmet – för såväl fattig som rik, ogift 
som gift – bör således inte barnaföderskorna enbart framställas som offer för 
den övergripande strukturen utan även som handlande aktörer med aktiv del 
i förlossningsvårdens institutionalisering.

I kapitlets inledande citat framhåller läkaren Otto Gröné att det var 
barnaföderskornas behov av en säkrare förlossningsvård som ledde till för-
ändringarna inom förlossningsvården. Utifrån föreliggande studie kan man 
anta att barnaföderskorna valde det förlossningsplatsalternativ som passade 
dem bäst, vilket innebar att den traditionella förlossningsvården i hemmet 
inte alltid sågs som det mest lämpliga eller säkra alternativet. Förhållandena i 
hemmet och boendesituationen i allmänhet framställs som en väsentlig del i 
valet av förlossningsplats. För den kategori kvinnor som hade ett torftigt bo-
ende, bodde trångt eller inte hade bostad att tillgå vid förlossningen utgjorde 
förlossningsinrättningarna sannolikt ett bra förlossningsplatsalternativ. För 
den grupp kvinnor som istället hade god boendestandard kan exempelvis 
barnbördsavdelningens tillgång till barnmorskor, läkare och medicinsk ut-
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rustning ha påverkat valet av förlossningsplats. De förändringar som skedde 
inom förlossningsvården under den studerade perioden kan ha påverkat barna-
föderskornas tankar om vad som gav den största tryggheten och säkerheten 
vid förlossningen. Då fördelarna med hemförlossning ställdes mot de fördelar 
som förlossningsinrättningarna kunde erbjuda, kan trygghet och säkerhet ha 
varit ett övervägande skäl till att välja anstaltsvård vid förlossningen. Därtill 
hade säkert den anstaltsbundna barnsängsvilan en viktig del i valet av förloss-
ningsplats. Att barnaföderskorna fick möjlighet att vila och ett välbehövligt 
uppehåll från vardagens tidskrävande hushållssysslor kan ha varit ytterligare 
en orsak som gjorde att anstaltsförlossningarna blev ett lockande alternativ till 
hemförlossningar. Det finna olika faktorer som påverkade barnaföderskornas 
val av förlossningsplats, och i detta kapitel har det framkommit att detta val 
var i stora delar beroende av vilken situation barnaföderskan befann sig i vid 
tiden för förlossningen. 

I detta kapitel har framför allt kvinnornas del i valet av förlossningsplats 
och i förlossningsvårdens institutionalisering belysts. Fädernas delaktighet 
har däremot inte framhållits nämnvärt. Visserligen framträder barnafäderna 
i barnavårdsinspektris Ester Carlssons beskrivningar, med det är svårt att av-
göra vilken del dessa män hade i valet av förlossningsplats. Gunilla Carlstedts 
och Annika Forsséns intervjuer av kvinnor födda under 1910- och 20-talet 
visar att männen var delaktiga i samtalen om huruvida paren skulle skaffa 
barn eller inte.69 De var sannolikt även delaktiga i diskussionen om var för-
lossningen skulle äga rum, om den skulle ske i hemmet eller på förlossnings-
inrättning. På samma sätt som det varit svårt att finna historiska källor som 
lyfter fram barnaföderskornas syn på graviditet och barnafödande, så har 
det varit problematiskt att finna material där männens perspektiv tydliggörs. 
Det är därför svårt att veta vilken del barnafäderna hade i valet av förloss-
ningsplats, men förmodligen var det ett gemensamt beslut som togs inom 
familjen. De ogifta barnaföderskor som emellertid inte hade någon man att 
fatta detta beslut tillsammans med, hade kanske inte heller många alternativ 
att välja mellan. För dem var kanhända förlossningsanstalten Vårdhem den 
enda utvägen. 
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Kapitel 5 
 

SPÄDBARNEN:  
INSTITUTIONALISERINGENS EFFEKTER

När jag till slut besvarar den uppställda frågan om orsakerna till spädbarns-
dödlighetens nedgång så, att denna nedgång beror på kulturens utveckling, lig-
ger häri icke det påståendet, att kulturutvecklingen på alla punkter är gynn-
samma för spädbarnets hälsa utan ett uttryck för att nedgången är resultatet 
av olika kulturfaktorers samspel och ett understrykande av komplexiteten i 
dessa faktorer: medicinska, hygieniska, psykologiska, ekonomiska och sociala.1 

 Läkaren Axel Höjer, 1934

Att föda barn var under lång tid inte bara förenat med glädje över det ny-
födda barnet, utan även med fruktan för att något skulle bli fel under 

själva förlossningen. Förutom att barnet kunde råka ut för någon förlossnings-
skada fanns det risk för att modern skulle påverkas av förlossningen och 
exempelvis drabbas av barnsängsfeber. Med 1900-talet och med de ökade 
kunskaperna om antiseptikens och aseptikens betydelse för att minska smitt-
spridning reducerades risksituationen avsevärt. Det blev mindre riskfullt att 
föda barn såväl i hemmet som på förlossningsinrättningarna än vad det tidi-
gare hade varit.2 Vid denna tid sjönk därtill spädbarnsdödligheten markant 
i Sverige. Som den samtida läkaren Axel Höjer framhåller i citatet ovan, var 
denna nedgång resultatet av flera samverkande faktorer. I detta kapitel skall 
ett perspektiv belysas och analyseras, nämligen förlossningsvårdens påverkan 
på spädbarnsdödlighetens nedgång. I studier av mödradödligheten i samband 
med förlossningen framgår det att den var lägre bland kvinnor som förlöstes 
på barnabördsavdelningar än vad den var nationellt sett.3 Av dessa resultat är 
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det uppenbart att den institutionella förlossningsvården hade viss betydelse 
för dödlighetsutgången bland mödrarna, men vilken effekt hade den på späd-
barnsdödligheten? Samtidigt med att förlossningsvården institutionaliserades 
i Sundsvall så skedde det en betydande nedgång av dödligheten bland stadens 
spädbarn. Med utgångspunkt i dessa parallella händelser är frågan om det 
finns ett samband mellan händelserna – det vill säga om anstaltsvården vid 
förlossningen hade inverkan på spädbarnens ökade överlevnad? 

Spädbarnsdödlighetens förändringar
Dödligheten bland spädbarn kan ses som en ovanligt känslig mätare av det 
allmänna tillståndet i ett samhälle. I Sverige, liksom i Sundsvall, har späd-
barnsdödligheten följt en nedåtgående trend allt sedan 1800-talets början. 
Trots en generell nedgång har dödligheten bland spädbarn uppvisat såväl na-
tionella som regionala variationer. Barn som föddes utanför äktenskapet har 
exempelvis genomgående haft en betydligt högre dödlighet jämfört med barn 
som föddes inom äktenskapet. Dessutom var dödligheten i städerna under 
lång tid väsentligt större än dödligheten bland spädbarnen på landsbygden. I 
detta fall är det intressant att framhålla att just dessa förhållanden förändrades 
vid 1920-talet, då spädbarnsdödligheten i städerna sjönk till en nivå som kom 
att ligga under landsbygdens. Även i Sundsvall förbättrades förhållandena för 
spädbarnen vid 1900-talets början, vilket visar sig i stadens lägre spädbarns-
dödlighet i förhållande till de omkringliggande landskommunerna.4

I Västernorrland hade spädbarnsdödligheten sedan tidigare legat på en 
hög nivå under lång tid och varit nationellt utmärkande, vilket föranledde 
många samtida analyser av orsakerna bakom den höga dödligheten. Den 
samtida läkaren Urban Hjärne utförde en jämförande analys av spädbarns-
dödligheten i Jämtland och Västernorrland under 1900-talets första decen-
nier. Liksom Axel Höjer framhåller han svårigheten i att precisera en om-
ständighet som påverkar dödligheten mer än andra. Hjärne beskriver därför 
ett spädbarns dödsfall som den slutliga katastrofen i en kedja av samman-
hängande orsaker. Varje länk i denna kedja behöver varken leda till sjukdom 
eller till att barnet avlider, men ”den ena skadan kopplad till den andra kan 
ge ett mycket beklagligt slutresultat: dödsfallet”.5 Som beskrevs i kapitel 2 
har myndigheter och privata organisationer försökt att bekämpa spädbarns-
dödligheten med olika former av åtgärder. Under 1800-talet och början av 
1900-talet genomfördes hälsovårdande reformer, som exempelvis införandet 
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av vatten och avlopp i städerna, med avsikt att påverka och förbättra hälsotill-
ståndet bland stadsborna och spädbarnen. Sören Edvinsson och John Rogers 
har visat att dessa åtgärder hade en avgörande effekt på den allmänna dödlig-
hetsnedgången. Däremot påverkades inte spädbarnen i lika stor utsträckning 
av hälsoreformerna. Som förklaring till detta resultat framhåller Edvinsson 
och Rogers att barnen i städerna istället var mer påverkade av den allmänna 
spädbarnsvården och av vilken form av uppfödning de gavs.6 

Etablerandet av förlossningshem och barnbördsavdelningar, som skedde 
runt om i de europeiska städerna vid denna tid, kan ses som ytterligare en 
form av hälsovårdande åtgärd, som dessutom var inriktad på att ge de späda 
barnen bättre vård och öka deras överlevnadschanser. Det finns få historiska 
studier som visar om dessa inrättningar verkligen påverkade spädbarnens 
överlevnad, eller om andra faktorer var mer avgörande för deras överlevnad. 
Lara Marks har undersökt fattigvårdens förlossningsinrättningar i östra Lon-
don, 1870 till 1929. De hade en liknande utveckling som är tydlig för för-
lossningsanstalten Vårdhem. Inledningsvis var det socialt och ekonomiskt 
utsatta kvinnor som kom dit, men med tiden sökte sig även andra kvinnor till 
dessa avdelningar för att bli förlösta. Det var således ett blandat socialt skikt 
av kvinnor som med tiden kom att bli förlösta vid inrättningarna. Liksom på 
Vårdhem förändrades verksamhetens karaktär och den tidigare tydliga fat-
tigvårdande inriktningen blev mindre tydlig. Dessutom anställdes sjukvårds-
utbildad personal, vilket gjorde att den medicinska vården blev bättre. Trots 
påtagliga förändringar av verksamheten och trots att förlossningsvården för-
bättrades över tid så visar Marks studie att det inte påverkade spädbarnens 
överlevnadschanser nämnvärt. Dock påverkades mödradödligheten positivt 
av vården på inrättningarna.7 Andrée Lévesque har studerat Hôpital de la 
Miséricord i Montreal, ett katolskt förlossningshem för ogifta gravida kvin-
nor. Under 1920- och 1930-talen var spädbarnsdödligheten extremt hög vid 
detta förlossningshem. På 1930-talet skedde det trots allt en minskning av 
dödligheten från 430 promille år 1930 till 270 promille år 1939. Trots denna 
nedgång var fortfarande dödligheten utomordentligt hög. Nedgången berod-
de dock inte på att vården av spädbarnen blivit bättre, enligt Lévesque, utan 
snarare på att den allmänna hygieniska standarden i samhället hade ökat, 
vilket även fick effekter på spädbarnens överlevnad.8 Båda dessa studier visar 
med andra ord att den institutionella förlossningsvården inte alltid gav de 
resultat som det var tänkt att de skulle. I östra London påverkades spädbarns-
dödligheten obetydligt av den institutionella förlossningsvården, trots att 
barnen gavs den bästa vård som kunde ges inom de rådande förhållandena. 
På Hôpital de la Miséricord i Montreal sjönk däremot spädbarnsdödligheten 
trots dåliga förutsättningar och obetydlig och undermålig spädbarnsvård. 
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Med dessa undersökningar som utgångspunkt skall den institutionella för-
lossningsvården och dess påverkan på spädbarnsdödligheten i Sundsvall ana-
lyseras i den följande texten. 

Tabell 5.1. Spädbarnsdödligheten bland 1 000 levande födda barn i Sundsvall, 1906–
1925, indelat efter förlossningsplats. (N= 6 854)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundvall stadsförsam-
ling 1906–1925, DDB, Umeå universitetet; Sjukjournal för Lindgrenska arbetsinrättningen 
1906–1925, Medelpadsarkiv, Sundsvall; Matrikel för barnupptagnings- och förlossnings-
inrättningen Vårdhem, 1913–1925, Medelpadsarkiv, Sundsvall; barnbördsavdelningens 
sjukjournaler, 1920–1925, Journalarkivet, Sundsvalls lasarett.
Kommentar: (1) Komplicerade förlossningar utfördes på sjukhuset även innan 1920 då den 
allmänna barnbördsavdelningen öppnades. Dessa ingår inte i tabellen, eftersom det endast 
var under speciella omständigheter förlossningar ägde rum där. Det rörde sig emellertid om 
ytterst få fall, och dödligheten bland dessa spädbarn var väldigt hög, vilket troligen berodde 
på deras kritiska utgångsläge. 
(2) I den sista kolumnen, Annan plats, ingår barn vars mödrar var skrivna i Sundsvall, men 
inte förlösta i staden. De förlöstes någon annanstans, vilket främst var vid något barnbörds-
hus i Stockholm. Det är få barn i denna kategori, vilket ger en ytterst hög dödlighet. 1906–
1912 föddes exempelvis 4 barn i Stockholm. Samtliga avled inom det första året, därav den 
extremt höga dödligheten. 

Utifrån resultaten som visas i tabell 5.1 kan man tolka det som att insti-
tutionaliseringen av förlossningsvården i Sundsvall hade viss påverkan på 
den allmänna spädbarnsdödlighetsnedgången. Framför allt under perioden 
1920 till 1925 uppvisar de barn som föddes vid förlossningsinrättningarna en 
något lägre dödlighet under det första levnadsåret än de barn som föddes i 
hemmiljö. Det är intressanta resultat, som kräver ett visst klargörande. På la-
sarettets barnbördsavdelning utfördes inte enbart normala förlossningar. Dit 
kom även alla komplicerade förlossningsfall, där operativa ingrepp ofta var 
nödvändiga. Komplicerade förlossningar innebar i allmänhet en större risk 
för att spädbarnet inte skulle överleva förlossningen eller den närmaste tiden 
därefter. Förutom de svårare förlossningarna var det dessutom en större andel 
ogifta kvinnor som blev förlösta vid förlossningsinrättningarna, och deras 
barn hade allmänt sett en väsentligt högre spädbarnsdödlighet jämfört med 
andra. Med hänsyn till dessa förhållanden är det därför anmärkningsvärt 

Hemmet Arbets-
inrättningen

Förlossn.- 
inrättn.

Var av på… 
Vårdhem Lasarettet

Annan plats

N ‰ N ‰ N ‰ N ‰ N ‰ N ‰

1906-1912 2 504 83 38 53 - - - - - - 4 1 000

1913-1919 2 132 68 1 - 179 106 179 106 - - 12 250

1920-1925 1 210 67 4 - 755 52 180 56 575 50 15 67
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att spädbarnsdödligheten var lägre bland de barn som föddes på förlossnings-
inrättningarna än bland de barn som föddes i hemmiljön. 

Spädbarnsdödligheten bland barn som föddes utanför äktenskapet var, 
som sagt, generellt sett högre än bland barn som föddes av gifta föräldrar. I 
Sundsvall sjönk emellertid spädbarnsdödligheten mycket påtagligt bland de 
utomäktenskapliga barnen under den studerade perioden. Som framgått av 
de föregående kapitlen var det de ogifta kvinnorna som inledningsvis, och i 
högre utsträckning, övergick till institutionsvård vid förlossning i Sundsvall. 
Av tabell 5.2 är det dessutom uppenbart att det finns ett visst samband mel-
lan de ogifta kvinnornas ökade övergång till anstaltsvård och den sjunkande 
spädbarnsdödligheten bland deras barn. Det förefaller som att de utomäkten-
skapliga barnen påverkades i högre utsträckning av den vård som gavs vid 
inrättningarna, då de uppvisar en lägre dödlighet än de inomäktenskapliga 
barn som föddes vid samma avdelningar. Det bör för övrigt poängteras att 
även barnen som föddes i hemmiljön visar en dödlighetsnedgång, om än inte 
lika tydlig och markant som för de utomäktenskapliga barnen som föddes på 
förlossningsinrättningarna. 

Tabell 5.2. Spädbarnsdödligheten bland 1 000 levande födda barn i Sundsvall 1906–
1925, indelat efter förlossningsplats samt efter äktenskaplig börd. (N=6780)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundvall stadsförsam-
ling 1906–1925, DDB, Umeå universitetet; Matrikel för barnupptagnings- och förlossnings-
inrättningen Vårdhem, 1913–1925, Medelpadsarkiv, Sundsvall; barnbördsavdelningens 
sjukjournaler, 1920–1925, Journalarkivet, Sundsvalls lasarett.
Kommentar: Spädbarnsdödligheten som redovisas i kolumnen Förlossningsinrättningarna är 
enbart beräknad på de barn som antingen föddes på förlossningsanstalten Vårdhem eller på 
lasarettets barnbördsavdelning i Sundsvall. 

Slutsatsen av de resultat som visas i tabell 5.1 och 5.2 är att de barn som föd-
des vid någon av förlossningsinrättningarna förmodligen fick en bättre start i 
livet, som gjorde dem rustade att klara de olika former av risker som de kunde 
utsättas för under det första spädbarnsåret. Det framgår dessutom att det 
framför allt är under åren 1920 till 1925, då barnbördsavdelningen öppnat för 
allmänhetens barnaföderskor, som en viss fördel med anstaltsförlossningarna 

Hemmet Förlossningsinrättningarna 
Inom äktenskapet Utom äktenskapet Inom äktenskapet Utom äktenskapet 

N ‰ N ‰ N ‰ N ‰

1906-1912 1 866 71 638 118 - - - -

1913-1919 1 589 59 543 96 57 35 122 139 

1920-1925 899 56 311 98 491 51 264 28
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kan skönjas. Dessförinnan, fram till 1919, var däremot skillnaderna inte lika 
tydliga. Snarare visar resultaten att det var mer fördelaktigt att födas i hem-
miljön, framför allt för de utomäktenskapliga barnen, då dessa barn hade en 
lägre dödlighet under det första levnadsåret jämfört med de barn som föddes 
vid Vårdhem.

Förlossningsvårdens direkta betydelse
När förändringar inom förlossningsvården och dess betydelse för spädbarns-
dödligheten studeras, finns det anledning att skilja den dödlighet som inträf-
far under den första månaden, den så kallade neonatala dödligheten, från den 
dödlighet som inträffar under den resterade delen av det första året, den så 
kallade postneonatala dödligheten. Dödligheten inom den första månaden 
sammanhänger ofta med andra faktorer än de som påverkar dödligheten un-
der de resterade elva månaderna. Den neonatala dödligheten beror till stor del 
på händelser som inträffar under förlossningen, i direkt samband med förloss-
ningen eller på att förlossningsprocessen kommit igång för tidigt. Spädbarn 
som dör under den första månaden avlider främst på grund av missbildning-
ar, förlossningsskador, eller för att de är för tidigt födda.9 I tidigare studier av 
Sundsvall och spädbarnsdödlighetens nedgång under 1800-talet framgår det 
att den vård som gavs vid förlossningen hade betydelse för spädbarnens över-
levnad. Den goda tillgången på utbildade barnmorskor som anammat anti-
septiken och det aseptiska tänkandet bidrog exempelvis till att den perinatala 
dödligheten sjönk med 26 procent under 1800-talets slut, enligt en studie av 
Tobias Andersson, Ulf Högberg och Stig Bergström.10 Även Sören Edvins-
son, John Rogers och Anders Brändström kan visa att vården som gavs under 
förlossningen var väsentlig för spädbarnens ökade överlevnad. Barnmorskor-
nas medicinska kunnande, användandet av desinfektionsmedel samt att de 
hade möjlighet att använda förlossningsinstrument vid svårare förlossningar 
bidrog till en nedgång av den neonatala dödligheten i Sundsvallsområdet.11 

Den neonatala dödligheten var dock hög i Sundsvall, och som framgår 
av figur 5.1 var den förhållandevis konstant under den studerade perioden. 
Trots de årliga fluktuationerna var nedgången relativt sett låg. Från 39 pro-
mille år 1906 sjönk den endast till 30 promille år 1925. I Urban Hjärnes 
studie av spädbarnsdödligheten i Västernorrland framgår det att den fortsatte 
att ligga på en hög nivå i länets städer, och att den dessutom ökade under 
1930-talets början.12 
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Figur 5.1. Neonatal dödlighet per 1 000 levande födda barn i Sundsvall 1906–1925.

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundsvalls stadsförsam-
ling, 1906–1926, DDB, Umeå universitet.

Den neonatala dödligheten var också hög i andra större städer, som Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Norrköping, och sjönk måttligt från 30 promil-
le under perioden 1913–1917 till 23 promille perioden 1923–1927, enligt en 
undersökning utförd av Einar Rietz.13 Som förklaring till nedgången fram-
håller Rietz emellertid den ökade tillgången på barnbördsavdelningar och att 
flertalet förlossningar skedde vid dessa i städerna.14 Analogt med denna för-
klaring är det rimligt att anta att tillgången till institutionell förlossningsvård 
även påverkade och hade betydelse för spädbarnens tidiga vård i samband 
med förlossningen i Sundsvall, varför dödligheten under den första levnads-
månaden skall ställas i relation till var spädbarnen föddes. 

Tabell 5. 3. Neonatal dödlighet per 1 000 levande födda barn fördelat efter födelseplats i 
Sundsvall 1906–1925. (N= 6 780)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundsvalls stadsförsam-
ling, 1906–1926, DDB, Umeå universitet.
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Även om det rör sig om små förändringar så framgår det av tabell 5.3 att 
förlossningsplatsen kan ha haft en viss betydelse för den neonatala dödlig-
heten. Som tidigare poängterats går den tydligaste förändringen att notera 
vid övergången till perioden 1920 till 1925. Under denna period uppvisar de 
barn som föddes vid förlossningsinrättningarna en lägre dödlighet under den 
första levnadsmånaden jämfört med de barn som föddes i hemmiljön. Än 
mer anmärkningsvärt, som framgår av tabellen, är ändå att den neonatala 
dödligheten tilltog över tid bland barnen som föddes i hemmen. 

Den medicinska omvårdnaden som ges i samband med förlossningen har 
stor betydelse för den neonatala dödligheten, men dessutom påverkas den 
av andra omständigheter. Exempelvis har barn till förstföderskor lägre över-
levnadschanser än barn till omföderskor. Även moderns hälsotillstånd, både 
under graviditeten och i allmänhet, påverkar spädbarnets överlevnadschanser 
under den första månaden. Den generellt höga neonatala dödligheten i 
Sverige brukar i vissa sammanhang förklaras av att antalet förstföderskor steg 
vid denna tid. Nativiteten sjönk visserligen, men av det totala antalet förloss-
ningar skall andelen förstföderskor ha ökat.15 Att många mödrar var förstfö-
derskor kan, till viss del, förklara den höga neonatala dödligheten i Sundsvall, 
framför allt bland barnen som föddes i hemmen. I Sundsvalls stads kommu-
nala handlingar kan man ta del av summariska utdrag ur barnmorskornas 
dagböcker. Av dessa är det möjligt att få en uppfattning av hur stor andel först-
föderskorna utgjorde av alla barnaföderskor som förlöstes i hemmen i Sunds-
vall. Under 1900-talets tre första decennier varierade andelen förstföderskor 
mellan 25 och 30 procent av samtliga barnaföderskor.16 1920 till 1925, då den 
neonatala dödligheten steg bland barn som föddes i hemmen, var däremot 
inte andelen förstföderskor större än under någon annan period. Således var 
det även andra faktorer som hade inverkan på den ökade neonatala dödlig-
heten bland barnen som föddes i hemmiljön. Det skulle vara värdefullt att 
även kunna ta del av uppgifter om mödrarnas hälsa. För föreliggande studie 
finns dock inga sådana uppgifter. Genom att en ogift kvinna i många fall 
var tvungen att leva under sämre hygieniska och ekonomiska förhållanden 
än vad en gift kvinna vanligtvis fick göra innebar en utomäktenskaplig gra-
viditet i flera avseenden större risker för både moder och barn. Både Signild 
Vallgårda och Peter W. Ward framhåller mödrarnas hälsa och näringsstatus 
som väsentliga faktorer att analysera, framför allt då orsaker till den peri-
natala dödligheten diskuteras. De menar att det var mödrarnas förbättrade 
hälsa som troligen kan ses som orsak till den perinatala dödlighetsnedgången 
som inleddes på 1940-talet.17 

Vilka andra omständigheter kan förklara att den neonatala dödligheten 
ökade bland barn som föddes i hemmet, medan den sjönk bland barn som 



115

SPÄDBARNEN: INSTITUTIONALISERINGENS EFFEKTER

föddes vid förlossningsinrättningarna? För att komma denna fråga något när-
mare ett svar skall dödlighetens spridning under den första levnadsmånaden 
undersökas, det vill säga dödligheten fördelad över den första månadens 
veckor. I Anders Brändströms studie av Nedertorneå under 1800-talet var 
dödligheten som högst under andra och tredje levnadsveckan, vilket antas ha 
berott på avsaknaden av amning då spädbarnens uppfödning till stora delar 
bestod av sur komjölk.18 Under 1900-talets tre första decennier låg den na-
tionella dödligheten under den första levnadsveckan på ungefär samma nivå, 
runt 18 promille, där skillnaderna mellan stad och landsbygd var marginella. 
Däremot var dödligheten under första veckan högre bland barn som föddes 
utanför äktenskapet, runt 25 promille, medan den låg runt 15 promille bland 
barn som var födda inom äktenskapet.19 

Tabell 5.4. Spädbarnsdödligheten under den första levnadsmånaden per 1 000 levande 
födda barn fördelat efter födelseplats i Sundsvall 1906–1925. (N= 6780)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundsvalls stadsförsam-
ling, 1906–1926, DDB, Umeå universitet.

1 veckan 2 veckan 3 veckan 4 veckan 

N ‰ ‰ ‰ ‰

Hemmet

1906-1912 2504 16 5 3 2

1913-1919 2132 12 6 2 2

1920-1925 1210 32 2 0 1

Förlossn. inr. 

1906-1912 - - - - -

1913-1919 179 6 11 0 11

1920-1925 755 9 5 4 3

Var av på… 

… Vårdhem 

1906-1912 - - - - -

1913-1919 179 6 11 0 11

1920-1925 180 6 6 0 6

… Lasarettet 

1906-1912 - - - - -

1913-1919 - - - - -

1920-1925 575 10 5 5 2
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I tabell 5.4 åskådliggörs dödligheten under den första månadens veckor vid 
respektive förlossningsplats. Till skillnad från resultaten i Brändströms studie 
och till skillnad från barnen som föddes på inrättningarna, var dödligheten 
bland barnen som föddes i hemmet störst under den första levnadsveckan. 
Det var dessutom under den första levnadsveckan som omvandlingen av den 
neonatala dödligheten bland dessa barn skedde. Under perioden 1906–1912 
var det 16 av tusen levande barn som föddes i hemmet som avled under den 
första veckan efter förlossningen. Under perioden, 1920–1925, hade dödlig-
heten stigit till 32 promille. De barn som däremot föddes vid förlossnings-
inrättningarna uppvisar inte samma mönster. De klarade den första kritiska 
veckan bättre. Under de resterande veckorna av den första månaden uppvisar 
barnen som föddes vid förlossningsinrättningarna en något högre dödlighet. 
Dessa skillnader skall emellertid inte övervärderas då det rör sig om mycket 
små tal. Av tabellen framgår det att dödligheten bland barnen som föddes 
på inrättningarna under perioden 1913–1919 var extra hög under andra och 
fjärde veckan. Det var två barn som avled under respektive vecka, vilket ger 
en spädbarnsdödlighet på 11 promille eftersom det dessutom var få barn som 
föddes på inrättningarna under samma tid.20 Att det var få som avled på in-
rättningarna är förvisso ett resultat i sig. Trots de små talen förefaller det dock 
som att det fanns en ökad risk för att spädbarnen skulle avlida under den 
första levnadsveckan vid förlossningar i hemmiljön. Barn till mödrar som 
förlöstes på förlossningsinrättningarna verkar inte ha utsatts för samma risker 
under den första tiden i livet. En möjlig orsak till dessa skillnader kan gå att 
finna i den direkta vården och omsorgen som gavs vid de olika förlossnings-
ställena. För att kunna säga något om huruvida den direkta förlossningsvår-
den i sig påverkade spädbarnens överlevnad är det betydelsefullt att dessutom 
ta del av vilka sjukdomar spädbarnen dog av samt hur detta förändrades över 
tid. I det följande avsnittet skall spädbarnens dödsorsaker studeras med av-
sikt att ge ett vidare perspektiv åt såväl diskussionen om den direkta förloss-
ningsvården som den institutionella förlossningsvårdens indirekta påverkan 
på dödligheten. 

Förändrat dödsorsakspanorama
Allt sedan spädbarnsdödligheten började sin tämligen jämna nedåtgående 
trend har sjukdomsriskerna minskat och sjukdomspanoramat genomgått sto-
ra förändringar. Vissa sjukdomar har försvunnit och andra utgör inte längre 
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samma hot mot barnen som de gjorde tidigare i historien. Smittkoppor, dif-
teri och stelkramp, för att nämna några exempel på vanliga sjukdomar under 
17- och 1800-talet, har försvunnit och är inte längre någon fara för barnens 
hälsa.21 Genom att undersöka vilka sjukdomar som spädbarnen dog av är det 
möjligt att få en uppfattning av om dödligheten kan ha orsakats av endogena 
(inre) faktorer eller exogena (yttre) faktorer. Endogen dödlighet orsakas främst 
av medfödd svaghet, skador i samband med förlossningen samt av medfödda 
missbildningar och påverkar framför allt spädbarnet den närmaste tiden efter 
förlossningen. Exogena faktorer påverkar spädbarnet under större delen av 
det första året, men framför allt från den andra till den tolfte månaden, och 
inkluderar allt från bristande hygien och uppfödning till infektioner.

Under den tid som studeras var det läkarens uppgift att utfärda ett döds-
bevis och ange dödsorsak när ett spädbarn avlidit. Uppgifter fördes därefter in i 
församlingens död- och begravningsbok. 1860 blev läkarattester obligatoriska 
vid dödsfall i Sveriges städer och 1911 blev det obligatoriskt på landsbygden. 
Läkarna var dessutom ålagda att följa den dödsorsaksnomenklatur som upp-
rättats av Medicinalstyrelsen.22 Det medförde en enhetlig klassificering och 
struktur av dödsorsakerna, vilket har underlättat såväl kodningen, klassifi-
ceringen som analysen av dödsorsakerna i denna studie.23 De dödsorsaker 
som finns uppgivna i dödsböckerna har klassificerats i följande nio katego-
rier: perinatala sjukdomstillstånd, sjukdomar i matsmältningsorganen, sjuk-
domar i andningsorganen, infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet, 
sjukdomar i cirkulationssystemet, skador, okänd sjukdomsorsak samt övriga 
sjukdomar. 24 I den följande analysen kommer inledningsvis dödsorsakerna 
inom dessa olika kategorier att beskrivas liksom hur dödligheten av sjukdo-
marna förändrades över tid. Därefter kommer den dödlighet som framför 
allt orsakades av den direkta förlossningsvården under spädbarnets första lev-
nadstid att diskuteras i förhållande till spädbarnens förlossningsplats. Längre 
fram i texten skall den exogena dödligheten diskuteras i samband med att 
den postneonatala dödligheten analyseras.

I figur 5.2 sätts dödligheten i relation till vilka sjukdomar spädbarnen 
avled i. Av tabellen framgår det att perinatala sjukdomstillstånd tenderar att 
öka något under den sista perioden. Till perinatala sjukdomstillstånd hör 
sjukdomar som går att härleda till förlossningsskador eller till missförhål-
landen i samband med förlossningen, som exempelvis att barnet har en med-
född svaghet, är för tidigt född eller att det är ofullgånget. Under 1800-talets 
senare del var dödligheten inom denna kategori förhållandevis hög.25 1934 
beskriver Axel Höjer den perinatala dödligheten fortfarande som hög, och 
förhållandevis oförändrad, vilket sågs som ett problem i samtiden. Trots olika 
preventiva åtgärder var dessa sjukdomstillstånd väsentligt svårare att både 
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förebygga och påverka, jämfört med andra sjukdomar som barnen drabba-
des av senare under det första året, ansågs det.26 Under perioden 1920 till 
1925 avled närmare 20 promille av alla levande födda barn i Sundsvall av 
missförhållanden som antingen påverkat barnet under graviditeten eller av 
missförhållanden som kan förknippas med förlossningsprocessen eller den 
närmaste tiden efter förlossningen. Bland spädbarnen i föreliggande studie 
var medfödd svaghet den vanligaste dödsorsaken inom denna kategori, men 
antalet barn som avled på grund av att de var för tidigt födda ökade däremot 
något med åren.

Figur 5.2. Dödsorsaksspecifik spädbarnsdödlighet per 1 000 levande födda i Sundsvall 
1906–1925.

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundvalls stadsförsam-
ling, 1906–1925, DDB, Umeå universitet.
Kommentar: Som bilaga finns de sjukdomar spädbarnen avled i specificerade. 

Sjukdomar som påverkade matsmältningsorganen orsakades ofta av att bar-
nen gavs fel föda eller föda av dålig kvalitet. Spädbarnsdödligheten i sådana 
sjukdomar var länge ett problem i Sverige. Hit hör sjukdomar som tjocktarms-
inflammation och akut mag- och tarmkatarr. Det är sjukdomar som orsakas 
av bakterier och ger vanligen diarréer som symptom, varför de även brukar 
kallas diarrésjukdomar.27 Under 1800-talets senare del skedde det dock en all-
män nedgång av spädbarnsdödligheten i dessa sjukdomar, men jämfört med 
andra större städer uppvisade Sundsvall fortfarande en hög dödlighetsnivå.28 I 

0

5

10

15

20

25

30

35

pe
rin

ata
la

mats
mält

nin
gss

juk
do

mar

an
dn

ing
sor

ga
ne

n

inf
ek

tio
nss

juk
do

mar

ne
rvs

sys
tem

et

cir
ku

lat
ion

ssy
ste

met
ska

do
r

ok
änt

öv
rig

t

pe
r 1

00
0 

le
va

nd
e 

fö
dd

a

1906-1912

1913-1919

1920-1925



119

SPÄDBARNEN: INSTITUTIONALISERINGENS EFFEKTER

Göteborg och Stockholm sjönk dödligheten i dessa sjukdomar parallellt med 
införandet av olika sanitära åtgärder, som installering av vatten och avlopp.29 
Under 1900-talets första decennier minskade dödligheten i matsmältnings-
sjukdomar generellt bland Sveriges spädbarn, och de tydliga sommartoppar 
som tidigare varit utmärkande för denna dödlighet blev relativt utjämnade 
med tiden.30 I figur 5.2 framgår det tydligt att det skedde en dramatisk ned-
gång även i Sundsvall. 1906 till 1912 avled närmare 25 promille i sjukdomar 
som påverkade matsmältningen. 1920 till 1925 hade dödligheten sjunkit till 
knappt 10 promille. Det är en påtaglig nedgång. Att färre barn än tidigare 
avled i dessa sjukdomar kan ha varit ett resultat av att de utsattes för mindre 
risker i samband med uppfödningen, att vattnet var av bättre kvalitet, att kva-
liteten på mjölken som gavs barnen förbättrades och även på att de ammades 
under en längre och mer sammanhållen period.31

Övergår vi till sjukdomar som påverkar andningsorganen så sjönk även 
dödligheten i dessa. Till denna kategori hör exempelvis lunginflammation 
och akut luftrörskatarr. Dessa sjukdomar är vanligen luftburna och ger symp-
tom som andningssvårigheter, feber och svår hosta. Bland spädbarnen som 
ingår i föreliggande studie var lunginflammation den vanligaste dödsorsaken 
inom denna grupp. Med åren avled emellertid allt färre barn i denna sjukdom, 
vilket kan ha varit ett resultat av allmänt förbättrade sanitära förhållanden 
under den kritiska spädbarnstiden. Som framgår av figuren minskade även 
dödligheten i infektionssjukdomar över tid. I denna kategori ingår sjukdo-
mar som kikhosta, tbc, difteri, scharlakansfeber, smittkoppor och mässling. 
Dessa sjukdomar skulle kunna grupperas efter deras smittosätt, i luftburna 
infektioner, kontaktsmitta etc., men eftersom det rör sig om få dödsfall är 
det inte aktuellt med en sådan indelning i föreliggande studie.32 Av figuren 
framgår det att det skedde en ökning av dödsfallen inom denna kategori 
under åren 1913 till 1919, vilket kommer sig av att ett ökat antal spädbarn 
avled av kikhosta under dessa år. Det är dessutom den mest förekommande 
dödsorsaken inom denna kategori. Däremot var det få barn som avled av 
sjukdomar som påverkar nervsystemet under den studerade perioden. Hit 
hör exempelvis hjärnhinneinflammation och epilepsi. Vid 1900-talets bör-
jan uppmärksammade Rikard von Post att det skedde en uppenbar ökning 
av den allmänna dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Till dessa 
sjukdomar hör bland annat hjärtfel.33 I Sundsvall är det möjligt att se en svag 
ökning av dödligheten i dessa sjukdomar även bland spädbarnen under åren 
1920 till 1925. 

Till kategorin okänt har de fall samlats som inte har någon dödsorsak 
angiven i död- och begravningsboken. Denna andel är relativt liten i rela-
tion till angivna dödsorsaker. Av de sammanlagt 501 dödsfall som inträffade 
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bland spädbarnen under perioden 1906 till 1925 var endast 55 fall utan känd 
dödsorsak. Redan under 1800-talet minskade andelen dödsfall med okänd 
dödsorsak, vilket troligen var ett resultat av att fler kom i kontakt med läkare. 
I föreliggande studie är det en något större andel utomäktenskapliga barn 
som inte har en dödsorsak angiven, 15 procent jämfört med 8 procent bland 
de inomäktenskapliga barnen. Skillnaden kan ha berott på att de ogifta möd-
rarna i något högre utsträckning än de gifta drog sig för att kalla på läkare, 
av ekonomiska eller andra orsaker, då spädbarnen visade tecken på sjukdom. 
Det kan i dessa fall ha varit svårt att i efterhand diagnostisera vad spädbarnen 
dog av, varför de troligtvis inte fick någon dödsorsak inskriven i dödboken. 

Tabell 5.5. Dödsorsaksspecifik spädbarnsdödlighet per 1 000 levande födda fördelat efter 
födelseplats i Sundsvall 1906–1925. (N=6780)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundvalls stadsförsam-
ling, 1906–1925, DDB, Umeå universitet.

Den allmänna bilden av det förändrade dödsorsakspanoramat bland späd-
barnen i Sundsvall visar således att vissa dödsorsaker, som perinatala sjuk-
domstillstånd, ökade under den studerade perioden, medan andra minskade, 
som exempelvis matsmältningssjukdomar och sjukdomar i andningsorganen. 
Det återstår dock att se om det är möjligt att relatera dessa förändringar till 
var spädbarnen föddes. Att studera dödsorsakerna vid de olika förlossnings-
platserna innebär vissa svårigheter, eftersom det var relativt få spädbarn som 
föddes vid Vårdhem och på lasarettets barnbördsavdelning i förhållande till 
det stora antal som föddes i hemmen. Som redan diskuterats var det dessutom 
få barn som avled vid förlossningsinrättningarna, vilket kan ses som ett gott 
resultat i sig, men det ger relativt små tal att fördela i de olika dödsorsaks-
kategorierna. Med dessa förbehåll i minnet skall vi likväl se hur spädbarns-
dödligheten bland de barn som föddes i hemmen och de som föddes vid 
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förlossningsinrättningarna fördelar sig över de olika dödsorsakskategorierna 
samt hur de skiljer sig åt.

Den mest explicita skillnaden, som framkommer då spädbarnens dödsor-
saker jämförs och relateras till var de föddes, är att en något större andel barn 
som föddes i hemmet avled av perinatala sjukdomstillstånd. Det kan emel-
lertid förklara den högre neonatala dödligheten bland dessa barn, som främst 
avled på grund av medfödd svaghet. Under den sista perioden var det däremot 
fler barn än tidigare som dog på grund av att de var för tidigt födda, vilket 
kan klargöra varför barnen som föddes i hemmet uppvisade högre dödlighet 
under den första levnadsveckan än andra barn. Av tabell 5.5 framgår det att 
dödligheten i såväl andningsorganens sjukdomar som infektionssjukdomar 
var särdeles hög på förlossningsanstalten Vårdhem perioden 1913–1919, som 
var den enda förlossningsinrättning som fanns i Sundvall vid den tiden. De 
höga dödstalen återspeglar framför allt de få dödsfallen på anstalten. Under 
dessa år avled sex av de utomäktenskapliga barnen av sviterna från lungin-
flammation och ytterligare sex utomäktenskapliga barn dog i kikhosta. Det 
blev emellertid mindre vanligt att barn avled i dessa sjukdomar under den 
efterföljande perioden, vilket kan bero på bättre förhållanden såväl på för-
lossningsanstalten som i hemmen i allmänhet. Förutom dessa skillnader visar 
tabellen dessutom att samtliga barn, oavsett var de föddes, utsattes för mindre 
risker som kan sammankopplas med deras uppfödning, vilket den tydligt 
nedgående dödligheten i sjukdomar som påverkade matsmältningsorganen 
kan ses som ett tecken på. 

Inrättningarna och amningen
Som framgått av det tidigare resonemanget påverkas dödligheten under den 
första månaden i stor utsträckning av den direkta förlossningsvården och för-
hållanden som kan relateras till själva förlossningen. Men hur förhåller det sig 
med dödligheten under de resterande elva månaderna av spädbarnets första 
år? Påverkades även den postneonatala dödligheten av den vård som gavs vid 
förlossningen? 

Medan den neonatala dödligheten till stor del beror på händelser som 
inträffar i samband med förlossningen har den postneonatala dödligheten 
en tydligare social karaktär och beror i huvudsak på skador som kan uppstå 
på grund av felaktig vård, dålig hygienisk standard eller felaktig uppfödning. 
Den postneonatala dödligheten påverkas med andra ord i högre utsträckning 
av exogena faktorer. Om exempelvis ett spädbarn inte ammas, avvänjs för 
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tidigt från bröstmjölk eller växer upp i en hälsovådlig miljö så utsätts den 
för yttre risker, som i bästa fall leder till att barnet uppvisar någon form av 
sjukdom, men som i värsta fall leder till spädbarnets död. Under den tid som 
studeras var dessa risker mer omfattande än vad de är i dagens Sverige, och 
påverkade spädbarnen i högre omfattning än vad de gör idag.

I figur 5.3 visas den postneonatala dödligheten i Sundsvall. I förhållande 
till den neonatala dödligheten uppvisar den en betydligt mer markant ned-
gång – från 63 promille till 16 promille under åren 1906 till 1925. Mest dra-
matisk är dessutom nedgången bland de utomäktenskapliga barnen, från 96 
promille till 10 promille. Även bland de barn som föddes inom äktenskapet 
sjönk dödligheten under den andra till tolfte levnadsmånaden, men inte lika 
påtagligt som bland de barn som föddes av ogifta mödrar. I Urban Hjärnes 
undersökning av spädbarnsdödligheten i Västernorrland framkommer det att 
det dessutom skedde en fortsatt tillbakagång av den postneonatala dödlighe-
ten i länets städer även under åren 1928 till 1940. 

Figur 5.3. Postneonatal dödlighet per 1 000 levande födda barn i Sundsvall 1906–
1925.

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundsvalls stadsförsam-
ling, 1906–1926, DDB, Umeå universitet.

Då den neonatala dödligheten analyserades med utgångspunkt i var späd-
barnen föddes framkom det att den steg bland barnen som föddes i hemmet. 
I tabell 5.6 visas den postneonatala dödligheten med utgångspunkt i de skilda 
förlossningsplatserna. Av dessa resultat att döma spelade förlossningsplatsen 
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inte en lika avgörande roll, som för den tidiga dödligheten. Den postneona-
tala dödligheten sjönk oberoende av var barnen föddes. Ser man däremot 
till hur stor minskningen vid respektive förlossningsplats var framgår det att 
nedgången var betydligt mer markant bland de barn som föddes på inrätt-
ningarna. Än en gång är det väsentligt att tänka på att skillnaderna mellan 
födelseplatserna är relativt små. De barn som föddes på lasarettets barnbörds-
avdelning uppvisar dock en särskilt låg postneonatal dödlighet under perio-
den 1920–1925. Bland barnen som föddes på Vårdhem var visserligen den 
postneonatala dödligheten något högre, men däremot var nedgången från 
perioden 1913–1919 till 1920–1925 desto mer påtaglig. Utifrån dessa förhål-
landen är det möjligt att anta att den institutionella förlossningsvården även 
hade viss inverkan på den postneonatala dödligheten.

Tabell 5.6. Postneonatal dödlighet per 1 000 levande födda barn fördelat efter födelseplats 
i Sundsvall 1906–1925. (N= 6780)

Källa: Födelse- och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Sundvalls stadsförsam-
ling, 1906–1925, DDB, Umeå universitet.

Från den andra till den tolfte levnadsmånaden är den kritiska nyföddhets-
perioden passerad och spädbarnsvården och uppfödningen spelar en större roll 
för spädbarnens välmående och överlevnad. Om vi återgår till figur 5.2 och 
tabell 5.5, som visar den dödsorsaksspecifika spädbarnsdödligheten, framgår 
det att dödligheten i sjukdomar som speciellt drabbade spädbarnen under 
dessa elva månader visar en nedgång. Dödligheten i matsmältningsorganens 
sjukdomar sjönk, liksom dödligheten i andningsorganens sjukdomar och i 
infektionssjukdomar. Nedgången är mest tydlig under den senare perioden, 
1920–1925, då lasarettets barnbördsavdelning öppnats för allmänheten. Allra 
mest påtaglig under denna period är dessutom dödlighetsnedgången i sjukdo-
mar som orsakades av rubbningar i matsmältningsorganen. Under denna tid 
förbättrades således spädbarnens levnadschanser under den andra till tolfte 
levnadsmånaden betydligt. Nu återstår dock frågan: kan dessa förhållanden 
– den postneonatala dödligheten och dödlighetsnedgången i dessa sjukdomar 
– ha påverkats av den institutionella förlossningsvården? 

Hemmet Förlossn.- 
inrättn.

Var av på… 
Vårdhem Lasarettet

N ‰ N ‰ N ‰ N ‰

1906-1912 2504 26 - - - - - -

1913-1919 2132 22 179 28 179 28 - -

1920-1925 1210 36 755 21 180 17 575 23
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I barnmorskornas uppgifter ingick det att ge de nyförlösta mödrarna ef-
tervård samt att informera dem om amningens betydelse för spädbarnens 
välmående. Både på förlossningsanstalten Vårdhem och på lasarettets barn-
bördsavdelning var verksamheten helt inriktad på att spädbarnen skulle am-
mas under den tid de vistades med sina mödrar på inrättningen. Det var i 
förebyggande syfte, där bröstmjölken var medlet som skulle leda mot målet 
– en minskad spädbarnsdödlighet bland barnen. På Vårdhem var de nyblivna 
mödrarna tvungna att få ett speciellt intyg från anstaltens läkare om de av 
någon anledning inte ammade sina barn. Hur förekommande det var att 
mödrarna ammade barnen på anstalten har det däremot inte gått att finna 
några uppgifter om.  

Även på lasarettets barnbördsavdelning lades det stor vikt vid att späd-
barnen blev ammade och att amningen fungerade tillfredsställande. I bar-
naföderskornas journaler står det antecknat hur amningen fungerade under 
den tid då modern vistades på avdelningen samt om barnet ammades då 
det lämnade avdelningen tillsammans med modern. Som framgår av tabell 
5.7 ammade den övervägande andelen kvinnor som skrevs ut från lasarettets 
barnbördsavdelning sina barn efter en 10 dagars lång barnsängsvila på av-
delningen. Även amningsstatistik från andra barnbördshus under denna tid 
visar liknande resultat, med närmare 98 procent av samtliga barnaföderskor 
som ammade sina spädbarn efter barnsängstiden på lasarettet.34 Som framgår 
av tabellen var skillnaderna i uppfödningssätt mellan gifta och ogifta kvinnor 
marginella.

Tabell 5.7. Uppfödningssätt bland barnaföderskorna på Sundsvalls lasaretts barnbördsav-
delning 1920–1925. (N=584)

Källa: Barnbördsavdelningens sjukjournaler, Journalarkivet, Sundsvall.

Förutom att det ställdes krav på mödrarna att de skulle amma sina nyfödda 
barn, fick de förmodligen därtill en annan möjlighet att ”lära” sig amma på 
barnbördsavdelningen, än vad de kunde få i hemmet. På avdelningen erbjöds 
de inte bara en mer komfortabel miljö än vad troligen många hem kunde er-

Gifta barnaföderskor Ogifta barnaföderskor Totalt

N % N % N

Enbart bröstet 366 94,6 178 90,3 544 

Konstgjord föda 1 0,2 1 0,5 2

Bröstmjölk och 
konstgjord föda 5 0,3 2 1 7

Okänt 15 3,9 16 8,1 31
Sa 387 99 197 99,9 584
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bjuda. De gavs dessutom en längre tids barnsängsvila, som kanske inte heller 
var lika möjlig att få i hemmiljön. Som framgick av förra kapitlet utnyttjade 
de nyblivna mödrarna som förlöstes vid förlossningsinrättningarna i Sunds-
vall den anstaltsbundna barnsängstiden. Förutom den information och de 
broschyrer mödrarna gavs om amningens fördelar, fick de även möjlighet att 
omsätta denna kunskap till praktisk handling. Det fick givetvis även möd-
rarna i hemmen, men på exempelvis barnbördsavdelningen kan man anta att 
de fick tid att lära in amningstekniken under andra former. Amning är inget 
som fungerar naturligt av sig själv. Det är en känslig process som kan störas av 
många olika faktorer. För att den ska fungera krävs det bland annat lugn, vila 
och tålamod.35 Vila och stillhet stimulerar dessutom mjölkproduktionen som 
tar några dagar, upp till två veckor, innan den fungerar tillfredställande. På 
förlossningsinrättningarna kan man således tänka sig att de nyblivna möd-
rarna gavs en form av lugn och ro, och även en längre tid av vila, som kan ha 
varit nödvändig för att få in rätt amningsteknik och för att få amningen att 
fungera tillfredsställande. Med en fungerande amning kan man dessutom 
anta att en större del av de nyblivna mödrar som skrevs ut från förlossnings-
inrättningarna fortsatte att amma sina barn även då de kom hem. Bröstmjöl-
ken är full av näring som skyddar barnet mot infektioner och andra sjukdo-
mar, men framför allt innehåller den allt ett spädbarn behöver få i sig under 
de första fyra till sex veckorna i livet. Barn som ammas i exempelvis ett par 
veckor får ett bättre skydd mot infektioner som diarréer och luftinfektioner, 
än barn som inte ammas alls.36 Med vetskap om förlossningsinrättningarnas 
inställning till spädbarnens uppfödning, och med kunskap om amningens 
positiva inverkan inte bara på matsmältningssjukdomar utan även på infek-
tioner och andra sjukdomar, är det sannolikt att den institutionella förloss-
ningsvården hade viss inverkan på den postneonatala dödlighetens nedgång. 

Förlossningsvårdens effekter på spädbarnsdödligheten
Peter Ward har studerat två förlossningsavdelningar i Bologna 1880–1940. 
Han menar att spädbarnens ökade överlevnad, och framför allt den perinatala 
dödlighetens minskning, berodde på en kombination av förbättrad medi-
cinsk kunskap och den institutionella förlossningsmiljön å ena sidan, och 
mödrarnas förbättrade hälsotillstånd å andra sidan.37 I föreliggande studie 
vet vi inget om barnaföderskornas hälsa, men däremot är det möjligt att anta 
att den institutionella förlossningsmiljön med dess medicinska beredskap spe-
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lade en viktig roll för både den låga dödligheten under första levnadsveckan 
och den låga neonatala dödligheten, som de barn som föddes vid förloss-
ningsinrättningarna uppvisar extra tydligt under perioden 1920 till 1925. Ef-
ter 1920 fanns det alltid personal tillgänglig på förlossningsinrättningarna då 
en kvinna skulle förlösas. Förlossningsrummen stod färdiga och förberedda 
med sterila förlossningsinstrument liksom steril förlossningssäng samt annat 
som kunde behövas under en förlossning. Det var också enklare att kalla på 
läkare, framför allt på lasarettet, om förlossningen visade sig bli komplicerad. 
Dessa faktorer bör ha påverkat såväl förlossningens gång som spädbarnens 
överlevnad positivt. Den vård som gavs i hemmen kan däremot ha påverkats 
negativt bland annat av indragningarna av barnmorsketjänsterna som skedde 
under den studerade perioden. Både vården under förlossningsprocessen och 
eftervården som skulle ges den nyförlösta modern och barnet kan ha berörts 
av den öppna förlossningsvårdens minskade resurser. Allt detta sammantaget 
kan ha varit bidragande orsaker till den högre neonatala dödligheten bland 
barnen som föddes i hemmen och den lägre neonatala dödligheten bland 
dem som föddes på inrättningarna. Det fanns sannolikt en annan form av 
beredskap i den institutionella miljön, som troligen var svår att uppbringa i 
hemmiljön, och som påverkade både den omedelbara vården av de nyfödda 
spädbarnen och deras ökade överlevnad.

Detta kapitel har även visat att förlossningsinrättningarna sannolikt även 
hade viss inverkan på den postneonatala dödligheten. Den sjönk märkbart 
bland alla barn vid denna tid, oavsett var de var födda. Men allra mest mar-
kant var nedgången bland barn som föddes vid förlossningsinrättningarna. 
En förklaring till denna utveckling kan vara målsättningen att alla nyfödda 
barn skulle ges bröstmjölk. Dessutom kan det ha påverkats av att mödrarna 
fick tid och möjlighet att lära in amningstekniken på inrättningarna, vilket 
kan ha medfört att de även fortsatte att amma barnen efter utskrivningen 
från inrättningarna. En studie från Italien visar hur spädbarnsdödligheten 
sjönk kraftigt i och med att amningsregler infördes för ogifta kvinnor, som 
hade för avsikt att lämna sina spädbarn på barnhem. Vid 1910-talets slut blev 
mödrar som lämnade barn på barnhem tvungna att amma spädbarnen under 
den första tiden. Effekterna på spädbarnsdödligheten lät inte vänta på sig. 
Den sjönk påtagligt och relativt direkt efter införandet av bestämmelsen.38 
Analogt med utvecklingen i Florens är det möjligt att se att den institutionella 
förlossningsvården både direkt och indirekt påverkade dödlighetsnedgången 
i Sundsvall, bland annat genom att inrättningarna stimulerade mödrarna att 
amma sina spädbarn. Särskilt betydelsefulla var inrättningarna, och inled-
ningsvis Vårdhem, för ogifta mödrar som inte hade någon annanstans att ta 
vägen vid förlossningen eller under tiden därefter. År 1906 var spädbarnsdöd-
ligheten bland de utomäktenskapliga barnen 145 promille. 1925 hade den 
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sjunkit med närmare två tredjedelar till 54 promille. En större andel av de 
utomäktenskapliga barnen föddes vid förlossningsinrättningarna, varför det 
finns all anledning att anta att de påverkades både av den direkta förloss-
ningsvården som gavs vid anstalterna och av anstalternas indirekta påverkan 
på spädbarnens uppfödning.39 

Som framgår av Axel Höjers inledande citat är emellertid spädbarns-
dödlighetens nedgång ett resultat av ett samspel mellan flera omständigheter. 
I denna avhandling har endast förlossningsvårdens direkta och indirekta in-
verkan på spädbarnsdödlighetens nedgång undersökts, som visade sig ha viss 
betydelse för spädbarnens ökade överlevnad i Sundsvall. Men som Höjer be-
tonar påverkas spädbarnens överlevnad av olika faktorers samverkan. Med 
exempelvis införandet av 1917 års lag om barn utom äktenskapet förändrades 
de ekonomiska förhållandena för flertalet ogifta mödrar, som kan ha inverkat 
på spädbarnens överlevnad. Sannolikt medförde bidragen från barnafäderna 
att mödrarna hamnade i en helt annan ekonomisk sits än tidigare, vilket 
kan ha påverkat såväl förhållandena vid tiden för förlossningen som deras 
möjligheter att ta hand om sina barn efter förlossningen. Nutida studier av 
samhällen där spädbarnsdödligheten fortfarande är hög visar dessutom att 
moderns utbildning och kunskaper om exempelvis amningens positiva egen-
skaper är väsentliga faktorer som påverkar spädbarnsdödligheten. Även råd-
givningskampanjen om spädbarns vård och uppfödning, som intensifierades 
under 1900-talets början, kan därför ha bidragit till att spädbarnens hälsa 
förbättrades.40 Det finns således många faktorer och omständigheter som 
kan diskuteras som bidragande orsaker till spädbarnens ökade överlevnad. I 
WHO:s hälsorapport från 2005, Make every mother and child count, framhålls 
emellertid att institutionell förlossningsvård där förlossningarna övervakas av 
medicinskt utbildade barnmorskor, som har uppsikt över både förlossnings-
processen och modern och det nyfödda barnet efter förlossningen, är av av-
görande betydelse för såväl mödrarnas som spädbarnens överlevnad. Många 
av världens fattiga länder, där mödra- och spädbarnsdödligheten fortfarande 
är påtaglig, kan varken erbjuda förebyggande mödravård eller adekvat medi-
cinsk förlossningsvård. Det är ett omfattande problem som görs tydligt i den 
påfallande globala skillnaden i mödra- och spädbarnsdödlighet, enligt rap-
porten.41 Även om förlossningsvården endast utgör en omständighet som kan 
förbättra spädbarnens levnadsutsikter, så framgår det av WHO:s rapport att 
den är synnerligen väsentlig både för mödrars och för spädbarns överlevnad.
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Kapitel 6 
 

FRÅN PRIVAT TILL OFFENTLIG 
FÖRLOSSNINGSVÅRD  

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Denna avhandling har behandlat förlossningsvårdens institutionalisering 
i Sundsvall under 1900-talets tre första decennier. Tidsmässigt har stu-

dien omfattat en period i den svenska historien då statens ansvar och inflytan-
de över medborgarna ökade och gränsen mellan privat och offentligt försköts. 
Vid 1930-talets slut lade befolkningskommissionen fram en rad betänkanden 
med krav, som omfattande stora delar av familjepolitikens område. Dessa 
beslut är centrala för att förstå den inriktning den institutionella förlossnings-
vården fick under välfärdstatens framväxt, efter 1930-talet. Men för att förstå 
hur förlossningsvårdens område utvecklades innan dessa beslut togs är det vä-
sentligt att se till tiden före välfärdsstatens och folkhemmets formativa skede, 
innan förlossningsvården blev ett statligt ansvars- och intresseområde. Detta 
har också varit det övergripande syftet med föreliggande avhandling – att 
beskriva utvecklingen av den institutionella förlossningsvården under 1900-
talets början, med fokus på övergången från hem- till anstaltsvård.

Med Sundsvall som lokalhistoriskt exempel har avhandlingen dessutom 
haft för avsikt att visa hur lokala förutsättningar och omständigheter bidrog 
till förlossningsvårdens utformning och förändring. I inledningskapitlet de-
finierades tre frågekomplex, där det ena har varit inriktat på att analysera 
förlossningsvårdens institutionalisering, det andra på barnaföderskornas del 
i denna process och det tredje på hur spädbarnen påverkades av den institu-
tionella förlossningsvården. Med utgångspunkt i dessa tre problemområden 
samt avhandlingens institutionalistiskt aktörsinriktade perspektiv skall nu 
denna studie avslutningsvis summeras i en sammanfattande diskussion.
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Förlossningsvårdens institutionalisering
Fram till 1900-talets början var det mest förekommande att förlossningar 
skedde i hemmen. Endast om förlossningen föregicks av komplikationer eller 
om operativa ingrepp var nödvändiga fick förlossningen ske på sjukhus – allt 
i enlighet med gällande sjukhuspraxis. Efter sekelskiftet 1900 skedde det dä-
remot förändringar inom förlossningsvården, vilken gör att den studerade 
tiden i flera avseenden kan karaktäriseras som en övergångsperiod. Exempel-
vis etablerade sjukhusen i de större städerna speciella förlossningsavdelningar 
där normala förlossningar kunde äga rum. Även mindre förlossningshem 
öppnades runt om i landet i både privat och offentlig regi, vid vilka barnafö-
derskor togs emot för normala förlossningar. I Sundsvall inrättades 1913 en 
provisorisk förlossningsanstalt, som i huvudsak var till för stadens fattiga och 
ogifta gravida kvinnor. Denna anstalt var dessutom en kombinerad barn-
upptagningsanstalt, vilket innebar att den fungerade som ett slags asyl för 
ogifta nyblivna mödrar och deras spädbarn efter förlossningen. Det var en 
kommunal verksamhet. En anledning till dess tillblivelse var att de styrande 
i staden ansåg det olämpligt att fattiga kvinnor blev förlösta på fattighusets 
sjukavdelning bland kroniskt sjuka fattighjon, något som varit brukligt dess-
förinnan. År 1920 öppnade dessutom lasarettet en allmän barnbördsavdel-
ning. Även den var till en början provisorisk. Under en tid fanns det såle-
des två temporära förlossningsverksamheter, den ena i stadens regi och den 
andra under landstingets ledning. När väl institutionella förlossningsplatser 
fanns att tillgå skedde det en påtaglig och snabb övergång från hemförloss-
ning till förlossning vid någon av de två inrättningarna. Tidigare studier av 
utvecklingen i andra svenska städer har visat på en motsvarande övergång 
till anstaltsvård då barnbördsavdelningar och förlossningshem etablerades för 
allmänhetens barnaföderskor under 1900-talets början.1 Vanligen framhålls 
1930-talets slut och 1940-talets början som den tid då övergången till anstalts-
vård vid förlossning inträffade i Sverige. Då skedde den nationella institu-
tionaliseringen. Föreliggande studie har emellertid visat att den föregicks av 
utvecklingen i städerna. 

I Sundsvall karaktäriserades utvecklingen av en snabb övergång från hem-
förlossning till anstaltsförlossning. Strukturer och institutionella förändring-
ar brukar ofta beskrivas som sega och långsamma. Övergången från en tradi-
tion, ett tankesätt, en norm till en annan tar vanligen lång tid. Av historien 
vet vi dock att det kan ske plötsliga och markanta förändringar. Men hur sker 
dessa förändringar och vad fick barnaföderskornas att ändra inställning till 
var förlossningen skulle ske? I det inledande kapitlet citerades Douglass C. 
North, som menar att den institutionella utvecklingen är nyckeln till förstå-
elsen av historisk förändring. För att förstå denna process måste man synlig-
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göra institutionerna inom ramen för den historia man vill skildra. När North 
talar om institutioner menar han de samhälleliga spelregler, normer och lag-
verk som styr människors handlande. I sin teori om institutionell förändring 
betonar han samspelet mellan ekonomi och politik, där de politiska besluten 
styr de formella institutionerna, lagarna. Vid den tid som studeras i förelig-
gande studie förändrades det ramverk som omgärdade barnafödandet genom 
olika parallella händelser, som bland annat påverkades av politiska beslut på 
olika nivåer. Under den studerade perioden tillkom det varje lokalsamhälle 
att forma och utveckla den lokala institutionella förlossningsvården. Det var 
däremot länge oklart vem, eller vilken instans, som skulle ansvara för den 
anstaltsbundna, institutionella förlossningsvården. Det var inte givet att detta 
ansvar skulle åligga landstinget. I 1928 års sjukhuslag stod det inget om att 
sjukhusen, eller landstingen, var skyldiga att erbjuda anstaltsvård vid förloss-
ning. Det hindrade därför inte kommuner eller privata organisationer från 
att ta på sig en viss del av detta ansvar genom att driva egna förlossningshem. 
Vid 1937 års riskdag blev det däremot beslutat att det var ett statligt ansvars-
område. Ett viktigt steg i övergången från kommunerna till landstingen 
togs emellertid i och med införandet av distriktsbarnmorskesystemet 1919. I 
samband med det minskade antalet stadsanställda barnmorskor i Sundsvall, 
samtidigt som deras geografiska ansvarsområde ökade. Färre barn föddes i 
Sundsvall och fler kvinnor valde att förlösas på förlossningsinrättningarna. 
Det fick barnmorskestyrelsen och de styrande i staden att befara att hem-
förlossningarnas tid snart skulle vara förbi, varför indragningar av barnmor-
sketjänster ansågs motiverat.

I Norths institutionaliseringsteori ges människors handlande och ageran-
de, som skapar både de formella och informella institutionerna, avgörande 
betydelse för förändring. Det mänskliga samspelet inom de ramar som de 
institutionella restriktionerna omfattar är således väsentliga. Enligt den ti-
dens samhällsbetraktare och läkare skedde övergången till förlossningsinrätt-
ningarna utan att någon kampanj eller propaganda hade bedrivits för denna 
vårdform. Det var barnaföderskornas önskan om anstaltsförlossning som led-
de till övergången.2 Signild Vallgårda framhåller emellertid att den nationella 
institutionaliseringen skall ses som en kombination av barnaföderskornas 
vilja och politikernas beslut. Hon har studerat den nationella institutionalise-
ringen på 1940-talet och menar att politikernas önskan om att modernisera 
samhället och främja befolkningsutvecklingen ledde till en rad satsningar, 
som påverkade utbyggnaden av den nationella institutionella förlossnings-
vården.3 Även för Sundsvalls del påverkade de lokala politikerna institutio-
naliseringsprocessen på olika sätt. Flera av politikerna uppvisade emellertid 
något av en konservativ inställning till kommunala åtgärder, vilket hade in-
verkan på den politiska beslutsprocessen och för hur frågan om utvecklandet 
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av den institutionella förlossningsvården hanterades. Motståndet bland vissa 
av stadsfullmäktiges ledamöter till att överlämna barnbördshusdonationen 
till landstingets verksamhet, medförde att den institutionella förlossnings-
vårdens utveckling både försvårades och försenades. Även i förhållande till 
andra moderskapspolitiska frågor intog stadsfullmäktige generellt en pas-
siv inställning. Den attityd som stadsfullmäktige visade med sitt politiska 
agerande kan betraktas som ett uttryck för den tidens genusordning. Frågor 
som rörde kvinnor och barn var inte ett prioriterat område inom den lokala 
kommunpolitiken, vilket belyser den tidens manliga normerande struktur 
som genomsyrade det politiska beslutsfattandet. Förutom de ”motsträviga” 
lokalpolitikerna fanns det ledamöter i stadsfullmäktige som var av en annan 
åsikt än de som förde barnbördshusdebatten från dess fokus. Genom heta 
diskussioner försökte dessa övertala och få dem att ändra sin ståndpunkt i frå-
gan. Frågan fick slutligen en lösning – tjugo år efter att lasarettsdirektionen 
lämnade in sin första ansöka kom barnbördshusdonationen till den använd-
ning som det var tänkt.

Inom anglosaxisk forskning framställs vanligen läkarna som de drivande 
aktörerna i utvecklingen av förlossningsvårdens medikalisering och institu-
tionalisering. Barnmorskorna och barnaföderskorna gestaltas däremot oftast 
som offer för den manliga dominansen och makten.4 Även Lisa Öberg lyf-
ter fram detta perspektiv när hon beskriver den svenska utvecklingen. Hon 
menar dessutom att institutionaliseringen innebar att läkarnas makt, som ti-
digare varit stor, ökade ännu mer.5 I den lokala praktiken är varken de lokala 
läkarnas makt eller betydelse för institutionaliseringen lika tydlig. I Sverige 
fanns det relativt få läkare. Dessa fanns främst i de större städerna och fram-
för allt i Stockholm. Den betydelse läkarna i Stockholm hade, som på ett 
annat sätt var en del av den nationella läkardebatten på riksplanet, går inte 
att direkt jämföra med den funktion läkarna hade på det lokala planet. Lasa-
rettets överläkares betydelse för utvecklingen skall emellertid inte förringas. 
Han skall ses som en av de aktörer som drev institutionaliseringen av förloss-
ningsvården framåt, men han var på intet sätt ensam. Flera lokala aktörers 
handlande var minst lika väsentligt. Som exempel kan nämnas den grupp 
filantropiskt inriktade kvinnor som donerade medlen och på så vis gjorde 
barnbördshusfrågan till en politisk fråga. Även de politiker som kämpade för 
att kunna överlämna donationen till landstinget skall ses som viktiga för för-
ändringen. Lokala aktörer var således betydelsefulla för förlossningsvårdens 
utveckling och påverkade den på skilda sätt och med olika medel.

I belysningen av de lokala aktörerna och deras betydelse för den insti-
tutionella förlossningsvårdens utveckling kan man utläsa en kamp mellan 
olika intressen. Skilda aktörer drog åt var sitt håll för att få gehör för sina 
åsikter. I denna kamp, mellan de skilda åsiktslägren, framträder stadens 
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barnaföderskor. De intog något av en vågmästarroll, där deras handlande var 
avgörande för förlossningsvårdens utveckling. I den lokala praktiken är det 
uppenbart att de i ett tidigt skede tog till sig den institutionella förlossnings-
vården. De accepterade de två förlossningsinrättningarna, som etablerades i 
staden. Det medförde att inrättningarna från början drogs med platsbrist och 
ständiga överbeläggningar. Så var det på förlossningsanstalten Vårdhem och 
på lasarettets barnbördsavdelning. Så verkar det även ha varit vid de flesta 
förlossningsinrättningar som etablerades vid denna tid.6 Platsbrist och över-
beläggningar uttrycker att det fanns ett behov av institutionella förlossnings-
platser bland den tidens barnaföderskor. Förändringarna inom förlossnings-
vården formulerades visserligen uppifrån, men påverkades av det behov som 
barnaföderskorna gav uttryck för underifrån.

Barnaföderskornas del i processen
För att organisationer och verksamheter, som förlossningsinrättningarna i 
Sundsvall, skall bli godkända så framhålls det inom den institutionella teorin 
att det krävs att de lever upp till omgivningens förväntningar och anpassar 
sig till omgivningens krav. Att döma av utvecklingen i Sundsvall och barna-
föderskornas tidiga övergång till inrättningarna får man uppfattningen av 
att de kunde erbjuda något som hemmen inte kunde. Med Lars Magnusson 
kan man förenklat uttrycka det som att den institutionella förändringen sker 
emellan två poler, där den ena polen representerar resurser och den andra 
behov. Då resurser omfördelas eller förändras och nya behov eller preferenser 
uppstår kan en institutionell förändring ske.7 Under den studerade perioden 
skedde det en form av omfördelning av resurser inom förlossningsvården. 
Med den sjunkande nativiteten och genom politiska beslut minskade antalet 
barnmorskor som kunde komma till hemmen. Resurserna inom den öppna 
förlossningsvården förändrades och begränsades. Inom den anstaltsbundna 
förlossningsvården kan man emellertid säga att resurserna ökade. Först och 
främst öppnades två förlossningsinrättningar med vårdplatser för ett antal 
barnaföderskor, med särskilda förlossningsrum och med tillgänglig personal. 
Vid lasarettets barnbördsavdelning fanns det därtill tillgång till läkare och 
medicinsk utrustning. Visserligen ökade inte antalet vårdplatser, de ständiga 
överbeläggningarna till trots. Det var en följd av den långdragna politiska 
debatten om barnbördsdonationens användning. Ändå ökade antalet barna-
föderskor vid inrättningarna. När barnbördshusfrågan var löst och lasaret-
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tet kunde öppna det nya moderna barnbördshuset, ökade andelen anstalts-
förlossningar än mer markant. 

Möjligheterna att föda barn i hemmen begränsades till viss del, samti-
digt som etablerandet av förlossningsanstalten och barnbördsavdelningen 
medförde att barnafödandets arena vidgades. Fler möjligheter och alterna-
tiv kunde erbjudas barnaföderskorna. Det ramverk som omgav barnafödan-
det förändrades således. Sannolikt förändrades även barnaföderskornas syn 
på barnafödandet vid denna övergångstid, liksom deras behov och åsikter 
om var förlossningen skulle ske. Denna studie har dock visat att Sundsvalls 
barnaföderskor bestod av en synnerligen heterogen samling kvinnor. Av den 
anledningen är det svårt att förenklat skildra vad som fick dem att välja det 
ena alternativet framför det andra. Med barnavårdsinspektris Ester Carlssons 
beskrivningar av de ogifta barnaföderskorna är det tydligt att de befann sig i 
mycket skilda sociala och ekonomiska situationer, som satte gränser för deras 
handlande. Det framgår att vissa av de ogifta kvinnorna var i en särdeles soci-
alt och ekonomiskt utsatt belägenhet, som gav dem små och begränsade val-
möjligheter. Andra ogifta kvinnor levde under relativt stabila förhållanden, 
både socialt och ekonomiskt, vilket gav dem större möjligheter att både påver-
ka sin situation och göra olika former av val. Att beskriva barnaföderskornas 
situation är därför en komplex uppgift eftersom ytterligheterna är möjliga att 
finna. Å ena sidan kan man finna barnaföderskor som varken kunde ta hand 
om sig själva eller hade en familj som kunde ge socialt eller ekonomiskt stöd. 
Dessa kvinnor kan karaktäriseras som offer för rådande strukturer och om-
ständigheter, där deras möjligheter att välja förlossningsplats framställs som 
mycket små. Å andra sidan kan man finna barnaföderskor som både socialt 
och ekonomiskt befann sig i en mycket trygg miljö, där förlossningsvårdens 
arena med tiden vidgades och gav dem fler alternativ och ett större utbud av 
förlossningsplatser. Dessa kvinnor kan snarare beskrivas som banbrytare där 
de valde den förlossningsplats som passade dem bäst, efter deras egna syften. 
Bilden av barnaföderskan vid denna tid är således inte endimensionell, utan 
snarare mångfacetterad och nyansrik.

Trots barnaföderskornas skilda utgångsläge förefaller dock materiella och 
sociala orsaker främst ha påverkat dem i deras val av förlossningsplats. En 
anledning som kan ha motiverat kvinnornas till anstaltsförlossning kan sam-
mankopplas med en förändrad syn på hemmet som förlossningsplats. Vid 
denna tid var bostädernas standard generellt sett låg. De samtida bostads-
undersökningarna i Sundsvall visar dessutom att bostadssituationen för fler-
talet barnfamiljer var undermålig. Många familjer bodde trångt och sanitärt 
olämpligt. Under de dyrtider som rådde och med den höga arbetslösheten 
på 1920-talet förvärrades säkerligen boendestandarden. Dåliga och trånga 
bostäder hängde vanligen samman med dålig familjeekonomi. Med 1900-



135

FRÅN PRIVAT TILL OFFENTLIG FÖRLOSSNINGSVÅRD – SAMMANFATTANDE DISKUSSION

talet och med de nya antiseptiska och hygieniska kunskaperna ställdes det 
dessutom större krav på bostadens beskaffenhet då en förlossning skulle ske 
i hemmet. Oavsett hur bostaden var förskaffad, var det barnmorskans skyl-
dighet att skapa en kliniskt ren och desinficerad förlossningsmiljö i hemmet. 
Kraven gick emellertid inte alltid att förena med den rådande boendemiljön. 
Däremot kan dessa hygieniska riktlinjer, som barnmorskan hade att följa, 
medverkat till en förändrad syn på bostaden som den ideala förlossnings-
miljön. När det fanns andra förlossningsplatsalternativ till hemmet, sågs 
kanhända hemmet inte som den mest lämpliga och kliniskt rena miljö att 
bli förlöst i. Förutom de kvinnor som hade tillgång till ett hem visar barna-
vårdsinspektris Carlssons fallbeskrivningar exempel på kvinnor som befann 
sig i den belägenheten att de inte hade en bostad. För de bostadslösa gravida 
kvinnorna fyllde Vårdhem en viktig funktion. Behov av en förlossningsplats 
skild från hemmet, om det fanns ett hem, kan således ha varit ett motiv till 
varför barnaföderskorna övergick till förlossningsinrättningar.

I denna studie har den anstaltsbundna barnsängstiden diskuterats som 
en möjlig anledning till varför kvinnorna såg fördelar med institutionell för-
lossningsvård. Det är ett motiv som inte skall underskattas. Tiden på förloss-
ningsinrättningarna efter förlossningarna gav barnaföderskorna möjlighet att 
vila och samtidigt en paus från det vardagliga livet med allt vad det innebar. 
Studien har visat att Sundsvalls barnaföderskor utnyttjade denna form av 
anstaltsbunden ledighet. Ett annat motiv till valet av förlossningsplats går att 
finna i betydelsen av trygghet i samband med förlossningen. I 1941 års barn-
morskeutredning framhåller distriktsbarnmorskorna att risken att inte kunna 
räkna med barnmorskans hjälp i hemmet var en väsentlig anledning till var-
för kvinnor valde att bli förlösta på någon inrättning.8 I den lokala praktiken 
är det möjligt att se att fler kvinnor vände sig till Vårdhem i samband med att 
anstalten anställde en utbildad barnmorska som fanns där dygnet runt. Även 
på barnbördsavdelningen fanns det alltid personal närvarande, vilket kan ha 
skapat en känsla av trygghet. Det fanns en medvetenhet om de risker som 
omgärdade förlossningen. Om de gravida kvinnorna hade möjlighet sökte de 
sig sannolikt till det alternativ som var minst riskfyllt. Föreföll situationen 
tryggare och mindre riskfylld på förlossningsinrättningarna kan man således 
anta att de vände sig till dessa istället för att bli förlösta i hemmet. 

Boendesituationen, barnsängstiden samt tryggheten i samband med för-
lossningen har diskuterats som möjliga motiv till varför kvinnorna övergick 
från hem- till anstaltsförlossning. Även andra anledningar kan framhållas, 
men de nämnda har uppfattats som mest centrala för den svenska utveck-
lingen. I USA skedde institutionaliseringen av förlossningsvården vid ungefär 
samma tid som i Sverige. I den amerikanska kontexten betonas däremot sjuk-
husens tillgång till specialister, det senaste inom obstetriken och, framför allt, 
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deras större utbud av smärtstillande medel som de mest avgörande motiven 
till varför amerikanska kvinnor övergav hemmen för förlossningsinrättning-
arna.9 I den svenska förlossningsvården hade de medicinska aspekterna inte 
samma genomslagskraft. I Sverige var det ovanligt att ge smärtlindring vid 
normala förlossningar vid denna tid. Endast vid operativa ingrepp eller vid 
andra former av komplicerade förlossningar kunde bedövning ges. Smärt-
lindring, eller smärtstillande medel, var således inget som erbjöds de svenska 
kvinnorna vid förlossningsinrättningarna under den studerade perioden.10 
Dessutom fanns det sällan obstetriker vid de lokala landsortssjukhusen och 
inte heller introducerades det några obstetriska nyheter vid den tid som stude-
ras. Av dessa anledningar kan de medicinska motiven till att söka anstaltsvård 
ses som mindre betydande i den lokala, och svenska, kontexten. Trots det såg 
barnaföderskorna fördelar med förlossningsinrättningarna. Det medförde 
att den traditionella förlossningsplatsen – hemmet – övergavs till förmån för 
inrättningarna, som idag kan betraktas som den traditionella förlossnings-
platsen.

Av den lokala praktiken kan man dessutom utläsa att kvinnorna nytt-
jade inrättningarna för sina egna syften. Här får utvecklingen på förlossnings-
anstalten Vårdhem stå som exempel. Den etablerades som en fattigvårdsin-
rättning. Under verksamhetens inledande år fungerade anstalten som det var 
planerat, men ganska snart började även gifta bemedlade kvinnor att förlösas 
där. Efter ett tag var dessa dessutom i majoritet. Verksamheten övergick från 
att ha varit en fattigvårdsinrättning till att bli ett allmänt förlossningshem. 
Även Lara Marks finner en liknande utveckling i London där gifta kvinnor, 
som inte var i behov av fattigvårdsunderstöd, började utnyttja fattigvårdsin-
rättningarna för förlossningar. De var däremot i behov av en förlossningsplats, 
som var skild från hemmet.11 Även till Vårdhem kom med tiden både fattiga 
ogifta kvinnor och gifta bemedlade kvinnor. Liknande var förhållandena på 
lasarettets barnbördsavdelning, där gifta och ogifta kvinnor från samhällets 
alla sociala skikt samlades för att föda barn. På samma sätt utjämnades de 
sociala skillnaderna mellan barnaföderskorna med tiden även vid andra barn-
bördsavdelningar och förlossningshem, då inrättningarna blev ett alternativ 
för gifta och välsituerade kvinnor.12 

Barnaföderskorna framställs ibland som passiva mottagare av de föränd-
ringar som skedde inom förlossningsvården. I vissa studier förutsätts det att 
kvinnorna inte ville bli förlösta vid förlossningsinrättningarna, att institutio-
naliseringen per se innebar att kvinnorna hamnade i en underordnad ställ-
ning.13 Lisa Öberg framhåller exempelvis att institutionaliseringen innebar 
att barnaföderskorna förlorade den handlingsfrihet och möjlighet att påverka 
förlossningens gång, som de tidigare haft i hemmet.14 Även om kvinnorna 
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hade större överblick över förlossningen i hemmet och kände sig trygga i 
hemmiljön, valde dock fler och fler kvinnor att föda barn på förlossnings-
inrättningarna. Det är lätt att uppfatta de studier som intar en kritisk håll-
ning till medikaliseringen och institutionaliseringen av förlossningsvården 
som att de tenderar att inte se de kvinnor som accepterade den institutionella 
förlossningen – de kvinnor som föredrog anstalterna framför hemmen. I ana-
lysen av den lokala praktiken är det svårt att utläsa ett allmänt motstånd till 
inrättningarna, som borde ha uppenbarats om kvinnorna kände sig tvingade 
till att föda barn på där.15 Därför blir det något missvisande att enbart fram-
ställa barnaföderskorna som offer för, eller passiva mottagare av, förändring-
arna som skedde inom förlossningsvården. De bör snarare ses som både mot-
tagare av de åtgärder som togs inom förlossningsvården och som handlande 
aktörer som påverkade utvecklingens gång. 

Institutionaliseringens inverkan på 
spädbarnsdödligheten
I den nationella samtida debatten framhölls vanligen den dåliga boende-
miljön som av central betydelse för den höga spädbarnsdödligheten, med 
undantag av barnaföderskornas allmänna sociala förhållanden. Det ställdes 
krav på att staten skulle initiera olika former av åtgärder för att förhållan-
dena bland landets barnaföderskor och deras nyfödda barn skulle förbättras. 
Både privata organisationer och lokala myndigheter observerade emellertid 
de problem många gravida kvinnors ställdes inför vid tiden för förlossningen. 
Förlossningshem och andra former av förlossningsinrättningar etablerades. 
Dessa förändringar skapade, som nämnts, nya möjligheter även för fattiga 
och ogifta mödrar, då de oftast kunde stanna med sitt barn vid någon av 
dessa inrättningar för en tid efter förlossningen. Vikten av att stärka ban-
det mellan modern och barnet var ett av samtidens socialpolitiska medel för 
att minska spädbarnsdödligheten. Det var även syftet med verksamheten vid 
Vårdhem – att medverka till att modern kunde vara med spädbarnet, amma 
det och på så sätt påverka spädbarnets överlevnad. Men vilken effekt hade 
dessa inrättningar på spädbarnens överlevnad? Bidrog de till att spädbarns-
dödligheten sjönk? 

I studier av spädbarnsdödligheten i Sundsvall under 1800-talet fram-
kommer det att den vård de utbildade barnmorskorna gav vid förlossningen 
hade effekt på spädbarnens överlevnad.16 I dessa studier ställs de outbildade 
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hjälpgummornas vård med grund i folkliga traditioner mot de utbildade barn-
morskors medicinska kunskaper. Användandet av antiseptiska medel och 
möjligheten att använda förlossningsinstrument lyfts fram som avgörande för 
dödlighetsnedgången. I föreliggande studie har däremot den vård som gavs i 
hemmen av utbildade barnmorskor ställts mot den vård som gavs av utbildade 
barnmorskor vid förlossningsinrättningarna. Det har dessutom tydliggjorts 
att det finns ett samband mellan den institutionella förlossningsvården och 
spädbarnens ökade överlevnad. Detta samband är särskilt tydligt vid analy-
sen av den neonatala dödligheten. De barn som föddes vid förlossningsinrätt-
ningarna uppvisade både en lägre neonatal dödlighet och en lägre dödlighet 
under den första levnadsveckan jämfört med de andra barnen. Dessutom 
sjönk den tidiga dödligheten under den studerade perioden bland de barn 
som föddes på inrättningarna. Barnen som föddes i hemmen hade, tvärt om, 
en stigande dödlighet under den första levnadsveckan. De avled främst av att 
de var för tidigt födda eller att de hade en medfödd svaghet, dödsorsaker som 
ökade med tiden bland dessa barn. Resultaten är i sig beaktansvärda, med 
tanke på att lasarettet tog emot en större andel förlossningsfall där risken för 
skador i samband med förlossningen var stora. Dessutom förlöstes en större 
andel av de ogifta kvinnorna på inrättningarna, vars barn vanligen hade en 
högre dödlighet än inomäktenskapliga barn. 

Dödligheten under första levnadsveckan, och även under första månaden, 
påverkas i hög utsträckning av den medicinska vård som ges vid förlossningen 
och den närmaste tiden därefter. Att dödligheten under första veckan mins-
kade bland barnen som föddes på förlossningsinrättningarna kan ses som ett 
resultat av att det fanns en större beredskap i den institutionella miljön, både 
i form av medicinsk utrustning och i form av personalresurser. Inrättningar-
nas barnmorskor, som alltid fanns på plats, hade kanske större möjlighet att 
ha uppsikt över förlossningsprocessen från början samt upptäcka eventuella 
komplikationer eller avvikelser i förlossningsförloppet i tid. Det fanns för-
modligen även en annan slags beredskap att vårda och övervaka spädbarn 
som blivit medtagna av förlossningen på inrättningarna, framför allt på lasa-
rettets barnbördsavdelning. 

Inom den öppna förlossningsvården minskade däremot resurserna under 
den studerade perioden. Vid 1920-talets slut fanns det en stadsdistriktsbarn-
morska anställd som ansvarade för hemförlossningarna i Sundsvalls stad. 
Den stigande neonatala dödligheten, och framför allt den stigande dödlighe-
ten under första levnadsveckan, bland barnen som föddes i hemmen kan ha 
varit ett resultat av dessa nedskärningar. Kanhända hann inte barnmorskan 
alltid till hemmen i tid för att kunna observera förlossningsprocessen från 
dess början och för att upptäcka eventuella komplikationer. Även möjligheten 
att stanna efter förlossningen för att övervaka både barnet och modern kan 
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ha påverkats av att det fanns få barnmorskor, som kunde komma till hem-
men. I hemmen fanns det troligen inte samma förutsättningar att ta hand 
om svårare förlossningsfall eller spädbarn som påverkats av förlossningen och 
var i behov av extra övervakning och omsorg. Inte heller fanns den nära till-
gången till läkare eller medicinsk utrustning, som kunde behövas vid svårare 
förlossningar eller för att ta hand om spädbarn som var medtagna efter en 
svår förlossning. 

Förutom att assistera under förlossningen ingick det även i barnmorskor-
nas uppgifter att informera barnaföderskorna om amningens betydelse för 
spädbarnens välmående. För isländska förhållanden visar Ólöf Garðarsdóttir 
att nedgången av den extremt höga spädbarnsdödligheten var en effekt av 
barnmorskornas förmåga att påverka och uppmuntra mödrarna att amma 
sina nyfödda spädbarn. Det medförde en påtaglig nedgång av den postneo-
natala dödligheten.17 Edvinsson, Rogers och Brändström visar emellertid att 
barnmorskornas närvaro vid hemförlossningarna i Sundsvall under 1800-ta-
lets slut hade ytterst liten effekt på den postneonatala dödligheten.18 I förelig-
gande studie finns det emellertid anledning att anta att den institutionella 
förlossningsvården hade viss effekt även på den postneonatala dödligheten. 
Den sjönk visserligen bland alla barn under den studerade perioden, men 
mest påfallande var nedgången bland de barn som föddes på förlossnings-
inrättningarna. Inrättningarnas inriktning på att mödrarna skulle amma 
sina nyfödda barn ha kan varit en anledning till dessa förhållanden. Den 
anstaltsbundna barnsängstiden gav mödrarna därtill möjlighet att praktisera 
den amningskunskap de fått sig till del under andra former än vad hemmen 
förmodligen kunde ge. Bröstmjölken skyddar mot olika former av infektioner 
och diarréer och var av den anledningen extra betydelsefull för spädbarnen 
vid denna tid, då risken för att smittas av bakterier genom mat eller dryck var 
stor för barnen. Det var vanligt att de drabbades av olika former av sjukdo-
mar på grund av att de utsattes för risker i samband med för tidig avvänjning 
till fast föda eller för att mjölkblandningen de drack ur flaska var av dålig 
kvalitet. Vid denna tid var därför bröstmjölken ytterst betydelsefull för späd-
barnens överlevnad. Eftersom amningen hade en så framträdande plats på in-
rättningarna, och de barn som föddes vid dessa uppvisade en ökad överlevnad 
under det första spädbarnsåret, är det därför sannolikt att den institutionella 
förlossningsvården även påverkade den postneonatala dödligheten. 



140

KAPITEL 6

Från privat till offentlig angelägenhet
1930-talet kännetecknas av en befolkningspolitisk oro, som orsakades av de 
fallande födelsetalen. Sverige hade den lägsta nativiteten i världen och med 
makarna Myrdal talades det om en kris i befolkningsfrågan. 1935 års befolk-
ningskommission fick i uppdrag att förutom att utreda befolkningsfrågan 
även föreslå åtgärder som skulle förbättra förhållandena för landets barna-
föderskor, mödrar och barnfamiljer. Moderskapspolitiska frågor hade varit 
föremål för uppmärksamhet sedan seklets början, men först vid 1937 års riks-
dag fattades det beslut som fick avgörande betydelse för såväl landets barna-
föderskor och mödrar som den institutionella förlossningsvården. Riksdagen 
beslutade om fri förlossningsvård och förebyggande mödra- och barnavård 
till alla barnaföderskor, om statligt ekonomiskt stöd till alla barnaföderskor 
vid barnsbörd och om statsstöd till utbyggnaden av den slutna, institutionel-
la, förlossningsvården samt till driften av dessa förlossningsanstalter.19 Dessa 
beslut var betydande för den svenska offentliga förlossningsvården liksom 
för den förebyggande mödra- och spädbarnsvården. Av den anledningen an-
såg den samtida läkaren Otto Gröné att 1937 års riksdag borde utnämnas 
till mödrarnas och barnens riksdag.20 Vid denna riksdag blev således förloss-
ningsvården, liksom andra moderskapspolitiska områden, en statlig angelä-
genhet och ett statligt ansvarsområde. 

Från sekelskiftet 1900 fram till denna riksdag stod den institutionella för-
lossningsvården på gränsen mellan att vara ett privat eller ett offentligt an-
svarsområde. Under den tid som studerats har det framgått att barnafödandet 
övergick från att ha skett i barnaföderskornas hem till att ske vid de offentliga 
institutionella förlossningsinrättningarna. Dessutom övergick ansvaret både 
för förlossningsvården i hemmen och för den institutionella förlossningsvår-
den till att bli ett offentligt ansvar och blev med 1937 års riksdag ett statligt 
intresseområde. Barnafödandet övergick från att ha varit en privat angelägen-
het till att bli ett offentligt intresse. Under den studerade perioden framstår 
det som att staden och landstinget befann sig i en slags gråzon, där det var 
otydligt hur de skulle agera och vem som skulle ansvara för den institutionella 
förlossningsvården. Ingen instans hade ett direkt ansvar för utvecklingen av 
den slutna förlossningsvården. I övergångsperioden kan emellertid den kom-
munala förlossningsanstalten ses som ett mellanled i institutionaliseringen av 
barnafödandet, och även som ett led mot ett ökat offentligt ansvar för den 
institutionella förlossningsvården. Osäkerheten om vem som skulle ta an-
svaret för den samma påverkade dock debatten om barnbördshusdonationen 
i den lokala kontexten. Frågan om staden skulle överlämna donationen till 
landstinget och på så sätt ingripa i landstingets angelägenheter dominerade 
den närmare trettio år långa diskussionen. Rådvillheten i ansvarsfrågan kan 
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ses som en anledning till den segdragna beslutsprocessen och de menings-
skiljaktigheter som uppstod i stadsfullmäktige. Stadsfullmäktiges agerande, 
eller snarare icke-agerande, kan tolkas som en yttring av den oklara gräns-
dragning som fanns mellan privat och offentligt och mellan kommunernas 
och landstingens ansvarsområde under tidigt 1900-tal. Det är först med 1937 
års riksdag som staten aktivt bidrog till och understödde den institutionella 
förlossningsvården. Och det är först med dessa beslut som förlossningsvården 
kan beskrivas som en del av de samhälleliga offentliga åtagandena. 

I denna avhandling har det framgått att det är betydelsefullt att studera 
den lokala praktiken och dess betydelse för den snabba övergången till institu-
tionell förlossningsvård. Utvecklingen på den lokala nivån har även betydelse 
för förståelsen av den nationella politiken och de befolkningspolitiska beslu-
ten som togs under 1930-talet, som rörde den institutionella förlossningsvår-
dens utveckling. Genom att undersöka och analysera den lokala nivån och 
den lokala praktiken är det dessutom möjligt att se vilken del kvinnorna hade 
i förlossningsvårdens utveckling, och vilken roll de spelade för den institu-
tionella förändringen, som omgärdade barnafödandet. I den lokala praktiken 
träder kvinnorna fram som aktörer med en väsentlig del i förlossningsvårdens 
institutionalisering.
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Summary 
 

CHILDBIRTH 
– from private matter to public concern. 
The institutionalisation of maternity care 

in Sundsvall, Sweden 1900–1930

By the late 19th century childbirth was firmly established in the domestic 
sphere, which was seen as the traditional birthplace. According to exis-

ting healthcare regulations at the time, normal deliveries were to take place 
at home attended by trained midwives. Only complicated deliveries were ad-
mitted to the hospital. By the early 20th century different forms of mater-
nity clinics were established where normal, as well as complicated, deliveries 
could take place. Maternity hospitals, maternity wards and smaller maternity 
homes were initiated in almost every Swedish town.

Sweden was the first country in Europe to replace a tradition of home 
childbirthing with maternity care within designated institutions. This transi-
tion to institutionalised maternity care is commonly dated back to the late 
1930s and early 1940s. During this period the State assumed responsibility 
for institutionalised maternity care. State subsidies created delivery services 
that were free of charge, while at the same time the number of beds at the 
maternity hospitals doubled. This marks the time when the institutionalisa-
tion of childbirth took place nationally. Nevertheless, this trend was preceded 
by reform on a smaller scale in Swedish towns. In the towns the transition 
to institutional maternity care evolved long before the federal government 
showed any interest in, or assumed any direct responsibility, for this matter. 
During the time institutionalisation took place in the towns, a significant 
reduction in infant mortality rates can be noticed. Hence, a reasonable as-
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sumption is that the institutionalisation of maternity care improved infants 
chances of survival. 

This dissertation explores the transformation of maternity care in 
Sundsvall, a town in northern Sweden. The study concentrates on the time 
period spanning from 1900 to 1930, when local communities, rather than 
federal agencies, were charged with creating and implementing community 
standards for maternity care. An analytical point of departure is to examine 
the extent to which the interaction between different local agents contribu-
ted to the form and development of institutional maternity care. The aim 
of the dissertation is threefold. First, it will analyse the institutionalisation 
of maternity care in Sundsvall. Second, the thesis will examine the role of 
women in confinement in this process. The third aim is to analyse the impact 
of institutional maternity care on infant mortality. In order to fully explore 
these perspectives a wide range of source material has been used, including 
parish registers of birth and death, municipal sources, archival material from 
the local maternity ward and maternity home, as well as collected memoirs 
on childbirth from the archives of the ethnological studies from the Nordic 
Museum.

The study opens with chapter 2, which describes the national infant and 
maternal welfare movement, as well as measures initiated both locally and 
nationally to reduce infant mortality. The empirical chapters that follow are 
disposed by the threefold aim of the thesis.

Institutionalisation of maternity care
Chapter 3 analyses the transition to institutional maternity care in Sundsvall. 
For many years the local authorities in Sundsvall had struggled with the dif-
ficult situation of pregnancies carried by unwed mothers. Before childbirth, 
some of these women turned to the poor house where they gave birth under 
harsh conditions and among chronically ill patients. In order to lower the 
mortality rate of illegitimate infants, and to improve delivery conditions for 
unmarried women, the municipality and the Poor Relief Board opened a ma-
ternity home in 1913. This home also functioned as a safehouse for poor mot-
hers and their newborns. Moreover, in 1920 a maternity ward was established 
at the local hospital governed by the county council. These maternity insti-
tutions were for many years temporary, which was a result of a bitter political 
disagreement. During the time in question, nativity rates were falling, the 
number of home deliveries was decreasing, and the number of trained mid-
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wives was in decline. These trends and the basic framework that surrounded 
childbirth in the local context are illuminated in this chapter.

Societal and institutional changes are commonly described as lengthy and 
drawn-out. The shift from one tradition and one way of thinking generally 
takes time. In contrast, the shift from birth at home to birth within a local 
institution in Sundsvall was rapid and unhesitating.

The role of the mothers
In chapter 4 the focus is shifted from the formation of healthcare facilities 
to the women in confinement who exerted influence over the process. The 
women can be described as holding the balance of power during this period 
in Sundsvall. Initially indigent women and women bearing children out of 
wedlock accepted the institutional alternative, but shortly thereafter married 
women of means turned to the newly created maternity wards. Women from 
all social strata gave birth at the maternity ward and the maternity home in 
Sundsvall. As a result of this early acceptance these institutions were soon 
filled to capacity. Overcrowding and the need for an expansion of the insti-
tutional services had a distinct effect on local resolutions, even if the political 
decision–making process was slow and cumbersome. 

The women in confinement came from diverse backgrounds. Despite 
these differences, material and social factors seem to be of central importance 
in determining the choice of maternity care. For instance, anaesthetics or 
other medical interventions were not routinely offered to women at the ma-
ternity institutions during normal deliveries. On the other hand, homeless-
ness, poor housing conditions, uncertainty if the midwife would be in time 
to assist with childbirth at home, and the need for rest after childbirth were 
considerations that motivated pregnant women to give birth at the maternity 
wards and maternity homes.

The impact on infant mortality
The fifth chapter takes a distinctly demographic perspective where the im-
pact of institutional maternity care on infant mortality is analysed. Infant 
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mortality can be separated into neonatal mortality (deaths within the first 
month of life) and post-neonatal mortality (deaths within 2-12 month of 
life). Neonatal mortality is mainly caused by congenital anomalies, short 
gestation period or problems that arise during delivery. It is influenced by 
the medical care given during labour and thereafter. Post-neonatal mortality 
is strongly influenced both by breastfeeding customs and by environmen-
tal and sanitary conditions. This chapter reveals that children born at home 
had both a higher neonatal mortality, as well as a higher mortality during 
the first week of life when compared to children born at the institutions. In 
addition, children born at home showed an increasing neonatal mortality 
rate over time, while an opposite trend was seen among children born at the 
institutions. These results are remarkable since the maternity ward took care 
of all complicated deliveries, which carried higher perinatal risks. It appears 
that levels of preparedness were higher at the maternity institutions. Medical 
equipments, midwives and doctors were always available. The institutions 
could offer newborns a higher level of medical care, which was not as easy to 
provide at home. 

In this chapter it is also argued that the institutionalised maternity care 
made an impact on post-neonatal mortality, which showed a remarkable de-
cline during the period. It is suggested that the maternity ward and the ma-
ternity home in Sundsvall influenced feeding practices of the newborns. It 
is clear that these institutions emphasised the importance of breastfeeding in 
order to lower the mortality rate among infants. At the maternity wards the 
mothers received not only a rest from everyday work, they were also given a 
chance to practice breastfeeding under calm conditions. During this period 
breastfeeding was of great importance for the infants, especially when other 
forms of nutrition could cause severe problems of diarrhoea and dehydration. 
The infants born at the maternity institutions showed a profound declining 
post-neonatal mortality, which can be attributed to the emphasis placed on 
breastfeeding.

Conclusion
During the period in question the circumstances surrounding home births 
were limited, especially with fewer midwives being available to come to the 
homes. At the same time the opportunity to give birth at the maternity wards 
and homes was created. The framework that surrounded childbirth under-
went drastic changes. Childbirth changed from being a private matter, ta-
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king place in one’s home, to be a public concern, taking place in the institu-
tional setting. Furthermore, the responsibility for maternity care became a 
public and a State concern. At the 1937 Parliament (Riksdag) all childbearing 
women were given equal access to health and medical care during pregnancy 
and childbirth. This Riksdag made maternity care a part of the Swedish pu-
blic welfare system. 

This dissertation reveals the value of examining local practices in order 
to understand the rapid changes of maternity care. When analysing these 
local practices it is also possible to highlight the central role women played 
as part of this process. In some Swedish and Anglo-American literature it is 
argued that women relinquished control of their traditional role and deci-
sion making with respect to childbirth when maternity wards within hospital 
were established. This view has created a tendency to overlook the advocacy 
of women who accepted institutional maternity care. In the descriptions of 
local practices, at the time, it is difficult to find a general resistance among 
women in confinement to the institutionalisation of childbirth. Presumably, 
this indicates that women chose the place of birth that suited them best. This 
also implies that the traditional place of birth – one’s home – was not always 
seen as the safest and most desirable place to give birth. Therefore, it is pos-
sible to conclude that it is misleading to only describe such women as victims 
of their circumstance or as passive participants in changes in maternity care 
during this time. Instead it is plausible to describe them as agents of change 
in the evolution of maternity care. Furthermore, the study has showed that 
local practices of care played a key role in infant survival. 
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mors verksamhet kan emellertid nämnas bland annat i provinsialläkarnas årsrapporter. 
De omnämndes förmodligen då något gått fel, men genom dessa källor får man likväl en 
uppfattning om förekomsten av hjälpgummor i ett område. Se: Årsberättelse från pro-
vinsialläkaren i Västernorrlands län, 1851–1930, Medicinalstyrelsens arkiv, Riksarkivet; 
Landshövdingaberättelser för Västernorrlands län 1851–1905, Forskningsarkivet, Umeå 
universitet.

6  93 procent av samtliga barnaföderskor under denna period fick hjälp av en utbildad barn-
morska, tre procent av ett outbildat förlossningsbiträde och för resterande fyra procent 
saknas det uppgifter. Sundsvalls stads födelse- och dopbok, 1860–1892, DDB, Umeå 
universitet.

7  Att Sundsvalls barnmorskor tidigt hade en etablerad plats i samhället är bildandet av 
Sundsvalls och Västernorrland barnmorskesällskap år 1887 ytterligare ett tecken på. Året 
dessförinnan, 1886, hade det Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet bildats. Sunds-
valls barnmorskesällskap hade regelbundna möten, då bland annat aktuella frågor disku-
terades. Det finns emellertid få källor kvar från detta sällskap och dess tidiga verksamhet. 
Se: Sundsvalls och Västernorrlands barnmorskesällskap, Föreningsarkivet, Sundsvalls 
kommunarkiv. 

8 Förteckning över Sundsvalls stads embets- och tjenstemän m.m. för år 1900, serie B, 
SSKH.

9 Barnmorskebrist hade tidigare varit ett landsbygdsproblem, samt ett problem i norra 
Sverige. Från 1860 till 1900 ökade emellertid antalet barnmorskor i Sverige från 1 500 
till drygt 2 700, vilket medförde att det inte längre rådde någon brist på barnmorskor. 
Det var dessutom en av anledningarna till varför Lunds undervisningsanstalt av barn-
morskor lades ned 1909. Se: SOU 1929:28, s 35; samt: SOU 1936:12, Betänkande ang. 
förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård, s 30.

10  Lars-Göran Tedebrand, “Gamla och nya stadsbor efter 1860”, i Lars-Göran Tedebrand 
(red.), Sundsvalls historia. Del II, Sundsvall 1997, s 104 f.

11  Stadsfullmäktiges protokoll den 16 oktober 1922, bilaga nr. 368, SSKH.
12  Gröné 1949, s 9 f.



159

NOTER 

13  Enligt den nationella utredning som gjordes 1914, om bland annat barnmorskornas si-
tuation, framgår det att privatpraktiserande barnmorskor i Sundsvall inte förlöste fattiga 
kvinnor. De blev främst förlösta på förlossningsanstalten Vårdhem eller i hemmet av 
en stadsanställd barnmorska. Se: Undersökning angående bättre vård åt barnsängskvin-
norna. Frågeformulär I till barnmorskor, Västernorrlands län, F II a 1–2. Handlingar i 
ärendet 782/1914 och 500 ½ 1915, Medicinalbyrån, Medicinalstyrelsens arkiv, Riksarki-
vet. 

14  Se: SOU 1929:28, s 35 ff.; SOU 1936:12, s 31; Milton 2001, s 178 f.
15 Se: Stadsfullmäktiges protokoll den 16 oktober 1922 samt bilaga nr. 367 och bilaga nr. 

368; Stadsfullmäktiges protokoll den 19 februari 1935 samt bilaga nr. 20; Förste stadslä-
karens i Sundsvalls årsberättelser för 1922 och 1923, serie B, SSKH. 

16  Promemoria angående indragning av distriktsbarnmorsketjänster och sammanslagning 
av barnmorskedistrikt, Härnösand november 1929. Barnmorskestyrelsen i Västernorr-
lands län. Protokollsbilagor 1917–1938. Landstingsarkivet Härnösand. 

17  Bilaga till Hälsovårdsnämndens årsberättelse för år 1932, serie B, SSKH. 
18  Stadsfullmäktiges protokoll den 16 oktober 1922, bilaga nr. 368, SSKH.
19  Sundsvalls och Västernorrlands barnmorskesällskap. A 1:1. Årsberättelse för 1928, För-

eningsarkivet Västernorrland, Sundsvall.
20  Gertrud Aurell, ”Några ord om den tilltagande obenägenheten att förlösas i hemmet”, 

Jordemodern 1927:8, s 173.
21  De sju privatpraktiserande barnmorskor från Sundsvall som besvarat den utsända enkä-

ten anger att de assisterade vid följande antal förlossningar år 1914: 1, 7, 8, 9, 19, 25 och 
63. Se: Undersökning angående bättre vård åt barnsängskvinnorna. Frågeformulär I till 
barnmorskor, Västernorrlands län. F II a 1–2. Handlingar i ärendet 782/1914 och 500 ½ 
1915, Medicinalbyrån, Medicinalstyrelsens arkiv, Riksarkivet. 

22  SOU 1945:50. Betänkande om förlossningsvården, givet av 1941 års befolkningsutredning, 
s 10.

23  1697 gavs den första svenska läroboken i förlossningskonst ut, som även var den första 
läroboken i en medicinsk vetenskapsgren överhuvudtaget i Sverige. Denna bok var för-
fattad av Johan von Hoorn, som därefter skrev en rad barnmorskeböcker. 1822 skrev 
professorn i obstetrik och barnmorskeläraren vid Allmänna barnbördshuset, Pehr Gustaf 
Cederschjöld, en ny barnmorskelärobok Handbok för barnmorskor. Denna lärobok kom 
ut i ytterligare sju upplagor under 1800-talet som var än mer omfattande än den första 
upplagan. Jämfört med den första upplagan utökades det teoretiska innehållet i de kom-
mande upplagorna, liksom ett kapitel om spädbarnets utveckling tillkom. I föreliggande 
studie har den sjunde upplagan av denna bok, som utkom 1868, analyserats. I och med 
barnmorskornas instrumenträtt gav Cederschjöld även ut en barnmorskelärobok i in-
strumentlära år 1830. 1893 publicerades professor C. M. Groths Lärobok för barnmor-
skor, som kom att tryckas i nya upplagor fram till 1954. I denna studie har den fjärde 
upplagan analyserats som gavs ut 1920. För den instrumentala förlossningskonsten fanns 
därutöver speciella läroböcker. Fram till 1896 användes P. G. Cederschjölds handbok. 
Efter det kom Edvard Alins handbok i instrumentalförlossningar att användas i flera 
upplagor fram till 1921 då barnmorskornas rättighet att utföra instrumentalförlossningar 
inskränktes. Se även Ida Bloms jämförelse av norska barnmorskeläroböcker. Ida Blom, 
”Den haarde Dyst”. Fødsler og fødselhjelp gjennom 150 år, Oslo 1988, kapitel 3. Se även: 
Romlid 1998, s 53, 208 ff., samt: Öberg 1996, s 218 f.
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24  Antiseptik innebär att man förhindrar och förebygger tillväxten av sjukdomsframkallade 
eller på annat sätt skadliga bakterier genom att använda bakteriedödande medel. Aseptik 
betyder att man försöker förhindra spridningen av bakterier genom att använda sig av 
sterila instrument och andra vårdmaterial. Lisa Öberg visar hur de svenska läkarna och 
barnmorskorna under 1880-talet försökte stoppa spridningen av barnsängsfeber genom 
att använda antiseptiska medel. Under 1890-talet övergick de till att försöka förebygga 
infektioner genom att skapa en så kliniskt ren och bakteriefri förlossningsmiljö som möj-
ligt. De antispetiska medlen blev då ett komplement till aseptiken. Se: Öberg 1996, s 
173–180; samt: Martin Wrede, Kortfattad medicinsk ordbok, Stockholm 1977.

25  Från 1883 ökade antalet artiklar med bakteriologisk inriktning i Hygiea som står i re-
lation till de stora bakteriologiska upptäckter som gjords några år innan. Men enligt 
Graninger gick bakteriologins utveckling långsamt i Sverige och var en komplicerad pro-
cess. Se: Ulrika Graninger, Från osynligt till synligt. Bakteriologins etablering i sekelskiftets 
svenska medicin, Stockholm 1997.

26  C. M. Groth, Lärobok för barnmorskor, Stockholm 1920, s 44 ff.
27  Groth 1920, s 69 f.
28  Groth 1920, s 69.
29  Över madrassen skall en vaxduk läggas, därefter ett lakan, ytterligare en vaxduk samt yt-

terligare ett lakan. Barnmorskan uppmanas att använda så rena sängkläder som möjligt, 
samt ha med vaxduk och lakan utifall sådant saknas i hemmet. Groth 1920, s 70 f., 151.

30  P. G. Cederschjöld, Handbok för barnmorskor, Stockholm 1868, s 81.
31  Groth 1920, s 
32  Cederschjöld 1868, s 82 f.; Groth 1920, s 151 ff. 
33  Groth 1920, s 172.
34  Groth 1920, s 173 f.
35  Pia Höjeberg, Jordemor. Barnmorskor och barnaföderskor i Sverige, Stockholm 1991, s 227. 

Citat s. 273.
36  Vid det första Barnavårdsmötet i Stockholm 1911 var det flera föredragshållare som ur 

olika perspektiv rapporterade om de ogifta fattiga gravida kvinnornas prekära situation. 
Se exempelvis: Jundell 1911, s 54 ff.

37  Se: G. H. von Koch, Fattigvård och barnavård 1919–1937. En översikt, Stockholm 1938, s 
3: Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria, Stockholm 1991, s 142: och även: Per Bolin Hort, 
En tråkig historia. Ogifta mödrar, deras barn och fattigvården i Simrishamn, 1870–1917, 
Linköping 1998, s 92 f.

38  Sahlén 1997, s 323 f.
39  Sahlén 1997, s 312.
40  I årsberättelsen för 1910 framgår det att det högsta antal personer som vårdades på sjuk-

avdelningen på en och samma gång var 114 personer. Under hela året vårdades 133 fat-
tighjon. År 1911 var det högsta antalet 120 personer på sjukavdelningen på samma gång. 
Se: Årsberättelse från Försörjningsinrättningen för åren 1909–1911, SSKH.

41 Som nämnts medför det vissa svårigheter att studera den tidiga förlossningsvården och 
framför allt barnaföderskorna som tog del av denna vård. Dessa problem är än tydligare 
då avsikten är att studera den vård som gavs gravida kvinnor vid en fattigvårdsinrätt-
ning. Att vårda eller ta hand om gravida kvinnor var inte fattigvårdens primära uppgift. 
Det finns ytterst få uppgifter om de gravida kvinnor som skrevs in på Sundsvalls fat-
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tigvårdsinrättning. Det finns knapphändiga uppgifter även om de övriga hjonen som 
vårdades vid fattigvårdens sjukavdelning, så detta är inget speciellt för barnaföderskorna. 
Överhuvudtaget är källäget begränsat för den verksamhet som bedrevs på fattigvårdens 
sjukavdelning. Av sjukjournalen framkommer det dock att fem kvinnor förlöstes även 
efter 1913 och Vårdhems etablering. Detta var snarare ett undantag än en regel, och 
kan ha berott på att kvinnorna inte hann till Vårdhem i tid, eller att alla vårdplatser var 
upptagna. Dessa kvinnor fördes emellertid över till Vårdhem efter förlossningen. 

42  Jan Gröndahl, ”Single Mothers and Poor Relief in a Swedish Industrial Town (Gävle) 
at the Beginning of the Twentieth Century”, i Marie C. Nelson & John Rogers (ed ), 
Mother, Father, and Child. Swedish Social Policy in the Early Twentieth Century, Uppsala 
1990; Bolin Hort 1998.

43  Bolin Hort menar att fattigvårdens benägenhet att utackordera barnen sammanfaller 
med det ökade samhälleliga intresset för barnens sociala förhållanden under 1900-talet. 
Mödrarna gavs således hjälp med att utackordera sina barn, inte att skapa ett liv tillsam-
mans med barnen. Se: Bolin Hort 1998, s. 93 f.

44  Gröndahl 1990, s. 35 ff.
45  Birgitta Plymoth, Fostrande försörjning. Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden 

Norrköping 1872–1914, Södertälje 2002, s 155.
46  Denna debatt och detta engagemang som fanns vid denna tid resulterade i en inledande 

reformverksamhet som låg till grund för de socialpolitiska reformer som inleddes under 
mellankrigstiden. Se: Qvarsell 1991, s 142.

47  Berättelse om Sundsvalls Fattigvård år 1907, Berättelse om Sundsvalls Fattigvård år 
1908, SSKH.

48  Fattigvårdsstyrelsens arkiv. Kopie-bok, n:o II, börjad den 4 april 1912, slutad den 9 april 
1914. Brev till Konungens Befallningshavare i Västernorrlands län den 27 augusti 1913 
från fattigvårdsstyrelsen i Sundsvall.

49  Carl Malmroth, ”Kontroll av spädbarns- och förlossningshem”, Jordemodern 1929:7, s 
149 ff.; Hagbard Isberg, Exploatering av mödrar och nyfödda barn. Vad som händer trots 
all barnavårdslagstiftning, Falkenberg 1928.

50  Statens sjukvårdskommitté 1930, s 14; SOU 1929:28, s 39 f.
51  SOU 1929:28, s 143 ff. 
52  Sammanställning av vissa viktigare upplysningar beträffande olika typer å mindre för-

lossningshem. Utgiven av Överstyrelsen för Svenska Röda Korset, Moderskapsunder-
stödssakkunniga 1926, y.k. 425, volym 2, Riksarkivet.

53  Statens sjukvårdskommitté 1930, s. 14. 
54 Till en början var det tänkt att barnupptagningsanstalten skulle gå under namnet ”Bar-

navård”. Se: Stadsfullmäktiges protokoll den 15 maj 1911, nr. 93; Stadsfullmäktiges pro-
tokoll den 15 november, 1911, nr. 176, SSKH.

55  Berättelse om Sundsvalls stads fattigvård 1912, serie B, SSKH.
56  Föreliggande studie är endast inriktad på att analysera Vårdhems förlossningsverksamhet 

samt de kvinnor som skrevs in på Vårdhem för grossess. Vad gäller vårdkostnaden skall 
denna diskuteras längre fram i texten. Se: Stadsfullmäktiges protokoll, 15 april 1915, 
nr. 69: samt Rapport om inspektion av förlossnings- och spädbarnshem 1929 och 1930, 
Medicinalstyrelsens arkiv, Hälsovårdsbyrån, Riksarkivet.

57 Stadsfullmäktiges protokoll, 15 april 1915. Reglemente för ”Vårdhem”, Sundsvalls stads 
barnupptagnings- och förlossningsanstalt, § 6–9, SSKH.
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58 Stadsfullmäktiges protokoll den 16 februari 1915, bilaga nr. 29, SSKH.
59  Stadsfullmäktiges protokoll den 16 februari 1915, bilaga nr. 29, SSKH.
60  Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård 1919. Barnupptagnings- och förlossningsan-

stalten Vårdhem, serie B, SSKH.
61  Stadsfullmäktiges protokoll den 17–18 november 1919, SSKH.
62  Stadsfullmäktiges protokoll 15 april 1915. Reglemente för ”Vårdhem”, § 10, SSKH.
63  Berättelse om Sundsvalls stads fattigvård 1921. Barnupptagnings- och förlossningsan-

stalten Vårdhem, serie B, SSKH.
64  Rapport av inspektion av förlossningshem – och spädbarnshem. Västernorrlands län 

1929 samt 1930, FXII:1, Hälsovårdsbyrån, Medicinalstyrelsens arkiv.
65  Dessa återfinns som bilaga.
66  Jämfört med exempelvis reglementet för barnbördsinrättningen Pro Patria, som öppnade 

sina portar 1774, var Vårdhems regler ytterst stränga och på snudd till inhumana. I Pro 
Patrias första paragraf står det att alla gravida kvinnor som anmäler sig till barnbördshu-
set skall, om det finns plats, med ”beskedlighet mottagas samt enär deras förlossningstid 
nalkas, ömt hanteras och vårdas”. I Pro Patrias reglemente finns inga stränga regler över 
vad barnaföderskan får och inte får göra, något som däremot är karaktäristiskt för Vård-
hems reglemente. Se: Björn Holmgren, Barnbördshuset Pro Patria 1774–1951, Stockholm 
1952. 

67 Stadsfullmäktiges protokoll den 15 april 1915. Ordningsregler för ”Vårdhem” § 9, 
SSKH.

68 Stadsfullmäktiges protokoll den 15 april 1915. Ordningsregler för ”Vårdhem” § 13, 
SSKH.

69 Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård år 1916. Barnupptagnings- och förlossningsan-
stalten Vårdhem, serie B, SSKH.

70 Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård år 1916. Barnupptagnings- och förlossningsan-
stalten Vårdhem, serie B, SSKH.

71 Perioden 1901–1910 var den utomäktenskapliga födelsekvoten 26 % i Sundsvall och 21 
% i Sveriges övriga städer. 1921–1930 var den 31 % i Sundsvall och endast 20 % i andra 
städer. Se: BiSOS. Folkmängden och dess förändringar, 1901–1930. 

72 Enligt 2 § 4 moment i den av Kungliga Medicinalstyrelsen 2 augusti 1897 fastställda 
särskilda instruktioner för stadsläkare i Sundsvall var detta förste stadsläkarens uppgifter. 
Fattigvårdens protokoll, 18 juni 1913.

73 Styrelsen påpekar dessutom att under de senaste sju åren har endast läkare tillkallats vid 
två tillfällen för att assistera vid förlossning på försörjningsinrättningen. Se: Fattigvår-
dens arkiv. Kopie-bok, no II. Medelpadsarkiv, Sundsvall.

74 Fattigvårdens arkiv. Kopie-bok, no II. Medelpadsarkiv, Sundsvall.
75 Fattigvårdsstyrelsens protokoll den 2 juli 1913. Medelpadarkiv, Sundsvall; samt Bilaga 

till Förste Stadsläkarens ämbetsberättelse för 1914, serie B, SSKH.
76 Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård år 1914. Barnupptagnings- och förlossningsan-

stalten Vårdhem, serie B, SSKH.
77 Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård år 1916. Barnupptagnings- och förlossnings-

anstalten Vårdhem samt Berättelse om Sundsvalls stads Fattigvård år 1918. Barnupptag-
nings- och förlossningsanstalten Vårdhem, serie B, SSKH.
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78 Berättelse om Sundsvalls stads fattigvård 1935. Barnupptagnings- och förlossningsan-
stalten ”Vårdhem”, serie B, SSKH.

79 Den första offentliga barnbördsinrättningen öppnades 1752 på Serafimerlasarettet i 
Stockholm, 1774 öppnades Pro Patria, 1789 barnbördshuset i Göteborg och 1823 barn-
bördshuset i Lund. Se: Simon 1948 s. 309 samt även: Socialstyrelsen redovisar 1973, s 25 
ff..

80 I privat regi kunde enskilda föreningar och stiftelser finansiera och öppna barnbördsav-
delningar. Så var exempelvis fallet med Allmänna Barnbördshuset som togs över av en 
stiftelse år 1913. Se: SOS. Hälso- och sjukvård. Allmän hälso- och sjukvård af Kungliga 
Medicinalstyrelsen: samt SOU 1929:28 s 38. 

81 Stadsfullmäktiges protokoll från den 15 september 1894, nr. 8, Stadsfullmäktiges proto-
koll från den 16 oktober 1894, nr. 11, Stadsfullmäktiges protokoll från den 16 december 
1895, nr. 7 samt Stadsfullmäktiges protokoll från den 27 december 1895, nr. 7. SSKH.

82  Den ena donationen kallades Fruarnas barnbördshusdonation, och den andra kom att 
kallas Axellska Barnbördshusfonden. Även Severin Axell var engagerad i stadens angelä-
genheter och var stadsfullmäktiges ordförande perioden 1890–1891. Stadsfullmäktiges 
protokoll den 21 november 1927, bilaga nr. 351, SSKH.

83  Enligt lasarettsstadgans § 6, moment 4, fick lasarett utan barnbördshus enbart ta emot 
svårare förlossningsfall samt då operativa ingrepp var nödvändiga. Om där fanns en 
barnbördsavdelning eller ett barnbördshus kunde emellertid vanliga, normala förloss-
ningar tas emot.

84  Stadsfullmäktiges protokoll den 15 april 1916, bilaga nr. 75, SSKH.
85  Stadsfullmäktiges protokoll den 15 april 1916, bilaga nr. 75, SSKH.
86  Stadsfullmäktiges protokoll den 18 juni 1920 samt bilaga nr. 225, SSKH.
87  Västernorrlands läns landsting beviljade lasarettsdirektionen medel till att inrätta en pro-

visorisk barnbördsavdelning med åtta platser, då stadens donationsmedel inte längre stod 
till lasarettets förfogande. Se: Stadsfullmäktiges protokoll från den 18 juni 1920 samt 
bilaga nr. 225, SSKH.

88  Stadsfullmäktiges protokoll den 18 maj 1925 samt bilaga nr. 177, SSKH.
89  Stadsfullmäktiges protokoll den 18 maj 1925 samt bilaga nr. 177 och 178, SSKH.
90  Stadsfullmäktiges protokoll den 22 juni 1925 samt bilaga, SSKH.
91  Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juli 1925 samt bilagor, SSKH.
92  Stadsfullmäktiges protokoll den 15 mars 1926 samt bilaga nr. 90, SSKH.
93  Stadsfullmäktiges protokoll den 15 september 1927, SSKH.
94  Stadsfullmäktiges protokoll den 15 september 1927 samt bilaga nr. 350, SSKH.
95  Stadsfullmäktiges protokoll den 21 november 1927, bilaga nr. 351, SSKH.
96  Gösta Sundqvist, Hälso- och sjukvården i Medelpad, opublicerade manus, Medelpadsar-

kiv, Sundsvall.
97  Första stadsläkaren i Sundsvalls årsberättelse för 1923, serie B, SSKH.
98  Se: R. Hartelius, ”Om verksamheten vid Gäfle stads barnbördshus samt om anläggandet 

af kommunala barnbördshus i medelstora städer”, Hygiea 1919:1, s 538–547.
99  Norrlin 1932.
100 Tedebrand 1997 b, s 256 samt 269.
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101 Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) hade drygt 90 medlemmar i Sunds-
vall, där Frida af Sandeberg, Frida Stéenhoff samt Elin Nilsson var några av de mer 
utåtriktade och starkt engagerade kvinnorna. Det var främst frisinnade som organise-
rade sig i föreningen, som agerade för kvinnans politiska rösträtt men även för kvinnlig 
representation i kommunalpolitiken. Elin Nilsson kom att spela en betydande roll för 
stadsfullmäktiges kommittéarbeten, men kanske främst för stadens uppbyggnad av so-
ciala verksamheter. I nio år kom hon att vara den enda kvinnan i fullmäktige då ytterli-
gare tre kvinnor tog plats i stadsfullmäktige. Det verkar ha varit en komplicerad uppgift 
att få in kvinnorna i det politiska livet, trots den lokala kvinnliga rösträttsföreningens 
engagemang. Som exempel på denna tröghet som rådde i Sundsvall kan nämnas att år 
1930 satt endast en kvinna i stadsfullmäktige, och det var moderaten Agnes Stjernström. 
Se: Tedebrand (1997 b) s. 260, 265 ff. 

102 Statens sjukvårdskommitté 1939, s 6 f; Norrlin 1932.
103 Öberg 1996. 

Noter kapitel 4
1 Gröné 1949, s 3.
2  Se exempelvis: SOU 1936:12, s 9; SOU 1945:50, s 12.; Gröné 1949; Norrlin 1932.
3  Se exempelvis: Strong-Boag & McPherson 1990; Cahill 2001; Wallman 1994; Vallgårda 

1996.
4  Leavitt 1986.
5  Öberg 1996, s 106.
6 Matrikel för barnupptagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem 1913, Medelpadsar-

kiv, Sundsvall; Fattigvårdsstyrelsens protokoll 28 januari 1914, samt bilaga 14, Medel-
padsarkiv, Sundsvall; Fattigvårdsstyrelsens protokoll 25 februari 1914, nr. 91 samt nr. 98, 
Medelpadsarkiv, Sundsvall; Fattigvårdsstyrelsens protokoll 8 april 1914, nr. 173, bilaga 
81, Medelpadsarkiv, Sundsvall.

7 Öberg 1996, s 106.
8  Vid förlossningsinrättningarna där barnmorskeundervisning bedrevs, i exempelvis Gö-

teborg, Stockholm och Lund, gavs de barnafödande kvinnorna fri vård. Även vid barn-
bördshuset i Norrköping var vården till en början utan kostnad. På 1920-talet likställdes 
emellertid vårdkostnaderna för barnaföderskorna med de avgifter som togs för annan 
slags sjukhusvård och förlossningsvården var inte längre gratis. SOU 1929:28, s. 39 samt 
s 184.

9  1930 tjänade en kvinnlig arbetare 3:93 per dag, medan en industriarbetande man med 
48 timmars arbetsvecka tjänade 1:28 i timmen. Vid samma tid kostade ett kilo smör 2:99 
och en liter mjölk 0:20. Se: Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? 
Priser och löner från medeltiden till våra dagar, Stockholm 1994, s 104; SOU 1929:28 s 
184.

10 Se tabell i bilaga där de gifta barnaföderskornas sociala status visas, med utgångspunkt i 
deras äkta makars yrken.

11  Det är däremot något mer intrikat att analysera ogifta kvinnors sociala grupptillhörighet. 
Dels är det svårt att finna yrkesuppgifter för denna grupp i källmaterialet, dels arbetade 



165

NOTER 

de vanligen inom servicesektorn som pigor, tjänstekvinnor eller hushållerskor. Som bilaga 
visas en tabell över ogifta barnaföderskors sociala grupptillhörighet med utgångspunkt i 
deras egna yrkens status. Av denna framgår att det var 52 procent av de ogifta barnaföder-
skorna som förlöstes i hemmet som saknade yrkesuppgifter, 47 procent på Vårdhem och 
75 procent på lasarettet. Flertalet av de som inte lämnat uppgifter om eventuellt arbetet 
hade säkerligen någon form av arbete. En analys av de ogifta kvinnornas sociala status 
blir således väldigt onyanserad. Tabellen ger emellertid en fingervisning om vilka slags 
yrken de ogifta barnaföderskorna hade under den studerade perioden.

12 Se exempelvis: Edward Shorter, ”Female Emancipation, Birth Control and Fertility in 
European History”, American Historical Review 1973:78, s 605–640; Jonas Frykman, 
Sexual Intercourse and Social Norms, Uppsala 1979; Louise Tilly, Joan Scott & Miriam 
Cohen, ”Womens Work and European Fertility Patterns”, Journal of Interdisciplinary 
History 1976:6, s 447–476.

13  Statistiska meddelanden, Utom äktenskapet födda barn II, Ser. A, Bd. 1:5, Stockholm 
1916, s 72 ff.

14  Statistiska meddelanden, Utom äktenskapet födda barn I, Ser. A, Bd 1:4, Stockholm 1914, 
s 3.

15  Bergman 2003, s 96 f.
16  SOU 1929:28, s 58 f.
17  Bergman 2003, s 235 ff. 
18  Materialet har dock vissa begränsningar. Rapporterna är mycket knapphändiga. Dels 
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Ordningsregler för barnupptagnings- och förlossningsanstalten Vårdhem.

Ordningsregler för ”Vårdhem”.
1) Samtliga å Vårdhem intagna personer hava att ovillkorligen lyda givna föreskrifter och befallningar, 
vare sig dessa återfinns här nedan eller för tillfället meddelas anstaltens föreståndarinna.

2) Patient åligger:
att vid alla tillfällen ådagalägga ett hövligt och anständigt uppförande samt att med andra patienter leva 
i frid och endräkt, undvikande kiv och trätor;
att noga iakttaga vad till snygghet och ordning hör;
att, om ej sjukdom hindrar, varje morgon genast efter uppstigandet tvätta och kamma sig samt bädda 
sin säng, tömma och väl renskölja nattkärlet, ävensom turvis med andra därtill lämpliga patienter sopa 
och damma till anstalten tillhörande lägenheter;
att aktsamt handhava och väl vårda anstaltens begagnade erhållna klädespersedlar och andra effekter;
att alltid med största försiktighet handskas med eld; samt
att med flit och noggrannhet förrätta anbefallda arbeten och göromål, så inom som utom anstalten.

3) Patient förbjudes:
att utan vederbörandes tillstånd avlägsna sig från anstalten;
att använda svordomar eller annat oanständigt tal; 
att under vilostunderna vila i sängen med skodonen på fötterna; 
att vid arbete eller vistelse av annan anledning utom anstalten besöka serveringsställen, jämförliga med 
krogar och dylikt;
att inom anstalten innehava eller dit införa rusgivande drycker;
att överskrida den bestämda permissionstiden;
att utan vederbörandes tillstånd för egen räkning verkställa arbete inom eller utom anstalten;
att inom anstalten spotta annorstädes än i därför utställda spottlådor;
att förvara klädespersedlar eller andra effekter i sängarna;
att uppsätta vanprydande tavlor eller dylikt å logementsväggarna;
att utan uppdrag eller vederbörligt tillstånd uppehålla sig i anstaltens kök och tvättstuga samt mangel-, 
bad- och verkstadslokaler;
att idka kortspel;
att röka tobak inom anstalten; samt
att från matsalar eller köket medtaga mat eller dricka till logement eller arbetssalar.
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4) Den som intagits å anstalten, äger i regel att på de tider och i den ordning, som av vederbörande 
bestämmas, mottaga besök av släktingar och bekanta. Däremot kan detta förvägras en var, som genom 
dåligt uppförande missbrukat berörda förmån.

5) Permission under sön- och helgdagar må av föreståndarinnan meddelas åt ordentliga patienter, varvid 
dock iakttages, att dylik permission icke må beviljas längre än till kl. 9 e. M. Under tiden första maj 
– femtonde september och till kl. 7 under övriga delar av året. Permission under vardagar lämnas i 
allmänhet icke. Föreståndarinnan äger dock rätt att från ovanstående bestämmelse göra undantag, då 
hon därtill anser skäl föreligga.
…
13) Uraktlåtenhet att ställa sig förestående ordningsregler eller andra i behörig ordning givna föreskrif-
ter till efterrättelse kan för den felaktige medföra bland annat:
indragning under viss tid av förmånen att få mottaga besök av släktingar och bekanta;
permissionsförbud för kortare eller längre tid; samt, för dem, som stå under fattigvårdsstyrelsens hus-
bondevälde, anmälan till Konungens Befallningshavande i länet för vederbörlig åtgärd.

Källa: Stadsfullmäktiges protokoll den 15 april 1915. Ordningsregler för ”Vårdhem”, SSKH.
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BILAGA 2

Tabell 1 a. Gifta barnaföderskors sociala grupptillhörighet i Sundsvall 1906–1925, 
indelat efter förlossningsplats. (N= 4908)

Källa: Födelse- och dopböcker för Sundsvalls stadsförsamling 1906-1925, DDB, Umeå uni-
versitet.

Tabell 1 b. Ogifta barnaföderskors sociala grupptillhörighet med utgångspunkt i deras 
egna yrken i Sundsvall 1906–1925. (N=1889)

Källa: Födelse- och dopböcker för Sundsvalls stadsförsamling 1906–1925, DDB, Umeå uni-
versitet.

Hemmet Förlossn.inr. Var av på… 
…Vårdhem …lasarettet 

N % N % N % N %
1. Storföretagare, 
högre tjänstemän, 
akademiker 

490 11 63 11 7 4 56 14

2 a. Små-företagare, 
lägre tjänstemän 1055 24 134 24 47 29 87 22

2 b. Gårdsägare, 
bönder, fiskare 134 3 10 2 3 2 7 2

3 a. Kvalificerade 
arbetare 1072 25 172 31 50 31 122 31

3 b. Okvalificerade 
arbetare 1485 34 168 30 53 32 115 30

4. Jordbruks-
arbetare, torpare etc. 56 1 3 0,5 1 1 2 0,5 

5. Övriga (fattiga, 
okänt yrke) 62 1,5 4 1 2 1 2 0,5 
Totalt 4354 99,5 554 99,5 163 100 391 100

Hemmet … på Vårdhem … på lasarettet 
Exempel på yrken N % N % N %

1. Storföretagare, 
högre tjänstemän, 
akademiker 

- - - - - -

2 a. Småföretagare, 
lägre tjänstemän 

Fotograf, kaféägare, 
telefonist, kassörska 29 2 1 0,5 6 3

2 b. Gårdsägare, 
bönder, fiskare Hemägare 4 0,5 - - - -

3 a. Kvalificerade 
arbetare

Sömmerska, 
kokerska, 
uppasserska 

88 6 24 12 11 6

3 b. Okvalificerade 
arbetare

Hushållerska, 
tjänstekvinna, 
tvätterska 

406 27 50 25,5 32 16

4. Jordbruksarbetare, 
pigor Piga 186 12,5 29 15 - -

5. Ingen yrkestitel 779 52 92 47 152 75

Totalt 1492 100 196 100 201 100 
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1906-1912 1913-1919 1920-1925 
Perinatala sjukdomstillstånd 
 för tidigt född 7 6 13 
 förlossningsskada 0 2 1 

ospec. gulsot hos 
nyfödd 

0 0 1 

 medfödd svaghet 33 29 20 
 atrophia congenitals 0 1 0 
 medfödda 

missbildningar 
1 0 0 

Sa:  41 38 35 

Matsmältningsorganens sjukdomar 
 barnkolera 11 3 1 

sår i tarmarna 0 1 1
 dyspepsi 1 0 0 
 akut mag- och 

tarminflammation 
44 49 18 

 tarmvred 1 2 0 
 magåkomma  1 0 0 
 uppkastningar 2 2 1 
 maginflammation 1 0 0 
 barnkolik 1 1 0 
Sa:   62 58 21 
     
     
Andningsorganens sjukdomar 
 influensa  1 1 0 
 pneumoni 32 22 14 
 akut bronchitis 12 5 6 
 lungödem 0 0 1 
 lungkatarr 6 0 1 
 halsinflammation 5 4 1 
Sa:  56 32 23 
     
     
Infektionssjukdomar
 allmän tuberkulos 4 3 0 
 ospec. tuberkulos 1 1 0 
 difteri 1 0 0 
 kikhosta 3 7 2 
 erysipelas 0 1 1 
 medfödd syfilis 0 4 2 
 barnförlamning 2 0 0 
 mässling 1 2 0 
 frossa  0 0 1 
 tandfeber 1 0 0 
 kronisk 

lunginflammation 
0 1 2 

Sa:  13 19 8 

Nervsystemets sjukdomar 
hjärhinneinflammati
on

2 0 0

epilepsi 0 0 2
hjernh… 0 0 1
..ade…sot 0 1 0
meningitis acuta 2 4 2 

Sa: 4 5 5

Cirkulationssystemets sjukdomar 
hjärtklaffel, vitium 
cord. congen. deb. 

1 0 1

slag, ecklampsia 2 0 4
hjärtkramp 0 1 0
hjärtskada 1 0 1

Sa: 4 1 6

Skador 
kvävd under 
sömnen, olycka 

2 2 1

kvävd 1 2 0
Sa: 3 4 1

Okänt 
okänd orsak 28 10 17

Sa: 28 10 17

Övriga 
nutritionsrubbning 0 2 2 
icterus 0 0 3

Sa: 0 2 5

Totalt 211 169 121 

BILAGA 3

Dödsorsaksklassificering
I följande klassificering har i första hand den svenska benämningen på en sjukdom tagits med, i andra 
hand den latinska. Däremot har inte alla olika varianter på sjukdomsbenämningarna som finns in-
skrivna i dödboken listats. 
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1906-1912 1913-1919 1920-1925 
Perinatala sjukdomstillstånd 
 för tidigt född 7 6 13 
 förlossningsskada 0 2 1 

ospec. gulsot hos 
nyfödd 

0 0 1 

 medfödd svaghet 33 29 20 
 atrophia congenitals 0 1 0 
 medfödda 

missbildningar 
1 0 0 

Sa:  41 38 35 

Matsmältningsorganens sjukdomar 
 barnkolera 11 3 1 

sår i tarmarna 0 1 1
 dyspepsi 1 0 0 
 akut mag- och 

tarminflammation 
44 49 18 

 tarmvred 1 2 0 
 magåkomma  1 0 0 
 uppkastningar 2 2 1 
 maginflammation 1 0 0 
 barnkolik 1 1 0 
Sa:   62 58 21 
     
     
Andningsorganens sjukdomar 
 influensa  1 1 0 
 pneumoni 32 22 14 
 akut bronchitis 12 5 6 
 lungödem 0 0 1 
 lungkatarr 6 0 1 
 halsinflammation 5 4 1 
Sa:  56 32 23 
     
     
Infektionssjukdomar
 allmän tuberkulos 4 3 0 
 ospec. tuberkulos 1 1 0 
 difteri 1 0 0 
 kikhosta 3 7 2 
 erysipelas 0 1 1 
 medfödd syfilis 0 4 2 
 barnförlamning 2 0 0 
 mässling 1 2 0 
 frossa  0 0 1 
 tandfeber 1 0 0 
 kronisk 

lunginflammation 
0 1 2 

Sa:  13 19 8 

Nervsystemets sjukdomar 
hjärhinneinflammati
on

2 0 0

epilepsi 0 0 2
hjernh… 0 0 1
..ade…sot 0 1 0
meningitis acuta 2 4 2 

Sa: 4 5 5

Cirkulationssystemets sjukdomar 
hjärtklaffel, vitium 
cord. congen. deb. 

1 0 1

slag, ecklampsia 2 0 4
hjärtkramp 0 1 0
hjärtskada 1 0 1

Sa: 4 1 6

Skador 
kvävd under 
sömnen, olycka 

2 2 1

kvävd 1 2 0
Sa: 3 4 1

Okänt 
okänd orsak 28 10 17

Sa: 28 10 17

Övriga 
nutritionsrubbning 0 2 2 
icterus 0 0 3

Sa: 0 2 5

Totalt 211 169 121 

Källa: Död- och begravningsboken för Sundsvalls stadsförsamling 1906-1925, DDB, Umeå 
universitet.
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Tabell 1. Uppfödningssätt bland barnaföderskor inskrivna på barnbördshus i Sverige 
1916-1920.

Källa: SOS: Hälso- och sjukvård. Allmän hälso- och sjukvård af Kungliga Medicinalstyrel-
sen.
Anmärkning: Under några av dessa år har uppgifter saknats från vissa barnbördsavdelningar 
i landet. Den relativa fördelningen visar ändå proportionerna och ger en bild av amningens 
förekomst och utbreddhet.

Endast bröstmjölk Bröstmjölk och 
konstgjord föda 

Konstgjord föda 

N % N % N % Totalt antal 
1916 10393 97 200 2 117 1 10710 
1917 9714 96 227 2 140 2 10081 
1918 10403 96 214 2 183 2 10800 
1919 9602 96 218 2 136 2 9956 
1920 13664 97 224 2 202 1 14090 



Reports from the Demographic Data Base, Umeå University

1. Time, Space and Man. Essays on Microdemography. Reports from the sympo-
sium Time, Space and Man in Umeå, Sweden June 1977. Eds.: Jan Sundin and 
Erik Söderlund (Stockholm 1979).

2. Tradition and Transition. Studies in microdemography and Social change. Eds.: 
Anders Brändström and Jan Sundin (Umeå 1981).

3. Kenneth A. Lockridge, The Fertility Transition in Sweden: A preliminary Look at 
Smaller Geographic Units, 1855–1890  (Umeå 1983).

4. Society, Health and Population During the Demographic Transition. Eds.: Anders 
Brändström and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1988).

5. Robert C. Ostergren, Patterns of Seasonal Industrial Labor Recruitment in a 
Nineteenth Century Swedish Parish: The Case of Matfors and Tuna, 1846–1873 
(Umeå 1990).

6. Bobbi S. Low, Alice L. Clarke and Kenneth A. Lockridge, Family Patterns in 
Nineteenth-Century Sweden: Variation in Time and Space (Umeå 1991).

7. Sören Edvinsson, Den osunda staden. Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets 
Sundsvall. (The unhealthy town. Social inequality regarding mortality in 19th 
Century Sundsvall) (Umeå 1992).

8. Lars-Göran Tedebrand, Gullholmen — ett bohuslänskt fiskeläges demografi 
(Gullholmen — the demography of a fishing community in the province of 
Bohuslän) (Umeå 1993).

9. Health and Social Change. Disease, Death and Public Care in the Sundsvall 
District 1750—1950. Eds.: Anders Brändström and Lars-Göran Tedebrand 
(Umeå 1993).

10. Swedish Urban Demography during Industrialization. Eds.: Anders Brändström 
and Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1995).

11. Orphans and Fosterchildren. A historical and cross-cultural perspective.  
Ed.: Lars-Göran Tedebrand (Umeå 1996).

12. Peter Sköld, The Two Faces of Smallpox — A Disease and its Prevention in 
Eighteenth- and Nineteenth-Century Sweden (Umeå 1996).

13. Population Dynamics During Industrialization. Eds.: Anders Brändström and 
Lars-Göran Tedebrand (Umeå 2000).

14. Anna Lundberg, Care and Coercion. Medical Knowledge, Social Policy and 
Patients with Venereal Disease in Sweden 1785–1903 (Umeå 1999).

15.  Ann-Kristin Högman, Ageing in a changing society. Elderly men and women in 
urban Sweden 1830–1930 (Umeå 1999).

16.  Sex, State and Society. Comparative Perspectives on the History of Sexuality.  
Ed.: Lars-Göran Tedebrand (Umeå 2000).

17. Peter Sköld, Kunskap och kontroll. Den svenska befolkningsstatistikens historia 
(Umeå 2001).



18. Nordic Demography in History and Present-Day Society. Eds.: Lars-Göran 
Tedebrand and Peter Sköld (Umeå 2001).

19. Ólöf Garðarsdóttir, Saving the child. Regional, cultural and social aspects of the 
infant mortality decline in Iceland, 1770–1920 (Umeå 2002).

20.  Stefan Warg, Familjen i gruvmiljö. Migration, giftermålsmönster och fertilitet i 
norrbottnisk gruvindustri 1890–1930 (Umeå 2002).

21.  Lotta Vikström, Gendered Routes and Courses. The Socio-Spatial Mobility of 
Migrants in Nineteenth-Century Sundsvall, Sweden (Umeå 2003).

22.  Per-Olof Grönberg, Learning and Returning. Return Migration of Swedish 
Engineers from the United States, 1880–1940 (Umeå 2003).

23.  Per Axelsson, Höstens spöke — De svenska polioepidemiernas historia, 1880–1965 
(Stockholm 2004).

24.  Befolkningshistoriska perspektiv. Festskrift till Lars-Göran Tedebrand. Red.: 
Anders Brändström, Sören Edvinsson, Tom Ericsson och Peter Sköld (Umeå 
2004).

25.  Elisabeth Engberg,  I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understöds-
tagare i Skellefteå socken under 1800-talet (Umeå 2005).

26. Maria J. Wisselgren, Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet. 
Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900–1930 (Umeå 2005).



ATT FÖDA BARN
– från privat till off entlig angelägenhet

MARIA J. WISSELGREN

Förlossningsvårdens institutionalisering
i Sundsvall 1900–1930

A
T

T
 FÖ

D
A

 B
A

R
N

 
M

A
R

IA
 J. W

ISSELG
R

EN

���������������
������� ����
�����������

ör hundra år sedan, vid sekelskiftet 1900, förlöstes 
kvinnor vanligen i sina hem. 1900-talets första decennier 

kan emellertid beskrivas som en övergångstid, då andra 
alternativ till hemmet som förlossningsplats började bli 
aktuella. Utbudet av förlossningsinrättningar ökade och 
en allt större andel kvinnor övergick till att bli förlösta vid 
dessa. Vad föranledde denna övergång till anstaltsvård vid 
förlossning?
  Med Sundsvall som lokalhistoriskt exempel studerar 
denna avhandling övergången från hemförlossning till 
anstaltsförlossning, det vill säga förlossningsvårdens 
institutionalisering. I denna lokalt förankrade process 
lyfts särskilt barnaföderskornas roll fram, liksom 
institutionaliseringens inverkan på spädbarnsdödlighetens 
nedgång. 
  Studien tar sin utgångspunkt i tiden före välfärdsstatens 
formativa skede, då förlossningsvården övergick från att 
ha varit en privat angelägenhet till att bli ett off entligt och 
statligt ansvars- och intresseområde.
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