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ABSTRACT
Th is thesis is about birth control, gender and sexuality during the Swedish fertility transition (1880–
1940). Th e aim is to study birth control at both an ideational and a practical level, as well as to analyse 
the ways in which birth control was constructed and realised through diff erent notions of gender. Th e 
ideational level includes studies of the Swedish morality debates, norms and ideals concerning both 
gender and birth control, and the radical socialist propaganda for birth control. Th e practical level 
analyses how ordinary people experienced birth control and how they motivated their decision to limit 
childbearing. 
   Th e thesis is grounded in post-structuralist gender theory. Gender is seen as a process with separate im-
plications for men and women. Respectable women were supposed to demonstrate shyness, humility and 
sexual passivity while respectable men demonstrated responsibility, attentiveness and sexual knowledge. 
A respectable man should also protect his wife from pregnancy by abstaining from sex. Th ese norms 
were to some extent challenged by radical propagandists who promoted mechanical birth control, rather 
than abstention, as a means to control fertility. In doing this they also recognised that women’s sexual 
needs were similar to those of men.
   Th e second half of the thesis studies birth control at the individual level. Th rough a collection of let-
ters, written by ordinary men and women and sent to the Swedish Association of Sexuality Education 
(RFSU), individual experiences and attitudes to birth control are analysed. It is concluded that preven-
tive birth control was a male responsibility. Prevention of pregnancy intervened with sexuality and was 
therefore an area diffi  cult for women to enter. Th e most commonly used contraceptive methods during 
the 1930s were withdrawal and condoms – two methods which required male responsibility. Th e only 
method for birth control that did not intervene with sexuality was abortion. Th is was a traditionally 
female responsibility and remained within a female sphere throughout the fertility transition.
   When people motivated their decision to apply birth control they referred to either the economic situa-
tion of the family, the reproductive health of the mother or the fact that they were not yet married. An 
overriding motive for the two fi rst was a wish among the correspondents to remain respectable. Having a 
small family was in itself considered respectable by the end of the fertility transition. Acting responsibly 
in relation to ones children was another sign of respectability. For fathers this meant being able to sup-
port the family fi nancially while mothers’ claims to respectability depended on the time they spent at 
home, with the children, as well as the appearance of both the children and the home. 
   Th e thesis concludes that the perceptions and experiences of individual men and women are of great 
importance when studying the fertility transition. Reproductive decisions were made by individuals, 
and changes in fertility were therefore the consequence of many people deciding to alter their sexual 
 lives in order to control reproduction. Research on the fertility transition would therefore gain credibi-
lity from integrating sources of a more qualitative character into their research.

Keywords: fertility, birth control, abortion, gender, sexuality, respectability, propaganda, the 19th cen-
tury, the 20th century, Sweden.
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Förord
Th ere’s an image I’ve heard people in recovery use – that getting all of one’s ad-
dictions under control is a little like putting an octopus to bed. I think this perfectly 
describes the process of solving various problems in your fi nal draft. You get a bunch 
of the octopus’s arms neatly tucked under the covers – that is, you’ve come up with 
a plot, resolved the confl ict between the two main characters, gotten the tone down 
pat – but two arms are still fl ailing around. Maybe the dialogue in the fi rst half 
and the second half don’t match, or there is that one character who still seems one-
dimensional. But you fi nally get those arms under the sheets, too, and are about to 
turn off  the lights when another long sucking arm breaks free. 

Th is will probably happen while you are sitting at your desk, kneading your 
face, feeling burned out and rubberized. Th en, even though all the sucking disks on 
that one tentacle are puckering open and closed, and the slit-shaped pupils of the 
octopus are looking derisively at you, as if it might suck you to death just because 
it’s bored, and even though you know that your manuscript is not perfect and you’ d 
hoped for so much more, but if you also know that there is simply no more steam 
in the pressure cooker and that it’s the very best you can do for now – well? I think 
this means that you are done. 

Anne Lamott, Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life. Anchor 
Books, New York 1995, s. 93f. 

Jag tycker att Anne Lamott på ett lysande sätt fångar in avhandlingsskri-
vandets slutfas och vill därför passa på att lansera bilden av avhandlingen 

som en bläckfi sk. Min avhandling är en bläckfi sk och min uppgift de senaste 
månaderna har varit att stoppa den i säng. Detta har jag visserligen lyckats 
hjälpligt med, men bläckfi sken stirrar fortfarande hotfullt mot mig, och den 
har en tentakel i vädret. (Bläckfi skar kan för övrigt ha över tio meter långa 
tentakler, väga upp till två ton och ha 40 centimeter stora ögon.) Under ar-
betet med bläckfi sken har jag lärt mig många saker och i synnerhet har jag 
lärt mig något om vikten av att få hjälp. Denna avhandling hade helt enkelt 
inte blivit om det inte varit för de människor som, var och en på sitt sätt, har 
hjälpt mig att bemästra bläckfi skens alla tentakler. Till dessa människor vill 
jag rikta mig nu.

Det allra viktigaste när en bläckfi sk ska tämjas och en avhandling skrivas 
är att det fi nns någon som hejar på, kommer med användbara råd och pekar 
ut tentakler som är på väg att slita sig loss – att man, med andra ord, har 
tillgång till bra handledare. Jag känner därför tacksamhet över att jag har 
haft inte mindre än två goda handledare att vända mig till under min tid 
som doktorand. Min huvudhandledare, Sören Edvinsson, har aldrig hållit 
dörren stängd utan tvärtom alltid funnits till hands för expertrådgivning. 
Hans förmåga att hitta svagheter i mina texter har varit osviklig, liksom hans 
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sätt att föra konstruktiva resonemang kring dessa svagheter. Min biträdande 
handledare, Anna Lundberg, har plockat ner oss på jorden när resonemangen 
blivit för vidlyftiga. Tack vare hennes handfasthet har avhandlingen befriats 
från många pladdriga avsnitt, samtidigt som hennes uppmuntrande hejarop 
verkat som balsam för mitt stressade sinne. Er har jag kunnat lämna, efter ett 
par timmars avhandlingsprat, med en känsla av att bläckfi sken snart är under 
kontroll – även om detta har varit en känsla utan någon som helst verklig-
hetsförankring. Tusen tack till er båda.

Emellertid är det tveklöst så, att olika personer ser olika saker och att 
en text därför blir rikare ju fl er som har synpunkter på den. Seminariet i 
historisk demografi  har, under ledning av Lars-Göran Tedebrand och Anders 
Brändström, utgjort ett givande och regelbundet inslag i forskarutbildningen. 
Särskilt de opponenter som under årens lopp har tagit sig an mina seminarie-
texter har, var och en, inspirerat mig till nya tankar. I avhandlingens kritiska 
slutfas fi ck jag nya och värdefulla vinklingar på min text av en grupp skarp-
tänkta läsare: Anders Brändström, Ann-Katrin Hatje, Stefan Warg, Annika 
Westberg och Maria Wisselgren. Tack vare er fi ck jag ordning på mer än en 
av bläckfi skens tentakler – plus att ni pekade ut ett par nya åt mig. Av dem 
som noggrant har korrekturläst mitt manus har jag lärt mig att sex par ögon 
defi nitivt ser mer än bara ett. Tack Per Axelsson, Gabriella Edholm, Barbro 
Kling, Anna-Lill Ledman, Anna Pettersson och Lotta Vikström för en strå-
lande insats! I slutändan är det emellertid jag som har skrivit avhandlingen, 
vilket innebär att de av bläckfi skens tentakler som fortfarande spretar, har jag 
själv ansvar för.

Det kan vara både svettigt och enformigt att ha med en bläckfi sk att 
göra och en förutsättning för att man ska stå ut är då att man får ta en paus 
ibland. Mina arbetsdagar har smyckats av korta avbrott då kaff e har druckits, 
lunch intagits, skvaller utbytts, avhandlingsneuroser vädrats och känslan på 
det stora hela varit gemytlig. Mina kollegor på Institutionen för historiska 
studier, Centrum för befolkningsstudier och Demografi ska databasen har 
tillsammans lättat upp mina dagar och gjort avhandlingsskrivandet mindre 
tungrott. 

Dessutom har mitt arbete underlättats av människor som har hjälpt till 
med det praktiska. Under mina arkivresor till Stockholm har min moster, 
Birgitta Wallin, erbjudit både tak över huvudet och trevlig samvaro. I detta 
sammanhang vill jag också nämna Per-Erik Gunnarsson, som har hjälpt mig 
med insamlandet av material, Kristina Sehlin MacNeil, som har hjälpt mig 
med den engelska sammanfattningen, och Berit Eriksson, som har gjort sätt-
ningen av texten.  

Jag hade under sommaren 2005 förmånen att få tillbringa en månad vid 
Th e Hawke Research Institute vid University of South Australia i Adelaide. 

••
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Det var en period under vilken jag inte bara fi ck nya perspektiv på min forsk-
ning, utan också lärde mig en hel del om mig själv. Jag vill i detta samman-
hang särskilt tacka Alison Mackinnon för att hon gjorde min tid i Adelaide så 
överraskande angenäm. I samband med både vistelsen i Australien och andra, 
mindre vidlyftiga resor, har jag dessutom lärt mig att uppskatta förekomsten 
av generösa stipendieförvaltare. Bidrag till konferensdeltagande, arkivresor 
och besöket vid Th e Hawke Research Institute har lämnats av Forsknings-
rådet för arbetsliv och socialvetenskap, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Insti-
tutionen för historiska studier,  Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond 
och Wallenbergstiftelsen.

Trots den lockelse som mitt avhandlingsämne fortsätter att utöva på mig 
har jag, under forskarutbildningens gång, mer och mer kommit att uppskatta 
de människor som har dragit mig bort från avhandlingen; jag har blivit allt-
mer medveten om att den riktningen är viktigare än den motsatta. Mina vän-
ner i både Umeå och Östersund har med ett imponerande tålamod lyssnat på 
mitt avhandlingsprat och har dessutom erbjudit kontinuerlig och välbehövlig 
distraktion i form av fi kastunder, telefonsamtal, pubrundor, middagar, sön-
dagspromenader, fi lmkvällar och annat livsviktigt. Ni är alla värda en stjärna 
i himlen. 

Mina föräldrar, Barbro och Christer, har inte bara trott på mig under 
hela min utbildning utan har också haft det goda omdömet att ta mitt per-
sonliga tvivel på allvar. Det har gått många år sedan jag fl yttade hemifrån, 
men att komma hem är för mig fortfarande sammanknippat med total men-
tal avkoppling. Ni har sannolikt skapat det perfekta hemmet. Av min syster 
Jenny har jag lärt mig att om man har en fi nne på näsan, och oroar sig för 
vad den nya dejten ska tänka, är det bästa man kan göra att omedelbart föra 
fi nnen på tal. Denna strategi har hjälpt mig vid ett fl ertal tillfällen under min 
doktorandtid, även om oron i de fl esta fall har rört annat än just fi nnar. Jenny 
har också målat den snygga omslagsbilden och är, på alla upptänkliga vis, den 
allra bästa av systrar. 

Mitt djupaste tack går till dem som på närmast håll har tvingats leva 
med avhandlingsskrivandets alla biverkningar: stressen, sammanbrotten, 
självupptagenheten och det urusla morgonhumöret. Tack Viktor, för att du 
mitt i alltsammans har lockat mig att leka, och Jonas, för att du gav mitt liv 
balans bara genom att kliva in i det.

Umeå, första advent 2006
Sofi a
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Kapitel ett

Inledning

Vi deltaga båda i föreningslivet, vi går promenader talar om alla tidens frågor, som 
vi kunna förstå, och framför allt göra vi om sommaren långa cykelturer tillsam-
mans. Vi se hur naturen om våren vaknar till liv, vi höra locktonerna från skogens 
fåglar, men själva våga vi ej helt få leva. Säkert förstår Fru Jensen vad som rör sig 
inom oss – varför skulle inte även vi få leva livet. 

Ur brev till Elise Ottesen-Jensen, 1934.1

Under perioden 1880–1940 minskade barnafödandet i Sverige med över 
femtio procent, från ungefär 4,5 barn per kvinna år 1880 till ungefär 

1,8 barn per kvinna sextio år senare.2 Resten av västvärlden erfor en liknande 
utveckling och vid 1900-talets mitt hade barnafödandet halverats i de fl esta 
europeiska länder. Överallt var utvecklingen hastig och överallt väckte den 
frågor om orsakssamband, liksom oro inför framtiden. I Sverige utkom Alva 
och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan år 1934 och i denna måla-
des framtiden mörk med hot om både befolkningsminskning och minskad 
produktivitet. Boken fi ck en enorm genomslagskraft och kom i förlängning-
en att bidra till genomförandet av ett stort antal socialpolitiska reformer, alla 
med det uttalade syftet att få barnafödandet att öka.3 

Denna starka oro inför framtiden har i stort sett visat sig vara obefogad, 
medan däremot frågetecknen kring varför barnafödandet överhuvudtaget 
började sjunka kvarstår. Tack vare en omfattande demografi sk forskning vet 
vi mycket om hur nedgången förlöpte, men de grundläggande orsakssamban-
den har vi fortfarande förhållandevis begränsad kunskap om. Hastigheten 
med vilken barnafödandet sjönk, och det faktum att det sjönk samtidigt på 
så många platser, förbryllar och fascinerar. Vad var det egentligen som hände, 
och varför? 

Denna dramatiska nedgång i barnafödande kallas inom den historie-
demografi ska forskningen för fertilitetstransitionen. Fertilitet har i detta sam-

••
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manhang inget att göra med mäns och kvinnors förmåga att koncipiera, utan 
handlar istället om det antal levande födda barn som en kvinna är, eller har 
varit, biologisk mor till. Termen refererar enbart till kvinnors (och inte mäns) 
fruktsamhet och dessutom vanligen till ett större antal kvinnor, till en hel 
befolkningsgrupp. Fertilitet beskriver således den realiserade fruktsamheten 
inom en avgränsad befolkning på aggregerad nivå.4 Härav följer att begreppet 
fertilitetstransition relaterar till en övergång, en transition, från ett fruktsam-
hetsmönster till ett annat – från ett högt barnafödande till ett lågt – inom en 
viss befolkning. Timothy W. Guinnane, Barbara S. Okun och James Trus-
sell har defi nierat fertilitetstransitionen som en under längre tid vidmakt-
hållen uppgång i tillämpandet av preventiva metoder, vilket är en defi nition 
som passar också mitt syfte.5 Det är en defi nition som sätter den ökande ut-
bredningen av barnbegränsande praktiker i fokus, snarare än det minskande 
barnafödandet, och som dessutom framhåller den enskilda individens roll i 
att driva fertilitetstransitionen framåt. Den amerikanska sociologen Karen 
O. Mason har poängterat att även om fertilitet per defi nition produceras på 
aggregerad nivå, tar alla processer som leder till förändringar i fertilitet sin 
början i enskilda individers sexuella beteende.6 

Fertilitetstransitionen kan således betraktas som en konsekvens av att 
gifta kvinnor och män beslutade sig för att ta kontroll över sin reproduktion. 
Resultatet blev, förutom oro bland politiker och vetenskapsmän, att en ny 
typ av familj växte fram: en mindre familj, med två barn snarare än fem, vars 
vardagliga liv skiljde sig avsevärt från hur det hade sett ut bara två genera-
tioner tidigare. I en tid utan sådana nymodigheter som rinnande vatten och 
tvättmaskin innebar en nedgång från fem till två barn stora arbetslättnader 
för i synnerhet den hushållsansvariga modern. När det vanliga dessutom var 
för familjer att bo trångt kom färre barn också att leda till en förbättring av 
familjens boendesituation. Ytterligare en positiv konsekvens gällde kvinnors 
reproduktiva hälsa, som kraftigt förbättrades i och med att kvinnor bar och 
födde ett betydligt lägre antal barn än tidigare. Fertilitetstransitionen inne-
bar således stora förändringar, inte bara för samhället i stort, utan också för 
familjen och de enskilda individerna.

Denna avhandling behandlar barnbegränsning, sexualitet och genus 
under den svenska fertilitetstransitionen. Jag utreder således inte fertilitets-
transitionen som sådan, men behandlar likväl förhållanden som var viktiga 
för dess förlopp. Jag relaterar barnbegränsning till konstruktioner av genus 
och sexualitet och låter därmed avhandlingens syfte och problemställningar 
utgå från de intima relationer som, enligt Karen O. Mason, är alla fertili-
tetsförändringars början.7 Det citat av en ung trolovad kvinna som inledde 
kapitlet kan här tjäna som en belysande illustration: ”Vi se hur naturen om 
våren vaknar till liv, vi höra locktonerna från skogens fåglar, men själva våga 
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vi ej helt få leva”.8 Det är i just den konfl ikt som kvinnan beskriver, mellan 
sexuell lust och risken för graviditet, som förändrade fertilitetsmönster upp-
står. De sätt på vilka män och kvinnor erfar (eller inte erfar) och hanterar 
(eller inte hanterar) denna konfl ikt påverkar det antal barn de får. När en 
stor mängd män och kvinnor, i en given historisk och kulturell kontext, både 
erfar och hanterar nämnda konfl ikt på likartat sätt får summan av deras age-
randen ovillkorligen eff ekter på den aggregerade fertiliteten. Denna konfl ikt, 
hur den formulerades, erfors och hanterades av människor under perioden 
1880–1940, utgör fokus för denna avhandling.

Av detta framgår att jag tar mig an fertilitetstransitionen utifrån ett 
tydligt genusperspektiv. Detta är ett perspektiv som ofta har saknats i den 
tidigare forskningen. Den disciplin som framför allt ägnat sig åt fertilitets-
transitionen, historiedemografi n, har intresserat sig för den bredare bilden, 
för befolkningen som helhet, och för allomfattande förklaringsmodeller. Där 
har frågor om könsrelationer, och överhuvudtaget frågor som rör individens 
erfarenheter, fallit bort.9 Genusforskningen har, å sin sida, inte i någon större 
utsträckning tagit sig an fertilitetstransitionen. Med tanke på de genomgri-
pande förändringar av särskilt kvinnors livssituation som transitionen inne-
burit, och innebär än idag, är denna tystnad överraskande. Möjligen hänger 
den samman med den ambivalens som på många sätt präglar feminismens 
inställning till både barnafödande och moderskap – dessa erfarenheter som 
förenar kvinnor, men som också har utnyttjats för att legitimera kvinnors 
tillbakahållande genom hela historien.10

Att anlägga ett genusperspektiv på den växande utbredningen av barn-
begränsande praktiker under fertilitetstransitionen innebär för det första att 
det reproduktiva paret behandlas som bestående av två självständiga indivi-
der – en man och en kvinna – som inte alltid är överens, och som inte alltid är 
förmögna att nå godtagbara kompromisser. I stora delar av den tidigare forsk-
ningen har paret fått utgöra minsta analysenhet, vilket har fått till följd att 
skillnader i hur män och kvinnor erfar reproduktionen blivit osynliggjorda. 
Barnbegränsningens vara eller inte vara rör emellertid starkt genuskodade 
frågor som hälsa, familjeliv och sexualitet och är därför ett område öppet för 
potentiella konfl ikter.11 Eftersom barnafödandet är en fysisk erfarenhet en-
bart för kvinnor är det till exempel rimligt att anta att kvinnor, i högre grad 
än män, ser hälsoriskerna med ett upprepat barnafödande. Därav följer att 
frågan om barnbegränsning sannolikt, men inte nödvändigtvis, är av större 
vikt för kvinnor än för män.12 Tendensen inom forskningen att behandla 
det reproduktiva paret som en enhet har också resulterat i att särskilt mäns 
erfarenheter negligerats. Eftersom kvinnan är den som både bär barnet i sin 
kropp och ansvarar för dess omvårdnad har kvinnan hamnat i fokus för både 
demografi ska och historiska studier av fertilitetstransitionen. Forskning av 

••
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bland andra Elizabeth Th omson visar emellertid att mäns erfarenheter av 
reproduktionen både skiljer sig från kvinnors och har betydelse när gemen-
samma beslut fattas.13 Det förefaller således vara av stor vikt att analysen 
både uppmärksammar kvinnors och mäns olika erfarenheter av reproduk-
tion och barnbegränsning, och möjliggör identifi ering av eventuella konfl ikt-
områden.14

Kvinnors och mäns skilda erfarenheter är emellertid historiskt förän-
derliga och beror ytterst på hur genus organiseras i den aktuella sociala och 
kulturella kontexten. Det är inte möjligt att separera ett samhälles attityd till 
barnbegränsning från det sätt på vilket genus organiseras i samma samhälle, 
vilket kan betraktas som en andra utgångspunkt för hur genus används i 
föreliggande avhandling. I ett samhälle där preventiva tekniker är antingen 
okända eller mycket osäkra blir kvinnors utsatthet inför reproduktionen stor. 
Om kvinnors ställning samtidigt är mycket låg kommer de fysiska påfrest-
ningar som ett upprepat barnafödande innebär för kvinnor att antingen helt 
ignoreras eller underordnas andra hänsyn, exempelvis samhällets fortlevnad 
eller mäns sexuella behov. Barnbegränsning blir i ett sådant samhälle likty-
digt med antingen sådana metoder som kvinnor själva kontrollerar (huvud-
sakligen abort) eller sådana som ignorerar kvinnors utsatthet till förmån för 
mäns sexuella behov (till exempel att det nyfödda barnet lämnas bort). Hur 
relationen mellan män och kvinnor uppfattas och tolkas av varje enskilt sam-
hälle får på så sätt, alltid, konsekvenser för samma samhälles inställning till 
födelsekontroll.15

En tredje och sista utgångspunkt är barnbegränsningens nära koppling 
till olika aspekter av sexualitet. I avsaknad av eff ektiva preventivmedel kom-
mer den (kvinnliga) sexuella lusten alltid att stå i konfl ikt med risken för 
graviditet, vilket illustreras av det brevutdrag som inledde kapitlet. Även sam-
manhang där preventiva tekniker fi nns tillgängliga skapar emellertid konfl ik-
ter eftersom alla preventiva tekniker, åtminstone före p-pillrens ankomst, im-
plicerar inskränkningar av sexualiteten.16 Under fertilitetstransitionens första 
decennier begränsades barnafödandet huvudsakligen med hjälp av sexuell 
avhållsamhet och avbrutet samlag – två metoder som båda innebar att sexu-
aliteten underordnades kontroll och behärskning. Men också mekaniska pre-
ventivmedel, som till exempel kondom, fi ck uppenbara konsekvenser för hur 
människor utformade sitt sexliv. Betänker man att mekaniska preventiv medel 
var en nymodighet, för vilken människor saknade användbara kulturella re-
ferenser, blir konsekvenserna för sexualiteten särskilt tydliga. Beslut kring 
barnbegränsning vägdes således mot både risken för graviditet och konse-
kvenserna för sexlivet.17 Hur resultatet av en sådan avvägning såg ut berodde, 
än en gång, på organiseringen av genus i det omkringvarande samhället.
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Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet för denna avhandling är att studera barnbegränsan-
dets idé och praktik under perioden för den svenska fertilitetstransitionen 
samt att analysera hur barnbegränsning, på både idémässig och praktisk nivå, 
konstruerades och realiserades genom olika föreställningar av genus. 

Avhandlingen rör sig således på två nivåer, en idémässig och en praktisk. 
Den första nivån omfattar idéer om barnbegränsning; det handlar om olika 
ideal och normer, om idédebatt, propaganda och upplysningsverksamhet. 
Meningen med att analysera barnbegränsandets idémässiga sida är dels att 
visa hur barnbegränsning kommunicerades i samhället och dels att studera 
hur idéer om barnbegränsning grundar sig i olika föreställningar om genus. 
Ett antal frågeställningar hänger samman med denna nivå: Vilka olika idéer 
om barnbegränsning existerade i samhället under perioden? Hur kommuni-
cerades dessa idéer? På vilket sätt relaterar teorier om barnbegränsning till 
olika föreställningar om genus?

Avhandlingens andra hälft handlar om barnbegränsandets praktik. Det-
ta är en erfarenhetsbaserad nivå som utgår från hur män och kvinnor upp-
levde möjligheten till barnbegränsning, liksom hur dessa erfarenheter relate-
rade till föreställningar om genus. I analysen av barnbegränsandets praktiska 
sida vill jag placera den enskilda människan i centrum och, i förlängningen, 
göra hennes erfarenheter och ageranden till utgångspunkt för en diskussion 
om fertilitetstransitionens olika drivkrafter. Även denna nivå utgår från ett 
antal frågor: Varför valde enskilda män och kvinnor att begränsa sitt barna-
födande? Vilka metoder för barnbegränsning var tillgängliga under perioden 
och vilka föredrogs av de barnbegränsande individerna? På vilket sätt relate-
rar reproduktiva beslut (eller icke-beslut) till olika föreställningar om genus? 
Och slutligen: Vad, om något, kan detta säga oss om fertilitetstransitionens 
förlopp och drivkrafter?

Som barnbegränsande praktiker räknar jag både sådana tekniker som 
brukar kallas ”traditionella” (det vill säga avbrutet samlag, avhållsamhet 
och säkra perioder), mekaniska preventivmedel (särskilt kondom och pessar) 
och abort. Jag ser avsiktlighet som ett avgörande kritierium för huruvida en 
handling ska tolkas som barnbegränsande eller inte. Därav följer att jag inte 
ser höga äktenskapsåldrar som en barnbegränsande strategi eftersom jag inte 
anser det vara belagt att detta bruk hade som medveten avsikt att begränsa 
barnafödandet.18 Inte heller ser jag avhållsamhet som en barnbegränsande 
metod om det inte kan avgöras att födelsekontroll faktiskt var det avsiktliga 
syftet med att gifta makar periodvis avstod från sex. Ändå är det givetvis så, 
att både höga äktenskapsåldrar och avhållsamhet får eff ekter på den aggre-
gerade fertiliteten. Den typen av fertilitetsregulatorer är emellertid inte ämne 
för denna avhandling.

••
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Tidigare forskning
Ett forskningsläges syfte är dels att placera in det egna arbetet i ett veten-
skapligt sammanhang och dels att lyfta fram sådan forskning som varit bety-
delsefull för den aktuella studien. Jag kommer inledningsvis att redogöra för 
hur den tidigare forskningen förklarat fertilitetstransitionen för att därefter 
diskutera delar av den kritik som riktats mot fertilitetsforskningen, från i syn-
nerhet genusvetenskapligt håll.19 Slutligen kommer jag att redogöra för det 
mer begränsade forskningsfält som rör födelsekontroll, genus och sexualitet. 

Att förklara fertilitetstransitionen
Den tidigare forskningen och teoribildningen kring fertilitetstransitionen är 
mycket omfattande. Karen O. Mason menar i en artikel från 1997 att det 
kanske fi nns till och med för många teorier som vill förklara fertilitetstransi-
tionen men, lägger hon till, alltför få som fungerar tillfredställande i relation 
till det empiriska materialet.20 På grund av forskningsfältets omfång är det 
inte min ambition att redogöra för fältet i dess helhet, utan istället att presen-
tera den forskning som varit mest genomslagskraftig. Det gör att jag måste 
börja redan år 1945, med Frank Notesteins klassiska teori om den demogra-
fi ska transitionen.21 

Teorin beskriver demografi sk förändring i tre stadier. Det inledande sta-
diet karakteriseras av hög mortalitet och hög fertilitet. Under det andra sta-
diet sjunker mortaliteten medan fertiliteten fortsätter att ligga på en hög nivå. 
Som en följd av att mortaliteten sjunker före fertiliteten karakteriseras denna 
fas av en stark befolkningstillväxt. Under det tredje stadiet sjunker även ferti-
liteten och när transitionen därefter är genomförd har återigen balans mellan 
fertilitet och mortalitet uppstått. Teorin stipulerar en rad förutsättningar för 
fertilitetsnedgång: sjunkande spädbarnsdödlighet, ökad ekonomisk tillväxt, 
urbanisering, ökad läs- och skrivkunnighet, en höjning av kvinnors status, en 
nedgång i religiositet, ökad individualism och så vidare. Fertilitetsnedgång 
förutsätter således att samhället ”moderniseras”, att människan blir ”rationellt 
tänkande” samt att ”traditionella”och ”icke-rationella” tankesätt bryts ner.22 

Notesteins teori om den demografi ska transitionen har haft en mycket 
stor inverkan på den fortsatta historiedemografi ska fertilitetsforskningen, 
men den har även mött hård kritik, särskilt för dess starkt evolutionistiska 
tendenser.23 Under lång tid fanns inte heller någon egentlig empirisk forsk-
ning som kunde vare sig bekräfta eller vederlägga teorin. Detta var därför ett 
av fl era explicita syften när Th e Princeton European Fertility Project inleddes 
vid 1960-talets början, under ledning av Ansley Coale.24 Projektet var mycket 
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ambitiöst och omfattade demografi ska kartläggningar av fertilitetsnedgången 
för stora delar av Europa.

När resultatet av projektet presenterades år 1986 visade det sig att bara 
ett fåtal av de hypoteser som formulerats inom transitionsteorin kunde beläg-
gas empiriskt. Bland annat visade det sig att fertiliteten på många håll i Eu-
ropa sjunkit före spädbarnsdödligheten. Dessutom misslyckades man med att 
belägga det antagna sambanden mellan industrialisering och fertilitetsned-
gång, liksom höga nivåer av läs- och skrivkunnighet och fertilitetsnedgång. 
De samband som hade stipulerats av Notesteins transitionsteorin visade sig 
överhuvudtaget vara svaga och statistiskt osäkra.25 När Susan Cotts Watkins 
sammanfattade de slutsatser som projektet mynnat ut i konstaterade hon istäl-
let att olika kulturella faktorer – som religion, språk och etnicitet – tycktes ha 
haft avgörande betydelse för fertilitetstransitionen. Th e Princeton European 
Fertility Project var dessvärre inte utformat så att det tillät nyanserade analy-
ser av kulturella faktorer.26

Förutom demografer har också ekonomer ägnat sig åt fertilitetstransi-
tionen; mest genomslagskraftig har den ansats blivit som går under namnet 
New Home Economics. Inom denna teoribildning ser man beslutet att skaff a 
barn som ett konsumtionsbeslut där föräldrar antas fatta beslut kring barna-
födande och barnbegränsning utifrån rationell nyttomaximering. Genom att 
väga de kostnader som ett nytt barn skulle innebära, mot de inkomster som 
det också skulle inbringa, antas potentiella föräldrar balansera sin familje-
samman sättning. New Home Economics menar att föräldrars efterfrågan på 
barn styrs både av antalet barn och av varje barns kvalitet. Med begreppet 
kvalitet avser New Home Economics fånga in de olika investeringar som för-
äldrar är beredda att göra i varje barn: kostsam skolgång och fritidsaktiviteter 
är exempel på sådant som antas öka ett barns kvalitet. Genom att dela in 
föräldrars efterfrågan på detta sätt kan New Home Economics förklara varför 
föräldrar vill ha färre barn, trots att deras inkomster ökar, såsom till exem-
pel var fallet under fertilitetstransitionen.27 Ett svenskt exempel på hur New 
Home Economics modifi erats och använts som teoretiskt verktyg för analys 
av fertilitetsförändringar under 1900-talet utgörs av Maria Stanfors avhand-
ling Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns från 
2003. Genom att analysera hur fertiliteten förhöll sig till Sveriges ekonomiska 
utveckling under 1900-talet kan Stanfors visa på ett starkt samband mellan 
fruktsamhetsmönster och kvinnors förankring på arbetsmarknaden. Stanfors 
visar att Sverige har upprätthållit en, i internationell jämförelse, hög fertilitet 
under 1900-talet tack vare, snarare än trots, den höga kvinnliga förvärvsfrek-
vensen.28

En annan teori med stor genomslagskraft är Richard Easterlins och 
 Eileen Crimmins supply-demand analysis. Enligt Easterlin och Crimmins be-
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stäms fertilitet av de tre kategorierna ”the demand for children”, som omfat-
tar det antal barn ett par skulle vilja ha om fertilitetsreglering var kostnadsfri, 
”the supply of children”, som omfattar det antal levande barn ett par skulle 
få om de inte gjorde några som helst försök att begränsa sitt barnafödande, 
och ”the costs of fertility regulation”, som omfattar parets attityd och tillgång 
till fertilitetsreglerande metoder. Easterlin och Crimmins tänker sig att den 
övergripande moderniseringsprocessen påverkar fertiliteten via dessa katego-
rier. Genom moderniseringen sjönk kostnaderna för fertilitetsreglering i och 
med att traditionella föreställningar antogs brytas ned och bereda väg för 
ett mer rationellt tankesätt.29 Easterlins och Crimmins teori fi ck mycket stor 
uppmärksamhet i särskilt USA och en omfattande forskning har bedrivits för 
att empiriskt belägga dess giltighet. Detta har dock i hög grad misslyckats.30 

Den australiske demografen John Caldwell har i fl era infl ytelserika ar-
tiklar kritiserat den övervikt av ekonomiska förklaringsmodeller som allt se-
dan 1940-talet präglat fertilitetsforskningen. I en artikel från år 1976 presen-
terar han sin ”wealth-fl ows theory”. Enligt denna existerar bara två stabila 
fertilitetsregimer: en traditionell med hög fertilitet och en modern med låg 
fertilitet. Det traditionella samhället blir modernt, och därmed karakteriserat 
av låg fertilitet, i och med att värden – defi nierade i både ekonomiska, kultu-
rella och sociala termer – byter riktning och börjar överföras från vuxna till 
barn, istället för tvärtom. I förtransitiva samhällen överförs värden nästan 
uteslutande från barn till förälder, genom att barn bland annat producerar 
varor och tjänster i hushållet. I ett sådant sammanhang är hög fertilitet ratio-
nellt. Fertiliteten sjunker när dessa värden byter riktning och istället börjar 
överföras från den äldre generationen till den yngre. I det moderna samhället 
överförs värden från förälder till barn; föräldrar investerar tid, pengar och 
tjänster i barnen utan att förvänta sig att få särskilt mycket tillbaka.31 I en 
senare artikel pekar Caldwell ut införande av allmän skolplikt som den avgö-
rande brytpunkt då han menar att värdena byter riktning.32 

Enligt de förklaringar som hittills har beskrivits föll fertiliteten i Europa 
som en eff ekt av att samhället förändrades. Genom att börja tillämpa födelse-
kontroll anpassade sig Europas befolkning till de nya krav som samhället 
ställde. Förändringar i samhället gjorde att ”child quality” började föredras 
före ”child quantity”, att ”the demand for children” minskade och att värden 
bytte riktning och började överföras från vuxen till barn. Dessa förklaring-
ar lägger inte särskilt stor vikt vid själva den barnbegränsande kunskapen, 
som man menar mycket väl kan ha funnits tillgänglig även under tidigare 
tidsperioder. Istället ser man fertilitetstransitionen som ett resultat av en 
anpassningsprocess. Andra forskare har emellertid lagt större vikt vid den 
barn begränsande kunskapen som sådan och argumenterat för att det var spri-
dandet av denna som föranledde fertiliteten att sjunka. Dessa forskare ser fer-
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tilitetstransitionen som ett resultat av kulturella innovationer, både vad gäller 
nya attityder till sexualitet och familjestorlek och den faktiska tillgången på 
eff ektiva preventivmedel. Enligt denna tolkning var således den barnbegrän-
sande kunskapen i mycket bristfällig före fertilitetstransitionen. Skillnaden 
mellan dessa båda angreppssätt har förklarats av sociologen Gösta Carlsson, i 
en ofta citerad artikel från 1966.33

Två företrädare för det senare angreppssättet är John Cleland och Chris-
topher Wilson. I en artikel från 1987 tar de gemensamt avstånd från ekono-
miska förklaringsmodeller och framhåller istället spridandet av information 
och nya sociala normer för födelsekontroll som avgörande för fertilitetstransi-
tionen. Med utgångspunkt i resultaten från det tidigare nämnda Princeton 
European Fertility Project konstaterar de att ekonomiska variabler inte förmår 
bringa klarhet i fertilitetstransitionens inledande fas och fortsatta förlopp, 
medan det däremot verkar fi nnas en stark koppling mellan språkliga, religi-
ösa och kulturella gränser, och fertilitet. Cleland och Wilson kommer därför 
till slutsatsen att födelsekontroll bör betraktas som en kulturell innovation 
som sprids inom kulturellt homogena grupper.34 Det innovationsteoretiska 
perspektivet innebär en stark betoning av nya tankesätt och kommunikation. 
Innovationen består inte enbart i att tillgängligheten på barnbegränsande 
metoder ökar kraftigt, utan också i att barnbegränsning uppfattas som ett 
acceptabelt och valbart alternativ. Dessa nya tankesätt kommuniceras från 
person till person, antingen genom samtal eller genom att individer drar slut-
satser av att iaktta människor i sin omgivning.35

För Sveriges del har fertilitetstransitionen beskrivits av bland andra 
Kenneth Lockridge. I likhet med Cleland och Wilson uppfattar Lockridge 
nedgången i barnafödande som ett resultat av kulturella innovationer. Dess 
starka genomslagskraft kopplar han till den samtidiga sekulariseringsproces-
sen: tidig fertilitetsnedgång förekommer, enligt Lockridge, i regioner med 
ett relativt lågt statskyrkligt och frikyrkligt infl ytande. Kyrkan, som var den 
traditionella kulturens upprätthållande institution, förlorade genom sekula-
riseringen mycket av sin kontroll över människors medvetanden, och därmed 
också kraften att motverka de nya rationella synsätt med vars hjälp unga 
människor började fatta självständiga beslut kring sin reproduktion. Mot 
bakgrund av detta menar Lockridge att barnbegränsning är att betrakta som 
en kulturell innovation.36
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Två perspektiv, på kollisionskurs med varandra?
Den demografi ska forskningen om fertilitetstransitionen har under senare 
år mött skarp kritik från särskilt genusvetenskapligt håll. Man efterlyser ett 
tydligare aktörsperspektiv, en analys där kvinnor blir något mer än kroppar 
bestående av reproduktiva funktioner som kategoriseras och aggregeras. Man 
ifrågasätter också sexualitetens mer eller mindre absoluta frånvaro i fertilitets-
forskningen och pekar på vikten av att studera reproduktiva relationer utifrån 
ett uttalat makt- och genusperspektiv.37 

Dessa innehållsliga luckor i den historiedemografi ska forskningen beror 
till stor del på demografi ns forskningsmetodik. Denna kvantitativt grundade 
metod är väl lämpad för att klargöra fertilitetens relation till barna föderskor-
nas sociala bakgrund, eller andra klassifi cerbara faktorer, liksom för att stu-
dera barnafödandets fördelning på olika åldersgrupper, eller andra kvanti-
fi erbara relationer. Sex och genus kan, å andra sidan, varken klassifi ceras eller 
kvantifi eras. Vi vet inte särskilt mycket om människors sexliv under gångna 
perioder; den information vi har är sporadisk och ofta indirekt; det är icke-
generaliserbar information. Det är dessutom svårt att klassifi cera och kvan-
tifi era sådan information som behövs för att kvinnors och mäns inbördes 
relationer och positioner ska kunna analyseras. Information om kvinnans 
position i samhället, hennes relativa infl ytande, och samhällets värdering av 
kvinnlighet respektive manlighet är ofta alltför komplex för att enkelt kunna 
omvandlas till variabler i en kvantitativ analys.38 Vanligen har den demo-
grafi ska forskningen också valt att analysera fertilitetstransitionen utifrån ett 
makroperspektiv, vilket innebär att den aggregerade fertiliteten har relaterats 
till förändringsprocesser på samhällsnivå: industrialisering, urbanisering, se-
kularisering och så vidare. Ett sådant angreppssätt leder oundvikligen till att 
de enskilda individerna, både kvinnor och män, blir osynliga. Sammantaget 
har metodologiska faktorer av detta slag, eventuellt i kombination med ett 
manifesterat ointresse från den demografi ska forskningen, lett till ett forsk-
ningsläge där den barnafödande kvinnan – som subjekt – är mer eller mindre 
osynlig.39 (Detta gäller för övrigt också mannen som subjekt, även om detta 
underlåtande har ådragit sig mindre kritik.) 

När den australiska historikern Alison Mackinnon publicerade sin upp-
märksammade artikel ”Were Women Present at the Demographic Transi-
tion?” var det således just denna fråga som hon ville ha svar på: var fanns 
egentligen kvinnorna i den demografi ska fertilitetsforskningen?40 Mackin-
non kritiserade demografi n för att porträttera kvinnor såsom oförmögna att 
fatta beslut och agera självständigt. Genom att kvinnliga subjekt omvandlas 
till siff ror i ett aggregat blir de till passiva kroppar, till redskap för reproduk-
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tiva och tillsynes naturliga processer. Själva begreppet ”fertilitetstransition” 
ifrågasätts av Mackinnon:

Th e term is strangely disembodied, indicating, as several feminist historians have 
pointed out, some type of transhistorical, elemental and natural force akin, per-
haps, to the ebb and fl ow of the tide rather than the historically specifi c refusal 
or unwillingness of considerable numbers of women to continue to have large 
numbers of babies.41 

Bilden som målas upp av Mackinnon är glasklar och inte särskilt smick-
rande för den demografi ska fertilitetsforskningen: genom att omvandla 
kvinnors reproduktiva beslutsfattande till aggregerade data går kvinnors 
ansträngningar för att undvika upprepade graviditeter förlorade. Fertilitets-
transitionen antar proportioner av en naturkraft i sig, för vilken kvinnor bara 
blir till passiva redskap.42

Ytterligare en australisk forskare som har riktat skarp kritik mot demo-
grafi ns hantering av fertilitetstransitionen är Hera Cook, som i sin bok Th e 
Long Sexual Revolution utvecklar Mackinnons invändningar.43 Cook riktar 
skarp kritik mot hur demografi n kartlägger kvinnors reproduktiva funk-
tioner i detalj – deras menstruationer, graviditeter, förlossningar, amnings-
mönster, missfall och inträde i klimakteriet – utan att refl ektera över hur 
kvinnor, som sociala varelser, erfar dessa funktioner. I kvinnors erfarenheter 
av reproduktionen fi nns en stark motor för förändrade reproduktionsmöns-
ter, menar Cook, men dessa erfarenheter blir aldrig synliggjorda eftersom 
fertilitetstransitionen alltid förklaras utifrån yttre faktorer, såsom ekonomi, 
kvinnligt förvärvsarbete, utbildning och så vidare.44 

En annan konsekvens av att kvinnors reproduktiva erfarenheter har neg-
ligerats är att kvinnor får betydelse för fertilitetstransitionen först när de läm-
nar sina traditionella roller, som hustrur och mödrar, och istället utbildar sig 
eller börjar förvärvsarbeta. I den traditionellt kvinnliga erfarenheten att föda 
och ta hand om barn fi nns, enligt Cook, inget av det som demografi n menar 
kan förklara fertilitetstransitionen.45 Detta handlar återigen om demografi ns 
problem med att hantera kvalitativa källor: utbildning och förvärvsarbete är 
information som kan klassifi ceras och kvantifi eras medan kvinnors repro-
duktiva erfarenheter är mer svårhanterliga – om den typen av information 
alls fi nns tillgänglig. 

Så sakteliga har ändå historiedemografi n fått upp ögonen för vad ett 
genusperspektiv kan tillföra studiet av fertilitetstransitionen, och spännande 
försök att integrera genus i demografi sk forskning har dessutom genomförts. 
I en artikel från 2003 analyserar till exempel Sølvi Sogner fertilitetstransitio-
nen i Norge, i relation till bland annat kvinnors samhälleliga ställning under 
perioden. Som ett kvantifi erbart mått på kvinnors ställning använder Sogner 
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deras deltagande i parlamentsval. Intressant nog ger just denna variabel utslag 
i Sogners analys: regioner med ett högt kvinnligt valdeltagande uppvisade 
en tydlig nedgång i fertilitet, medan manligt valdeltagande, å andra sidan, 
inte föreföll ha påverkat fertiliteten. Sogner förklarar variabelns eff ekt på fer-
tiliteten med att kvinnors valdeltagande refl ekterar ett politiskt och socialt 
engagemang som går utanför den traditionellt kvinnliga sfären.46 Med andra 
ord gör Sogner precis en sådan tolkning som Hera Cook kritiserar: genom att 
defi niera kvinnors roll för fertilitetens nedgång som ett steg ut i den manligt 
defi nierade off entligheten negligerar hon hur de erfarenheter som kvinnor 
hade genom sina traditionella roller, som barnaföderskor, inverkade på deras 
villighet att fortsätta föda stora skaror barn. 

Dessutom är det givetvis så att en kvantifi ering av kvinnors valdeltagande 
bara fångar in en bråkdel av vad som vanligen avses med kvinnors samhälle-
liga ställning. För att få en mer rättvisande bild måste andra källor användas, 
källor som inte lämpar sig för kvantitativ analys och som därför ofta läm-
nas därhän av historiedemografer.47 Sogner gör emellertid precis detta: hon 
kompletterar sin kvantitativa analys med ett antal kvalitativa källor, bland 
annat intervjuer, och kommer i slutändan fram till att barnbegränsning i stor 
utsträckning var en fråga om makt mellan makar. Kvinnors emancipation 
inom andra samhällsområden, manifesterat bland annat i ett ökat kvinnligt 
valdeltagande, ledde till att kvinnors förhandlingsposition i familjen stärktes. 
Därigenom blev det också enklare för kvinnor att både framföra synpunkter 
och göra sina erfarenheter synliga för männen, vilket ledde till att barnbe-
gränsning, i slutändan, blev ett gemensamt projekt för män och kvinnor.48 

En viktig bok i detta sammanhang är också Women’s Position and De-
mographic Change som utkom 1993 med Nora Federici, Karen O. Mason 
och Sølvi Sogner som redaktörer. I ett antal artiklar vill bokens författare 
sammanföra fertilitetstransitionen med en annan dramatisk och samtida pro-
cess, nämligen den växande medvetenheten om frågor rörande auktoritet och 
jämlikhet mellan könen. Boken har ett brett omfång och behandlar både den 
historiska europeiska fertilitetstransitionen och, framför allt, dagens fertili-
tetstransitioner på andra kontinenter. Även i detta är emellertid boken av stor 
principiell betydelse genom att den kartlägger och ger exempel på hur frågor 
relaterade till genus och kvinnors ställning kan integreras i demografi ska stu-
dier.49

I Simon Szreters omfattande bok Fertility, Class and Gender in Britain, 
1860–1940 relateras den brittiska fertilitetstransitionen till de förändrade 
relationerna mellan könen under perioden. Szreter pekar ut sexuell avhåll-
samhet som den mest avgörande preventiva metod för fertilitetstransitionens 
inledande skede och menar att en förklaring till avhållsamhetens starka ge-
nomslagskraft var den evangelikanska feminism som växte fram och fi ck 
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fäste inom särskilt medelklassen under 1800-talets andra hälft. Denna form 
av feminism grundade sig i den ideologiska indelningen av världen i en privat 
och en off entlig sfär. Till det privata hörde det kvinnliga – det moderliga, 
passiva och moraliska – medan det off entliga omfattade det manliga – det 
aktiva, kommersiella och politiska. Kvinnor tillskrevs en moraliskt överord-
nad roll och den feministiska retoriken kom att i stor utsträckning handla om 
hur mannen skulle höjas och åläggas krav på självbehärskning och återhåll-
samhet. Det var en ideologi som uppmuntrade sexuell avhållsamhet – den 
preventiva metod som Szreter menar hade störst betydelse för den brittiska 
fertilitetstransitionen. Därmed kan det också antas att den borgerliga femi-
nismen, i förlängningen, fi ck eff ekter på den aggregerade fertiliteten.50

Ett svenskt exempel på hur demografi sk forskning integrerat genus i 
studier om fertilitet utgörs av Stefan Wargs bok Familjen i gruvmiljö. Efter 
att ha konstaterat att fruktsamhetsmönstren i de två gruvsamhällena Kiruna 
och Malmberget avvek från det generella mönster, som konstaterats för gruv-
miljöer av annan forskning, vänder Warg blicken mot det genussystem som 
var verksamt i områdena. Fertiliteten i Kiruna och Malmberget var lägre än 
förväntat och allra mest överraskande är de förhållandevis låga födelsetalen 
hos gruvarbetarbefolkningen.51 Genom att studera det lokala genussystemet 
kan Warg identifi era två relaterade förklaringar till detta: en arbetarkultur 
som föreskrev skötsamhet och rationalitet samt bildandet av radikala kvinno-
organisationer som aktivt förespråkade familjeplanering. Radikala idéer om 
bland annat barnbegränsning fi ck fäste hos de lokala kvinnoföreningarna på 
grund av lokala genussystem som erbjöd begränsade möjligheter till ekono-
miskt oberoende för kvinnor och därför kanaliserade deras politiska enga-
gemang till den privata familjesfären. Men även gruvsamhällenas män till-
talades av barnbegränsandets idé. Arbetarkulturen utmärktes under den här 
tiden av en strävan efter rationalitet – både vad gällde arbetslivet och den 
privata familjesfären – och inom denna rationalitet kunde den på många sätt 
förnuftstyrda barnbegränsningen förstås, accepteras och utövas.52

Det feministiska ifrågasättandet av hur historiedemografi n har hanterat, 
eller inte hanterat, olika aspekter av genus måste trots allt anses vara berät-
tigat. Att historiedemografi ska forskare borde göra mer för att belysa hur ge-
nus påverkade exempelvis fertilitetstransitionen är, utifrån mitt sätt att se på 
saken, uppenbart. Samtidigt vill jag framhålla att kritiken i vissa avseenden 
också har skjutit över målet. Ett genusperspektiv kan inte implicera samma 
frågor för en demograf som för en sociolog. Olika discipliner skiljer sig åt 
bland annat utifrån vilka frågor som ställs och vilka metoder som används. 
När genusbegreppet integreras i den demografi ska forskningen blir det per 
automatik ett demografi skt begrepp och måste utvecklas som ett sådant.53 
Att kritisera den historiedemografi ska forskningen för att den inte använ-

••



23

der genusbegreppet på samma sätt som, exempelvis, sociologin eller historie-
vetenskapen menar jag därför är att skjuta över målet. Det måste överlag 
betraktas som mer fruktbart att dra nytta av kunskaper över disciplin gränser 
än att kritisera andra discipliner för att de inte använder samma defi nitioner 
och metoder som den egna.

Barnbegränsning, sexualitet och genus
De studier som länkar samman barnbegränsning, sexualitet och genus är 
förhållandevis få och har till skillnad från den demografi ska forskningen säl-
lan ambitionen att förklara fertilitetsförändringar på aggregerad nivå. Istället 
fokuseras den inomäktenskapliga relationen och reproduktionen ses framför 
allt som ett resultat av två människors samspel. Två viktiga forskare i detta 
sammanhang, Alison Mackinnon och Hera Cook, har redan introducerats. 
Ett annat viktigt namn är sociologen Diana Gittins som, genom sin studie av 
barnbegränsning i arbetarklassmiljöer i England och Wales, står för ett av de 
tidigaste försöken att beskriva förändrade reproduktionsmönster utifrån ett 
aktörsfokuserat genusperspektiv. Genom att lägga stor vikt vid olika aspekter 
av kommunikation och inomäktenskaplig makt förklarar Gittins de skilda 
attityder till familjestorlek och barnbegränsning som rådde inom olika so-
ciala grupper. Det var par som uppvisade en hög kommunikativ förmåga som 
barnbegränsade med störst framgång. Gittins visar dessutom hur kvinnors 
erfarenhet av förvärvsarbete, antingen före eller under äktenskapet, försåg 
dem med både barnbegränsande kunskap och ett visst ekonomiskt obero-
ende – två aspekter som kraftigt ökade deras möjligheter till framgångsrik 
barnbegränsning.54 

Denna betoning av relationerna mellan könen, och den häri in byggda 
maktaspekten, genomsyrar också den kanadensiske sociologen Wally 
 Seccombes arbete. Genom att understryka makarnas olika, och ibland oför-
enliga, inställning till barnbegränsning och även till sexualitet uppmärksam-
mar Seccombe den äktenskapliga konfl ikten som en potentiell motor för 
förändrade reproduktiva mönster. Kvinnor antas i Seccombes analys ha ett 
större intresse i barnbegränsningsfrågan medan män, å sin sida, har ett större 
intresse i sexualiteten. Detta driver makarna till en konfl ikt som kulminerar, 
antingen i att mannen påtvingar kvinnan sin vilja, eller i att han anpassar sig 
efter hennes önskemål.55

En i detta sammanhang mycket intressant forskning har utförts av den 
brittiska historikern Kate Fisher. Med hjälp av retrospektiva intervjuer har 
hon kunnat visa att männen, till skillnad från vad Gittins och Seccombe 
hävdat, tog aktiv och engagerad del i barnbegränsningen. Födelsekontrollens 
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nära koppling till sexualiteten gjorde det omöjligt för kvinnor att över huvud-
taget initiera samtal om barnbegränsning. Männen däremot tillskrevs en 
 aktivare sexualitet och var dessutom delaktiga i en mer sexualiserad manlig 
kultur. Därför hade de också närmare till både preventivmedelsupplysning 
och till sexuellt initiativtagande. I polemik med bland andra Seccombe går 
Fisher således emot uppfattningen att födelsekontroll var ett område som för-
orsakade konfl ikter i äktenskapet, liksom den att män skulle ha varit särskilt 
ovilliga till barnbegränsning.56 Fisher fokuserar dock på en senare tidsperiod 
än den som Seccombe undersöker vilket gör att deras respektive resultat kan 
ses som komplementära snarare än motstridiga.

En mycket intressant antologi är Th e European Experience of Declining 
Fertility som utkom år 1992 med John R. Gillis, Louise A. Tilly och David 
Levine som redaktörer. I introduktionskapitlet presenteras fertilitetstransitio-
nen som en revolution som gått den historiska forskningen förbi, ett förhål-
lande som författarna förstås vill göra något åt. Författarna ser barnbegräns-
ning som ett uttryck för mäns och kvinnors medvetna val men betonar sam-
tidigt att detta val inte var obegränsat. Tvärtom menar man att reproduktiva 
beslut och handlanden påverkas starkt av både klass och genus vilket, som 
redan påpekats, är en viktig utgångspunkt även för föreliggande avhandling. 
Dessutom lyfter de fram vikten av att förstå också mäns reproduktiva moti-
vation, handlande och erfarenhet.57

Den svenska forskningen måste betraktas som begränsad. Elisabeth 
 Elgán och Eva Palmblad har båda studerat abort- och preventivmedelsfrå-
gans normativa nivå. Eva Palmblad lägger i detta sammanhang stor vikt 
vid abortpolitikens disciplinerande funktion och menar att lagstiftningen i 
allt väsentligt syftade till att fylla nationens befolkningspolitiska mål – där 
kvalitetsföräldrar fi ck kvalitetsbarn.58 Elgán har också studerat den svenska 
abort- och preventivmedelspolitiken men tar till skillnad från Palmblad kraf-
tigt avstånd från alla kontrollhypoteser. Enligt Elgán kan varken abort- eller 
preventivmedelspolitiken tolkas som medel för att kontrollera kvinnor och 
kvinnors sexualitet och inte heller som redskap för att kontrollera arbetar-
klassen. Tvärtom visar Elgán hur den svenska debatten överhuvudtaget inte 
var särskilt sexualfi entlig eller pryd; det man bekymrade sig om var istället 
att reproduktionen och sexualiteten inte utfördes på rätt sätt. Särskilt var 
det männens sexuella beteende man önskade reglera, något som framför allt 
baserades på uppfattningen att den manliga sexualiteten var hälsofarlig och 
otyglad – den fria manliga sexualiteten sågs som ett hot mot familjen, äkten-
skapet och sociala relationer i övrigt.59

Den nymalthusianska rörelsen, som var den rörelse som först började 
propagera för barnbegränsning i Sverige, har tidigare studerats av särskilt 
Hjördis Levin. I sin avhandling utreder Levin både nymalthusianismens 
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idé och de debatter som uppstod mellan dess förespråkare och motståndare. 
Avhandlingens två huvudpersoner är nymalthusianerna Knut Wicksell och 
Hinke Bergegren vilkas aktiviteter väckte starka reaktioner från bland annat 
den borgerliga kvinnorörelsen. Ett av Levins viktigaste resonemang handlar 
om den borgerliga kvinnorörelsens motstånd mot både nymalthusianismen 
och den aktiva födelsekontrollen. Kvinnorörelsen, framför allt representerad 
av det nybildade Fredrika Bremer-förbundet, tolkade födelsekontroll som ett 
hot mot kvinnans frigörelse i det att den undanröjde kvinnans starkaste ar-
gument mot sexuellt umgänge. Istället menade den tidiga kvinnorörelsen att 
män skulle lära sig sexuell avhållsamhet, genom vilken både upprepade gravi-
diteter undveks och den allmänna samhällsmoralen upprätthölls.60

Pia Laskar har skrivit en idéhistorisk avhandling om kön och sexualitet 
i sexhandböcker under perioden 1800–1920. En aspekt som behandlas är 
synen på reproduktion och barnbegränsning. Laskar konstaterar framväxten 
av ett nytt heterosexuellt njutningsideal som under 1800-talets slut alltmer 
sätter fokus på kvinnans rätt till sexuell njutning, men även på hennes rätt 
till reproduktivt självbestämmande. Det romantiska kärleksidealet som växte 
fram under perioden ökade kvinnors förhandlingsutrymme i både den priva-
ta och den off entliga sfären, menar Laskar, och gav således kraft till kvinnors 
krav på sexuell sedlighet och födelsekontroll.61 En invändning till Laskars i 
övrigt mycket intressanta resonemang är möjligen att hon tillskriver sexhand-
böckerna, och det budskap som de förmedlade, ett alltför stort infl ytande på 
hur intima relationer mellan män och kvinnor utformades under perioden.  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att föreliggande avhandling tar 
vid där den tidigare forskningen upphör. Den internationella historieforsk-
ningen kring barnbegränsning, sexualitet och genus är begränsad och har, 
såvitt jag vet, inte genomförts med fertilitetstransitionen som bakomliggande 
tolkningsram. För Sveriges del har viss forskning kring barnbegränsandets 
idé genomförts, men denna har inte relaterats till barnbegränsandets prak-
tiska sida, och dessutom har inte heller denna tolkats i relation till fertilitets-
transitionen. 

Teoretiska utgångspunkter
Redan i kapitlets inledning stod det klart att denna avhandling i hög grad 
kommer att präglas av ett genusteoretiskt perspektiv. Jag redogjorde också för 
ett antal utgångspunkter som jag menar är grundläggande för en genusteo-
retisk analys av reproduktion och barnbegränsning: 1) att det reproduktiva 
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paret ses som bestående av två självständiga individer; 2) att ett samhälles 
inställning till barnbegränsning inte kan separeras från hur man i samma 
samhälle organiserar genus; samt 3) att barnbegränsning i alla dess former är 
nära sammankopplad med sexualitet. I föreliggande avsnitt kommer avhand-
lingens teoretiska utgångspunkter att utvecklas närmare.

Att skapa genus
Ett oundgängligt verktyg för att kunna operationalisera avhandlingens syfte 
är begreppet genus. Genus är, enkelt uttryckt, en kulturellt konstruerad makt-
ordning mellan könen kopplad till olika föreställningar kring manlighet och 
kvinnlighet. Relationen mellan genus och det biologiska könet är framför allt 
meningsskapande. Vår förståelse av det biologiska könet grundar sig i före-
ställningar kring kvinnlighet och manlighet, vilket också innebär att det är 
genom agera kvinnligt som jag ger mening åt mitt biologiska kön. På samma 
sätt var det genom att agera manligt – vara redbar, hederlig och nykter – som 
män under fertilitetstransitionen visade sin tillhörighet till sitt biologiska 
kön. Deras hustrur utförde å andra sidan andra handlingar: de lappade klä-
der, lagade mat och nöp sina kinder rosiga – och bekräftade därigenom både 
sin kvinnlighet och sin särart i relation till mannen.

Som fl era forskare har visat är genus något som skapas, och inte något 
som är. Filosofen Ulla Holm har uttryckt det som att vi utformar oss till kvin-
nor och män, genom att ta på oss sådant som i vårt kulturella sammanhang 
uppfattas som kvinnligt respektive manligt.62 Det var således inte för att de 
var kvinnor som kvinnor under 1930-talet, exempelvis, framställde sig själva 
såsom sexuellt okunniga, utan istället blev de kvinnor, genom att utföra såda-
na handlingar som uppfattades som naturgivet kvinnliga. Detta utformande 
av genusidentiteten är dessutom något som pågår kontinuerligt, genom stän-
digt upprepade handlingar.63 Det räcker med andra ord inte med att lägga 
benen i kors en gång, för att därefter sitta bredbent, utan som kvinna måste 
jag bete mig kvinnligt i varje kroppsrörelse, hela tiden. Genus kan därför ses 
som en process, som hela tiden pågår och som hela tiden återskapas.  

Att genus är något som skapas innebär emellertid inte att vi är fria att 
genusskapa på det sätt vi själva vill, utan tvärtom fi nns det strikta normer 
för hur ett begripligt genusskapande ska se ut. Det är normer som inte bara 
reglerar den korrekta kvinnlig- och manligheten utan också verkar discipli-
nerande på den som avviker. Således är vissa handlingar som kvinnor utför 
– som att le, sitta med benen i kors och leka med sitt hår – mer godtagbara 
än andra handlingar – som att spotta, sitta bredbent och strunta i att tvätta 
håret. De godtagbara handlingarna är sådana som det motsatta könet antas 
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fi nna attraktiva.64 Detta innebär att normer kring det korrekta genusskapan-
det tar sin utgångspunkt i (van)föreställningen att alla är heterosexuella; det 
är inom ett heterosexuellt normsystem som genus skapas.65 Eftersom genus 
vanligen uppfattas som något naturligt, i motsats till något socialt konstru-
erat, blir detta också en normaliserad form av handlande. Att skapa genus på 
det sätt som heterosexuella normer föreskriver – att som kvinna sitta med be-
nen i kors – uppfattas som normalt och naturligt, medan alternativet snarare 
uppfattas som onormalt och tillgjort. Att de män och kvinnor som beskrivs 
i föreliggande studie utövade sitt föräldraskap på skilda sätt – fadern genom 
att försörja och modern genom att vårda – uppfattades således som både na-
turligt och självklart av det omkringvarande samhället.

Föreställningar om kön har emellertid varierat genom historien, liksom 
de varierar mellan olika kulturer och i olika sociala kontexter. Egenskaper 
som uppfattades som manliga respektive kvinnliga under fertilitetstransitio-
nen behöver inte nödvändigtvis betraktas på samma sätt i dagens svenska 
samhälle. Genus är en kulturellt konstruerad kategori som får olika innehåll 
beroende på de historiska, sociala och kulturella sammanhangen. Relationen 
mellan genus och det biologiska könet är därför, i någon utsträckning, arbi-
trär. En viktig konsekvens av detta är att ett korrekt genusskapande kan ta 
sig olika uttryck i olika sociala sammanhang, en aspekt som jag ska diskutera 
närmare i nästa avsnitt.

Oavsett det kulturella sammanhangen kan det emellertid konstateras att 
genus ordnar män och kvinnor hierarkiskt, i en maktordning. Historikern 
Yvonne Hirdman har defi nierat genus som bestående av två likvärdiga delar: 
den upplevda skillnaden mellan könen och den implicita hierarkisering den-
na skillnad uttrycker. Det manliga upplevs som väsensskilt från det kvinnliga 
och dessutom som överordnat.66 Innebörden av mäns överordning är dels att 
sådant som män gör värderas högre än sådant som kvinnor gör – det anses 
till exempel mer värdefullt att tjäna pengar än att ta hand om barn – och 
dels att män, genom att leva upp till normer för ett korrekt genusskapande, 
tillskansar sig en överordnad position i relation till kvinnor. När 1930-talets 
kvinnor agerade i enlighet med vedertagna genusnormer hamnade de således 
i en position där de var underordnade – både ekonomiskt (eftersom de inte 
förväntades lönearbeta), socialt (eftersom deras sociala behov förväntades fyl-
las av barnen) och sexuellt (eftersom de förväntades vara blyga och pryda). 
Viktigt att påpeka är emellertid att mäns överordnade ekonomiska, sociala 
och sexuella position inte nödvändigtvis innebar att de utövade makt över sin 
hustru. Makten existerar, såsom det har framställts av bland andra Michel 
Foucault, enbart i sitt utövande.67 

Således kan det konstateras att genus är en process, något som skapas, 
genom handlingar som hela tiden upprepas, och som därigenom bekräftar 
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vår tillhörighet till ett bestämt biologiskt kön. Att kvinnor under 1900-
talets början framställde sig som sexuellt okunniga bör således inte tolkas 
som ett uttryck för att de var kvinnor, utan istället ses som ett sätt på vilket 
de ut formade sig till, och alltså blev, kvinnor.68 Detta utformande av genus-
identiteten kan inte se ut hur som helst, utan tvärtom fi nns starka normer 
som reglerar hur det korrekta genusskapandet ska se ut. Det är rätt sorts hand-
lingar som ska presteras, med vilket avses handlingar som blir begripliga inom 
en hetero sexuell förståelseram, där skillnaden och hierarkin mellan könen är 
central. De kvinnor som gav uttryck för sexuell okunskap gjorde detta i rela-
tion till männens kunnande; okunnigheten uppfattades som feminin och var 
dessutom erotiserad. Detta innebär dels att det är i den upplevda skillnaden 
mellan det kvinnliga och det manliga som sexuellt begär antas uppstå, men 
framför allt att det är sådana handlingar och egenskaper som kan förstås 
inom ett heterosexuellt normsystem som uppfattas som godtagbara. 

Genus och respektabilitet
Det var emellertid inte bara gentemot män som kvinnor avgränsade sig själva 
när de till exempel demonstrerade sexuell okunskap, utan också gentemot an-
dra kvinnor. Genus innehåller en klassdimension utan vilken genus skapande 
inte fullt ut kan förstås; det är denna dimension som gör att vissa konstruktio-
ner av kvinnlighet respektive manlighet uppfattas som mer riktiga än andra, 
som eftersträvansvärt feminina och maskulina.69 Att som kvinna under tidigt 
1900-tal demonstrera sexuell okunskap innebar således ett avståndstagande 
från den, relativt sett, underordnade kvinnlighet som gjorde sexualiteten syn-
lig – den liderliga kvinnan – och kan därmed sägas innefatta ett anspråk på 
respektabilitet. 

Som fl era forskare har påpekat var respektabilitet ett element av grundläg-
gande betydelse när klassbegreppet växte fram under 1800-talet.70 Socio logen 
Beverley Skeggs, som har studerat respektabilitetens betydelse för arbetar klass-
kvinnor i dagens engelska samhälle, beskriver klass som en produkt av medel-
klassens politiska konsolidering. I denna process, under vilken medel klassen 
separerade sig själva från ”de andra”, kom arbetarklassen att demoniseras och 
tillskrivas egenskaper utifrån medelklassens själv defi nierande projekt. I till-
tagande grad kom således arbetarklassen att ses som ett problem, en härd för 
smittsamma sjukdomar, lösaktighet och revolutionära vill farelser.71 Medan 
medelklassen således defi nierade sig själva såsom respektabla kom arbetar-
klassen att representera allt det som uppfattades som icke-respektabelt. 

Skeggs beskriver respektabiliteten som ett av de mest utmärkande teck-
nen på klasstillhörighet. Respektabiliteten har betydelse för hur vi identifi erar 
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oss själva, för hur vi klär oss och hur vi talar. I det respektabla ingår om dömen 
som rör social ställning, men också kön och sexualitet, och olika sociala grup-
per kan således särskiljas med utgångspunkt i deras möjlighet att uppvisa 
respektabilitet.72 Som Skeggs också framhåller är denna distinktion, precis 
som andra sociala markörer, ovidkommande för den som har, men avgörande 
för den som å andra sidan saknar.73 Att vara respektabel innebär att man 
behärskar de normer och koder som bärgar för en viss social ställning. Att 
vara arbetarklass, och defi nitionsmässigt sakna respektabilitet, innebär å an-
dra sidan att utmärka sig som både socialt underordnad och avvikande från 
det som uppfattas som normalt. Det innebär också, som Iris Marion Young 
påpekat, att vara ”defi nierade av andra människor och snärjda i ett nät av 
idéer och föreställningar i andra människors huvuden”.74 Det är den domi-
nerande kulturen – medelklassens kultur – som uppfattas som normal och 
det är inom denna som de avvikande kulturerna – i detta fall arbetarklassen 
– defi nieras, och blir till stereotypa schabloner.

En oerhört viktig del av medelklassens självdefi nierande projekt utgjordes 
av hur familjelivet utformades.75 Medelklassen omskapade det vardagliga fa-
miljelivet och i denna process kom genus att ingå som en viktig organiserande 
princip, tydligast manifesterad i en strikt könssegregerad arbetsdelning mel-
lan makarna, där mannen tjänade pengar medan kvinnan tjänade familjen.76 
Det respektabla projektet var således starkt könsbundet och ställde höga krav 
på särskilt kvinnor. Det var kvinnorna som ansvarade för hemmets skötsel, 
barnens uppfostran och i någon utsträckning också för mannens handlande 
– avgörande aspekter för respektabiliteten. Att det respektabla projektet, med 
dess krav på bland annat ett rent och prydligt hem, underlättades av medel-
klassens tillgång på tjänstefolk, och alltså kraftigt försvårades av arbetarklas-
sens ekonomiska omständigheter, var inget som ansågs ursäkta ett oskötsamt 
och icke-respektabelt familjeliv.77

Som Skeggs noterar har alltså respektabiliteten större betydelse för dem 
som anses sakna den än för dem, som genom sin position i samhället kan räk-
na den som given. Det faktum att män och kvinnor ur arbetarklassen faktiskt 
ansträngde sig för att bli respektabla tolkar Skeggs som ett avståndstagande 
från den off entliga bilden av vad det innebar att vara arbetarklass.78 Denna 
bild stod i skarp kontrast till allt det som betraktade som respektabelt av 
medelklassen och, tack vare medelklassens hegemoniska ställning under pe-
rioden, av samhället i stort.79 Emellertid kunde arbetarklassen, genom att an-
stränga sig för att leva efter borgerliga normer, avgränsa sig själva från denna 
stereotypa bild av sig själva och därigenom konstruera sig som respektabel.

Detta var en identitetsskapande process som blev särskilt komplicerad för 
gifta kvinnor, eftersom dessa saknade tillgång till arbetarklassens viktigaste 
identitetsstärkande element – det inkomstbringande arbetet. Arbetarklassens 



30

män kunde använda sin klassidentitet som en källa till positivt genusskapan-
de: det kroppsliga arbetet var mycket högt värderat inom arbetarrörelsen och 
konstruerades som en positiv motpol till medelklassens mindre fysiska ar-
bete. För gifta kvinnor var lönearbetets väg till självrespekt och identitetsska-
pande vanligen stängd. Förvärvsarbete kunde sällan bli en källa till positivt 
genusskapande för kvinnor, utan ledde tvärtom till en förlust av respektabili-
tet.80 På samma sätt, och i än högre grad, var också kvinnors sexualitet starkt 
kringskuren av respektabilitetsdiskurser. Både inom och utom äktenskapet 
var kvinnor respektabilitet sexuellt kodad och särskilt hårt dömdes den ogifta 
mamman liksom den sexuellt utlevande kvinnan.81

Arbetarklasskvinnans väg till respektabilitet gick istället via sådana he-
terosexuella positioner som att vara någons fästmö, någons fru eller någons 
mamma. Såsom hustrur och mödrar tillskrevs kvinnor ansvaret för övriga 
familjemedlemmars respektabla eller icke-respektabla beteende. Det var mo-
derns respektabilitet som manifesterades i barnens kläder och övriga skötsel, 
i hemmets renhet och organisation samt, i någon utsträckning, i mannens 
nykterhet och allmänna skötsamhet. Den respektabla kvinnan hade ett mo-
raliskt ansvar för mannen och barnen i sin närhet. I viss mån var detta ansvar 
något som gav kvinnor status, och därigenom självkänsla och en grund för ett 
positivt identitetsskapande. 82

I Skeggs tolkning blir följaktligen arbetarklassens strävan efter respekta-
bilitet ett identitetsskapande projekt, vilket också är hur jag väljer att använda 
begreppet. Strävan efter respektabilitet uttrycker vem man vill vara, hur man 
ser på sig själv och sin framtid, samt hur man vill uppfattas av andra. An-
dra forskare har emellertid tillskrivit respektabiliteten andra funktioner. Så 
ser exempelvis Björn Horgby, som väljer att tala om skötsamhet istället för 
respektabilitet, arbetarklassens skötsamhetssträvanden som strategiska och 
som uttryck för klassmedvetenhet: skötsamheten var i Horgbys tolkning en 
strategi för att distansera sig från borgerligheten, samtidigt som den tog upp 
kampen om hegemonin.83 Detta perspektiv kommer inte att vidareutvecklas 
i föreliggande bok men belyser ändå den centrala funktion respektabiliteten 
hade inom den tidiga arbetarrörelsen. 

Björn Horgby sätter också fokus på arbetarklassens heterogenitet genom 
att lyfta fram egensinnigheten som ytterligare en kollektiv strategi. Alla strä-
vade givetvis inte efter att vara respektabla, och egensinnighet och skötsam-
het kunde dessutom samsas inom en och samma person. Horgby utmålar 
egensinnigheten som ett manligt ungdomsfenomen och ser också hur en 
och samma person kunde agera egensinnigt i sin arbetarroll, men skötsamt 
i sin roll som familjefar och försörjare.84 Nyanser av detta slag är viktiga att 
komma ihåg. Dessutom vänder sig Horgby mot sådana teorier som tolkar ar-
betarklassens skötsamhetssträvanden som en förborgerligande process. Trots 
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att arbetarklassen övertog uppenbart borgerliga normer var det alltså inte så, 
menar Horgby, att arbetarklassen blev eller önskade bli medelklass. Snarare 
bör deras strävan efter respektabilitet ses som en process under vilken arbetar-
klassen utarbetade sin egen identitet. Liknande resonemang har också fram-
förts av Birgitta Skarin Frykman.85 Arbetarklassen övertog således borgerliga 
kulturformer –  men fyllde dem samtidigt med nytt innehåll.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att respektabiliteten utgjorde 
en avgörande klassmarkör under decennierna kring förra sekelskiftet. Den 
både särskiljde arbetarklass och medelklass och defi nierade den sistnämnda 
som moraliskt överordnad. Liksom andra sociala markörer – som pengar, 
arbete och bostad – var respektabiliteten ett problem för dem som inte hade 
automatisk tillgång till den, nämligen arbetarklassen. Dessa strävade efter 
respektabilitet i syfte att skilja ut sig själva från den off entliga bilden av ar-
betarklassen. Respektabilitet var en integrerad del av genus och implicerade 
därför olika saker för män och kvinnor. Särskilt omfattande förväntningar 
ställdes på kvinnor eftersom respektabilitet var starkt knutet till familjelivet 
och familjen var kvinnans ansvar. 

Genus och reproduktion
Genom att skapa genus på ett respektabelt sätt demonstrerade således kvin-
nor både sin särart i relation till mannen, och sin tillhörighet till en överord-
nad och klassrelaterad form av kvinnlighet. Detta fi ck också eff ekter på hur 
kvinnor skapade sin identitet som mödrar. I introduktionen till boken Gen-
der, Identity and Reproduction konstaterar Sarah Earle och Gayle Letherby att 
genus är centralt för vår förståelse av kvinnors respektive mäns erfarenheter av 
reproduktion samtidigt som förväntningar, erfarenheter och representationer 
av reproduktion är centrala för vår förståelse av genus och personligt identi-
tetsskapande.86 Även i de fall då en kvinna är lesbisk, frivilligt barnlös, ofri-
villigt barnlös eller har avslutat sin fertila period defi nieras hon i relation till 
sin reproduktiva (o)förmåga; ofta bygger hon också själv sin identitet kring 
den egna kroppens potential för barnafödande.87 Att förbli frivilligt barnlös 
är vanligen ett mycket medvetet val för kvinnor och kan ses som en central 
del av hur de uppfattar och formar sin identitet. På samma sätt är mamma-
blivandet en avgörande identitetsskapande komponent för de fl esta kvinnor 
som väljer att föda barn.88 

I kategorin ”kvinna” ingår således alltid reproduktionen som ett konsti-
tuerande element, samtidigt som själva den reproduktiva processen också är 
genomsyrad av genus. Reproduktionen är en i allra högsta grad genuskodad 
process som omfattar både sexualitet, olika förväntningar på barnet i relation 
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till dess kön samt den levda erfarenheten av att vara ”mamma” eller ”pappa”, 
snarare än det mer könsneutrala ”förälder”.89 Som Ulla Holm påpekar har 
moderskap och faderskap traditionellt återskapats med olika funktioner och 
olika praktiker: erfarenheten att vara mamma skiljer sig således, både funk-
tionellt och praktiskt, från erfarenheten att vara pappa.90 Att separera repro-
duktion från genus och genus från reproduktion är således omöjligt eftersom 
dessa båda alltid är delar av varandra.91 

En ambition i denna avhandling är att särskilt belysa den funktion som 
män har i skapandet av reproduktiva mönster. Barnafödande har ofta be-
handlats som en uteslutande kvinnlig angelägenhet, både av forskningen och 
av politiska institutioner, men bör tolkas som en process där både män och 
kvinnor ingår.92 Män har en uppenbar roll i själva barnalstrandet men del-
tar också aktivt i andra delar av den reproduktiva processen: kvinnor är till 
exempel inte alltid ensamma om att fatta reproduktiva beslut, utan gör detta 
i samråd med mannen. Ibland kan dessutom mannen vara ensam beslutsfat-
tare. Det är vidare viktigt att framhålla att reproduktionen utgör en viktig 
beståndsdel i mäns, likaväl som i kvinnors, genusskapande. Att bli pappa 
innebar inte samma sak under 1900-talets första decennier som det gör idag, 
och kan inte betraktas som lika grundläggande för identiteten som detta 
att bli mamma, men är ändå inte en erfarenhet som kan negligeras.93 Björn 
Horgby visar exempelvis hur tidigare egensinniga män blev skötsamma i och 
med att de bildade familj, något som indikerar pappablivandets betydelse för 
manligt genusskapande även under decennierna kring förra sekelskiftet. I det 
respektabla, manliga genusskapandet ingick att ta god hand om fru och barn; 
att uppfylla faderskapets plikter var således nödvändigt för att uppfattas som 
en respektabel man.94

Liksom genus är en kulturellt och historiskt konstruerad kategori är ock-
så de olika betydelser vi häftar vid moderskap och faderskap föränderliga.95 
Att vara en bra mamma eller pappa har inte alltid inneburit samma förplik-
telser och förväntningar som det gör idag, liksom det i dagens samhälle inte 
är ett uppdrag som ser likadant ut i alla kulturella och sociala sammanhang.

Dessutom innebär genusskapandets intersektionella relation till klass 
(och andra kategorier) att reproduktionen kommer att få olika betydelse be-
roende på subjektets förhållande till respektabiliteten. Liksom det fi nns ett 
korrekt, respektabelt sätt att producera kvinnlighet på, fi nns det också nor-
mer för det korrekta, respektabla moderskapet. Liksom genus är det korrekta 
moderskapet något som konstrueras i sin historiska och kulturella kontext.96

Slutligen ska det framhållas att skilda sociala och historiska omständig-
heter också skapar skilda erfarenheter av mer materiell karaktär av den re-
produktiva processen. Reproduktiv ohälsa är direkt relaterad till fattigdom 
och undernäring vilket innebär att risken för missfall, komplicerade förloss-
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ningar och dödfödda barn är större inom socialt svaga grupper. Som Earle 
och Letherby påpekar är också tillgången till läkare, preventivmedel och pre-
ventiv kunskap beroende av sociala, kulturella och ekonomiska omständighe-
ter.97 På samma sätt erfar människor sitt föräldraskap på olika sätt beroende 
av de sociala sammanhangen. Erfarenheten att vara mamma i ett arbetar-
klasshem var på fl era avgörande vis skild från erfarenheten att vara mamma 
i ett medelklasshem.

Det kan sammanfattningsvis konstateras att genus och reproduktion 
utgör eff ekter av varandra, på så sätt att genusskapande alltid omfattar rela-
tioner till reproduktion samtidigt som reproduktiva processer alltid måste ses 
som starkt genomsyrade av genus. Det är viktigt att betona att detta gäller 
män likaväl som kvinnor och att reproduktion således inte kan betraktas som 
en exklusivt kvinnlig angelägenhet. Ett respektabelt genusskapande kom att 
implicera en specifi k form av moder- respektive faderskap. Sociala, kulturella 
och ekonomiska omständigheter kunde emellertid begränsa individens möj-
lighet till ett korrekt moder-/faderskap, genom att erbjuda större eller mindre 
tillgång till exempelvis läkare och preventiv kunskap.

Källmaterial och disposition
Jag har tagit mig an avhandlingens problem utifrån fl era olika källmaterial 
och väljer därför att placera de källkritiska resonemangen i samband med 
de enskilda empiriska studierna. På så sätt hamnar källdiskussionerna i sitt 
rätta sammanhang. Redan nu, i avhandlingens början, är det emellertid på 
sin plats med en mer översiktlig presentation av källorna. Jag redogör för 
källmaterialen kapitel för kapitel, vilket gör att avsnittet också beskriver av-
handlingens disposition.

Kapitel 2, Perspektiv på barnbegränsning, fungerar som en bakgrunds-
beskrivning till resten av avhandlingen. I tur och ordning redogör kapitlet för 
barnbegränsandets historia före fertilitetstransitionen, själva fertilitetstransi-
tionen, och de åtgärder man vidtog under 1900-talets början i syfte att reglera 
barnbegränsningen och få barnafödandet att öka. Kapitlet baseras helt på 
tidigare forskning.  

Kapitel 3–5 behandlar idéer om barnbegränsning, liksom dessa idéers 
relation till olika föreställningar om genus. I avhandlingens första empiriska 
kapitel, En sedlighetsdebatt i Sundsvall, tecknas konturerna av två alternativa 
sätt att hantera barnbegränsningsfrågan på. Genom att studera ett utsnitt 
av den sedlighetsdebatt som fördes i Sverige under 1800-talets sista decen-
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nier vill jag dels demonstrera hur frågor om barnbegränsning, sexualitet och 
genus diskuterades i samhället och dels presentera de inriktningar som debat-
ten kring särskilt barnbegränsning kom att ta. Istället för att fokusera på hur 
sedlighetsdebatten utformade sig på nationell nivå har jag valt att utgå från 
ett lokalt sammanhang, nämligen Sundsvall, under perioden 1897–1908. 
Sundsvall är en lämplig stad att välja särskilt eftersom den radikala preven-
tivmedelsförespråkaren Frida Stéenhoff  levde och verkade i staden under tio 
år. Det är de debatter som följde på uppsättningen av Stéenhoff s pjäs  Lejonets 
unge år 1897 och föredraget Penningen och kärleken år 1908 som utgör ka-
pitlets inramning. De frågor som debatterades i Sundsvall var emellertid inte 
annorlunda från de frågor som debatterades nationellt, vilket ger studien 
allmängiltighet. Som källmaterial har stadens lokaltidningar använts. Det 
första debattillfället inföll under början av 1897 och har studerats utifrån de 
artiklar och insändare som publicerades i den konservativa tidningen Sunds-
vallsposten. Vid det andra debattillfället, som inföll under våren 1908, drogs 
även den liberala Sundsvalls Tidning och den socialistiska Nya Samhället in i 
debatten. En närmare diskussion av hur tidningsmaterialet har använts åter-
fi nns i kapitel 3.

I avhandlingens nästa två kapitel studeras sedlighetsdebattens båda hu-
vudinriktningar närmare. I kapitel 4, Normer och ideal, beskrivs det alterna-
tiv som förspråkades av Stéenhoff s motståndare. Med hjälp av 22 stycken äk-
tenskapsrådgivningsböcker, utgivna under perioden 1890–1940, analyserar 
jag sådana normer och ideal som var betecknande för det respektabla genus-
skapandet. Genom att studera hur respektabla män och kvinnor förväntades 
agera, både i relation till varandra och till de gemensamma barnen, ringar 
jag in de normer som människor hade att förhålla sig till när de utformade 
sitt liv tillsammans med barn. Dessutom beskrivs den specifi kt respektabla 
formen av barnbegränsning. Viktigt att hålla i minnet är att äktenskapsråd-
givningslitteratur riktade sig till medelklassen, och i synnerhet till medelklas-
sens män. De specifi ka böckerna, och hur de har behandlats, kommer att 
diskuteras närmare i kapitel 4.

I kapitel 5, Propaganda och upplysningsverksamhet, analyseras de idéer 
som utgjorde sedlighetsdebattens andra inriktning och den verksamhet som 
bland andra Frida Stéenhoff  var en del av. Det handlar om preventivmedels-
propaganda och om den verksamhet som bedrevs av särskilt läkare för att 
öka kunskapsnivån kring sexualitet och barnbegränsning i samhället. Större 
delen av kapitlet handlar om de olika argument för födelsekontroll som fram-
fördes av preventivmedlens förespråkare. Propagandistiska skrifter, publice-
rade mellan 1880 och 1932, har använts för detta syfte. Dessutom utreder 
kapitlet läkarkårens offi  ciella inställning i barnbegränsningsfrågan, samt den 
verksamhet av sexualupplysande karaktär som inleddes under 1800- talets 
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slut. För studien av läkarkårens offi  ciella hållning har jag använt mig av artik-
lar ur läkar kårens organ Svenska Läkartidningen, publicerade under  perioden 
1928–1938. Den tidsmässiga ramen är satt utifrån källmaterialet: det var 
under dessa år som barnbegränsningsfrågan diskuterades i tidskriften. När-
mare källkritiska resonemang kring både tidskrifterna och preventiv medels-
propagandan återfi nns i kapitel 5.

I kapitel 6–8 ändras perspektivet och barnbegränsandets mer praktiska 
sida kommer i fokus. Kapitel 6, Att förebygga graviditet, handlar om den prak-
tiska tillämpningen av förebyggande födelsekontroll. Jag utreder både vilka 
preventiva tekniker som fanns tillgängliga under perioden och hur dessa upp-
fattades av de barnbegränsande indiverna. En viktig del av kapitlet handlar 
om den förebyggande barnbegränsningens relation till genus. Kapitel 7, Att 
avbryta en graviditet, tar ett likartat grepp om abortverksamheten under pe-
rioden. Kapitlet handlar om de konstruerade bilderna av både abortören och 
den abortsökande kvinnan, diskuterar olika abortmetoder, samt analyserar 
hur relationen mellan könen påverkade abortverksamhetens utformning. Av-
handlingens sista empiriska kapitel, Erfarenheter och motiv, behandlar män-
niskors erfarenheter och studerar hur dessa erfarenheter blir till motiv för 
barnbegränsning. Kapitlet utgår från barnbegränsningsmotiv på individnivå 
men en viktig ambition är att också sätta in dessa i ett större samhälleligt 
sammanhang. I sitt ämne knyter kapitlet an till frågan om hur fertilitets-
transitionen ska förstås och förklaras.

Det viktigaste källmaterialet i dessa tre kapitel, som alla studerar barn-
begränsandets praktiska nivå, utgörs av brev. År 1933 öppnades en rådfråg-
ningsbyrå i Stockholm av det nybildade Riksförbundet för sexuell upplysning 
(RFSU). Till denna byrå kunde människor vända sig, antingen personligen 
eller brevledes, för att få hjälp i frågor som rörde i synnerhet barnbegränsning 
men också andra sexualrelaterade frågor. De brev som ingår i föreliggande 
studie är 497 stycken till antalet och tillkomna under perioden 1929–1940. 
Elise Ottesen-Jensen, som blev RFSU:s första ordförande, var genom sitt 
arbete som journalist och preventivmedelspropagandist en sedan tidigare 
välkänd person, och de brev som är tillkomna före RFSU:s grundande var 
riktade till Ottesen-Jensen personligen. Brevmaterialet är sekretessbelagt och 
har därför behandlats på ett sätt som skyddar korrespondenternas identitet. 
De brevutdrag som förekommer i avhandlingen är i samtliga fall avidentifi e-
rade. Därutöver har jag valt att återge brevens innehåll så troget som möjligt, 
vilket innebär att jag till exempel inte har korrigerat felaktig grammatik och 
stavning. De källkritiska problem som detta material innebär diskuteras när-
mare i kapitel 6.

Avhandlingen avslutas med en slutdiskussion i kapitel 9, Barnbegräns-
ning, sexualitet och genus. I detta kapitel diskuteras, på en mer övergripande 
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nivå, barnbegränsningens koppling till respektabiliteten. Dessutom återvän-
der jag till frågan om hur periodens dramatiskt minskande födelsetal kan 
förklaras, och diskuterar avhandlingens resultat i relation till fertilitetstransi-
tionen både som historisk process och historiedemografi skt problem. 
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Kapitel två

Perspektiv på barnbegränsning

Huru det svenska folkets öden i framtiden än komma att gestalta sig, ett är under 
alla förhållanden säkert: den svenska befolkningsfrågan kommer under en mycket 
lång tid framåt att vara ett av de viktigaste och mest allvarliga av våra ekono-
miska, sociala och nationella problem.

Ur Befolkningskommissionens slutbetänkande, 1938.1

Barnbegränsning genom historien

Man kan närma sig den övergripande frågan om barnbegränsandets ut-
bredning under fertilitetstransitionen från fl era olika håll. I detta ka-

pitel kommer jag att presentera tre olika perspektiv på barnbegränsning som 
sammantagna också utgör en slags bakgrund till resten av avhandlingen. I 
tur och ordning behandlas barnbegränsningens historia före fertilitetstransi-
tionen, dess hastiga utbredande under själva transitionen, samt de politiska 
åtgärder som vidtogs under särskilt 1930-talet för att stävja utvecklingen. In-
ledningsvis ska jag således ägna mig åt barnbegränsningens europeiska histo-
ria före fertilitetstransitionen. 

I sin bok A History of Contraception kritiserar Angus McLaren den tidi-
gare forskningen för att alltför onyanserat kontrastera och skapa en skiljelinje 
mellan 1900-talets ”moderna” samhälle och pre-transitiva, förindustriella 
samhällen. I forskning som rör fertilitetstransitionen talar man gärna om 
den tidpunkt då fertiliteten började sjunka som ett avstamp för både tilläm-
pandet av födelsekontroll och ett ”modernare” och mer civiliserat samhälle. 
McLaren menar att skillnaderna mellan då och nu inte är så skarpa och att 
den tilltagande barnbegränsningen under fertilitetstransitionen bör ses som 
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en förstärkning av tidigare generationers beteenden, snarare än som ett to-
talt brott med gamla traditioner. Att fråga sig när reproduktionen började 
regleras leder enligt McLaren fel eftersom en sådan frågeställning döljer det 
faktum att reproduktionen alltid har reglerats, av specifi ka grupper och under 
specifi ka perioder.2

Angus McLarens egen historik över barnbegränsning i historien tar sitt 
avstamp i det antika Grekland och Romarriket. Barnafödandet reglerades 
inom båda dessa kulturer, huvudsakligen i syfte att begränsa antalet arvingar. 
Det vanligaste tillvägagångssättet tycks ha varit abort och abortframkallande 
åtgärder. McLaren nämner en lång rad abortmetoder: perforering, giftdryck-
er, stolpiller, inhalering och grötomslag, liksom mindre drastiska metoder 
som att hoppa, ha överdrivet mycket sex samt kräkningar.3 Ytterligare en 
metod för barnbegränsning under perioden var att det nyfödda barnet helt 
enkelt lades ut och övergavs. Ett nyfött barn blev inte socialt accepterat för-
rän ett antal dagar efter dess födelse, i grekisk kontext i samband med en 
namngivningscermoni. Fram till dess fanns möjligheten för familjens man-
liga överhuvud att överge barnet.4 Barnbegränsande åtgärder som tillämpas 
först efter det att barnet fötts – som att lägga ut, lämna bort eller dräpa bar-
net – var åtgärder som passade mannen i familjen eftersom det inte krävde 
några egentliga uppoff ringar från hans sida. För kvinnan, som genom dylika 
åtgärder likafullt tvingades uthärda graviditet och förlossning var givetvis 
förebyggande metoder att föredra. Dock tycks kvinnors fysiska hälsa inte ha 
betraktats som ett motiv för barnbegränsning i vare sig det antika Grekland 
eller Romarriket.

Det var först i och med kristendomens spridning som abort och pre-
ventiva metoder kom att inlemmas i ett moraliskt sammanhang och det var 
också då som kampanjer mot barnbegränsning började drivas. Genom kris-
tendomen kom sexualiteten att tillmätas en ny betydelse: den blev en sym-
bolisk markör för skillnaden mellan kristna och hedningar och dessutom en 
indikator på varje individs personliga moral. Oskuld och celibat blev hyllade 
tillstånd och reproduktionen blev sexualitetens enda legitima grund. Med 
dessa tankar följde logiskt ett fördömande av barnbegränsande åtgärder.5

Trots både kristendomens fördömande av födelsekontroll och det all-
männa kaos som Europa befann sig i efter Romarrikets fall menar Angus 
McLaren att den barnbegränsande kunskapen aldrig gick helt och hållet för-
lorad.6 I exempelvis texter av den medeltida författaren Geoff rey Chaucer 
fi nns belägg för att kvinnor använde giftdrycker, pessar, stolpiller, ”onaturliga 
samlagsställningar” och abort i syfte att förhindra fl er födslar. Det fi nns också 
forskning som tyder på att barnafödandet planerades för att man skulle slippa 
få barn under sommarmånaderna, då kvinnans arbetskraft behövdes på fäl-
tet. Detta skulle i så fall tyda på en viss rationalisering av barnafödandet.7
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Under medeltiden började också det så kallade (väst)europeiska gifter-
målsmönstret att växa fram. Detta innebar höga giftermålsåldrar och en stor 
andel ogifta, vilket ledde till låg aggregerad fertilitet. Mönstret kom att ka-
rakterisera särskilt nordvästra Europa ända till 1700-talets mitt och innebar 
en mycket begränsad befolkningstillväxt. Under 1700-talet blev också barn-
begränsande praktiker så vanliga att eff ekterna är synliga i kvantitativa käl-
lor.8 För Sveriges del har till exempel anmärkningsvärt låga födelsetal noterats 
för Gotland redan vid mitten av 1700-talet.9 

Det kan således konstateras att familjer i det förindustriella samhället 
sällan hade så exceptionellt många barn som vi ofta föreställer oss.10 På grund 
av huvudsakligen höga giftermålsåldrar, utdragen amning och hög mortalitet 
beräknar man ungefär fem eller sex barn per kvinna i det tidigmoderna Eu-
ropa.11 Därtill kommer det växande bruket av preventiva metoder som främst 
blir synliga i kvantitativa källor genom den tidiga ålder i vilken många kvin-
nor, inom specifi ka befolkningsgrupper, slutade föda barn. Kyrkan fortsatte 
emellertid att fördöma barnbegränsning och under 1700-talet utövade den 
dessutom en betydande kontroll över människors medvetanden vilket kyrkan 
i samma utsträckning inte gjort under tidigare perioder. Den mest självklara 
metoden för barnbegränsning under 1700-talet var dock avhållsamhet – som 
ironiskt nog legitimerades av just kyrkan. 

Kyrkan hade ända sedan medeltiden förespråkat att sex skulle undvi-
kas under särskilda perioder i enlighet med den liturgiska kalendern. Det 
gällde onsdagar, fredagar, söndagar, fastan, pingst, advent, i samband med 
nattvardsgång och så vidare. Dessutom fanns föreskrifter kopplade till kvin-
nans fysiologiska cykel: samlag tilläts inte under menstruation, graviditet och 
amningstid.12 Huruvida dessa föreskrifter efterlevdes är svårt att veta, men i 
någon mån bör de åtminstone ha bistått kvinnor som mer fruktade än efter-
längtade en ny graviditet. Föreställningen att sexlivet behövde regleras skulle 
fortsätta att styra sexualsynen ända in på 1900-talet.

Inledningsvis återgavs Angus McLarens kritik av den tidigare forskningen 
som, enligt honom, bortser från det faktum att barnbegränsning tillämpades 
långt före både industrialiseringen och det moderna samhällets framväxt. Att 
beskriva de genomgripande förändringar som fertilitetstransitionen innebar 
utan att nämna den barnbegränsning som tillämpats under tidigare perioder 
kan skapa missvisande kontraster mellan ett nu, karakteriserat av förnuft och 
civilisation, och ett då, karakteriserat av primitivitet och fatalistisk gudstro. 
Samtidigt måste det framhållas att den medvetna födelsekontroll som före-
kommit före fertilitetstransitionen varit sporadisk och begränsad till specifi ka 
befolkningsgrupper. Philippe Ariès har till exempel hävdat att det aldrig föll 
äldre tiders människor in att medvetet försöka styra över barnantalet.13 Andra 
forskare menar att preventiv kunskap visserligen kan ha existerat i folks med-
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vetanden men att man inte upplevt något behov av att tillämpa denna.14 De 
fl esta forskare är emellertid överens om att barnbegränsning tillämpats inom 
specifi ka befolkningsgrupper och under specifi ka perioder, men att det inte 
har varit särskilt utbrett.

Fertilitetstransitionen
Alldeles oavsett hur man ser på barnbegränsning i förindustriella samhäl-
len är det uppenbart att något hände i Västeuropa under 1800-talets andra 
hälft, när fertiliteten hastigt började sjunka. Demografen Ansley Coale har 
formulerat tre förutsättningar för fertilitetsnedgång: Fertilitet måste, för det 
första, vara något som människor upplever sig kunna fatta medvetna beslut 
kring. Detta innebär att medveten födelsekontroll måste uppfattas som ett 
acceptabelt beteende. För det andra måste metoder och medel för födelsekon-
troll vara tillgängliga för det enskilda paret. Slutligen måste barnbegränsning 
också uppfattas som fördelaktigt.15 Om barnbegränsning således var något 
som människor före fertilitetstransitionen hade kunskap om, innebär detta 
att den praktiska tillämpningen av denna kunskap uppfattades som antingen 
 oacceptabel eller ofördelaktig i det för-transitiva samhället. Om barnbegrän-
sandekunskap däremot inte existerade före fertilitetstransitionen, innebär 
Coales formulering att människor kan ha varit motiverade att barnbegränsa 
redan i för-transitiv tid, men att adekvata medel och metoder för detta sak-
nades.16 

Teorier som på olika sätt försöker förklara fertilitetstransitionen presen-
terades i inledningskapitlet. I det följande ska fertilitetstransitionen som de-
mografi skt fenomen beskrivas, först kortfattat utifrån ett europeiskt perspek-
tiv och sedan mer utförligt utifrån svensk synvinkel.

Ett europeiskt perspektiv
Det första landet i Europa att erfara fallande fertilitet var Frankrike där ned-
gången inleddes redan vid 1700-talets slut.17 De sista västeuropeiska länderna 
att följa i Frankrikes spår var de katolska länderna Italien, Portugal, Spanien 
och Irland. Däremellan, och i synnerhet under perioden 1890–1920, inled-
des fertilitetstransitioner i övriga västeuropeiska länder.18 Utvecklingen var 
i samtliga länder mycket hastig och kunde, när den väl inletts, inte hejdas. 
Forskare har visat att när fertiliteten i ett givet område sjunkit med 10 pro-
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cent fortsatte den sjunka tills dess att mycket låga nivåer nåtts.19 Det spelade i 
detta sammanhang ingen roll om samhället befann sig i ekonomisk högkon-
junktur, som under 1920-talet, eller ekonomisk kris, som under 1930-talet. 
Inte heller hade off ensiva pronatalistiska kampanjer, som de som genomför-
des i Tyskland och Italien under 1930-talet, någon större eff ekt på fertiliteten. 
När fertiliteten väl sjunkit 10 procent var således transitionen irreversibel och 
utvecklingen gick inte att vända.20 I forskningen brukar därför en tioprocen-
tig nedgång markera transitionens inledning.

Det har generellt visat sig att fertiliteten sjönk först i urbana områden 
liksom bland högutbildade befolkningsgrupper, och sist i agrara områden. 
Susan Cotts Watkins, som ingick i det tidigare presenterade Princeton Euro-
pean Fertility Project, påpekar att det statistiska sambandet mellan urbani-
seringsgrad och fertilitet visserligen måste betraktas som ganska modest men 
att det ändå är i denna, förväntade, riktning som resultaten pekar. Vad som 
ändå är anmärkningsvärt, menar Watkins, är att landsbygdsbefolkningens 
fertilitet sjönk så snart efter stadsbefolkningens. Inom bara ett par decennier 
efter det att fertiliteten börjat sjunka i städerna sjönk den också i rurala områ-
den, utan att dessa områden för den sakens skull urbaniserades.21

Eftersom giftermålsfrekvenserna förblev stabila under perioden kan 
det konstateras att den sjunkande fertiliteten inte berodde på att en krym-
pande andel av befolkningen överhuvudtaget bildade familj. Istället tyder 
forskningen på att fertiliteten sjönk på grund av att gifta kvinnor upphörde 
med barnafödandet vid betydligt yngre år än vad som tidigare varit brukligt. 
Detta beteende – att föda ett antal barn för att därefter upphöra med barna-
födandet – kallas i demografi sk forskning stopping. Ett annat sätt för män-
niskor att minska det totala antalet barn var att sprida ut barnafödslarna över 
en större del av kvinnans reproduktiva period, men med ett längre uppehåll 
mellan varje graviditet. Detta mönster kallas spacing. Ytterligare ett begrepp 
som brukar användas i detta sammanhang är starting (eller delaying) som 
refererar till det första barnets födelse och markerar startpunkten för kvin-
nans reproduktiva historia. Denna tidpunkt kan naturligtvis anpassas till att 
infalla antingen i direkt anslutning till giftermålet eller betydligt senare.22 

Oavsett om människor begränsade familjestorleken genom stopping, 
spacing eller delaying kan det konstateras att deras ansträngningar drevs 
framåt av en viss beslutsamhet. Susan Cotts Watkins beskriver fertilitets-
transitionen som en folkrörelse, en folklig revolution, just på grund av den 
starka beslutsamhet som på individnivå låg bakom dess genomförande. Me-
kaniska preventivmedel var i stort sett okända under hela 1800-talet och den 
praktiserade födelsekontrollen fortfor trots starkt motstånd från infl ytelse-
rikt håll. Både kyrkan, statsmakterna, de nationella kvinnorörelserna och de 



42

nationella arbetarorganisationerna motsatte sig preventivmedel men kunde, 
trots allt, inte göra något för att hejda utvecklingen.23

Det svenska perspektivet
I Sverige började fertiliteten sjunka under 1880-talet. Som framgår av fi gur 
1 inträff ade också en förhållandevis kraftig nedgång under 1860-talet men 
denna hävdes nästan omedelbart och redan under 1870-talet vände kurvan 
uppåt igen. Från och med 1880-talet sjönk fertiliteten kontinuerligt ända till 
1930-talet, varpå trenden bröts av 1940-talets stora babyboom och kurvan 
långsamt vände uppåt igen.

Innan jag går vidare måste ett par demografi ska mätenheter introduce-
ras. Fertilitet mäts vanligen med hjälp av åldersspecifi ka födelsetal. Detta är 
ett mått som tar hänsyn till det faktum att sannolikheten för att en kvinna 
ska bli gravid varierar med hennes ålder. Att inte ta hänsyn till denna om-
ständighet skulle innebära att även fl ickor under 15 år och kvinnor över 50 
år räknades som potentiella barnaföderskor. Det mycket ovanliga i att unga 
fl ickor och kvinnor över 50 år blir gravida gör det olämpligt att ta med dessa 
kvinnor i kvantitativa mått för fertilitet. Men även för kvinnor i barnafö-
dande åldrar varierar sannolikheten att de blir gravida. För den period som 
omfattas av fertilitetstransitionen är den mest avgörande faktorn giftermål 
– ogifta kvinnor fi ck inte barn i samma utsträckning som gifta – men även 
andra omständigheter kan givetvis spela in. Sammantaget gör detta att det 
förefaller lämpligt att använda ett mått på fertilitet som tar hänsyn till kvin-
nans ålder. Det åldersspecifi ka födelsetalet är ett sådant mått: det bygger på 
antalet levande födda barn till kvinnor i en bestämd åldersgrupp, i relation 
till medelfolkmängden i samma åldersgrupp, under ett visst år.24 

Det vanligaste måttet på fertilitet i en befolkning, där alltså alla barna-
födande kvinnor mellan 15 och 50 år ingår, är det summerade födelsestalet. 
 Detta bygger på en summering av de åldersspecifi ka födelsetalen och visar hur 
många barn en kvinna i genomsnitt skulle föda om hon fi ck barn i enlighet 
med det åldersspecifi ka födelsetalen under den aktuella perioden, förutsatt 
att hon inte dör före 50 års ålder. Måttet är en bra indikator på hur barnafö-
dandet ser ut och hur det har varierat över tid. Dessutom möjliggör det jäm-
förelser mellan befolkningar med olika sammansättning.25 Den  summerade 
fruktsamheten i Sverige under perioden 1830–1940 framgår av fi gur 1.

••
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Figur 1. Den summerade fruktsamheten i Sverige, 1830–1940. Levande födda barn per 
kvinna.

Källa: Befolkningsutvecklingen under 250 år: Historisk statistik för Sverige. Demografiska 
rapporter 1999:2, Statistiska Centralbyrån 1999, tabell 3.3.

Figur 2. Åldersspecifi k äktenskaplig fruktsamhet i Sverige, 1830–1940. Levande födda 
barn per 1000 kvinnor.

Källa: Befolkningsutvecklingen under 250 år: Historisk statistik för Sverige, tabell 3.4.
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Fertiliteten sjönk inledningsvis enbart för kvinnor över 30 år, vilket 
framgår av fi gur 2. Bland kvinnor i åldrarna 20–24 år ökade istället fertilite-
ten under perioden 1890–1910, för att först därefter vända neråt, medan en 
ganska stabil nivå upprätthölls i ålderskategorin 25–29 år fram till ungefär 
1910. Förklaringen till det ökande barnafödandet i de lägre åldrarna, under 
en period då barnafödandet minskade i andra, antas av Tommy Bengtsson 
och Rolf Ohlsson vara en nedgång i giftermålsåldrar. Kvinnor gifte sig tidi-
gare, men fortsatte att föda barn enligt ett traditionellt mönster. Först efter 
att de fått ett antal barn började makar vidta åtgärder för att begränsa familje-
storleken.26

Forskare är oeniga kring huruvida barnafödandet först minskade genom 
stopping – att kvinnan slutade föda barn i unga år – eller spacing – att barna-
födslarna spreds ut över hela kvinnans reproduktiva period, liksom kring 
vilken betydelse svaret på den frågan har för fertilitetstransitionen. Tommy 
Bengtsson och Rolf Ohlsson, som menar att barnafödandet inledningsvis 
ökade bland kvinnor i yngre åldrar eftersom de gifte sig tidigare än deras 
mödrar gjort, argumenterar för att stopping var det mönster som inledde 
fertilitetstransitionen, medan de uppfattar spacing som en indikation på att 
familjeplaneringen gått ett steg längre.27 Andra forskare, som exempelvis 
 Stefan Warg, gör motsatt tolkning och menar att fertiliteten först började 
sjunka tack vare förlängda födelseintervall (spacing), medan stopping marke-
rar övergången till säkrare preventivmedel och en mer beslutsam inställning 
till barnbegränsning hos de enskilda paren.28 

Om man tittar på barnaföderskornas ålder under perioden kan en för-
ändring mot yngre barnaföderskor snabbt konstateras. Erland Hofsten pre-
senterar siff ror som visar att kvinnor födda 1835–1836 födde hela 39 procent 
av sina barn när de var över 35 år. Kvinnor födda 1940–1941 födde å andra 
sidan inte mer än sex procent av sina barn vid en ålder av 35 år och uppåt.29 
Under perioden 1860–1940 sjönk barnaföderskornas medelålder från 32 år 
i början av perioden till 29 år vid 1930-talets slut. Även giftermålsåldrarna 
sjönk visserligen under perioden, men bara med ett år, vilket gör sjunkande 
giftermålsåldrar till en otillräcklig förklaring till att barnaföderskorna blev 
allt yngre.30 Den enda rimliga förklaringen till att barnaföderskorna blev 
yngre är således att de, med hjälp av aktiv födelsekontroll, slutade få barn 
långt innan deras reproduktiva period var avslutad.

Som också framgår av fi gur 2 var fertilitetsnedgången kraftigast under 
kvinnors mest reproduktiva period, alltså bland kvinnor i åldrarna 30–34 år. 
En rimlig tolkning av fi gur 2 är att under äktenskapets inledande år tilläts 
barnen komma med ungefär samma intervaller som för tidigare generationers 
kvinnor, medan barnafödandet reglerades allt starkare under den period som 
tidigare varit den mest reproduktiva. Detta kan refl ektera de nya möjligheter 
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som öppnade sig för kvinnor på arbetsmarknaden under 1800-talets slut även 
om ett sådant eventuellt samband är svårt att säkerställa.31 

Figur 3. Summerad fruktsamhet i ett urval av geografi ska områden, 1860–1940. Levande 
födda barn per kvinna.

Källa: Befolkningsutvecklingen under 250 år: Historisk statistik för Sverige, tabell 3.8.

Hittills har jag framställt fertilitetstransitionen som en förhållandevis 
enhetlig process, men givetvis fanns både regionala, sociala och kulturella 
skillnader i hur och när fertiliteten började sjunka.32 Figur 3 visar fertilitets-
nedgången i ett urval geografi ska områden och det framgår tydligt att skill-
naderna mellan olika regioner var stora. Som också andra forskare konstaterat 
sjönk fertiliteten först och hastigast i Stockholms stad.33 På den omkring-
varande landsbygden i Stockholms län upprätthölls en högre fertilitet under 
ytterligare ett par decennier innan utvecklingen följde Stockholms stad i spå-
ren. De avsevärda skillnaderna mellan södra och norra Sverige är också värda 
att kommentera, om än svåra att förklara.34 Martin Dribe och Maria Stanfors 
poängterar att historiska skillnader i fertilitet mellan olika regioner kan bero 
dels på olikheter mellan områdena, och dels på att ett område har kommit 
att förändras tidigare än ett annat.35 Skillnader i fertilitet kan således vara 
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tillfälliga, viket är fallet när två regioner förändras under olika perioder men 
i slutändan landar i samma resultat, eller mer bestående, vilket kan vara fallet 
när kulturella och religiösa faktorer spelar in. Idag är de regionala skillna-
derna i Sverige mycket små (åtminstone på länsnivå) även om det fortfarande 
fi nns en tendens till lägre fertilitet i storstäder.36

Det är även värt att notera att de olika regionerna i fi gur 3 skiljde sig åt 
redan före fertilitetstransitionen. Gotland uppvisade tidigt tecken på medve-
ten barnbegränsning, en omständighet som kan förklara Gotlands avvikande 
kurva och dessutom det faktum att Gotland, vid fertilitetstransitionens in-
ledningsskede, befann sig på samma låga nivå som Stockholms stad.37 Det 
faktum att transitionen inleds senare i norra Sverige hindrade emellertid inte 
utvecklingen i denna del av landet från att i slutändan hinna ikapp de meller-
sta och södra regionerna. Utvecklingen i särskilt Norrbotten var, som fram-
går av fi gur 3, mycket hastig.38

Även när befolkningen delas in i sociala grupper kan vissa skillnader i 
fertilitet iakttas. De fl esta forskare är överens om att fertiliteten först började 
sjunka bland högutbildade familjer med hög inkomst.39 En studie med avvi-
kande resultat genomfördes emellertid av Karl Edin och Edward Hutchinson 
redan år 1935. Enligt denna återfanns det högsta barnafödandet inom de 
övre sociala grupperna, oavsett om dessa defi nierades efter yrke, inkomst eller 
utbildning. Dock bör det påpekas att Edins och Hutchinsons studie omfatta-
de en ganska begränsad tidsperiod.40 John Rogers har emellertid, i sin studie 
av fertilitetsnedgången i Västerås och Uppsala, kommit fram till resultat som 
ger stöd åt Edins och Hutchinsons studie: i dessa båda städer sjönk nämligen 
fertiliteten bland okvalifi cerade arbetare i direkt följd efter den högsta soci-
algruppen, vilket alltså innebär att okvalifi cerade arbetare började praktisera 
födelsekontroll före alla övriga sociala grupper.41

Befolkningspolitiska åtgärder
Förändringarna i befolkningsstrukturen uppmärksammades tidigt av samti-
den. Till en början var det främst emigrationen som oroade, men vid sekel-
skiftet började också den nedåtgående trenden på barnafödandets område 
uppmärksammas. Befolkningsfrågan förblev emellertid en fråga som länge 
engagerade enbart högern och de konservativa, men under 1930-talet vakna-
de intresset även inom vänsterkretsar. Det var inte heller förrän under 1930-
talet som befolkningsfrågan blev ämne för politiska reformer. Därmed inte 
sagt att lagar som i sin konsekvens var befolkningspolitiska inte existerade. 
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Abort var förbjudet i lag alltsedan landskapslagarna, och preventivmedlens 
spridning i samhället reglerades av 1910 års preventivlag. Jag ska börja detta 
avsnitt med att redogöra för abort- och preventivmedelslagstiftningens till-
komst och modifi ering under perioden för att därefter behandla andra be-
folkningspolitiska åtgärder.

Abort- och preventivmedelslagstiftningen
Abort var belagt med dödsstraff  ända fram till 1864 då lagen gjordes om och 
dödsstraff et ersattes med två till tre års straff arbete för både kvinnan och hen-
nes eventuella medhjälpare. År 1890 sänktes straff et för kvinnan ytterligare, 
till minst ett års straff arbete, medan straff satsen för eventuella medhjälpare 
förblev oförändrad. Straff et för abortförsök var straff arbete eller fängelse i 
högst sex månader för kvinnan och ett år för medhjälparen. När stor risk för 
moderns liv förelåg var abort accepterat.42 

Nästa förändring i abortlagstiftningen kom 1921 då en allmän utveck-
ling av straff rätten ledde till mildare straff . Man var på väg bort från en ved-
ergällande syn på bestraff ningar och började alltmer uppfatta straff rättens 
syfte som preventivt. Det var således en avskräckande eff ekt man framför 
allt eftersträvade i och med 1921 års abortlag. Lagförändringen kan emel-
lertid också ses mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Sverige vid den 
här tiden: efter att parlamentarismen slagit igenom och rösträtten utvidgats 
regerade socialdemokrater tillsammans med liberaler under åren 1917–1920. 
År 1920 regerade socialdemokraterna ensamma under några månader, vilket 
föranledde de socialdemokratiska kvinnorna att uppvakta regeringen med en 
skrivelse som uttryckte en önskan dels om att abortfrågan utreddes, och dels 
om att straff et för abort sänktes. En utredning tillsattes mycket riktigt och ett 
förslag till en abortreform lades fram. Reformen antogs av den expeditions-
ministär som tillsatts i väntan på Sveriges första helt demokratiska val som 
skulle hållas några månader senare.43

1921 års abortlag innebar att den kvinna som gjort abort skulle dömas 
till fängelse i mellan en månad och två år. Hennes eventuella medhjälpa-
re skulle dömas till mellan sex månaders fängelse och två års straff arbete. 
Abortförsök ledde till böter eller fängelse i högst sex månader för kvinnan och 
fängelse i högst ett år för medhjälparen. Medhjälpare kunde få högre straff  
om det kunde beläggas att denne agerat vanemässigt eller i vinningssyfte. Det 
är intressant att den som hjälpte till vid en abort under hela perioden dömdes 
till högre straff  än kvinnan själv. Detta antyder att den gravida kvinnan i viss 
mån betraktades som ett off er och dessutom att hennes medhjälpare uppfat-
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tades som en girig och samvetslös person. Huruvida dessa bilder stämde med 
verkligheten låter jag för närvarande vara osagt.

Den andra lagen som rörde barnbegränsning var preventivlagen. Till-
komsten av denna lag skiljer sig avsevärt från abortlagen, särskilt på grund av 
att den saknar abortlagens långa historiska förankring. Inte förrän vid sekel-
skiftet 1900 började preventivmedel bli så vanligt förekommande i samhället 
att man ansåg sig behöva instifta en lag för att reglera den fortsatta sprid-
ningen. Den avgörande händelsen var Hinke Bergegrens föredrag Kärlek 
utan barn som hölls inför arbetarklassens kvinnor och män år 1910 och som 
innehöll både argument för barnbegränsning och detaljerade beskrivningar 
av barnbegränsande tekniker. En dryg månad efter Bergegrens föredrag änd-
rades den paragraf i straffl  agen som rörde sårande av tukt och ordning till 
att även omfatta all off entlig uppmuntran till preventivmedelsanvändning. 
Den nya lagen innebar ett förbud mot att off entligt visa upp och upplysa om 
preventivmedel. Att använda preventivmedel var däremot fortsatt tillåtet och 
likaså försäljning, så länge den sköttes diskret.44

Elisabeth Elgán har tittat närmare på den debatt som föregick lagänd-
ringen och kan konstatera att det inte var oro för att folk skulle börja barn-
begränsa som låg bakom den nya lagen. Befolkningspolitiska motiv framför-
des i riksdagsdebatten av enbart två riksdagsmän.45 De argument som istället 
genomsyrade diskussionerna och som kom att avgöra preventivlagens slutliga 
formulering, hängde samman med begreppen sedlighet och osedlighet. Pre-
ventivmedel, och talet om preventivmedel, riskerade uppmuntra till osedlig-
het. De ansågs leda till lösa förbindelser, till allmän beblandelse, till skada för 
samhället. Kondomernas smittskyddande eff ekt förringades i debatten och i 
ett remissvar från medicinalstyrelsen hävdades att en större spridning av kon-
domer skulle förvärra problemet med könssjukdomar eftersom antalet sexu-
ella kontakter skulle öka.46 Det var således det faktum att propagandan och 
den off entliga försäljningen av till exempel kondomer gjorde preventivmedlen 
synliga som upprörde riksdagen och föranledde preventivlagens tillkomst.47 
Att människor barnbegränsade i det tysta hade man inga problem med.

Under 1920- och 30-talen utsattes både abort- och preventivlagen för 
omfattande kritik och år 1934 tillsattes två statliga utredningar i syfte att 
närmare granska de båda lagarna. Båda utredningarna kom fram till radikala 
resultat. Preventivmedelsutredningen förordade preventivlagens avskaff ande; 
de ställde sig positiva inte bara till preventivmedel som skydd mot köns-
sjukdomar utan också till preventivmedel i barnbegränsande syfte. Istället 
för förbud föreslog man en förordning för hur preventivmedelsförsäljningen 
skulle regleras samt för hur off entlig sexualupplysning skulle genomföras.48 
Abortutredningens förslag till ny abortlag var inte mindre radikalt och före-
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språkade bland annat tillåten abort på vissa sociala indikatorer, till exempel 
när barnets födelse ansågs innebära ”varaktig nöd eller ofärd” för kvinnan.49 

Medan preventivmedelsutredningens förslag accepterades i stort sett 
oförändrat av riksdagen kom emellertid abortutredningen att möta stort 
motstånd. Innan riksdagen fattade beslut i frågan skulle en rad instanser, 
däribland befolkningskommissionen och medicinalstyrelsen, lämna sina utlå-
tanden. Samtliga förordade en betydligt restriktivare lag än den föreslagna.50 
Framför allt ställde sig befolkningskommissionen kritisk till att tillåta abort 
av sociala skäl: detta, menade man, skulle vara detsamma som att helt inkom-
petensförklara det svenska samhället. Istället för att legalisera aborterna skul-
le de sociala missförhållanden som hindrade kvinnor från att vilja föda sina 
barn reformeras bort.51 Detta var också den linje riksdagen gick på och den 
nya abortlagen, som tillkom 1938, innebar inga radikala förändringar från 
den tidigare lagstiftningen. Abort blev tillåtet på humanitära, medicinska 
och eugeniska grunder, där det första framför allt handlade om våldtäktsfall 
och det andra om fara för moderns liv. Abort på sociala indikationer kunde 
i vissa fall tillåtas, om det samtidigt fanns medicinska skäl, och om kvinnan 
gick med på att dessutom låta sig steriliseras.52 Det eugeniska, eller rashygie-
niska, motivet fi ck överhuvudtaget stor betydelse när preventivmedels- och 
abortlagstiftningen diskuterades. Att verka för att befolkningen blev friskare 
var ett överordnat mål för 1930-talets befolkningspolitik och i detta arbete 
ville man också hindra att människor med ”dåliga gener” fi ck barn. 

Befolkningskommissionen
När man studerar debatterna kring både abort- och preventivlagen blir det 
tydligt att den svenska befolkningspolitiken ändrade inriktning under 1900-
talets första decennier. Från 1910, då man förbjöd off entligt tal om preventiv-
medel, till 1938, då man förordade off entlig sexualupplysning. Från 1921, då 
abort kunde ge två års fängelse, till 1938, då en statlig utredning ville tillåta 
abort av sociala skäl. Den sistnämnda utredningen lyckades visserligen inte 
driva igenom sitt förslag, men att det ens lades fram tyder ändå på att sam-
hällsklimatet förändrats. Från att under början av 1900-talet varit inriktad 
på förbud och restriktioner blir svensk befolkningspolitik under 1930-talet 
alltmer fokuserad på sociala reformer och solidaritet. Till stor del berodde 
denna nya inriktning på Alva och Gunnar Myrdals mycket uppmärksam-
made bok Kris i befolkningsfrågan som utkom 1934 och som bidrog till att ena 
riksdagens partier kring ett antal socialreformistiska ambitioner.

Myrdals bok gick igenom ett fl ertal befolkningspolitiska problem och pe-
kade sedan ut två förutsättningar som de menade var nödvändiga för att den 
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negativa trenden skulle brytas: det behövde födas fl er barn och det behövdes 
ett antal reformer på social- och sexualpolitikens område. Myrdals förenade 
därmed två krav som många uppfattade som oförenliga och som dessutom, 
var för sig, tilltalade olika politiska läger. Medan befolkningsfrågan betrak-
tades som en konservativ fråga som huvudsakligen engagerade högern, var 
nämligen social- och sexualreform uppenbara vänsterkrav. Resultatet var att 
båda blocken ställde upp på en djupare granskning av frågan. Högerpartierna 
betonade visserligen vikten av moralisk resning, att folket fi ck upplysning 
om det ansvar de hade för nationens fortbestånd och menade dessutom att 
socialpolitiska reformer bara kunde ha ringa eff ekt. Vänstern uttalade sig å 
sin sida försiktigt när det gällde befolkningsfrågans kvantitativa sida men väl-
komnade sociala reformer. På så vis kom alla partier att enas om att samhället 
skulle tjäna på att befolkningsfrågan närmare utreddes.53

När befolkningskommissionen tillsattes år 1935 var förväntningarna på 
resultat stora, inte minst på grund av att enigheten hade varit så stor i riks-
dagen. Socialminister Gustav Möller formulerade kommissionens uppdrag: 
att verka för en ökad äktenskapsbildning och ett ökat barnafödande. Till 
kommissionens ordförande utsågs professor Nils Wohlin, riksdagsledamot 
för bondeförbundet, och bland övriga ledamöter återfi nns till exempel Gun-
nar Myrdal och läkaren Andrea Andreen-Svedberg.54 Sammanlagt kom kom-
missionen att ge ut arton betänkanden under åren 1935–1938. Dessa gällde 
främst ekonomiska reformer som skulle minska de barnrelaterade kostnader-
na för enskilda föräldrar, såsom statliga bosättningslån, familjebeskattning, 
moderskapspenning och barnbeklädningsbidrag. Dessutom föreslog man re-
former som syftade till att underlätta för kvinnor att kombinera arbete och 
barn. Förlossningsvården hamnade under utredning, liksom steriliseringsfrå-
gan, preventivlagen och abortfrågan. Slutligen genomfördes en omfattande 
demografi sk utredning.

Av särskilt intresse för föreliggande avhandling är befolkningskommis-
sionens betänkande i sexualfrågan, som utkom 1936. Syftet med just denna 
utredning var för det första att försöka förstå varför unga människor valde 
att inte gifta sig, för det andra att utreda varför gifta par valde att inte skaff a 
barn och, för det tredje, att föreslå reformer som kunde vända dessa negativa 
trender. Man ville underlätta för unga människor att gifta sig men också 
bidra till att de faktiskt förblev gifta. Giftermålsfrekvensen betraktades av 
utredarna som alldeles för låg; jämfört med förhållandena i andra länder gifte 
sig svenskarna både mer sällan och vid en högre ålder.55 Dessutom hade skils-
mässorna ökat kraftigt, från 500 per år under 1900-talets första decennium 
till 2500 under år 1933, vilket alltså innebar en femdubbling på mindre än 
15 år.56 Att befolkningskommissionen såg det som sin uppgift att försöka 
bryta dessa trender är knappast förvånande, men vad som däremot är an-
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märkningsvärt är den betydelse sexualreform och sexualupplysning kom att 
tillmätas i sammanhanget. 

Det var framför allt de unga männen som, enligt kommissionens upp-
fattning, tycktes föredra att inte gifta sig. I enlighet med den i samhället 
självklara synen på männen som den aktiva, ledande parten och kvinnan 
som den väntande, passiva, ansåg kommissionen att det var de unga männens 
initiativ, eller snarare brist på initiativ, som höll äktenskapsfrekvensen nere. 
De reformer som föreslogs i syfte att göra äktenskapet mer lockande för unga 
människor kom därför att huvudsakligen rikta sig till unga män. Dessa skulle 
förmås omvärdera sin syn på giftermål genom att det äktenskapliga samlivet 
skulle framställas mer lockande. Den äktenskapliga sexualmoralen skulle bli 
positiv, livsbejakande, njutningsfylld; den skulle bli något radikalt annat än 
den unkna och förtryckande moral som tidigare – menade man – hade för-
krympt människors emotionella och sexuella liv. Det var också denna nya 
moral som skulle hålla makarna samman sedan de väl gift sig och alltså före-
bygga fl er skilsmässor.57 Befolkningskommissionen skrev år 1938:

Delegationen vill i detta sammanhang med styrka framhäva vikten av en per-
sonlig, på reala psykologiska grunder vilande karaktärsfostran, vilken gör män-
niskorna skickade för monogama äktenskap och för samliv överhuvud, en upp-
fostran, som också tar hänsyn till det sexuella livet, dess natur och svårigheter, en 
uppfostran, som samtidigt som den söker leda de unga till en rätt stadga också 
söker undvika, att hämningar uppstå, som verka ödeläggande på det sexuella och 
personliga samlivet. En rätt öppenhet och frihet i den sexuella sfären är av den 
största betydelse för ett harmoniskt äktenskap. Mycket vinnes här redan genom 
vidgade psykologiska insikter och en förbättrad sexualupplysning.58

Ett väl fungerande sexliv sågs med andra ord som grundläggande för det har-
moniska äktenskapet, medan harmoniska och stabila äktenskap i sin tur sågs 
som grundläggande för att  befolkningens storlek skulle växa. (Utomäkten-
skapliga sexuella relationer sågs däremot som mindre goda.) Kommissionen 
drog så upp linjer både för hur äktenskapet skulle göras till ett mer lockande 
alternativ och för hur den äktenskapliga samlevnaden skulle reformeras till 
att bli både lyckligare och långvarigare. 

Kommissionen var principiellt positiv till preventivmedel men menade 
ändå att den ”extrema födelsekontrollen” var till skada för både samhället och 
de enskilda familjerna. Preventivmedelsupplysning var i detta sammanhang 
nödvändigt för att ”motverka den nu rådande tendensen till en födelsekon-
troll, som går vida över det önskligas gränser.”59 Kommissionen menade alltså 
att så länge man inte talade om preventivmedel, gick också möjligheten att 
påverka de sätt på vilka dessa brukades och missbrukades förlorad.
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Barnbegränsning, fertilitet och sedlighet
För att sammanfatta kapitlet kan det således konstateras att barnbegränsande 
praktiker är något som alltid har tillämpats, av specifi ka befolkningsgrupper 
och under specifi ka historiska omständigheter. Fram till mitten av 1800-talet 
var dock födelsekontrollens utbredning mycket begränsad och lämnade inga 
egentliga spår i den aggregerade fertiliteten. Under 1800-talets andra hälft 
började emellertid fertiliteten sjunka kraftigt i både Sverige och resten av Eu-
ropa. Förändringen var hastig och kom därför att uppmärksammas relativt 
tidigt av det samtida samhället. Ändå var det inte förrän under 1930-talet, 
genom tillsättandet av 1935 års befolkningskommission, som några egentliga 
åtgärder vidtogs för att stävja den negativa utvecklingen. Visserligen hade 
både abort och preventivmedel reglerats av lagstiftningen, men syftet med 
dessa lagar var i inget fall befolkningspolitiskt. Argumenten bakom instif-
tandet av 1910 års preventivlag var istället grundade i föreställningar om sed-
lighet och osedlighet. 

Uppfattningar om det sedliga upptog ett stort utrymme av den off entliga 
debatten under 1800-talets slut och 1900-talets början. Inte bara preventiv-
medelsförekomsten utan också andra fenomen, från off entliga danser till den 
utbredda prostitutionen, angreps under olika perioder utifrån sedlighetsar-
gument. En bieff ekt av dessa debatter, som från åtminstone ena sidan hade 
till avsikt att motarbeta osedliga fenomen, var att beteenden som annars hade 
kunnat utageras i skymundan drogs fram i ljuset. Detta gällde i allra högsta 
grad barnbegränsningsfrågan. 

Eftersom sedlighetsdebatterna tidsmässigt sammanföll med fertilitets-
transitionens inledande år, förefaller dessa vara en lämplig plats för denna 
avhandling att ta sitt avstamp i. Nästa kapitel utspelar sig därför i Sundsvall, 
i de sedlighetsdebatter som präglade stadens idéliv vid åtminstone två tillfäl-
len: år 1897, när en pjäs av den radikala feministen Frida Stéenhoff  sattes upp 
på stadens teaterscen, och 1908, när Stéenhoff  förespråkade fri kärlek och fi ck 
staden att explodera av indignation.
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Kapitel tre

En sedlighetsdebatt i Sundsvall

I tiden bryta sig många meningar, skiftande som människan är. Bland de många 
stämmor, med hvilka tiden talar, kan man urskilja högre röster, röster som göra 
sig till talmän för de starkaste meningarne. De tala alltid mot hvarandra, ty de se 
på sin tids lif med olika ögon. Hvilket namn de olika partierna ha beror på tid, 
åsikter, sympatier – med ett ord beror det på den ställning, personen själf har till 
den fråga det gäller. Och så vidt en människa vill vara hvad hon bör är hennes 
första plikt denna: att veta hvad hon vill och veta hvad hon tror på. Således med 
andra ord sagdt: att taga parti, skaff a sig en åsikt är vår oeftergifl iga plikt som 
personligheter, som människor.

Ur föredrag av Elin Rydberg, 5 april 1908.1

Den amerikanska antropologen Gayle Rubin påpekar att även om sex 
och genus i någon utsträckning alltid handlar om politik, fi nns speci-

fi ka historiska perioder under vilka sexualiteten är mer uttalat omstridd och 
mer off entligt politiserad än annars. Det är under sådana perioder som både 
genusrelationer och det erotiska livet omförhandlas och blir till något nytt. 
Rubin menar att 1800-talets slut var en sådan period.2

Också i Sverige var 1800-talets slut och 1900-talets början en period då 
sexualiteten och relationerna mellan könen kraftigt politiserades, lyftes upp 
till off entlig debatt och omförhandlades. Under sedlighetsdebatter på både 
nationell och lokal nivå togs sådana ämnen som äktenskapets villkor, tidens 
sexualmoral och den rådande kvinnosynen upp till diskussion. Konventio-
nella uppfattningar ifrågasattes och erbjöds alternativa lösningar. Mitt i den 
första intensiva debatten bildades också den borgerliga kvinnorörelsen, i form 
av Fredrika Bremer-förbundet, vars linje under debattens alla vågor blev ett 
värnande om sedligheten.3

Man kan fråga sig om det var en tillfällighet som gjorde att barnafö-
dandet sjönk under en period så präglad av diskussioner kring sexualitet, ge-
nusrelationer och äktenskap, eller om fenomenen rentav hängde samman. 
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Den australiska forskaren Margaret Anderson är övertygad om det senare 
alternativet. I en artikel med den raljanta titeln ”No Sex Please We’re Demo-
graphers” uppmärksammar hon hur australiska kvinnor, genom den natio-
nella kvinnorörelsen, utmanade männens position i samhället och för första 
gången gjorde anspråk på att få tillgång till makten. ”It is my contention”, 
skriver Anderson, ”that both organised feminism and falling birth rates have 
their origins in the same social and ideological climate created by the early 
women’s movement. While some women took the campaign to the public 
sphere [...] the focus of other women remained where it had always been – on 
the home.”4 

Även Simon Szreter betonar kvinnorörelsens betydelse för fertilitets-
transitionen. Genom att betona kvinnors särart och dessutom konstruera 
kvinnor som moraliskt överlägsna männen formulerade den tidiga kvinno-
rörelsen en tydlig kritik av den sexuella dubbelmoral som präglade samhället 
vid den här tiden. I sitt krav att även män skulle leva sedligt och sexuellt 
återhållsamt fi ck kvinnorörelsen stöd från fl era håll. Szreter beskriver det vik-
torianska England som sexuellt hämmat i tilltagande grad, en utveckling som 
han beskriver både som en eff ekt av, och en förutsättning för, fertilitetstransi-
tionen. Den sexuellt avhållsamma livsstil som kvinnorörelsen förespråkade 
kom under alla avseenden att få en avgörande eff ekt på den aggregerade fer-
tiliteten.5

Föreliggande kapitel handlar om ett begränsat utsnitt av sedlighetsdebat-
terna i Sverige. Avsikten är inte framför allt att avgöra sedlighetsdebatternas 
och kvinnorörelsens eventuella eff ekter på barnafödandet, även om jag håller 
med Margaret Anderson om att det på fl era sätt förefaller osannolikt att de 
off entliga debatterna inte skulle ha påverkat hur män och kvinnor utformade 
det privata livet. Kapitlets huvudsakliga syfte är emellertid att dels skildra 
hur frågor om genus, sexualitet och barnbegränsning diskuterades och hölls 
vid liv under 1800-talets slut och 1900-talets början och dels att identifi era 
de olika inriktningar som debatten kring särskilt barnbegränsningen kom 
att ta. Jag kommer att närma mig sedlighetsdebatterna genom en specifi k 
kvinna, nämligen den radikala feministen och preventivmedelsförespråkaren 
Frida Stéenhoff , och hennes verksamhet i sågverksstaden Sundsvall under 
åren kring sekelskiftet 1900.

De boende i Sundsvall var sannolikt vare sig mer eller mindre engagerade 
i frågor om sedlighet och barnbegränsning än svenska stadsbor i allmänhet. 
Dock delade de stad med en av Sveriges mer radikala feminister under perio-
den, och med Frida Stéenhoff  som inspiratör och/eller provokatör lockades 
de till att i pränt formulera sina åsikter, som sedan publicerades på lokaltid-
ningarnas insändarsidor. Dessutom gav Frida Stéenhoff s föredrag upphov till 
diskussionsmöten, där det också fanns tillfälle att uttrycka sin ståndpunkt, 
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och vars innehåll refererades av pressen. På så sätt är Sundsvallsbornas inställ-
ning till fl era av tidens sedlighetsfrågor möjliga att följa också såhär hundra 
år efteråt. Det är dessa allmänhetens reaktioner, snarare än Stéenhoff s åsikter 
som sådana, som är det centrala i det följande. Hur ställde sig till exempel 
Sundsvalls befolkning till den fria kärleken, som engagerat förespråkades av 
Frida Stéenhoff ? Hur ställde de sig till Stéenhoff s positiva inställning till fö-
delsekontroll? Hur uppfattade debattörerna kvinnans plats i samhället? Vad 
säger allt detta om Sundsvallsbornas inställning till barnbegränsning?

Under sina år i Sundsvall höll Frida Stéenhoff  ett antal föreläsningar 
och fl era av hennes pjäser sattes upp.6 Två gånger blossade stormiga debatter 
upp i lokalpressen: när Stéenhoff s debutdrama Lejonets unge hade Sverige-
premiär på Sundsvalls Teater i början av februari 1897 och elva år senare, 
under våren 1908, när hon höll sitt kända föredrag Penningen och kärleken.7 
Debatterna fördes vid det första tillfället huvudsakligen i den konservativa 
Sundsvalls posten, medan vågorna vid det andra tillfället gick höga i både 
Sundsvallsposten och i den liberala Sundsvalls Tidning. Förutom att publicera 
insändare skrev tidningarna också egna kommentarer. Dessutom refererades 
både Stéenhoff s föredrag och de föredrag som hölls i protest mot Stéenhoff . 
År 1908 engagerade sig även den nystartade socialistiska tidningen Nya Sam-
hället i debatten.8 De tre tidningarna hade vid 1900-talets början ungefär lika 
stora upplagor, och bör således ha nått ungefär lika många människor.9 

Särskilt vid det senare debattillfället, år 1908, är det tydligt att tidning-
arna aktivt är med och driver diskussionen framåt. Medan Nya Samhället 
åtminstone inledningsvis intar en avvaktande position, tar både Sundsvalls-
posten och Sundsvalls Tidning tidigt ställning i debatten och ägnar sedan 
mycket trycksvärta åt att argumentera för sin egen linje. Polemiken tidning-
arna emellan är också tydlig och man drar sig inte för att smutskasta varan-
dra. Detta påverkar givetvis hur diskussionerna i insändarspalterna utvecklar 
sig: Sundsvallsposten, som bibehåller en rakt igenom negativ inställning till 
Frida Stéenhoff  under hela debatten, kommer att mestadels publicera insän-
dare som ytterligare förstärker tidningens hållning. Sundsvalls Tidning intar 
en annan position, då man visserligen inte försvarar Frida Stéenhoff , men 
ändå framhåller hennes rätt att fritt få uttrycka sina åsikter. Insändarna i 
Sundsvalls Tidning kommer mycket riktigt att handla mycket om åsikts- och 
yttrandefriheten. Således är tidningarna mer än bara en arena för debatten; 
de deltar själva och de sätter sannolikt sin prägel på hur insändarna formu-
leras.

Det är insändardebatterna som utgör huvudmaterialet för denna under-
sökning, men också debatterna vid de diskussionsmöten som tidningarna i 
varierad utsträckning refererade. I detta sammanhang är det givetvis viktigt 
att försöka skapa sig en bild av vilka det egentligen var som författade de-
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battinlägg för publicering, samt vilka som tog till orda vid diskussionsmöten. 
I det senare fallet är identifi eringen ganska okomplicerad då de som talar 
vid mötena vanligen nämns vid namn och åtminstone i männens fall också 
med yrkestitel. Det problematiska i dessa fall är istället tidningarnas sätt att 
redogöra för mötena. I slutändan var det såklart skribentens tolkning av det 
som sades vid mötena som publicerades och det var dessutom skribenten som 
valde vilka talare som överhuvudtaget blev citerade i tidningen. En jämförelse 
mellan tidningarna visar dock på förhållandevis stor samstämmighet vilket 
innebär att referaten kan antas ligga verkligheten nära, men det är ändå vik-
tigt att komma ihåg att det handlar om just referat. 

Insändarna är – med ett fåtal undantag – undertecknade med signatur 
och inte med namn, vilket gör skribenterna omöjliga att identifi era. Mitt in-
tryck är dock att de fl esta insändare är författade av män ur medel- och över-
klassen. Denna slutsats hänger också samman med tidningarna som specifi k 
arena för debatterna. En förutsättning för det myckna debatterandet i Sverige 
under decennierna före och efter förra sekelskiftet var den kulturella off entlig-
hetens expansion. Mängder av tidningar, tidskrifter, diskussionsklubbar och 
mer eller mindre tillfälliga föreningsbildningar såg dagens ljus – något som 
givetvis uppmuntrade till öppen debatt. Dessa arenor var dock inte tillgäng-
liga för alla. Utvecklingen hängde till stor del samman med borgerlighetens 
framväxt och till stor del var pressen också borgerlighetens arena. Med tanke 
på att denna samhällsgrupp kännetecknades av en skarp åtskillnad mellan 
det privata och det off entliga, där kvinnor länkades till det förra och män till 
det senare, kan det också hävdas att pressen var den manliga borgerlighetens 
arena. Som sådan exkluderade den andra grupper i samhället, huvudsakligen 
arbetarklassens kvinnor och män, men också kvinnor ur de övre samhälls-
skikten. Vid studiet av debatterna är det således viktigt att minnas de sätt på 
vilka tidningarna styrde innehållet: Genom att för det första propagera för 
en klar, egen linje avhölls sannolikt motståndare från att yttra sig. Genom att 
tidningarna, för det andra, utgjorde en arena för huvudsakligen medel- och 
överklassens män, kom också andra grupper att exkluderas, såsom kvinnor ur 
samtliga sociala skikt och män ur arbetarklassen.  

••
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Den svenska sedlighetsdebatten
En utgångspunkt för sedlighetsdebatterna i Sverige utgörs av litteraturkriti-
kern Georg Brandes uppmaning till verksamma författare att ”sätta problem 
under debatt”. I första delen av Hovedstrømningar från 1872 lyfte han fram 
äktenskapet som ett lämpligt tema för debatt och det skulle inte dröja länge 
förrän ett stort antal nordiska författare tog honom på orden. Henrik Ibsens 
pjäs Ett dockhem (1879), som slutar med att Nora vandrar bort från man och 
familj, blev startskottet för intensiva diskussioner om hur samlivet mellan 
man och kvinna skulle se ut. Förslag anmäldes från en stor mängd författare: 
Bjørnstjerne Bjørnson lanserade i En handske (1883) den moral som kom att 
kallas handskemoralen och som krävde sedlig renhet före äktenskapet för 
både män och kvinnor, liksom sexuell trohet under äktenskapet. En liknande 
moral förs fram av Anne Charlotte Leffl  er i pjäserna Sanna kvinnor (1883) 
och Hur man gör godt (1885). I både Bjørnsons och Leffl  ers texter betonas att 
kvinnor har ett samhällsansvar; de behöver inte nöja sig med en hustrutill-
varo utan kan istället lägga energi på att engagera sig socialt, för samhället. 

Andra författare förespråkade istället vad som kallades fri kärlek för båda 
könen. Gemensamt för dessa författare var en skepticism inför äktenskapet 
och en människosyn som uppfattade kvinnor likaväl som män som driftsva-
relser. Detta var en linje som framför allt förfäktades av män men den fi ck 
också kvinnliga förespråkare. Den mest uppmärksammade var Stella Kle-
ve – pseudonym för Mathilda Kruse – som genom sin novell Pyrrhussegrar 
(1886) väckte till intensiv debatt. Fri kärlek förespråkades också av August 
Strindberg medan andra författare, som till exempel Victoria Benedictsson 
och Alfhild Agrell, intog en mer ambivalent hållning.10 

Som det egentliga startskottet för sedlighetsdebatterna i Sverige brukar 
emellertid Knut Wicksells föredrag Några ord om samhällsolyckornas vikti-
gaste orsak och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen framhållas. 
Föredraget hölls år 1880 på ett nykterhetsmöte i Lutherska missionshuset i 
Uppsala och väckte omedelbara reaktioner. Med tanke på att föredragshål-
laren, i en lokal fylld av missionsvänner, lyfte fram de preventiva hjälpmedlen 
som en lösning på samhällets problem är uppståndelsen knappast att undra 
på. Innehållet i Wicksells föredrag kommer att diskuteras i närmare detalj i 
ett senare kapitel. Här nöjer jag mig med att konstatera att reaktionerna från 
kyrkligt håll, liksom från kvinnorörelsen, var oerhört starka. Kvinnorörelsens 
linje var, genom hela sedlighetsdebatten, att män skulle omfattas av samma 
moral som den som redan gällde för kvinnor: sedlig renhet före giftermålet 
och sexuell trohet därefter. Män skulle läras avhållsamhet och sexuell kon-
troll och för deras ansträngningar skulle kvinnor agera förebilder. Som ett led 
i detta arbete motsatte sig kvinnorörelsen också bruket av preventivmedel. 
Sexuell lust skulle inte premieras på bekostnad av andra, viktigare sidor av 
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den äktenskapliga samlevnaden. När andliga och intellektuella aspekter till-
läts växa inom äktenskapet kunde också kvinnan framträda som människa, 
och inte som könsvarelse. Så kunde kvinnan frigöras – och inte genom den 
fria kärleken. Sexuell avhållsamhet var medlet – inte en genom preventiva 
metoder frisläppt (manlig) sexualitet. Kvinnorörelsen förespråkade således 
den så kallade handskemoralen.11

Sedlighetsdebatterna under decennierna kring sekelskiftet 1900 satte 
kvinnors problem i fokus och gav också kvinnor ett utrymme i den off entliga 
debatten som de tidigare saknat. Kvinnor tog till orda i egenskap av författare 
eller dramatiker men också som företrädare för den nya organiserade kvinno-
rörelsen. Man diskuterade kvinnans villkor i äktenskapet, men också hennes 
möjligheter att klara sig utan att vara gift. Debatten begränsades dock inte 
till att handla om ekonomiska och politiska rättigheter utan inbegrep också 
sexualiteten som ett centralt område för kvinnors emancipation. Detta gällde 
i allra högsta grad Frida Stéenhoff s verksamhet. 

Debatten kring LEJONETS UNGE

Frida Stéenhoff  föddes i Stockholm år 1865, som dotter till prästen Carl 
Bernhard Wadström, själasörjare för prinsessan Eugenie och sedermera kom-
minister i Klara församling. Hon fi ck en för tiden gedigen utbildning och 
tillbringade efter avslutad skolgång ett år i Schweiz.  Hon var konstnärlig 
och det var länge en karriär som målare som hon strävade efter. Först efter 
framgångarna med pjäsen Lejonets unge bestämde hon sig för att satsa på sitt 
skrivande. År 1887 gifte hon sig med läkaren Gotthilf Stéenhoff  och fl yttade 
därefter till Sundsvall. Genom sin makes yrke kom hon i nära kontakt med 
nöden i Sundsvalls fattiga och barnrika kvarter, och hon blev alltmer överty-
gad om att människokärlek handlade mer om att förbättra de materiella vill-
koren, än om kristen tro och välgörenhet. Hennes litterära produktion kom 
att präglas av både ett socialt engagemang och en skepsis inför religionen. I 
hennes arbeten behandlades ofta frågor som rör kärleken och äktenskapet 
men hon förde också fram fredsfrågan, födelsekontrollen och den kvinnliga 
rösträtten till debatt.12

Frida Stéenhoff s första litterära verk var dramat Lejonets unge. Detta ut-
kom i bokform år 1896, när Frida Stéenhoff  var trettioett år gammal, och 
hade premiär på Sundsvalls Teater i februari året därpå. Handlingen är enkel 
och gripande, men också radikal och samhällskritisk. Det handlar om kär-
leken mellan Adil, fattig brorson till biskopens fru, och Saga, frisinnad och 
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liberal bildkonstnärinna. När dramat öppnar är Saga, som under en tid haft 
sin ateljé hos biskopen, på väg att resa tillbaka till Paris. Adil, som hankar sig 
fram som journalist, har ingen möjlighet att erbjuda Saga äktenskap och för-
bereder sig därför på att aldrig mer få träff a henne. Medan Adils val av kvinna 
välkomnas av fastern, ställer sig biskopen mer tveksam och familjens gode 
vän, rektor Båt, är mycket kritisk. Saga – som är den lejonunge pjäsens titel 
syftar på – är inte som vilken ung kvinna som helst: hennes far var välkänd 
och mycket radikal författare och själv väljer hon att på ett självklart vis gå 
sina egna vägar, genom att satsa på en självständig karriär och ifrågasätta äk-
tenskapets förment avgörande betydelse för kvinnors lycka. ”Är det inte nog 
att djur och båtar byta namn, hvar gång de byta herre?”, svarar hon när rektor 
Båt anklagar henne för att inte förstå ”skillnaden på make och älskare”.13 

Natten före Sagas avresa tillbringar Adil och Saga tillsammans och på 
morgonen därpå är det beslutat att han följer med henne till Paris. Adils faster 
tar emot beskedet med glädje, medan biskopen däremot reagerar med skepsis. 
Han väljer dock att respektera brorsonens beslut. Innan Adil släpps iväg på 
sin resa till Paris ger biskopen honom några förmaningens ord:

BISKOPEN  (lugnt). Än en sak. Har du betänkt att du kan bli far?

ADIL.  (höjer jakande hufvudet)

[---]

BISKOPEN. […] Du förstår, att en man ej kan blifva kvitt sin faders plikt 
– om  han så fore jorden rundt. – Ett kungarike kan gifvas 
och tagas åter  – men icke ett faderskap.

ADIL.  Jag vet det.

BISKOPEN. Men dermed är ej all rättfärdighet uppfylld – att man om-
sorgsfullt uppehåller det lif man väckt. Ingen man kan tidigt 
nog betänka frågan, om och när han har rätt att framkalla 
lif.

ADIL  (tydligt, behärskadt). Jag tillhör icke en generation, som lemnar 
sådant åt slumpen.14

Dramat slutar så med att de älskande lämnar Sverige, utan kyrkans välsig-
nelse men ändock välsignade av en kyrkans man. Saga och Adil har visat att 
kärlek utan äktenskap är en möjlig väg och biskop Vik har visat att kristen tro 
inte är oförenlig med ett öppet sinne. Rektor Båt å sin sida representerar den 
konservativa traditionalismen och biskopparets motpol: hans fördömande av 
de båda älskande är hårt. 

Stéenhoff  publicerade sitt drama under pseudonymen Harold Gote, men 
det dröjde inte länge förrän det läckte ut att det bakom mansnamnet dolde sig 
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en dam från Sundsvall. Sundsvallsposten kunde sedan avslöja att den verkliga 
författaren var doktorinnan Frida Stéenhoff , samt att pjäsen inom kort skulle 
sättas upp på Sundsvalls Teater.15 Omedelbart efter detta avslöjande inleddes 
ett intensivt debatterande i Sundsvallsposten och uppenbarligen också bland 
Sundsvallsborna i gemen. Sundsvallsposten skrev: ”Nu kunna ej två vänner 
mötas på gatan utan att samtalet ledes in på ’Lejonungen’. Och då man om 
aftonen samlas i förmaket till skymningssamtal i det dämpade lampljuset, är 
den fridfulla stämningen snart försvunnen och rummet fyldt af ifriga rös-
ter”.16 Under dagarna före premiären intensifi erades protesterna mot dramat, 
plakat med texten ”Ned med Lejonets unge!” sattes upp på husväggar i staden 
och rykten gick om en planerad visseldemonstration liksom om att en ”Sed-
lighetens exekutivkommité” hade bildats bland stadens unga män.17 

Premiären tycks dock, den upprörda stämningen till trots, ha förlöpt 
väl. Tidningarna rapporterade visserligen att visselpipor kunde höras efter 
pjäsens tredje akt men också att dessa ”dränktes i applåder”.18 Teatersalongen 
uppges ha varit fylld till bristningsgränsen; en stor del av publiken bestod av 
kvinnor: ”bland dem märktes äfven fl ere yngre ogifta damer, hvilka trots den 
lifl iga diskussionen om boken eller kanske just i följd deraf dragits med till 
premièren.”19 

Det verkar onekligen som om pjäsen diskuterades livligt, kanske livligare 
än vad den förhållandevis begränsade tidningsdebatten ger sken av. I Sunds-
vallsposten, som var den tidning där debatten fördes, publicerades samman-
lagt tretton debattinlägg, varav fyra var positiva till pjäsen och nio negativa. 
Dessutom infördes två inlägg från pjäsförfattaren själv. Att det inte blev fl er 
insändare än så berodde sannolikt på att Sundsvallsposten valde att avsluta 
debatten redan två dagar efter att pjäsen haft sin premiär. Det fi nns inget i 
debatten som sådan som tyder på att ämnet var färdigdiskuterat vid denna 
tidpunkt; istället motiverade Sundsvallsposten sitt beslut med att debatten 
redan varit alldeles för långvarig.20 

Vilka synpunkter var det då som framfördes i Sundsvallspostens insän-
dardebatt? Huvudsakligen var det äktenskapets vara eller icke vara som dis-
kuterades men också  pjäsens sexuella budskap, liksom dess ifrågasättande 
av kristna trosatser togs upp till debatt. Att äktenskapet kom att bli det som 
främst uppmärksammades av insändarskribenterna kan ha sin förklaring i 
Sundsvallsposten inledande presentation av pjäsen: målande beskrivs den 
som ”en brandfackla slungad mot äktenskapets helgd” och ”ett predikande 
af köttets emancipation”.21 Flera av skribenterna medgav att de själva inte 
läst pjäsen och tidningarnas återgivande av innehållet bör därför ha fått stor 
betydelse för hur folk kom att uppfatta pjäsen, allra helst under perioden före 
premiäruppförandet då större delen av debatten också ägde rum.

••
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Äktenskapet under debatt
Det var således Adils och Sagas val att leva samman utan att vara gifta som 
framför allt upprörde, men i något fall också inspirerade, läsarna. Stéenhoff  
menade att äktenskapet för kvinnor hade stora likheter med direkt livegen-
dom; i ett brev till Sundsvallspostens läsare skriver hon att ”qvinnan har ald-
rig vid lagstiftningen tillfrågats hvad hon tycker om en förening, som ofta 
gör henne till en fånge för lifstiden.”22 Stéenhoff s perspektiv på äktenskapet 
var alltså klart feministiskt, en tanketråd som egentligen bara fångades upp 
av en av insändarskribenterna. En kvinna, som uppgav att hon inte bodde 
i Sundsvall, konstaterade krasst att äktenskapet ”i sin helhet” var det mest 
otillfredsställande av alla de förhållande svenska kvinnor levde i. Retoriskt 
frågade hon: ”När skola qvinnorna vakna upp? När skola de klart se sin ställ-
ning, rycka upp sig ur sin domning och då känna de tusende små och stora 
band, som hämma deras utveckling.”23 

Förutom denna kvinna var det inget av debattörerna som anlade ett fe-
ministiskt perspektiv på frågan om äktenskapets vara eller icke vara. Dramats 
övriga försvarare – tre till antalet – tog istället fasta på pjäsens utopiskt idea-
listiska budskap. Signaturen ”X” skrev: ”Författaren har tänkt sig en genera-
tion, hvars individer äro så fria från cynism och egoism, och hvilkas känslor 
äro så ideala, att deras äktenskap blir en förening af renaste hängifvenhet 
och frigjordt från lagliga band.”24 Dessa skribenter tänkte sig alltså att äk-
tenskapet visserligen var nödvändigt i deras eget ofullkomliga samhälle men 
att det så småningom skulle komma en tid, då det lagliga  äktenskapet blev 
överfl ödigt, eftersom dess invånare då skulle bära de dygder som leder till 
trohet och hängivenhet inom sig. För dessa skribenter var Lejonets unge mer 
en vacker framtidsvision än en uppgörelse med tidens samhälls- och män-
niskosyn. Därmed avdramatiserade de också pjäsens budskap. De såg inte, 
eller valde att inte se, den radikala kritik av samtidens äktenskapsmoral som 
pjäsen faktiskt var. På så sätt, och trots att de faktiskt hyllade pjäsen, kom de 
också att oskadliggöra den.

De skribenter som med engagemang vände sig mot pjäsens budskap om 
fri kärlek var betydligt fl er, och dessutom mångordigare, än dramats för-
svarare. Många av dessa uppfattade också pjäsens utopiska idé men blev, till 
skillnad från pjäsens försvarare, snarast provocerade av den. Signaturen ”H” 
menade att ”lagens band torde nog komma att blifva behöfl iga ännu i långa 
tider, och sekelhjulet torde nog få tid att gå rundt ännu en gång, innan vårt 
slägte blifvit så förbättradt i sedlighet och hängifvenhet makar emellan att 
lagens band äro öfverfl ödiga”.25 Det var således pjäsens naiva och orealistiska 
budskap som kritiserades. Andra såg dock tydligare hur dramats idé utmana-
de och ifrågasatte den samtida äktenskapsmoralen. Signaturen ”– n” skrev: 
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Antingen menar man allvarligt, och då vill man äfven visa det för hela verlden 
och känner inga föreningsband tunga, – eller menar man icke allvarligt och vill 
ha reträtten fri för att efter behag kunna börja om historien på annat håll. Men en 
förbindelse, ingången med en sådan baktanke, är ju ett vanligt konkubinat, den 
s.k. ’kärleken’ må för tillfället vara hur het och ’stor’ som helst.26

Bland de kritiska rösterna fanns således både de som menade att dramats idé 
var utopisk men ändå skadlig och de som såg pjäsen som en kritik av sam-
tidens äktenskapsmoral. Den utopiska litteraturen bygger visserligen alltid 
på en grundläggande samhällskritik, en kritik som även de skribenter som 
tolkade pjäsen som en utopi givetvis bör ha uppfattat. Men genom att ändå 
betona att pjäsen handlade om en avlägsen framtida generation, och inte om 
dem själva, såg de inte att pjäsen ytterst var en kritik av deras egna livsval. 
Därför blev inte heller deras reaktioner fullt så starka som hos dem som istäl-
let såg pjäsens budskap i relation till det egna samhället och de egna person-
liga relationerna. 

I samma andetag som Stéenhoff  förespråkade nya samlevnadsformer, 
som inte omfattade giftermål, förespråkade hon också en radikal förändring 
av sexualmoralen. Saga och Adil inleder en sexuell relation utan att vara gifta, 
till råga på allt med Saga som den drivande parten, och detta val framstår i 
pjäsen som både självklart och idealt. Att Saga inte med nödvändighet be-
traktar sin relation till Adil som livslång antyds också, i repliken: ”Fins det 
någon större heder än att vara din första älskarinna?”27 Av detta var det en 
hel del som upprörde Sundsvallspubliken och inte minst var det Sagas person 
som diskuterades. Stéenhoff s drama går på tvärs mot samtidens genusnormer 
och låter Saga vara den aktiva parten medan Adil framstår som vek och utan 
handlingskraft. Så är det till exempel Saga som bjuder Adil till sitt rum, med 
ord som knappast kan missförstås: ”Jag vill ha fullt ut hvad som är mitt!”28 
Ändå fanns det i publiken fl era som i Saga såg ett nytt och förtjusande kvinno-
ideal. ”Heimdal” beskrev Saga som ”en hägring från en kommande lyck-
ligare verldsålder, då qvinnan icke längre koketterar med okunnighet, icke av 
 comme- el-faut-moralen tvingas dölja sina varmaste känslor [---]”29 

De allra fl esta reagerade dock med något liknande avsmak inför Sagas 
person. Signaturen ”S” frågade retoriskt hur Frida Stéenhoff , eller dramats 
försvarare, skulle reagera om deras egen dotter kom hem en morgon och med-
delade att hon och pojkvännen ”lefvat ett naturligt samlif mellan man och 
qvinna i natt”. Ingen vettig person skulle reagera såsom biskopens hustru 
reagerade på Adils och Sagas besked, menade signaturen.30 Biskop Martin 
Johansson förde fram liknande synpunkter när han menade att den natt-
liga scenen vid och  efter slutet av tredje akten var dubbelt sårande för sedlig-
heten. Inte nog med att Adil och Saga uppenbarligen gjorde sådant som inga 
 ogifta borde göra; det gjordes också på Sagas initiativ: ”hos Saga framträder 
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en  ohejdad glödande sinlighet, som ej kan annat än stöta ett kyskt sinne”, 
skrev  biskopen i upprörd ton. 31 Det intressanta i diskussionen kring Sagas 
person är egentligen inte att hon upprörde publiken. Det intressanta, tycker 
jag, är att det fanns individer som faktiskt uppskattade henne. Visserligen 
var de inte många, men de indikerar ändå att uppfattningar om kvinnan 
fanns av olika slag och att bilden av hur en kvinna skulle uppträda var stadd 
i förändring. 

Men Sagas och Adils relation verkade för många frånstötande även bort-
sett från Sagas ”okvinnliga” framåtanda. Dramat hade ett tydligt sexuallibe-
ralt budskap – ett budskap som inte försvarades av någon men som upprörde 
många. Upprördheten handlade om det faktum att Saga och Adil var ogifta 
när de inledde sin sexuella relation, liksom om anspeglingarna på barnbe-
gränsning i dramats avslutning. En av de mer hätska och defi nitivt den mest 
tongivande av kritikerna var biskop Martin Johansson, som i ett långt inlägg 
hävdade att ”själfva det samlif mellan man och qvinna, som här tydligen fal-
ler mellan de båda sista akterna aldrig kan sedligt försvaras.”32 Biskop Johans-
son var också en av de få som explicit tog upp den uppenbarligen känsliga 
barnbegränsningsfrågan. Denna lyste annars med sin frånvaro i större delen 
av debatten och  av biskopens ord förstår man att ämnet uppfattades som 
pinsamt. Utan att i ord beröra vad det hela handlar om skrev han att Adil, 
på sidan 212 i boken, hade en utsaga som var ”snuskig”.33 Ett drygt år efter 
att debatten i Sundsvallsposten avslutats, i samband med att Stéenhoff  gav ut 
boken Sin nästas hustru, skrev signaturen ”– én” en insändare som återkny-
ter till Lejonets unge och vars resonemang kring födelsekontroll förtjänar att 
återges i sin helhet: 

Emellertid var det ju ett evinnerligt skrifvande för och emot, det sista från stiftets 
biskop, hvartill författarinnan H.G. med detsamma insände ett genmäle, däri 
bland annat påvisades det praktiskt förståndiga i det ringa barnantalet, ett, högst 
två, såsom i sydligare Europa. Så vidt jag mins var det ingen som bemötte detta 
om hushållsaktighet vittnande förslag, men mångens sinne råkade i svallning, ty 
vi äldre ha liksom inbillat oss att barn äro en Guds gåfva och antalet, ja deröfver 
råder Han, som utdelar sina håfvor äfven åt den stora skaran, så att i vår tid ingen 
behöfver egentligen lida brist. För öfvrigt torde erfarenheten ha visat, att våra 
dugligaste män och mest självuppoff rande och ädla qvinnor utgått ur den stora 
syskonringen, der den ena individen fått oväldigt och helsosamt tukta den andra, 
och att det enda barnet eller önskebarnen ofta nog bli föräldrars sorg, åtminstone 
själfviska och kalla.34

Citatet är intressant på fl era sätt. För det första bekräftar skribenten att Stéen-
hoff s propagerande för födelsekontroll faktiskt upprörde många, trots att 
detta bara i begränsad utsträckning syns i tidningsdebatten. För det andra 
är det intressant att han (eller möjligen hon) skriver att ”vi äldre ha liksom 
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inbillat oss att barn äro en Guds gåfva” (min kursivering). Innebär det att 
synen på barn som en gåva från Gud var på väg att förändras i de yngre 
generationerna och att skribenten uppfattade denna utveckling? Slutligen är 
insändaren också ett vittnesbörd om hur segregerad Sundsvalls stad var vid 
den här tiden: uppfattningen att ”i vår tid ingen behöfver […] lida brist” kan 
bara härstamma från ett socialt sammanhang där fattigdomens konsekvenser 
i stor utsträckning är okända (eller möjligen uppfattas som förorsakade av 
något annat än otillräcklig inkomst).

Frågan är varför barnbegränsningsfrågan inte kom att debatteras livli-
gare. Pjäsens budskap var tydligt och kunde knappast missuppfattas; ett par 
debattörer tog i vaga ordalag upp tråden; Stéenhoff  upprepade sina stånd-
punkter i ett långt debattinlägg i Sundsvallsposten –  men trots detta ver-
kade ingen vilja ta tag i ämnet.35 De små försök till diskussion som gjordes 
lämnades hängande, oemotsagda. Det är givetvis omöjligt att fi nna orsakerna 
till denna tystnad även om det går att spekulera i åtminstone två riktningar. 
Det är möjligt att ämnet helt enkelt uppfattades som för ”snuskigt”, för att 
använda biskop Martin Johanssons ordval. Tystnaden kan alltså tolkas som 
ett kraftigt avståndstagande. Men det kan också vara så att födelsekontroll 
faktiskt tillämpades bland Sundsvalls äkta par utan att detta var något som 
man ville skylta med. Att kritisera födelsekontroll blir i ett sådant fall en lögn; 
att försvara den blir att erkänna sig skyldig till något som åtminstone stiftets 
biskop såg som ”snuskigt”. Tystnaden blir då den enda vettiga utvägen, det 
enda sättet för barnbegränsande individer att hantera frågan. 

Debatten kring PENNINGEN OCH KÄRLEKEN

Under decenniet som följde på uppsättandet av Lejonets unge skrev Frida 
Stéenhoff  fl era pjäser och höll ett stort antal föredrag. Hon tog ställning mot 
den reglementerade prostitutionen i ett föredrag år 1904 och för födelsekon-
troll i det uppmärksammade föredraget Humanitet och barnalstring år 1905. 
I föredraget Hvarför skola kvinnorna vänta? från år 1905 argumenterade hon 
kraftfullt för kvinnors rätt att få rösta.36 Inget av detta uppmärksammades i 
någon större utsträckning av Sundsvallspressen. Hennes pjäser recenserades 
visserligen, huvudsakligen i positiva ordalag, men väckte ingen debatt i tid-
ningarnas insändarspalter. Att det såg annorlunda ut på andra arenor i staden 
antyds dock i Frida Stéenhoff s privata korrespondens. I ett brev till Ellen Key 
daterat 1902 skrev Frida Stéenhoff , apropå att pjäsen Det heliga arvet sat-
tes upp, att debatterna varit häftiga, att medlemmarna i De ogifta herrarnas 
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klubb grälat i timtal och att vänner plötsligt förvandlats till fi ender.37 Beatrice 
Zade ger också sken av att Sundsvall sjöd mer under den här perioden än vad 
som återspeglas i tidningarna. I sin biografi  över Frida Stéenhoff  skriver Zade 
att anonyma brev ”haglade” över författarinnan och att ”ingen” ville stämplas 
som anhängare av hennes idéer.38 Dock var det först i och med föredraget 
Penningen och kärleken som ännu en sedlighetsdebatt blossade upp i tidning-
arna. Föredraget hölls först i Stockholm i januari 1908. Den 2 mars samma 
år framfördes det första gången i Godtemplarhuset i Sundsvall och ungefär 
en månad senare upprepades det på teatern. 

Den bärande tanken i Penningen och kärleken är att kärleken är under-
ordnad pengarnas makt och att detta förhållande måste förändras, för både 
kvinnors, barns och själva kärlekens skull. Kvinnor har alltid varit tvungna 
att sälja sin kärlek, menade Frida Stéenhoff , vare sig det handlar om att dryga 
ut den alldeles för lilla inkomsten för att kunna försörja sina utomäktenskap-
liga barn, eller om att locka den äkta mannen till att ge henne pengar till 
kläder. Frida Stéenhoff  gjorde ingen skillnad mellan sexuella relationer; alla 
omfattades av ordet ”kärlek”. Sålunda fi nns det inget fördömande i hennes 
attityd till kvinnor som tvingas prostituera sig; tvärtom menar hon att vad 
dessa kvinnor gör inte skiljer sig från vad hustrur tvingas göra – ”smeka till sig 
varje ny klädespersedel”.39 Kvinnor kan inte heller påverka sin situation, i och 
med att deras löner fastställs av män, och de fastnar därför i ”köns slaveri”. 
Det erotiska hyckleri som hustrun gör sig skyldig till när hon använder kär-
leken som bytesmedel kan hon inte klandras för, eftersom hon därigenom 
undviker en värre olycka för sig och barnen. Hon väljer den mindre nöden. 
Det enda sättet för kvinnor att uppnå självständighet är att kärleken frigörs 
från penningens makt – detta är Frida Stéenhoff s defi nition av fri kärlek.

I betydligt större utsträckning än 1897 års debatt blev debatten som 
fördes kring Penningen och kärleken en strid mellan två tydliga alternativ. 
Ungefär en vecka efter Frida Stéenhoff s föredrag publicerade Sundsvallspos-
ten en lång protest undertecknad av tre kvinnliga företrädare för Sundsvalls 
KFUK.40 Protesten var välformulerad och uttryckte ett klart defi nierat alter-
nativ till Frida Stéenhoff s samhälls- och människosyn. Den följdes av en lång 
rad föreningar, huvudsakligen kristna ungdomsföreningar, som offi  ciellt tog 
ställning mot Frida Stéenhoff  och istället anslöt sig till KFUK-kvinnornas 
protest.41 I två separata insändare uppmanades också Vita Bandet – som var 
en kristen nykterhetsförening för kvinnor – att ställa sig bakom protesten, 
något som föreningens ordförande Elin Nilsson dock värjde sig från att göra: 
”Då 90 proc. af Hvita Bandets medlemmar ej känna fru Stéenhoff s åsikter 
annat än i andra eller tredje hand, ansåg jag […] mig ej föranlåten att kalla 
föreningen till sammanträde, för att den skulle uttala sig i denna fråga.”42 
Dock anordnade Vita Bandet senare ett möte där professor Curt Wallis ta-
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lade under rubriken Den sjunkande nativiteten och den sjunkande äktenskaps-
frekvensen. Föredraget utgjorde – sin torra och tillsynes neutrala titel till trots 
– ett kraftigt inlägg mot den moral som förmedlades av Frida Stéenhoff .43 

Detta var inte det enda möte som hölls i frågan. Ett stort protestmö-
te hölls i Stadshussalongen den 5 april. Sammankallande till mötet var ett 
hundratal ansedda Sundsvallsbor och så många som 1200 protesterande 
– ungefär en tiondel av stadens befolkning – uppges ha infunnit sig. Ytter-
ligare protesterande fi ck vända i dörren då salongen redan var överfull. Av 
alla dessa människor var ingen öppen försvarare av Frida Stéenhoff s åsikter 
– dessa var nämligen, enligt kallelsen, inte välkomna. Elin Rydberg, en av 
kvinnorna bakom den inledande protesten, höll ett föredrag som ”hälsades 
med intensivt, långvarigt bifall”.44 Även Frida Stéenhoff  själv höll fl era före-
drag. I början av april upprepade hon Penningen och kärleken för en fullsatt 
teatersalong och några veckor senare höll hon ett ”synnerligen intressant och 
sansat” föredrag på Godtemplarhuset, där hon framför allt bemötte den kri-
tik som riktats mot henne.45

Debatten under diskussionsmötena och i tidningarna kom framför allt 
att handla om fyra saker: Frida Stéenhoff s vision av den fria kärleken, kvin-
nans roll i samhälle och familj, födelsekontrollen, samt åsikts- och yttrande-
friheten. I stort sett ingen av de debatterande var  helt okritisk till Frida 
 Stéenhoff s idéer – en kvinna från Stockholm och Frida Stéenhoff s make 
Gotthilf var de enda undantagen – men många försvarade hennes rätt att 
fritt få uttrycka dem. Dessa försvarare av åsikts- och yttrandefriheten vände 
sig starkt mot att ett protestmöte hade anordnats utan att Frida Stéenhoff  – 
 eller någon annan som kunde tänkas dela hennes åsikter – varit välkommen. 
Överhuvudtaget angrep man den hets som man menade var riktad mot Frida 
Stéenhoff  och hennes åsikter.46 Den diskussion som rörde yttrande friheten 
faller utanför syftet för denna studie och kommer därför inte att vidare berö-
ras. Istället kommer den fria kärleken, barnbegränsningen och kvinnans roll 
att diskuteras.

Vad är kärlek?
Den inledande protesten mot Frida Stéenhoff s föredrag var undertecknad av 
tre representanter för Sundsvalls KFUK: Elin Rydberg, Alma Arbman och 
Hanna Olsén som alla, förutom att de framträdde som representanter för 
KFUK, också var medlemmar av den lokala Vita Bandet-föreningen.47 De 
var alla tre ogifta och verksamma som lärarinnor i staden.48 Alma Arbman 
var dessutom syster till ordföranden för KFUK-KFUM, Olof Arbman.49 Vad 
de först och främst vände sig mot var Frida Stéenhoff s syn på kärleken. ”Det 
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hon kallar kärlek bär ett annat namn. Det är kroppens lust eller sinnlig-
het”, skrev de i Sundsvallsposten.50 Elin Rydberg, Alma Arbman och Hanna 
 Olsén förespråkade den syn på kärleken som framför allt företräddes av den 
borgerliga kvinnorörelsen, men också av andra delar av den så kallade sed-
lighetsrörelsen. Man oroade sig för en utveckling där sexualiteten blev till ett 
värde i sig och menade att äktenskapets andliga och intellektuella sidor alltid 
måste värderas högre än det erotiska.51 I enlighet med en sådan tanke skrev 
Rydberg, Arbman och Olsén: 

Sinnligheten fi nns hos både man och kvinna likaväl som begäret efter rikedom, 
ära, makt, korteligen allt, som hör denna jorden till. Det man har, behöfver man 
ej försvara. Men den skall behärskas; eljest kunna vi råka i det nesligaste slafveri 
under ett begär, som medför de mest ödesdigra följder för både den enskilde och 
samhället.52

Man förnekade således inte sinnligheten utan medgav utan vidare att den 
fanns, hos både kvinnor och män. Men den skulle behärskas, övervinnas och 
underordnas. Vilka de ”ödesdigra följderna” skulle bli om sinnligheten tilläts 
leva fritt framgår inte av protestbrevet, men i det föredrag som Elin Rydberg 
höll vid det första av stadens protestmöten utvecklades ämnet. Man förstår 
då att det framför allt är familjen som hotas. Elin Rydberg menade att genom 
Frida Stéenhoff s uttalanden om fri kärlek ”[mördades] det, som är grunden 
till den stat, som växt fram från fordom till nu: familjen = äktenskapet, hem-
met.”53 Den fria kärleken hotade familjen och därmed hotades också samhäl-
let i sin helhet.

Det kan antas att en förhållandevis stor del av Sundsvalls invånare höll 
med de tre KFUK-kvinnorna i deras fördömande av Frida Stéenhoff s fria 
kärleks moral. Som redan påpekats instämde en lång rad föreningar i det publi-
cerade protestbrevet. Också enskilda insändarskribenter uttryckte sitt stöd för 
Elin Rydberg, Alma Arbman och Hanna Olsén. Signaturen ”En familje fader” 
menade att själva syftet med Frida Stéenhoff s uttalanden var att riva upp 
”hemmets och familjens grundvalar”.54 I en lång insändare drog signaturen 
”Göran” paralleller med Romarrikets fall. Detta rikes blomstringstid sam-
manföll, enligt skribenten, med ett strängt upprätthållande av äkten skapet 
medan dess förfall hängde samman med tillämpandet av fri kärlek. Istället 
för fri kärlek uppmuntrade ”Göran” självbehärskning: ”Hvarför icke istäl-
let arbeta för att stålsätta människokaraktären? Är icke själfbehärskningen 
alltid en dygd? Hvarför icke eftersträfva den äfven på det sedliga området?”55 
 ”Göran” uppmuntrade således självbehärskning på det sedliga området, vil-
ket rimligtvis bör tolkas som att han förespråkade avhållsamhet på det sexu-
ella, åtminstone före giftermål. Detta betyder inte att han var positiv till aktiv 
barnbegränsning, trots att ett minskat barnantal onekligen blir den logiska 
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följden av ett återhållsamt sexualliv. Snarare bör hans resonemang sättas in 
i den sedlighetssträvande diskurs som också de tre KFUK-kvinnorna var en 
del av. Överdriven sexuell utlevnad kunde leda till mänskligt fördärv; sexuell 
avhållsamhet var karaktärsdanande. ”Göran” betraktade således återhållsam-
het som den positiva motpolen till den farliga fria kärleken; han förespråkade 
det inte som en metod för att begränsa barnaskaran. 

Frida Stéenhoff  hävdade att sexuell jämställdhet mellan könen skulle 
uppnås i och med att kärleken friställdes från äktenskapet; fri kärlek inne-
bar att även kvinnor kunde leva efter en ”manlig” sexualmoral.56 Detta var 
något som de tre kvinnorna från KFUK som inledde protesten mot Frida 
Stéenhoff  reagerade kraftigt emot. Elin Rydberg, Alma Arbman och Hanna 
Olsén förespråkade istället en utveckling av relationen mellan könen i mot-
satt riktning: 

Vi önska icke en omvärdering i den riktning, att kvinnan likt mannen skulle ha 
rättighet att glömma sedlighetens kraf och dock anses för en god medborgare. 
[---] Nej. Vi önska, att en omvärdering sker så att endast de män, som fylla dessa 
kraf, de och endast de bäras af den allmänna aktningen fram till ledareställningen 
i vårt statslif. Därhän vilja vi sträfva. Icke att sänka oss ned till en lägre stånd-
punkt. Utan höja, lyfta samhället – det vore vår, kvinnans uppgift. Likställighet 
med mannen fodra vi, men icke i det låga.57

Att höja samhället var kvinnans uppgift, menade KFUK-kvinnorna. I detta 
tycks också ingå att höja mannen. Kvinnorna höll med Frida Stéenhoff  om att 
jämställdhet mellan könen var nödvändigt, men i motsats till henne menade 
de att vägen till jämställdhet gick via sedligheten, via den ”kvinnliga” sexual-
moralen. Mannen skulle således höjas från det lägre  till det högre, till den 
sedliga och ”kvinnliga” moralen.58

KFUK-kvinnorna var inte ensamma om att lyfta fram kvinnornas 
samhällsansvar på det här sättet. Metta Greger, som också skrev i  Fredrika-
 Bremer-Förbundets tidskrift Dagny, skrev om feminismens arbete för att 
höja samhället ur osedlighet och alkoholism.59 Samtidigt framhöll skriben-
ten också kvinnans intresse för släktens bästa, hennes  skyldighet att ”fylla 
husmoderskallet”. Kvinnan var således både samhällsmoder och släktmoder; 
på henne vilade ansvaret både för samhällets väl och för släktenas fortlev-
nad.60 Tillsammans med Elin Rydberg, Alma Arbman och Hanna Olsén 
hyllade Metta Greger ett kvinnoideal som låg i linje med den borgerliga 
kvinno rörelsens uppfattning om kvinnan. Man menade att kvinnan mora-
liskt och emotio nellt sett var överlägsen mannen. I en könskomplementär 
syn på människan representerade mannen det intellektuella och kvinnan det 
kärleksfulla. Samhällsmoderligheten utgjorde ett försök att överskrida grän-
serna mellan könen, mellan den manliga off entligheten och den kvinnliga 
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hemmasfären. Kvinnor skulle föra ut det kvinnliga i samhället och verka som 
mödrar i det off entliga. Den borgerliga kvinnorörelsen representerade således 
en feminism som såg könen som likvärdiga, men olika. Kvinnans uppgift 
bestod i att värna om hem och familj, att ”förmänskliga” mannen, men också 
att se till samhällets sociala behov i stort.61

Att vara för fri kärlek innebar i allmänhet att man också hade en positiv 
inställning till födelsekontroll. Dock är det egentligen bara i en insändare 
som det går att återfi nna något stöd för den fria kärleken. Detta stöd uttryck-
tes av en medlem ur Kvinnornas diskussionsklubb i Stockholm vars insändare 
huvudsakligen bestod av ett långt utdrag ur en brittisk bok där äktenskapet 
utmålas som den främsta orsaken till kvinnors förnedring.62 Insändaren läm-
nades okommenterad av Sundsvalls Tidnings läsare.63

Barnbegränsningens teori och praktik
Det minimala stöd som den fria kärleken fi ck i debatten innebar emellertid 
inte att alla boende i Sundsvall var kallsinnigt inställda till barnbegränsning 
– tvärtom är det uppenbart från tidningarnas rapportering att födelsekontroll 
tillämpades åtminstone bland Sundsvalls arbetarfamiljer. Det framgår också 
att Frida Stéenhoff s propaganda på detta område mött gehör och att barn-
begränsningens ideologi slagit fäste. I Nya Samhällets redogörelse från ett av 
diskussionsmötena kan man således läsa: 

Fru Olsson hade av den soc.-dem. kvinnoklubben blivit ombedd att uttala ett tack 
till fru Stéenhoff  för hennes modiga uppträdande. Nu ha vi lärt oss att tala om 
denna sak, vilket vi ej kunde förut. Särskilt vore det ett stort framsteg att arbe-
tarhustrurna fi ngo lära sig ansvarighet vid sin barnalstring.64

Också ordföranden i sömmerskeföreningen, fru Broström, uttalade ett 
tack till Frida Stéenhoff . Arbetaren J.O. Boström framhöll ”den olycka som 
ofta alstras i arbetarhemmen genom för stora barnskaror”.65 I en lång kom-
mentar till hela sedlighetsdebatten bekräftade Nya Samhället att information 
om födelsekontroll var uppskattat inom arbetarbefolkningen.66 Dock var Nya 
Samhällets egna skribent negativ till barnbegränsning. Det var inte barnanta-
let som var arbetarhemmens problem, menade han, utan de otillräckliga in-
komsterna; lösningen på nöden var inte födelsekontroll, utan ett ”fullständigt 
och i alla detaljer genomfört demokratiskt statsskick”. Den sjunkande nati-
viteten såg skribenten snarast som ett hot. Om arbetarfamiljerna följde Frida 
Stéenhoff s uppmaning och anpassade barnens antal efter ekonomin skulle 
det svenska folket förr eller senare dö ut. För hur många barn kunde försörjas 
av en ynka arbetarlön? ”Blir det två-, ett- eller noll-barnssystem?” undrade 
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skribenten och han svarade själv på sin fråga: ”Sannolikt det sista.”67 Idén att 
barnafödandets nedgång skulle leda till svenska folkets utdöende känns igen 
från den nationella arenan, där den fördes fram av bland andra läkaren Curt 
Wallis. Wallis var engagerad i riksdagsdebatterna kring 1910 års preventivlag 
och gav år 1914 ut boken Folkens framtid, där han bland annat hävdade att 
Frankrikes befolkning hade degenererats på grund av invandringen som följt 
på den inhemska nativitetsminskningen.68 Sex år tidigare talade Wallis på 
Vita Bandets diskussionsmöte i Sundsvall och han uppehöll sig då vid samma 
ämne.  För att inte svenskarna skulle förvandlas till ett utdöende folk, och 
ersättas av andra, menade han att en omvärdering om vad som ansågs viktigt 
behövde komma till stånd:

Vi måste lära oss inse, att barnen äro värda mera än hvad som inbesparas genom 
att förminska deras antal. Ja, barnen äro en Guds gåfva; de äro länken mellan 
kärleken till oss själfva och kärleken till samhället. Det gäller en nödvändig ref-
ormation. Vi måste bli idealister ej i ord utan i verkligheten, fastän det är svårt, 
då det kräfver off er.69

Retoriken – tidstypisk både i rädslan för svenskens utdöende och i över-
tygelsen att kollektivets väl  är viktigare än individens – tycks ha vunnit gehör 
hos åtminstone delar av publiken. Vid ett senare diskussionstillfälle hänvi-
sade Elin Wahlqvist till Wallis föredrag. Wahlqvist var framför allt oroad 
över att barnbegränsning tillämpades också inom ”de förmögnare klasserna”, 
något som hon menade kunde få till följd att den svenska kulturen försvann. 
Istället för barnbegränsning förespråkade hon, i likhet med Nya Samhällets 
skribent, en utvidgad demokrati. Dock såg hon inte lösningen i en ekono-
misk utjämning av samhället utan menade istället att kvinnor, från ledande 
politiska positioner, skulle kunna reformera bort de hinder som nu låg i vägen 
för många familjers möjlighet att ha många barn.70 

Tidningsmaterialet antyder att barnbegränsning diskuterades fl itigare 
och på ett öppnare sätt år 1908 än vad som varit möjligt elva år tidigare. 
En förklaring till detta skulle kunna vara att födelsekontroll blivit ett mer 
utbrett fenomen; ett ämne om vilket fl er människor ägde kunskap och som 
därför också blivit mindre kontroversiellt. Det fi nns andra indicier som tyder 
på att detta kan ha varit fallet. Den tidigare citerade fru Olsson vittnade om 
att Frida Stéenhoff s bok Humanitet och barnalstring, utgiven år 1905, lästes 
av många arbetarkvinnor.71 Läkaren Gotthilf Stéenhoff , gift med Frida, be-
klagade under ett av de många diskussionsmötena att ”allt tal om återhåll-
samhet” varit för döva öron – vilket antyder att någon form av propagerande 
för en mer avhållsam sexualmoral förekommit.72 Gotthilf Stéenhoff  var san-
nolikt själv delaktig i ett sådant arbete. Han sympatiserade med sin hustrus 
åsikter och hans mycket off ensiva arbete för att motverka den reglementerade 
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kontrollen av Sundsvalls prostituerade – där han både informerade kvinnorna 
om att kontrollen var frivillig och helt enkelt vägrade utföra de gynekologiska 
undersökningarna – visar att han var en stridbar person som gjorde praktisk 
handling av sina övertygelser.73 Att han inte skulle ha tagit chansen att in-
formera de kvinnor han mötte i sitt arbete om hur de kunde inskränka sitt 
barnantal förefaller osannolikt.  

Den tidigare forskningen har ofta framhållit kvinnornas betydelse för 
att födelsekontrollen skulle fi nna sin väg in i de äktenskapliga sängkamrarna. 
Behovet att barnbegränsa uppstod först hos kvinnor, menar exempelvis socio-
logen Wally Seccombe, och ofta var det först efter förhandling som kvinnor 
lyckades övertyga sina äkta män om födelsekontrollens absoluta nödvändig-
het.74 Huruvida kvinnor var framgångsrika i dessa förhandlingar berodde 
rimligen på vilken plats de hade i samhället och i familjen. Ju starkare en 
persons position är, desto större anledning att lyssna på och ta hänsyn till vad 
den personen säger. Samtidens uppfattningar om hur kvinnor var och borde 
vara kan, med ett sådant resonemang, antas hänga samman med födelse-
kontrollens utbredning. I debatten kring Penningen och kärleken antyddes 
fl era gånger att födelsekontrollen främst var till för att minska kvinnors börda 
och att det dessutom var huvudsakligen kvinnor som var intresserade av att 
få preventiv kunskap.75 Föreliggande studie kan inte säga något om huruvida 
dessa kvinnor blev lyssnade på, av sina män eller av det omgivande samhället. 
Däremot kan den visa att frågor som gällde kvinnans position i både samhäl-
le och familj var något som livligt diskuterades, vilket bör refl ektera en verk-
lighet där relationerna mellan könen var stadd i förändring. Dessutom vet vi 
att under samma period hade barnafödandet börjat minska i både Sundsvall 
och resten av Sverige.76

En debatt mellan skilda aktörer
Resonemanget har hittills handlat mycket om enskilda personer – om Frida 
Stéenhoff  och de människor som motsatte sig hennes arbete, som biskop 
Martin Johansson, lärarinnan Elin Rydberg, professor Curt Wallis och andra 
som tog till orda i debatterna. Det är nu dags att se vilka grupper dessa indi-
vider representerade, att närmare studera debatternas aktörer.

När det gäller debatten kring Lejonets unge framträder inga specifi ka in-
tressegrupper. Diskussionerna förs mellan enskilda individer ur stadens högre 
skikt. Arbetarbefolkningen verkar inte alls ha omfattats av tidningsdebatten 
även om det är svårt att säga något säkert om skribenternas samhällsställning. 
Endast biskop Martin Johansson framträder under eget namn. Det faktum 
att 1897 års debatt uteslutande fördes i den konservativa Sundsvallsposten, 
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och att den diskussion som syns i pressen aldrig lämnar insändarformatet, 
talar dock för ett urval skribenter med förhållandevis hög samhällsställning. 
Inga andra arenor syns i pressen; det förekom inga diskussionsmöten och inga 
föreningar valde att offi  ciellt ta ställning. Det går därför inte att urskilja några 
egentliga mönster i debatten, trots att det fanns skribenter som uttalade sitt 
stöd för Frida Stéenhoff . De anonyma signaturerna omöjliggör en identifi e-
ring av vilka dessa individer var.

Annorlunda förhåller det sig med diskussionerna kring Penningen och 
kärleken. Detta var en debatt som tydligt fördes framåt av föreningar och 
samhällsgrupper med skilda intressen och som därför kom att dela Sunds-
vall längs med sådana linjer som skiljde fattig från rik, socialist från kristen, 
man från kvinna. Det var Sundsvalls socialdemokratiska kvinnoklubb som 
anordnade Frida Stéenhoff s föredrag medan protestmötena anordnades dels 
av stadens ekonomiska och kulturella elit, dels av den kristna kvinnofören-
ingen Vita Bandet. Den inledande protesten kom som bekant från tre repre-
sentanter för Sundsvalls KFUK (som samtliga också var medlemmar i Vita 
Bandet).77 Således går det att urskilja två grupperingar: inom den ena fi nns 
kyrkorna tillsammans med Sundsvalls medel- och överklass. Här verkar män 
och kvinnor stå ganska enade i sitt motstånd; åtminstone fi nns det inget 
som tyder på motsatsen. Denna grupp skulle också kunna defi nieras som den 
sundsvallska delen av den nationella sedlighetsrörelsen. I den andra gruppen 
fi nns arbetarklassens organiserade kvinnor medan det är mer oklart hur arbe-
tarklassens män ställde sig. I källmaterialet fi nns i stort sett inga spår av något 
engagemang från enskilda manliga arbetare. Detta antyder att arbetarklassen 
var delad och att delningen huvudsakligen gick mellan män och kvinnor. 
Någonstans i mitten kan också en tredje grupp identifi eras: individer som 
inte tar ställning för Frida Stéenhoff s åsikter men som likväl försvarar hen-
nes rätt att tänka, tycka och tala. Dessa återfi nns bland Sundsvalls Tidnings 
läsare, liksom bland Nya Samhällets medarbetare. 

Frida Stéenhoff s möten anordnades som sagt av den socialdemokratiska 
kvinnoföreningen, och även om arbetarbefolkningen bara sällan kom till tals 
i tidningsdebatten är det ändå uppenbart att det var bland dessa som Frida 
Stéenhoff s supportrar återfanns. Som det tydligaste beviset på detta bör 1908 
års första-majdemonstrationer framhållas. Sedlighetsdebatten var fortfarande 
i full gång när Sundsvalls arbetareförening valde att hylla Frida Stéenhoff  
med ”intensiva och upprepade hurrarop” i samband med att demonstations-
tåget passerade hennes hem.78 Dagen efter publicerade Nya Samhället en dikt 
till Frida Stéenhoff s ära, författad av Mikael Arnold.79 Men denna hyllning 
till trots förefaller Sundsvalls lokala arbetarrörelse ha varit splittrad i de frågor 
som Frida Stéenhoff  drev. Den socialistiska tidningen Nya Samhället pu-
blicerade en hel artikelserie på ämnet ”Kulturstriden i Sundsvall” där to-
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nen var genomgående kritisk till framför allt Frida Stéenhoff s propaganda 
för födelsekontroll.80 Man föll här tillbaka på den skepticism som präglat 
arbetarrörelsens förhållande till barnbegränsningsfrågan ända sedan Knut 
Wicksells uppmärksammade föredrag från år 1880.81 Problemet var inte hur 
många barn arbetarfamiljerna hade, utan att inkomsterna var för små. Det 
var således rimligare att omfördela Sveriges ekonomiska tillgångar till arbe-
tarklassens fördel än att börja inskränka barnantalet.82 Dessutom var man 
rädd för vad det skulle kunna innebära för Sverige som nation om dess folk 
både minskade i kvantitet och försämrades i kvalitet.83  

Trots detta tycks det ha varit just Stéenhoff s propaganda för födelse-
kontroll som tilltalade de socialdemokratiska kvinnorna. Från centralt håll 
ställde sig det socialdemokratiska kvinnoförbundet tveksamt både till lärorna 
om fri kärlek och till en medvetet tillämpad födelsekontroll.84 Beträff ande 
födelsekontrollen förespråkade man en linje som i allt väsentligt stämde över-
ens med partilinjen men som också låg nära den position som intogs av den  
borgerliga kvinnorörelsen.85 På landsorten fanns dock klubbar som drev en 
annan linje och allt tyder på att s-kvinnorna i Sundsvall tillhörde dessa.86 
Att de var beredda att ta till radikalare medel än de fl esta visade sig med all 
tydlighet två år efter debatten om Penningen och kärleken.  Kvinnoklubbarna 
i Ortviken, Svartvik och Sundsvall beslutade sig då för att utlysa en ”moders-
strejk” i protest mot regeringens politik. I den antagna resolutionen stod att 
läsa: 

Hundratals kvinnor i Sundsvall med omnejd, samlade till möte den 1 maj, fram-
ställa härmed till statsminister Lindman och regeringen följande ultimatum: På 
den grund att landets lagar och författningar äro olidliga för oss allt för tunga och 
kvinnans värde och rättigheter förbisedd och [...] då landets regering ingenting 
gör för att lindra vår tunga börda, hava vi beslutat att hädanefter icke föda några 
barn och att intensivt utbreda läran om barnbegränsning till millioner av fattiga 
kvinnor i Sverige.87

Modersstrejken knöt an till Hinke Bergegrens propaganda till arbetar klassens 
kvinnor men gissningsvis hade Frida Stéenhoff s, vid den här tidpunkten av-
slutade, verksamhet i staden också bidragit till de socialdemokratiska kvin-
nornas kamplust. Under alla förhållanden visar resolutionen att Sundsvalls 
arbetarhustrur absolut inte var obekanta med att barnantalet kunde inskrän-
kas. 

Den andra urskiljbara gruppen i debatten kring Penningen och kärle-
ken – ”sedlighetsväktarna” – bestod av medlemmar ur Sundsvalls medel- och 
överklass men också av ett stort antal kristna föreningar. Detta var den grupp 
som främst kom till tals genom insändare i tidningarna, vilket till viss del 
kan förklaras av att den utgjordes av människor som var mer vana vid att 
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ta plats i det off entliga rummet. Ytterligare en förklaring är dock att barn-
begränsning inte var något som människor ville bli personligt förknippade 
med, vilket gjorde behovet av att ta avstånd större än behovet av att visa stöd 
– de många kristna föreningar, som uttryckte sina protester i tidningen, visar 
på detta behov. Den publicerade kallelsen till det första protestmötet, som var 
undertecknad med över hundra namn, indikerar samma sak. En sarkastisk 
insändarskribent kommenterade förfarandet: ”Man måste väl  v i s a,  att man 
är en sedlig och gudfruktig människa och en sann fosterlandsvän, vet jag!”88 
Det blev helt enkelt viktigt för de som ansåg sig företräda en sedlig moral att 
ta ställning mot Frida Stéenhoff . Att det dessutom kunde bli kostsamt att tiga 
stod klart efter den kritik som inledningsvis riktades mot den kristna kvin-
noföreningen Vita Bandet – och således valde man att off entligt protestera. 
Den del av befolkningen som tilltalades av Frida Stéenhoff s föredrag hade 
mindre att vinna på att ge sig till känna och blev därför mindre synlig i tid-
ningsdebatten.

Bakom kallelsen till det stora protestmötet i stadshussalongen stod 
Sundsvalls ekonomiska och akademiska elit. Här fanns ledamöter från stads-
fullmäktige, från landsting och kyrkoråd; här fanns lärare, lärarinnor och 
lektorer; läkare och tandläkare; grosshandlare och handlare – alla namngivna 
i en lång lista av protesterande.89 Det var i denna grupp och i kyrkorna som 
stödet för Elin Rydberg, Alma Arbman och Hanna Olsén fanns och därmed 
också motståndet mot Frida Stéenhoff . Kontrasten till kvinnorna i den soci-
aldemokratiska kvinnoklubben kunde knappast vara tydligare. Att kampen 
om barnafödandet var en klassfråga är uppenbart –  det var de socialdemo-
kratiska kvinnorna som stred för födelsekontrollen. Medel- och överklas-
sens kvinnor ställde sig istället i frontlinjen för motståndet – det var här som 
sedlighetens försvarare stod att fi nna. I betydande utsträckning kan således 
1908 års off entliga sedlighetsdebatt i Sundsvall betraktas som en strid kvin-
nor emellan. Av de som skrev insändare till tidningarna var männen troligen 
i stor majoritet, men dessa framträdde under anonyma signaturer. Det var 
kvinnor som tog ansvar för att debatten drevs framåt; det var kvinnor som 
stod på frontlinjen. 
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Striden om kvinnan
Konfl ikten mellan Sundsvalls socialdemokratiska kvinnoklubb och kvin-
norna i KFUK och Vita Bandet handlade om skilda uppfattningar om hur 
kvinnan skulle vara – om hennes uppgift var att höja samhällsmoralen genom 
att verka för en sedlig och avhållsam sexualmoral eller om hon aktivt skulle 
gripa in i sexuallivet i syfte att begränsa sitt barnafödande. Det förstnämnda 
alternativet, som alltså förespråkades av medelklassens kvinnoföreningar, pla-
cerade enskilda kvinnor i en svår sits eftersom det gav dem ansvar inte bara 
för deras egen respektabilitet utan också för andras. Som Beverley Skeggs 
har noterat kommer en kvinna som inte förmår (eller överhuvudtaget inte 
försöker) höja sin man från oordning alltid att kunna misstänkliggöras, ef-
tersom ansvaret att höja mannen antas vara hennes. Samma resonemang kan 
appliceras på kvinnans söner: på modern ligger ansvaret att uppfostra särskilt 
pojkbarn till ordning och skötsamhet. När oordning ändå uppstår i samhäl-
let är ansvaret fortfarande kvinnans; det är hennes misslyckande.90 

Det är intressant att konstatera att vare sig kvinnor valde att leva efter 
den borgerliga kvinnorörelsens eller Frida Stéenhoff s moral hade deras val po-
tential att påverka fertiliteten. Den sedliga linje som förespråkades av kvinno-
rörelsen, KFUK och Vita Bandet handlade ytterst om sexuell återhållsamhet. 
Simon Szreter har visat hur denna linje fi ck stort genomslag och kraftigt på-
verkade fertiliteten i Storbritannien. Frida Stéenhoff s mer direkta tal om att 
barnafödandet bör kontrolleras hade givetvis också potential att på avgörande 
vis förändra människors sexvanor på ett sätt som påverkade fertiliteten. Även 
om det framgår på fl era ställen i pressen att födelsekontroll uppfattades som 
något särskilt kvinnor hade nytta av är det sannolikt att Stéenhoff  framför 
allt tänkte sig barnbegränsning medelst avbrutet samlag – en typiskt manlig 
metod. Det är biskop Vik som uppmanar till barnbegränsning i Lejonets unge 
och han riktar sin uppmaning till Adil. Det förefaller således som att Wally 
Seccombe har en poäng när han hävdar att medveten födelsekontroll började 
tillämpas först efter det att kvinnor lyckats övertyga sina män.

Birgitta Ney har konstaterat att dagspressen utgör ett utmärkt titthål 
in i den historiska off entligheten.91 Genom att analysera två debattillfällen 
i Sundsvall med stadens dagstidningar som bildligt titthål har föreliggande 
kapitel kunnat illustrera hur den off entliga debatten kring sexualitet, äkten-
skapets villkor och födelsekontroll utformades under decennierna kring förra 
sekelskiftet. Det har klargjorts att frågor av väsentlig vikt för fertiliteten dis-
kuterades i samhället under den period som omfattas av fertilitetstransitio-
nen, samt att dessa diskussioner drevs framåt av särskilt de organiserade kvin-
norna. Beroende av i synnerhet ekonomisk och social ställning kom kvinnor 
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att driva olika linjer, där de socialdemokratiska kvinnornas strävan efter ett 
mer handfast ingripande i reproduktionen utmanade och provocerade kyr-
kans och de borgerliga kvinnorörelsernas  värnande om den sedliga renheten. 
I de följande två kapitlen kommer dessa två linjer att utvecklas ytterligare. 
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Kapitel fyra

Normer och ideal

Om de erkända formerna för livet, sammanlevnaden mellan de båda könen, skola 
kunna upprätthållas, och det monogama äktenskapet fylla sin funktion som sam-
hällelig institution, blir det nödvändigt, att de sexuella frågorna tagas under över-
vägande för att om möjligt bringa harmoni mellan individens, samhällets, barnets 
och de efterkommandes fordringar. Det blir nödvändigt att söka skapa ett positivt 
program för uppfostran till ett äktenskap, som både kan lämpa sig för det moderna 
samhället och tillmötesgå de enskilda människornas krav på personlig lycka.

Ur Äktenskapets hälsolära av Kristiane Skjerve, 1926.1

Sedlighetsdebatterna, både i Sundsvall och på andra håll i landet, hämtade 
mycket av sin näring från de normer för kvinnligt respektive manligt ge-

nusskapande som utmärkte perioden. Som föregående kapitel visade utmana-
des och ifrågasattes den manliga normen av både Sundsvalls vitbandister och 
hela den sedlighetssträvande kvinnorörelsen. Den kvinnliga normen utmana-
des å andra sidan av förespråkare för fri kärlek, av Frida Stéenhoff  och andra 
vänsterradikala som trodde på en kärleksmoral frigjord från äktenskapliga 
band. En anledning till att Frida Stéenhoff  uppfattades som så provocerande 
av Sundsvalls borgerlighet och kristna församlingar var att hon utmanade 
normer för hur ett korrekt kvinnligt genusskapande skulle se ut. Kvinnorna 
i KFUK och Vita Bandet lutade sig mot ideal som av de allra fl esta uppfat-
tades som naturliga, ett anspråk som gav just deras argument en större tyngd 
och auktoritet. De representerade en könsordning som människor kände igen 
och själva representerade, medan Frida Stéenhoff  representerade det omstör-
tande.

Det har blivit dags att syna dessa normer närmare i sömmarna. Hur såg 
egentligen normerna för ett respektabelt genusskapande ut? Vad var respek-
tabelt kvinnligt och manligt? Hur såg ett idealt äktenskapligt samliv ut? Fick 
man använda preventivmedel? Med hjälp av ett källmaterial bestående av 22 
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stycken äktenskapsrådgivningsböcker är detta de frågor jag avser besvara i 
föreliggande kapitel. Det huvudsakliga syftet är att identifi era och analysera 
vad jag på andra platser i avhandlingen kallar ett respektabelt genusskapande 
samt, dessutom, att studera födelsekontrollens plats i den respektabla rela-
tionen. De allra fl esta äktenskapsrådgivningsböcker under perioden innehöll 
nämligen avsnitt som behandlade just barnbegränsning. 

Kapitlet behandlar således normer för ett korrekt genusskapande, och 
det kan därför vara på sin plats att kortfattat defi niera vad jag menar med 
begreppet norm. Jag håller i detta avseende med Ulla Holm, som betonar att 
normer inte är detsamma som naturlagar utan istället måste betraktas som 
föreskrifter. En norm föreskriver vad som bör ske och är alltså ett rättesnöre, 
något som man förväntas följa, och som man kan fördömas enligt om man 
väljer att ta avstånd eller direkt bryta emot. Viktigt att framhålla är att nor-
mer förutsätter att de personer som de vänder sig till är agenter. Normer är 
alltså något som det är möjligt att ignorera eller bryta mot – något som är 
viktigt att hålla i minnet längre fram i avhandlingen.2

De aktuella rådgivningsböckerna publicerades under perioden 1890 till 
1940. En majoritet av böckerna utgavs ursprungligen på annat språk (vanli-
gen engelska eller tyska) och för dessa gäller att de översattes och utkom på 
svenska under den angivna perioden. Böckerna är av skilda slag vad gäller 
omfång och målgrupp men de förenas i anspråket att vilja förbättra gifta 
människors samliv. De kvinnliga författarna är betydligt färre än männen, 
vilket delvis kan förklaras av att kvinnor inte gjorde entré som författare av 
rådgivningslitteratur förrän vid sekelskiftet 1900.3

De kvinnliga författarna avviker inte på något avgörande vis från män-
nen förutom att man hos fl era av dem kan fi nna en radikalare ton. Flera 
böcker av kvinnliga författare uppges ha tillkommit som en reaktion mot 
manliga framställningssätt. Kvinnorna uttrycker en större förståelse för spe-
cifi kt kvinnliga problem och bland vissa återfi nns dessutom ett formulerat 
avståndstagande från mäns sätt att porträttera kvinnor. Eliza Bisbee Duff ey, 
vars bok publicerades på svenska år 1894, uttryckte sig till exempel såhär när 
hon skulle motivera sin boks tillkomst:

Michelets’ åsigter om qvinnans värdelöshet, hennes intellektuella och fysiska bris-
ter äro, så orimliga och löjliga de än förefalla, dock den uppfattning, som allmänt 
delas af männen, och återfi nnas, om än icke precist i orden, så dock tydligt i 
andemeningen af alla mannens arbeten, i detta område. Till och med sociala och 
politiska frågor, som gälla qvinnans intressen, kunna icke beröras utan att vi strax 
får höra talas om vår oduglighet. Man väntar att vi vid den minsta vink genast 
skola försjunka i underdånig tystnad, hvilken tyckes vara oss båbjuden [sic], dels 
af anspråklöshet, dels af medvetandet om anklagelsens riktighet.

Männen hafva hittills fört ordet. Nu kan det vara på tiden att äfven qvinnan 
får tala.4
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”Nu kan det vara på tiden att äfven qvinnan får tala”, konstaterade Eliza 
Bisbee Duff ey, men frågan är vilka det egentligen var som lyssnade på kvin-
norna, och männen, som skrev rådgivningslitteratur. Hur såg deras läsekrets 
ut? Hur stor var den? De fl esta författare, och i synnerhet de manliga, förefal-
ler ha riktat sig till en manlig publik. De kvinnliga författarna uttalar ibland 
att det var kvinnor som de vände sig till, medan manliga författare sällan 
ringar in sina läsare på det sättet. Istället framgår det i språkbruk, och i hur 
de konkreta råden ser ut, att det är män som är deras målgrupp. Huruvida 
detta också innebär att det var uteslutande män som läste böckerna är det 
svårt att veta något om.

När det gäller upplagornas storlek är det väldigt svårt att säga något 
säkert även om det kan konstateras att några böcker gavs ut i väldigt många 
upplagor. Det gäller till exempel Gottfried Wilhelm Beckers bok Tyst! som pu-
blicerades i ständigt förnyade upplagor mellan 1847 och 1954. Marie  Stopes 
böcker var också oerhört populära och exempelvis Äkta makar hade redan 
utkommit i nio upplagor i Storbritannien när den publicerades på svenska år 
1928. Det råder alltså ingen tvekan om att vissa böcker blev lästa av en förhål-
landevis stor publik. Det råder inte heller någon tvekan om att utgivningen 
av äktenskapsrådgivningslitteratur ökade under 1800-talets gång och i ännu 
högre grad under 1900-talets första tre decennier.5 Mer oklart är om denna 
ökning motsvarades av ett ökat intresse för könsfrågor bland läsarna eller om 
den snarare hängde samman med att bokläsandet i allmänhet ökade. 

Pia Laskar konstaterar dock att litteraturen, trots sina bitvis ekivoka for-
muleringar, inte betraktades som smuts- eller dekadenslitteratur utan tvärt-
om såldes över disk i respekterade bokhandlar. Böckerna ansågs inte heller 
bryta mot tryckfrihetsförordningen och drabbades således varken av censur 
eller åtal. Denna intressanta omständighet kopplas av Laskar till böckernas 
läsart – så länge texterna ansågs informativa, kunde betraktas som medicin-
vetenskapliga och återfanns på bokhyllorna i borgerliga hem tycks de inte ha 
överskridit gränsen för dålig litteratur. Om samma text återfunnits i exem-
pelvis en ungkarlskalender hade å andra sidan sammanhanget varit ett annat 
och innehållet sannolikt uppfattats som smutsigt.6 

För att närmare komma rådgivningslitteraturens läsekrets på spåren har 
Laskar analyserat svenska folkets läsvanor och böckers distribueringsvägar 
under 1800- och början av 1900-talet. Hon konstaterar, föga överraskande, 
att även om läskunnigheten måste anses ha varit utbredd under hela 1800-
talet kan inte det inte antas att arbetarbefolkningen hade vare sig tid eller 
ekonomi till att köpa och läsa böcker. Dock visar hon att distribueringen av 
böcker förbättrades avsevärt efter sekelskiftet och att bokförlag också medve-
tet riktade in sig mot nya målgrupper, såsom kvinnor och låginkomsttagare. 
Efter 1900 utgavs böcker, även rådgivningslitteratur, i billighetsupplagor. 
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Dessutom tillät de så kallade subskriptionsserierna – till vilka exempelvis den 
redan citerade Eliza Bisbee Duff eys bok kan räknas – att man köpte böcker 
häftesvis och därmed kunde dela upp betalningen.7 Th eodore van de Veldes 
populära bok Det fulländade äktenskapet ansågs också vara för dyr för den 
bredare allmänheten och gavs därför ut i en förkortad och billigare variant 
under titeln Sexuell levnadskonst, som också ingår i mitt källmaterial.8 

Ändå måste det konstateras att äktenskapsrådgivningslitteraturen främst 
riktade sig till, och sannolikt främst lästes av, individer ur medel- och över-
klassen. Att detta var författarnas målgrupp framgår av frekventa hänvis-
ningar till sådant som att makarna borde sova i skilda sovrum, att kvinnan 
borde ligga till sängs under fj orton dagar efter förlossningen, och implicita 
antaganden om att man i läsarens hushåll hade tillgång till tjänstefolk. De 
normer som förmedlades i rådgivningslitteraturen måste därför betraktas som 
i huvudsak borgerliga, vilket emellertid inte innebär att de saknade relevans 
för andra samhällsgrupper. Tvärtom tillskrevs borgerliga normer en allmän-
giltighet i det tidiga 1900-talssamhället som gjorde att de fi ck konsekvenser 
även för arbetarbefolkningen. Borgerliga normer blev därför ideal att förhålla 
sig till för alla och inte bara för dem som hade de praktiska och ekonomiska 
möjligheterna att faktiskt realisera dem.9 

En respektabel kvinna
Mary Wood-Allen och Emma Drake förklarar i sin bok Vad en fl icka, en 
ung kvinna, en gift kvinna, en medelålders kvinna bör veta från år 1915 hur de 
uppfattar den verkliga kvinnan:  

En verklig kvinna är i första rummet kvinna, och hon önskar icke något högre än 
att i sin egen personlighet realisera det ideal, som naturen själv uppställt för henne 
i och med de egenskaper, som särskilt tillhöra hennes kvinnlighet.10 

Citatet är intressant och illustrerar de intrikata relationerna mellan kön, ge-
nus och natur som utmärkte konstruerandet av kvinnligt genus under under-
sökningsperioden. När Wood-Allen och Drake skriver att ”en verklig kvinna 
är i första rummet kvinna” sätter de ord på föreställningen att en kvinna, för 
att räknas som kvinna, måste kunna prestera något mer än enbart en bio-
logiskt kvinnlig kropp. Det krävs nämligen att hon dessutom realiserar det 
ideal som ”naturen själv uppställt” för henne. Till detta ideal räknar Wood-
Allen och Drake förmågan att skapa ett hem, liksom förmågan att behaga.11 
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Dessa egenskaper antas således göra en verklig kvinna av en biologisk kvin-
nokropp.

Naturen och det naturliga handlade således föga om sådant som vi idag 
skulle kalla biologi men en hel del om sådant som vi skulle kalla kultur. På 
så sätt naturliggörs inlärda kvinnliga förmågor, som att behaga eller skapa ett 
hem, och den konstruerade kvinnligheten essentialiseras.12 Men det står sam-
tidigt klart genom Wood-Allens och Drakes formulering, att det naturliga 
inte nödvändigtvis behöver uppfattas som det av naturen en gång givna och 
därmed oföränderliga. Idealet som sådant är uppställt av naturen och måste 
betraktas som naturligt, men det står ändå var och en fritt att antingen rea-
lisera eller avstå från att realisera detta ideal. En verklig kvinna ”önskar icke 
något högre än att i sin egen personlighet realisera det ideal, som naturen själv 
uppställt för henne”, skrev Wood-Allen och Drake. Här fi nns alltså utrymme 
för personliga önskemål och vi kan därav dra slutsatsen att det naturliga i 
sammanhanget snarast måste tolkas som strävandet att uppnå det av naturen 
uppställda. Att göra kvinnligt, välja kvinnligt och tala kvinnligt är det natur-
liga. Att göra tvärtom, genom att till exempel inte utveckla förmågan att be-
haga, är det onaturliga. Således fi nns alltid ett visst handlingsutrymme inom 
vilket kvinnan själv kan välja hur hennes genusskapande ska se ut, samtidigt 
som det står utom tvivel att bara ett val, bara en typ av genusskapande, är att 
betrakta som naturligt. 

Detta naturliggörande av den konstruerade kvinnligheten innebär också 
att sådana kvinnor som inte gör kvinnligt, eftersom de antingen inte bryr 
sig eller helt enkelt misslyckas, kan utdefi nieras från den så kallat verkliga 
kvinnligheten genom att kategoriseras som onaturliga och okvinnliga. I råd-
givningslitteraturen målas bilder av sådana kvinnor upp, som kontraster, 
motbilder eller hot. Det vanligaste hotet mot den naturliga kvinnan är hon 
som inte vill ha barn men andra typer av motbilder förekommer också. 

Men hur såg då den norm ut som verkliga kvinnor under decennierna 
kring förra sekelskiftet skulle sträva efter? Hurdan var den naturliga kvinnan? 
En gift kvinna hade enligt rådgivningslitteraturen två relationer att förhålla 
sig till: den till maken och den till barnen. Hon var dessutom den som ansva-
rade för hushållet. Således är det i egenskap av hustru, mamma och husmor 
som kvinnan tilltalas av rådgivningslitteraturen. 

Hustrun
Den ideala hustrun, till att börja med, beskrivs i litteraturen som lojal, behag-
full, blyg och foglig. I jämförelse med mannen var hon känslig, irrationell och 
intuitiv.13 Hon var mer romantiskt lagd än mannen; hennes bestämmelse var 
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familjebevarande och hennes naturliga fokus låg på hem och familj. Mathilda 
Roos skrev år 1906 att ”kärleken är för mannen en episod, för kvinnan en 
lifssak”.14 Medan mannen kunde ha andra kallelser, andra intressen, andra 
livsuppgifter – så att kärleken bara blev en episod i hans liv – var familjen 
kvinnans enda kallelse, hennes bestämmelse och hägring.15 Handboksförfat-
tarna hade en könskomplementär syn på människan där det ena könet hade 
vad det andra saknade. Mannen och kvinnan fullkomnade således varandra 
och blev tillsammans något mer än vad de varit var för sig. ”I ett lyckligt och 
harmoniskt äktenskap böra dessa olikheter komplettera varandra och på så 
sätt bidraga till den fullkomliga sammansmältning, i viken ’de tu bliva ett’”, 
skrev doktor Eberhard år 1925.16

Det var viktigt att kvinnan lade ner tid på sitt utseende och framträ-
dande eftersom det var genom sitt yttre som hon framför allt behagade man-
nen. Hon skulle därför anstränga sig för att både framhäva sin sköna drag och 
försöka dölja det vanställande. Alla kroppens delar skulle ägnas omsorg och 
hon borde dessutom ”vänja sig vid att inlägga behag i både röst och gång”.17 
Hennes ansträngningar uppfattades som ett mått på hur högt hon värde-
rade sin mans beundran, ”den aktning hon hyser för honom och hemmet”, 
som Mary Wood-Allen och Emma Drake formulerade det.18 Ännu viktigare 
än behagfullhet var dock att kvinnan uppvisade en passande blygsamhet. 
 Gottfried Wilhelm Becker gick till och med så långt som till att hävda att 
detta var det ”enda medlet att bibehålla vår aktning”.19 Den skarpa formu-
leringen sammanhänger med föreställningen att en blygsam kvinna var en 
ärbar kvinna, medan oblyghet avslöjade henne som fallen. Den kvinnliga 
blygsamheten tolkades som ett slags värn mot sexualiteten och blev därige-
nom till en garant för hennes respektabilitet. Hon uppmanades därför till 
att alltid uppträda blygsamt. Som ung ansågs hon äga blygsamhet naturligt 
men även efter giftermål – då mycket av naturligheten sannolikt gått förlorad 
– skulle hon anstränga sig för att upprätthålla sitt blygsamma sinnelag.20 

Den respektabla kvinnan konstruerades till övervägande del i relation 
till sin sexualitet. Någon självständig sexualitet, som var oberoende av man-
nen, ansågs hon överhuvudtaget inte äga. Den unga kvinnans lust låg istället 
slumrande inom henne, till dess att den väcktes av mannen, och den förblev 
sedan beroende av honom.21 Istället för att fl amma upp självständigt behövde 
den varje gång väckas. ”Det borde vara klart, att en man icke friar till och 
vinner en kvinna en gång för alla, när han gifter sig – han måste fria på nytt 
till henne för varje famntag”, skrev Marie Stopes år 1928.22 Denna passivitet 
inför sexualiteten är karakteristisk för hur rådgivningslitteraturen framställer 
kvinnan. Hennes lust uppfattades för det första som avsevärt mycket mindre 
än mannens och dessutom som passiv. ”Mannen är under könsakten den ak-
tive, kvinnan den passiva” skrev Finn Vidolf år 1937.23 I fl era böcker, särskilt 
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de med äldre utgivningsår, avråds kvinnor från att ge synbart uttryck för sin 
sexuella vilja. Gottfried Wilhelm Becker menade till exempel att ”mången 
god hustru räknar det för en bland sina dygder, att icke vara så lysten, icke 
så eldig som hennes man, då detta likväl endast är ett fel i hennes tempera-
ment.”24 Sylvanus Stall fann källan till kvinnans passivitet i hennes biologi, i 
äggets passivitet: ”Medan ägget sålunda är ’vilande’, utmärker sig den man-
liga säden genom den största verksamhetsdrift och stor livskraft.”25 På så sätt 
blev kvinnan – och hennes reproduktiva kropp – den passiva, väntande och 
mottagande parten, medan mannen istället konstruerades som aktiv, driftig 
och livsskapande.26 

I ett sådant idémässigt sammanhang blir också Sundsvallsbornas indig-
nerade upprördhet inför mötet med Frida Stéenhoff s rollfi gur Saga i Lejonets 
unge mer begriplig. Saga var en kvinna som tog för sig av livet, även sexuellt, 
istället för att vänta på ett initiativ från den man hon älskade. Hon formule-
rade sig fräckt när hon sa att ”jag vill ha fullt ut hvad som är mitt!” och när 
hon sedan förförde Adil, utan att ha en tanke på att gifta sig med honom, bröt 
hon radikalt med allt som uppfattades som respektabelt kvinnligt beteende. 
Hennes agerande stod i direkt opposition till hur ett korrekt kvinnligt genus-
skapande skulle se ut.

Ett fåtal, i synnerhet kvinnliga, författare hävdade emellertid att kvin-
nors blygsamhet var inlärd snarare än reell. Mathilda Roos menade år 1906 
att kvinnor visst kunde hysa starka sexuella känslor men att dessa blivit bort-
trängda under decennier av manligt maktutövande. Roos drog dock inte slut-
satsen att kvinnor därför borde sluta blygas och istället leva ut sin sexualitet. 
Tvärtom menade hon att det var män som skulle förändras, som skulle civi-
liseras och börja leva sedligt. I poetiska ordalag beskrev Mathilda Roos sin 
framtidsvision:

Jag ser i framtidssyner en hel skara af män, som måste vandra denna smärtans 
väg; då kvinnan blifvit lika stark som hon är kysk, lika modig som hon är själff ör-
sakande; då skall hon fordra renhet af sin make, och hellre än att besudla det ideal 
hon bär inom sig, skall hon ha mod att försaka – icke som hittills sig själf, sin 
personlighet, sin lifsuppgift – utan sin lycka. [---] Så skall mannen, tuktad genom 
kamp och lidande, sporrad af den äkta kvinnliga renhet, som ej genom att ursäkta 
hans synd, gör gemensam sak med den, en gång hinna samma ideella höjd, som 
kvinnan. Då skall den bild af ett skönt kärleksförhållande, Gud framställde i ska-
pelsens morgon, ånyo resa sig ur sitt fall; då skall det ånyo blifva man för kvinna, 
ej kön för kön.27

Här återkommer alltså den retorik som också brukades av KFUK:s sedlig-
hetssträvande kvinnor i Sundsvall. Kvinnors passivitet och återhållna sexdrift 
blev till ett bevis på deras högre civiliseringsgrad, medan män å andra si-
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dan sågs som sedligt och moraliskt underlägsna. Den mycket populära brit-
tiska författaren Marie Stopes höll i sin bok, som utkom tjugo år efter Roos, 
med Roos i dennas uppfattning att kvinnor var förmögna till starka sexuella 
känslor. I Stopes tappning hade dock den utbredda föreställningen att enbart 
fördärvade kvinnor hyste sexuella känslor fått till följd att ”de fl esta kvinnor 
väl hellre skulle dö än medgiva, att de ibland verkligen känna en obeskrivlig 
kroppslig oro, lika stark som begäret efter föda”.28 I motsats till Roos ansåg 
emellertid Stopes att kvinnan skulle sluta agera passivt och tvärtom visa sin 
man att hon åtrådde honom.29 Stopes representerade en senare uppfattning av 
hur samlivet mellan man och kvinna skulle se ut, vanlig i rådgivningslittera-
turen först under slutet av 1930-talet, medan Mathilda Roos representerade 
den uppfattning som var vanlig under decennierna kring sekelskiftet, bland 
både manliga och kvinnliga författare. Ingen handbok förnekade dock att 
kvinnor hade en sexdrift; det man förnekade var att kvinnors lust skulle vara 
särskilt stor. 

Kvinnors förväntade blygsamma och passiva beteende kan kopplas till en 
mer generell förväntan på kvinnan att uppträda fogligt och undergivet.30 Den 
amerikanske predikanten Sylvanus Stall, vars bok utgavs på svenska år 1934, 
uttryckte kvinnans skyldigheter såhär: ”Det är kvinnans lycka och plikt att 
vara en öm och hänsynsfull make undergiven, men även om maken icke 
motsvarar dessa fordringar, måste hon taga skriftens bud till rättesnöre och 
genom sitt oförtröttade och kärleksfulla väsen i ’en saktmodig och stilla anda’ 
söka vinna honom för ett liv i Gud.”31 En hustru skulle vara förstående, del-
tagande och stödjande; hon skulle ha en foglig karaktär och på det hela taget 
låta sig formas av mannen.32 ”Kvinnorna förbli emellertid barn hela sitt liv, 
åtminstone så till vida, att de alltid behöva en ledning”, skrev Oscar Heinrich 
Dumrath i sin bok från 1914. Denna underordnade position innebar också 
att kvinnan var den som hölls ansvarig för äktenskapets lycka eller olycka. 
Det var framför allt på henne som ansvaret för relationen låg och hon skulle, 
genom att klokt läsa av sin makes humör, anpassa sig till hans sinnesstäm-
ning. Så förväntades hon till exempel tystna vid första tecknet på hans vrede. 
”Om hon icke förmår detta, lägger hon grunden till ett olyckligt äktenskap”, 
skev Finn Vidolf år 1937.33 Att agera självständigt eller initiativkraftigt inne-
bar inga fördelar för kvinnan. Eliza Bisbee Duff ey skrev till exempel, apropå 
förlovning, att ”jag beundrar alldeles icke de qvinnor, som sjelfa säga ’det 
första ordet’. Enligt min mening är det mannens privilegium att eftersträfva, 
qvinnans att låta sig eftersträfvas.”34
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Modern
Ännu viktigare än relationen till mannen var dock kvinnans relation till sina 
barn. Det var genom att fullborda sin uppgift som mamma som kvinnan blev 
kvinna: ”Kvinnan har icke nått sin fulla utveckling förr än hon pröfvat på 
moderskapets ångest och hänryckning”, skrev Margaret Stephens år 1912 och 
tycks därmed mena att en barnlös kvinna var en outvecklad kvinna.35 Andra 
författare använde sig av andra formuleringar för att förmedla moderskapet 
starka fäste i konstruerandet av kvinnlighet.36 

Bland andra John Gillis menar att moderskap är en kulturellt skapad 
konstruktion utan något bestämt förhållande till detta att vara biologisk 
mamma. Föreställningar kring moderskap har varierat mellan olika kulturer 
och historiska perioder och det var först vid 1800-talets början som vår nu-
tida uppfattning uppstod. Det var då som barnafödandet upphörde att vara 
en händelse i kvinnans liv, begränsad i tid och rum, och blev till ett tillstånd 
– moderskap – som kvinnan förväntades internalisera och representera för 
omvärlden. Gillis beskriver hur kvinnor under 1800-talet började vänta barn 
och hur graviditeten således blev till en period av växande förväntan.37 Följ-
aktligen beskriver också rådgivningslitteraturen hur den blivande modern, 
månad för månad, borde förbereda sig inför barnets ankomst. Det hand-
lade om vilka klädesplagg hon borde tillverka men också om annat, som att 
hon borde omge sig med vackra bilder för att därigenom få ett harmoniskt 
barn, eller undvika att utsätta sig för sorg då detta kunde göra barnet melan-
koliskt.38 Barnafödandet hade vid denna tidpunkt defi nitivt övergått till att 
handla om något mer än enbart att föda fram ett barn; det handlade om en 
övergång från ett tillstånd till ett annat. Kvinnan övergick till moderskapet, 
men också till att bli en verklig kvinna. Före mammablivandet var hennes 
kvinnlighet, som också John Gillis uttryckt det, enbart potentiell.39 

Kvinnans starka längtan efter barn förklaras i rådgivningslitteraturen av 
att hon ägde en särskild fortplantningsdrift genom vilken viljan till barn blev 
en instinkt, nedlagd i henne av naturen.40 Det var mot bakgrund av en sådan 
uppfattning som den anonyme författaren till Sexuell levnadskonst från 1934 
kunde hävda att ”könsdriften i vidsträcktaste bemärkelse, således moderskap, 
omsorg om avkomman [...] för kvinnan [äro] så gott som allenabestämmande 
för hennes liv.”41 Vidare talade Manfred Björkquist om moderskapet som 
kvinnans ”bestämmelse” medan den anonyme författaren till Hymens bok 
menade att kvinnan ”åtrådde” moderskapet.42 Formuleringar som att köns-
driften (i betydelsen moderskap) var ”allenabestämmande” för kvinnans liv, 
liksom att moderskapet var något kvinnan ”åtrådde”, avslöjar hur kvinnan 
antogs kanalisera sin sexualitet genom moderskapet.43 I relationen till barnen 
var det tillåtet för kvinnan att visa starka känslor medan hon, som sagt, för-
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väntades vara mer återhållen i relation till maken. Sexuella känslor förmoda-
des således omvandlas till moderskärlek och komma barnen snarare än man-
nen till godo. Det var således enbart när kvinnan inte styrdes av barnlängtan 
som hennes sexdrift betraktades som mindre än mannens. När hon drevs 
av längtan efter barn blev hennes drift å andra sidan mycket stark; den blev 
”allenabestämmande” för hennes liv, en instinkt som om den inte tillfreds-
ställdes kunde resultera i svåra nervösa åkommor, till att kvinnorna blev ”litet 
vridna, litet konfysa”, som författaren till Hymens bok formulerade det.44 

Det var uppfattningar som dessa som ledde till att kvinnors sexuella 
utlevnad kom att placeras i en slags motsatsställning till deras kapacitet för 
moderskap. Linda Gordon skriver att eftersom den kvinnliga modersinstink-
ten uppfattades som analog med den manliga sexuella instinkten, och alltså 
antogs fylla samma funktion för kvinnor som sexualiteten gjorde för män, 
så innebar alla anspråk på att kvinnor var kapabla till självständiga sexuella 
impulser en automatisk försvagning av deras modersinstinkter.45 Därigenom 
kan också Elin Rydbergs upprördhet under den av Frida Stéenhoff  orsakade 
sedlighetsdebatten i Sundsvall år 1908 bli mer förståelig. Rydberg anklagade 
Stéenhoff  för att ”mörda familjen” genom sitt tal om fri kärlek.46 I själva ver-
ket värnade Stéenhoff  särskilt om barnen och uttalade sig enbart i negativa 
ordalag om det juridiska äktenskapet och det faktum att äktenskapet försatte 
kvinnor i ”sexuellt tvång”. I övrigt förespråkade hon monogama och livslånga 
relationer mellan man och kvinna.47 Däremot indikerade hon, genom sitt 
avståndstagande från avhållsamhetsmoralen och sitt ställningstagande för 
preventivmedel, att också kvinnor hade tillgång till en självständig sexualitet 
– oavsett deras eventuella önskan om barn – vilket i sig tolkades som ett an-
grepp mot moderskapet och familjelivet.

Med tanke på att moderskapet ansågs fullkomna kvinnan är det inte 
överraskande att fi nna att äktenskapsrådgivningslitteraturens starkaste mot-
bild till den idealt respektabla kvinnan var hon som aktivt valde bort barna-
födandet.48 Barnlösa äktenskap kategoriserades generellt som olyckliga och 
den kvinna som frivilligt valde bort barn, eller hon som födde barn men tog 
illa hand om dem, förkastades rakt av.49 ”Ingen enda gift kvinna bör vägra att 
bliva moder”, konstaterade Sylvanus Stall, och menade dessutom att de skäl 
kvinnor förde fram för att inte vilja föda barn var ”lågsinnade och skamliga 
samt ovärdiga en kvinna”.50 Jag har hittat ett enda undantag från denna ge-
mensamma förkastelsedom över den barnlösa kvinnan. Det är Eliza Bisbee 
Duff ey som försvarar den barnlösa kvinnan i ordalag så anmärkningsvärda 
att de är värda att återge i sin helhet: 

Fastän jag på intet sätt underskattar moderns värde anser jag dock att den barn-
lösa qvinna, hvilkens begåfning fritt kunnat utvecklas i alla riktningar och som i 
både fysiskt och intellektuelt [sic] afseende nått full mogenhet, som kan öfverskå-
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da sina förhållanden och känner sina pligter icke blott emot familjen utan äfven 
emot samhället, är vida mera värd än en mor, hvilkens utveckling hämmats, och 
som endast är beroende af fysiska funktioner, hvilkens intelligens är förkrympt, 
hvilkens känslor endast röra sig inom moderns trånga krets, hvilkens lif måste 
börja med missräkning och sjelff örnekelse, hvilkens hufvudkudde måste vara tå-
lamod och hos hvilken trångbröstade åsigter om allt, som icke tillhör hemmets 
lilla verld, blir ett förherskande drag.51

Citatet är anmärkningsvärt inte bara till sitt innehåll utan också sitt tidiga 
datum: Duff eys bok publicerades på svenska redan år 1894 och är således en 
av de tidigaste böckerna i studien. Under hela undersökningsperioden fi nns 
det ingen annan skrivning som liknar denna. Det innebär emellertid inte 
att övriga författare menade att kvinnan skulle ägna hela sin fertila period 
åt barnafödande, utan tvärtom ansåg fl era, särskilt mot slutet av undersök-
ningsperioden, att kvinnan hade rätt att neka till alltför många barn. Det var 
därefter mannens skyldighet att respektera hustruns val. ”Varje rättänkande 
och hänsynsfull make måste medgiva, att såväl rättskänsla som undseende 
måste förhindra honom att påtvinga sin hustru moderskapet”, skrev exem-
pelvis Stall år 1934.52 När frågan om barnbegränsning diskuterades i råd-
givningslitteraturen var kvinnans kroppsliga hälsa ett starkt argument till 
födelsekontrollens förmån.

Husmodern
Rollerna som hustru och mamma förenades i kvinnans tredje kall – det som 
husmor. Skapandet av ett hem betraktades av Mary Wood-Allen och Emma 
Drake som kvinnans förnämsta uppgift: ”Den dyraste hemgift, en kvinna 
kan medföra, är förmågan att göra hemmet så ljust, så varmt och fridfullt, så 
glatt och angenämt, att mannen aldrig på sina lediga stunder känner behov 
att söka annan tillfl yktsort.”53 Än en gång blir det tydligt att kvinnans ansvar 
för den äktenskapliga relationen var större än mannens; det var henne det 
ålåg att skapa ett hem som mannen kunde trivas i, dels genom att alltid vara 
vid gott humör men också genom att producera en slags materiell hemtrev-
nad.54 Flera av särskilt de kvinnliga handboksförfattarna lade ut orden kring 
husmodersplikternas ”verkliga värde” på ett sätt som gör att läsaren, mellan 
raderna, kan ana hur värvet ifrågasattes av utomstående (d.v.s. män). ”Ingen 
skall inbilla sig, att det är en livsgärning, som vem som helst kan övertaga 
efter några timmars förberedelse”, hävdade till exempel Kristiane Skjerve i sin 
bok från 1926. En av de synnerligt mans-chauvinistiska författarna, Oscar 
Heinrich Dumrath, menade å sin sida att kvinnor medvetet överdrev den be-
tydelse hushållsarbetet hade, i syfte att dölja vilken ”onyttig tärande individ” 
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kvinnan egentligen hade utvecklats till.55 Dumraths inställning var dock i 
klar minoritet och bland de fl esta manliga handboksförfattare kan istället en 
beundran för husmoderns insats skönjas. Män uppmanades, vilket kommer 
att visas ytterligare i nästa avsnitt, att visa uppskattning, hjälpa och stödja 
sin hustru i hushållsarbetet. Så hyllar till exempel Sylvanus Stall den fl itiga 
husmodern: 

Den äkta mannen borde betänka, att om de vackra inskrifterna, som pryda 
kyrkogårdarnas minnesvårdar, översattes i vardaglig prosa, så skulle de berätta 
för oss om många tusen martyrer, som fått sätta till sitt liv med arbetet på att laga 
kläder, sömma, baka och skura. De skulle kunna berätta, att tusentals av dessa 
mödrar dödats av symaskinen, kökssleven, sopkvasten och barnvaggan. Tret-
tioåriga kriget var varken så mördande eller långvarigt som den strid, som från ti-
digt på morgonen till sent på aftonen utkämpas av den väldiga här av strävsamma 
hustrur, uppoff rande mödrar och bekymmersfulla husmödrar. Över alla hemmets 
tusen små göromål skall husmodern ha ett vakande öga. Har gossen tappat sin 
bok eller fl ickan ej kan fi nna sin hatt, så skall mor hjälpa dem. Om den minsta 
gråter under natten, så vaknar genast den lättsövda och ängsliga modern, under 
det fadern fortfar att sova. Är barnet sjukt, vakar hon ängsligt natten igenom vid 
dess vagga. Kommer mannen sjuk hem, så får inga än så stränga modersplikter 
hindra henne från att också åtaga sig plikterna som sjuksköterska.56

Den ideala kvinna skulle således vara en behagfull, blygsam och foglig hus-
tru; en hängiven och självuppoff rande mamma; samt en fl itig, glad och trev-
lig husmor. Det var dessa ideal som Wood-Allen och Drake menade att natu-
ren uppställt åt kvinnan och det är i en strävan att efterleva dessa ideal som vi 
fi nner det kvinnligt respektabla genusskapandet. 

En respektabel man
Mannen hade liksom kvinnan tre genuskodade identiteter att realisera: den 
som make, den som pappa och den roll som man med ett sammanfattande 
ord kan kalla den off entliga. Det är i rådgivningslitteraturen tydligt att man-
nen har sitt viktigaste värv utanför hemmet – han kommer hem och vill i 
hemmet fi nna avkoppling; han har ett socialt umgänge, utanför familjen, 
som ibland tas med in i hemmet och som då ska betjänas av hustrun. Äk-
tenskapsrådgivningslitteraturen utvecklar inte mannens off entliga identitet 
och ger honom inga råd på detta område utan fokuserar istället på hans roll 
i familjen. 
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Mannens identiteter som make och pappa både beskrivs och förstärks av 
författarna. Det är tydligt att medan den ideala kvinnan knöts till naturen, 
konstruerades den ideale mannen i relation till civilisation och till höjande 
över naturen. Bilden av den ideale mannen var dessutom stadd i förändring 
och därmed framåtsyftande, mot det moderna. Kvinnan uppfattades istället 
som ursprunglig och bilden av henne blev därför bakåtsyftande, mot traditio-
nen.57 Det fi nns därför ingen egentlig manlig parallell till den naturliga kvin-
nan; det fi nns inget naturliggörande i den normativa maskuliniteten, inga av 
naturen uppställda manliga ideal. Det som betraktas som natur hos mannen 
är istället hans sexdrift och egoism men detta är sidor i hans personlighet som 
han bör behärska, snarare än följa.58 Mannen ska således lämna sin natur, 
medan kvinnan ska följa sin. 

Därmed omgärdas inte heller manligheten av lika stränga ramar som 
kvinnligheten. I och med att rådgivningslitteraturen inte talar om några av 
naturen uppställda ideal för mannen, kommer inte heller några onaturliga 
män att återfi nnas. Detta innebär att även sådana män som inte eftersträvar 
rådgivningslitteraturens borgerliga ideal kan betraktas som manliga. Förfat-
tarna fördömer visserligen män som slår kvinnor men dessa anklagas inte för 
omanlighet, de agerar inte mot sin natur som exempelvis den frivilligt barn-
lösa kvinnan anses göra. Brutala män uppträder fortfarande manligt men 
representerar, i handboksförfattarnas ögon, fel sorts manlighet. Således fi nns 
det fl era sätt för en man att vara man på medan en kvinna bara kan vara kvin-
na på ett sätt, för att inte uppfattas som onaturlig och därigenom okvinnlig. 

Det är i detta sammanhang intressant att återgå till sedlighetsdebat-
ten i Sundsvall och konstatera att Adil, den manliga huvudpersonen i Frida 
 Stéenhoff s pjäs Lejonets unge, inte fördömdes lika hårt som Saga av Sundsvalls-
publiken, trots att hans agerande är i total avsaknad av manlig initiativkraft 
och driftighet. Detta kan ses som en indikation på att kvinnors normbrott 
uppfattades som värre än mäns och att män kunde agera utanför normen utan 
att moraliskt fördömas. Således hade mannen ett större handlings utrymme 
än kvinnan med fl er alternativ att välja mellan. 

Maken
Alldeles oavsett mannens potentiellt större möjligheter att variera sitt genus-
skapande var det bara ett ideal som framställdes som korrekt av rådgivnings-
litteraturen och det var det familjebevarande idealet. Mannen skulle vara en 
god, hänsynsfull och trogen make samt en engagerad och duglig pappa. I 
egenskap av familjens överhuvud hade mannen ett övergripande ansvar. Han 
kunde visserligen förvänta sig att hustrun fogade sig efter hans vilja men detta 
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gav honom inte rätt att tyrannisera eller brutalt härska. Hans relation till hus-
trun var snarlik den relation varje god förälder har till sitt barn – han skulle 
visserligen leda, men han skulle leda av omtanke och genom kärlek.59 

Kärleken och hänsynstagandet är aspekter av den äktenskapliga relatio-
nen som författarna hela tiden återkommer till: mannen skulle vara kvinnans 
stöd; han skulle älska henne uppriktigt och ömt; han skulle hjälpa, stödja 
och beskydda henne; han skulle inte se henne som en hushållerska, inte som 
sin älskarinna, utan som sin kamrat och vän; han skulle intressera sig för 
henne.60 Han skulle dessutom se till att hustrun fi ck vila ibland, om hon 
behövde det, eller låta henne njuta av nöjeslivet, om hon ville det. Av nöjesliv 
skulle det dock vara måtta; mannen borde inte vänja hustrun vid teater och 
sällskap utan tvärtom visa henne att han själv trivdes bäst hemma och påtala 
att han hoppades hon gjorde detsamma.61 

Huruvida mannen också skulle avlasta kvinnan genom att ta del i hem-
mets skötsel var en fråga som delade handboksförfattarna. Finn Vidolf me-
nade år 1937 att mannen skulle låta hustrun handla självständigt i hushållet 
och därför ”icke sätta värde på att åtaga sig alla hushållets små sorger”, men 
de fl esta tycks ändå ha betraktat det som positivt om mannen ville bidra 
praktiskt till hemmets trivsel.62 Prästen Herbert Gray uttryckte sig till exem-
pel såhär år 1934:

Naturligtvis säga männen, att de inte kunna göra ett sådant arbete. Det är kom-
plett nonsens! Det betyder bara, att de inte äro roade av att göra det. Det äro inte 
många kvinnor heller. Männen kunna utföra de fl esta hemsysslor utmärkt bra, 
om de bara ville vara så goda och lära sig, hur det ska gå till. Jag menar nu inte 
precis, att männen skola slå sig på att sy knapphål, klippa till småbarnskläder eller 
städa förmaket. Det fi nnes ju en gräns för vår förmåga. Men jag menar på fullaste 
allvar, att en genomsnittsman kan alldeles lika bra som en genomsnittskvinna 
tända brasor, bära ved, bädda sängar, diska, laga mat, skura golv, putsa silver och 
mässing o.s.v., o.s.v. Varför skulle då alla dessa sysslor lastas på hustruns trötta 
rygg?63

När mannen prioriterade hemliv gjorde han det, åtminstone enligt vissa 
handboksförfattare,  trots snarare än tack vare sin natur. Sylvanus Stall skrev 
år 1934 att ”kärleken måste vinna över själviskheten, måste höja mannen över 
det egna jagets trånga gränser och få honom att fi nna sin glädje i den dagliga 
omsorgen för andras framtida väl.”64 Mannens egna jag var trångt och han 
måste anstränga sig för att lämna det, höja sig över det. Detta är ett återkom-
mande tema i rådgivningslitteraturens behandling av mannen. 

Vanligen var det egna jaget, mannens natur, detsamma som hans sexu-
alitet. Denna beskrevs som stark, självisk och ibland brutal; den var undan-
tagslöst något som mannen måste lära sig att behärska. Viktigast i detta sam-

••



91

manhang var inte någon abstrakt form av sedlighet som mannen förväntades 
internalisera, utan hustruns välmåga. Dels kunde sexuell utlevnad resultera 
i en för hustrun ovälkommen graviditet och dels kunde hennes moraliska 
känsla såras.65 Att betrakta sex inom äktenskapet som en manlig rättighet 
ligger således långt från de fl esta författares ståndpunkt. Tvärtom skulle 
mannen ”underordna sina drifter den sedliga känslans och förnuftets ledning 
samt framför allt taga hänsyn till hustruns rättigheter, välbefi nnande och 
önskningar”.66 

Mannen var den som huvudsakligen ansvarade för det äktenskapliga 
samlivet. Han ägde vid giftermålet en större kunskap än hustrun kring sexu-
ella ting och det ålåg honom därför att undervisa henne, att övertyga henne 
om att sex var något fi nt: ”Det är en mans privilegium att hänsynsfullt och 
fi nkänsligt avslöja den sexuella hemligheten och lära henne att giva sig både 
kroppsligt och andligt”, skrev Kristiane Skjerve år 1926.67 Därefter var det 
viktigaste mannen kunde göra för den sexuella relationen att lyssna på sin 
kvinna och ta hänsyn till hennes önskemål. Det fanns exempelvis tider då 
kvinnan inte var intresserad av sex – åtminstone borde hon inte vara det, 
åtminstone inte om hon ville uppträda kvinnligt – och då var det mannens 
skyldighet att respektera detta. Det kunde handla om de nio månader kvin-
nan var gravid, tiden efter förlossningen, tiden efter ett missfall eller under 
menstruationen. Men även då inga av dessa förhållanden rådde gjorde man-
nen bäst i att hörsamma hustruns vilja.68 De många uppmaningarna till 
männen att agera hänsynsfullt och behärskat i relation till hustrun och den 
egna sexualiteten visar att mannen i hög utsträckning betraktades som drifts-
styrd.69 Det var driften som var hans natur och ett eftergivande för driften 
som var hans naturliga reaktion. Om han ville agera som en ”riktig” man 
var han således tvungen att lämna sin natur, höja sig över sina drifter och 
ta kontrollen över sina begär. Till skillnad från den naturliga kvinnan, som 
hyllades som ett ideal, var den naturlige mannen ett hot mot idealet; han var 
en självisk och driftstyrd person som handboksförfattarna beskrev i upprörda 
ordalag.

David Tjeder, som har analyserat manliga ideal och hotbilder under 
1800-talet, visar på ett mycket intressant sätt hur bilden av den manlige för-
föraren förändrades under seklets gång. Före ungefär år 1880 lades skulden 
för en ung kvinnas förförelse och fall på kvinnan själv; det var kvinnan som 
frestade mannen, som manipulerade honom till att förföra henne och som 
alltså själv var ansvarig för sitt moraliska fall. Efter ungefär år 1880, i sam-
band med sedlighetsdebatterna, ändrades bilden av förföraren och han blev 
nu den som ansågs bära den verkliga skulden till oskyldiga kvinnors fall.70 
Parallellt förändrades också föreställningar kring mäns sexuella återhållsam-
het. Vikten av sexuell kontroll hade visserligen betonats under hela seklet, 
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skriver Tjeder, men under perioden före 1880 gjordes detta enbart i relation 
till andra män. Självbehärskning var ett bevis på manlig karaktärsstyrka men 
det konstruerades homosocialt, alltså i relation till andra män, och inte i rela-
tion till kvinnor. Efter 1880 förväntades män istället behärska sin sexualitet 
i syfte att skydda kvinnor; det var ett kyskt manligt ideal grundat på en bild 
av kvinnan som oskyldig, änglalik och i stort behov av respektabla mäns 
beskydd. Till skillnad från tidigare mansideal konstruerades detta ideal i re-
lation till kvinnor. Kvinnor blev därmed, som Tjeder uttrycker det, relevanta 
för hur män skulle agera.71 

I rådgivningslitteraturen är detta mycket tydligt. Som den respektable 
mannens absoluta motpol ställde författarna upp den obehärskade mannen, 
han som gav utlopp för sina drifter utan hänsyn till kvinnan, han som inte 
förberedde kvinnan för samlaget och inte brydde sig om de konsekvenser 
som sex kunde få för henne. Rådgivningslitteraturens författare var mycket 
kritiska till både den ogifte man som utnyttjade unga kvinnor, eller på annat 
sätt levde osedligt, och den gifte man som agerade hänsynslöst gentemot sin 
hustru.72 Eberhard uttryckte till exempel sin dom över den man som utnytt-
jade en oskyldig ung kvinna såhär: 

Var skall nu ansvaret läggas för all den ödeläggelse och det elände, våra ögon 
nästan dagligen äro vittne till inom kvinnovärlden? – Ja, naturligtvis kan man all-
tid säga, att den unga fl ickan borde hava visat större karaktär och ståndaktighet, 
men huvudansvaret bör likväl absolut läggas på den samvetslöse förföraren, och 
honom, den eländige fege personen, som efteråt braverar och skryter med sina 
’erövringar’, bör föraktet träff a – icke den unga fl ickan, som söker döden eller 
bliver ett människovrak för resten av livet.73

Och ännu hårdare dömer rådgivningslitteraturen den man som utnyttjar sin 
överordnade position i äktenskapet genom att förgripa sig på sin hustru. Av 
Schmidt beskrivs hans agerande som ”det hänsynslösaste tyranni” och ”den 
grövsta brutalitet”.74 Sylvanus Stall uttryckte det såhär:

De tillhöra den klass av män, som hyste den lägsta uppfattning om kvinnan, 
särskilt i hennes förhållande till mannen och äktenskapet. De anse kvinnan vara 
skapad endast till att tillfredsställa mannens sinnliga begär. De ingå äktenskap 
med tanke, att denna förening legaliserar de grövsta lustar, och föreställa sig, att 
hustrun genom vigselceremonien frånsagt sig alla rättigheter över sin egen kropp, 
och att hon samtyckt att åt mannen off ra ej blott sina rättigheter utan också sin 
medfödda blygsamhetskänsla [...] Han är en vanheder för sin mor och sina systrar, 
han vanhedrar varje rättsinnig man, ja, till och med sin Skapare.75

Citaten av Schmidt och Stall bekräftar David Tjeders framställning av den 
sedlige mannen som konstruerad i relation till kvinnors utsatthet. Det var 
av hänsyn till kvinnan som mannen förväntades lägga band på sig. Mannen 
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gjordes skyldig till unga fl ickors moraliska fall och i de fall då kvinnan av 
skam begick självmord var skulden till detta också mannens.76 Den man som 
levde osedligt skadade därmed kvinnor, medan den som levde sedligt skyd-
dade kvinnor.77 Även inom äktenskapet skulle mannen behärska sig för att på 
så sätt skydda kvinnan.

Lesley Hall, som analyserat manlig sexulitet genom bland annat äkten-
skapsrådgivningslitteratur, menar att bilden av den våldsamme mannen var 
ett uttryck för hur författare ur medelklassen såg på män ur arbetarklassen.78  
Detta är sannolikt en iakttagelse av betydelse. Ingenstans skriver handboks-
författarna om klass; inte om sin egen klasstillhörighet, inte om de presump-
tiva läsarnas klasstillhörighet (även om det implicit framgår att de riktar sig 
till medelklassen), och inget om vilken klass de i böckerna beskrivna stereo-
typerna antas tillhöra. Ändå är det tydligt att dessa beskrivningar handlar 
om den andre – alltså vare sig om författaren själv eller om läsaren – vilket 
sannolikt, implicit, innebär arbetarklassens män. 

Hall noterar dessutom att arbetarklassmannen uppfattades som ”man-
ligare” än medelklassmannen, i betydelsen mer obetänksam, spontan och 
självisk i sin sexualitet.79 Detta knyter an till vad jag tidigare skrivit om att 
den respektable mannen antogs lämna sin natur. Den idealt respektable man-
nen förutsattes vara av medelklassbakgrund och som sådan antogs han agera 
hänsynsfullt i relation till kvinnor. Han var således en kultiverad individ. Ar-
betarklassmannen konstruerades å andra sidan som stående närmare naturen, 
och mannens natur var detsamma som egoism och sexualitet. Män ur arbe-
tarklassen framställdes därmed som i högre grad underordnade sin sexualitet 
och uppfattades därmed som mer naturligt manliga. Däremot uppfattades de 
inte som respektabla.

Fadern
Den gifte mannen var emellertid inte bara make utan vanligen också pappa 
– en identitet som han enligt de fl esta handboksförfattare tjänade på att odla 
och prioritera. Att mannen först och främst var barnens (och hustruns) för-
sörjare är något som författarna poängterar, men avstår från att utveckla. 
Mannens familjeförsörjande roll behandlas i litteraturen som självklar och 
förgivettagen; därför fi nns det heller ingen anledning att ägna text åt att ut-
forma normer och förhållningsregler kring det ekonomiska. Detta är ett om-
råde som män förutsätts vara medvetna om, och agera respektabelt inom.80 

Istället för att uppmana männen att sträva efter en lyckosam och in-
komstbringande yrkeskarriär, uppmanar således äktenskapsrådgivningslit-
teraturen männen att satsa av sin tid och energi på de egna barnen. ”Har 
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mannen en verklig faderskänsla, skall också rättigheten att stanna i hemmet 
hos sina barn skänka honom mer verklig glädje och bereda honom ett renare 
nöje, än han på annat håll kunna skaff a sig”, skrev till exempel Sylvanus Stall 
år 1934.81 Formuleringen drar upp en moralisk gräns mellan den goda och 
den mindre goda fadern: den pappa som inte stannar hemma och umgås med 
sina barn är en sämre far eftersom han saknar ”verklig” faderskänsla. Andra 
författare använder inte samma moraliserande tonfall, men hyllar ändå den 
engagerade pappan. Herbert Grey talade om faderskapet som ”kronan på 
mannens liv” och menade att de känslor som följde på faderskapet var de 
djupaste och vackraste många män var mäktiga.82 

Eliza Bisbee Duff ey menade att moderns plikter möjligen var ”mångfal-
digare” än faderns, men att den senares skyldigheter ändå var lika ”maktpå-
liggande” och att mannen därför inte kunde ”försumma deras uppfyllande”.83 
Oscar Heinrich Dumrath, som inte såg många försonande drag hos kvinnan, 
menade att fadern var en viktigare person än modern för barnens uppfost-
ran. Fadern gjorde därför bäst i att inte lita till hustruns förmåga att vara 
förälder utan borde istället ”vaka över henne, ty moderskärlek saknar ofta 
modersklokhet”.84 Ändå uppehåller sig inte handboksförfattarna lika länge 
vid  pappornas uppdrag som de gör vid mammornas och de talar inte heller 
om faderskapet med samma auktoritet i formuleringarna. Faderskapet kunde 
alltså inte mäta sig med moderskapet, dess förment stora betydelse till trots. 
Faderskap var inte ett kall på det sätt som moderskapet var. Det stod mannen 
fritt att välja: ville han vara en engagerad pappa så hedrade det honom men 
han kunde mycket väl välja något annat. Kvinnan kunde inte välja eftersom 
det låg i hennes natur att vara först och främst mamma.

Den ideale mannen skulle således vara en kärleksfull, hänsynsfull, tro-
gen make, och dessutom en ansvarsfull och engagerad pappa. Det var inte 
alls otillåtet för honom att ta aktiv del i hemmets skötsel och på så sätt under-
lätta för hustrun. Han skulle vara ”sedligt ren” innan han ingick äktenskap 
och därefter skulle han underordna sina sexuella begär sin hustrus önskemål. 
Hur makarna i övrigt skulle ordna sitt samliv är ämnet för nästa avsnitt. 

I äktenskaplig samlevnad
Att kvinnan och mannen skulle leva tillsammans i äktenskap var de allra 
fl esta författare överens om.85 Äktenskapet skänkte glädje och lycka till hem-
met, rymde vila och ljuvlig ro och utgjorde en säker tillfl ykt undan världens 
stormar.86 Dock utfärdade handboksförfattarna ett antal förhållningsregler 
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kring den äktenskapliga samlevnaden, varav de allra fl esta rörde äktenskapets 
sexuella sida: man redogjorde för hur ofta, på vilket sätt, vid vilken tid på 
dygnet och med vilket sinnelag. Två ledord kan urskiljas som ständigt åter-
kommande, måttlighet och ömsesidighet. Det var oerhört viktigt att samlag 
genomfördes lagom ofta och dessutom att båda parter var villiga och att nöjet 
var ömsesidigt.87 

Detta krav på ömsesidighet hade tidigare grundats på föreställningen 
att befruktning inte kunde ske utan att både kvinnan och mannen fi ck 
 orgasm under samlaget, en uppfattning som i modifi erad form levde kvar i 
råd givningslitteraturen ända in på 1900-talet. De fl esta handboksförfattare 
använde sig emellertid av andra argument för att underbygga kravet på ömse-
sidighet.88 Framför allt uppehöll man sig kring det nödvändiga i att män 
tog hänsyn till kvinnors sexuella utsatthet och därför inte tvingade kvin-
nan till sex. En bit in på 1900-talet började man emellertid också inkludera 
andra aspekter av det äktenskapliga livet: man nämnde då sådant som jäm-
ställdhet, själslig likhet, ömsesidig sexuell njutning och äktenskaplig lycka.89 
I rådgivnings litteraturens beskrivningar av samlaget är romantiska formu-
leringar vanliga. Det handlar om ett själsligt möte i högre grad än om ett 
kroppsligt. Såhär uttrycktes det till exempel av Marie Stopes år 1928: 

Kärleken är emellertid icke blott den ömsesidiga längtan, som förenar och binder 
samman två människor, utan denna förening giver i sin ordning upphov till en 
ny, rik skapelse.

Härmed syftar jag icke på det köttsliga barn, vars liv tändes av föräldrarnas 
kärlek, utan på den hemlighetsfulla väsensenhet, som skapas vid ett fulländat kär-
leksfamntag mellan man och kvinna. Det är något nytt och underbart, som äger 
rum hos dem, som smitts samman av kärlekens band, och de bilda gemensamt ett 
värde, som vida skiljer sig från deras aritmetiska summa var för sig.90

Det är en ”hemlighetsfull väsensenhet” som eftersträvas; således en själslig 
förening mer än en kroppslig. För att en sådan ska uppnås är det uppenbart 
att mannen inte kan tvinga sig på kvinnan, men också att kvinnan inte kan 
uppträda motsträvigt eller vara i grunden likgiltig. Det krävs ömsesidighet i 
både viljan och njutandet. 

En komplicerande omständighet när det äktenskapliga samlivet skulle 
göras ömsesidigt var emellertid könens olika starka sexdrift. Som redan har 
framgått menade de allra fl esta handboksförfattare att mannen drevs av en 
betydligt starkare sexualitet än kvinnan. Emellertid menade man också att 
det ingick i ett respektabelt manligt genusskapande att ta hänsyn till kvin-
nans önskemål. Det var således mannen som skulle anpassa sig och som, ge-
nom att själv leva återhållsamt, skulle utforma det ömsesidiga samlivet. Den 
avsevärda skillnad i både styrka och uttrycksform som handboksförfattarna 
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menade förelåg mellan mäns och kvinnors sexualitet uppfattades därför inte 
som något egentligt problem. Snarare framhölls skillnaden som en fördel, ef-
tersom kvinnans lägre sexdrift antogs bidra till att makarnas sexliv utövades 
med måtta och detta med måttlighet var mycket viktigt. ”Det är min tro”, 
skrev Marie Stopes år 1928, ”att just den återhållsamhet, som fordras för att 
hjälpa mannen genom ebben i hans hustrus sexuella tidvatten, är vad som 
behövs för att giva honom hans bästa styrka och levnadsmod och glädje, om 
båda äro normala människor.”91 

Det ansågs alltså fi nnas en poäng med att kvinnors sexdrift var lägre än 
mäns: det gemensamma sexlivet levdes härigenom ut med måtta och blev 
dessutom självreglerande. Därmed fi ck både man och hustru behålla hälsan.92 
Det överdrivna sexlivet ansågs nämligen kunna leda till en hel del besvär, sär-
skilt för mannen: hans förståndsgåvor avtrubbades; han kunde besväras av 
yrsel, matthet, försvagad syn, domning i fi ngrarna; han kunde delvis eller helt 
förlamas. Kvinnan å sin sida kunde bli ofruktsam, ådra sig underlivslidanden 
eller få anlag för missfall.93 Dessutom kunde ett alltför aktivt sexliv leda till 
att kvinnans naturliga blygsamhet, samt makarnas ömsesidiga aktning, tog 
skada.94 

Mannens större sårbarhet inför den sexuella överdriften hängde sam-
man med förlusten av sädesvätska. Inom den gamla humoralpatologin inne-
bar kroppslig vätskebalans hälsa, medan obalans innebar ohälsa. Att förlora 
vätska – i detta fall sädesvätska – var detsamma som att förlora livskraft och 
ansågs därmed förvekliga mannen.95 Pia Laskar, som studerat sexhandböck-
er under 1800-talet, menar att det främst var under 1800-talets första hälft 
som författarna bekymrade sig över förlusten av sädesvätska. Under slutet av 
1800-talet menade man istället att nervsystemet rubbades av ett alltför aktivt 
sexliv.96 Marie Stopes menade år 1928 att sädesvätskan innehöll dyrbara sub-
stanser, kalcium och fosforsyra, som ofta gjorde bättre nytta om de omsattes i 
produktivt arbete än när de förstördes genom ejakulation. Enligt Stopes gick 
”nervkraft” förlorad vid varje ejakulation.97 Emma Drake och Mary Wood-
Allen hävdade 1915 att ”livskraft” gick åt vid produktionen av sädesvätska 
och att hela den manliga organismen kunde komma att förslappas om denna 
slösades bort i onödan.98 Författarna underbyggde således sin argumentation 
på lite olika sätt men var alla överens om att det överdrivna sexlivet verkade 
nedbrytande på i synnerhet mannen. Han skulle därför för sin egen hälsas 
skull lägga band på sig själv och öva avhållsamhet.99 Handböcker av senare 
utgivningsdatum betonar också vikten av att mannen lägger band på sig 
för kvinnans, och hennes hälsas, skull.100 Denna aspekt framkommer inte i 
böcker utgivna före ungefär 1920. 

Men även med återhållsamheten skulle det vara måtta. En för långt dri-
ven avhållsamhet kunde vara minst lika skadlig som överdriften men under 

••



97

denna extrem var det kvinnan som led mest. Hennes könsdelar skadades; hon 
drabbades av slöhet, hysteri och kramp; hon kunde få bleksot, drabbas av un-
derlivslidanden eller råka ut för ”den rysliga sjukdomen moderraseri”. Dess-
utom kunde hennes utseende förändras, bli manhaftigt, så att hon förlorade 
sin kvinnliga blidhet och älskvärdhet.101 Mannen led inte lika svårt under den 
långt drivna återhållsamheten men kunde ändå drabbas av plågsamma pol-
lutioner, huvudvärk, ovilja till arbete, hypokondri och melankoli.102 Denna 
starka tro på att ett liv i avhållsamhet kunde få allvarliga fysiska och psykiska 
eff ekter hängde samman med att sexualiteten i allt väsentligt uppfattades som 
en naturkraft och naturen var inget som man lekte med: ”Könsdriften är en 
naturkraft, som man icke så utan vidare kan frångå. Det är dess bestämmelse 
att sörja för människosläktets fortplantning, och när detta krav icke tillfreds-
ställes, hämnar sig naturen alltid”, skrev till exempel doktor Eberhard.103 

En intressant detalj i sammanhanget är att det till övervägande del är 
män som varnar för den överdrivna återhållsamhetens skadliga följder för 
kvinnan. De manliga handboksförfattarna uppmanade således sina manli-
ga läsare att leva avhållsamt, men försåg dem samtidigt med argument som 
skulle garantera att avhållsamheten inte gick till överdrift. Man kan se hur 
könen möts här: Mannen var den som förmodades ha starkast sexdrift men 
också den som antogs lida mest av ett överdrivet sexliv. Kvinnan antogs ha 
en betydligt lägre sexdrift men förmodades också lida mest av den överdrivna 
avhållsamheten. Teorin om sexuell måttlighet underbyggdes alltså av argu-
ment som var starkt genuskodade och som dessutom passade den ömsesidiga 
njutningens moral som hand i handske. Både man och kvinna behövde, för 
sin egen hälsas skull, anpassa sig till sin partners sexuella behov – och således 
manades mannen till återhållsamhet och kvinnan till lustutlevelse. 

Respektabel barnbegränsning
Det sågs som självklart att äktenskapet skulle leda till barn. Utan barn blev 
familjelyckan inte fullständig, menade exempelvis Finn Vidolf, och andra 
författare uttryckte sig i liknande ordalag.104 Däremot menade i stort sett 
ingen av författarna att makarna skulle skaff a hur många barn som helst utan 
här, liksom på andra områden, förespråkades en viss måttlighet. I en bok som 
utkom på svenska år 1912 formulerade Margaret Stephens det såhär: 

Och i barnalstring, mer än i allt annat, håller det streck, att kvaliteten bör gå 
framför kvantiteten. När kvantiteten tager försteget, vare sig det gäller blommor 
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eller frukt eller de mänskliga blommorna och frukterna – barnen – , så blir kval-
iteten lidande därpå.105 

För att kunna ta hand om barnen på ett så bra sätt som möjligt förespråkade 
således Stephens att barnafödandet begränsades. I stort sett samtliga hand-
boksförfattare höll med henne.106  Alla författare var emellertid noggranna 
med att poängtera att de inte förespråkade en överdriven barnbegränsning. 
Tidigare avsnitt har visat att domen över den frivilligt barnlösa hustrun var 
hård och att det barnlösa äktenskapet förväntades bli olyckligt. Barn skulle 
varje äktenskap producera, om det var fysiskt möjligt, men det behövde inte 
gå till överdrift. Finn Vidolf nämner tre som ett lämpligt antal barn.107

Framför allt motiverade författarna sin positiva inställning till födelse-
kontroll med hänvisningar till kvinnans fysiska hälsa. William Dickstone 
skrev år 1938: ”Varje förståndig man avstår från att påtvinga sin hustru ett 
havandeskap som kan vara farligt för hennes liv eller hälsa. Om han inte 
gör detta, älskar han henne inte på det rätta sättet.”108 Dickstones formu-
lering antyder att det främst var mannen som förväntades ansvara för barn-
begränsningens utövande, vilket också uttrycks av andra författare.109 Samti-
digt bekräftar Dickstone att det framför allt var med tanke på kvinnan som 
barnbegränsning var att förespråka. Flera författare menar också att enbart 
kvinnan kan avgöra huruvida ytterligare en graviditet är önskvärd eller inte; 
hon har ensam rätt att bestämma över sin kropp och den man som försöker 
tvinga på sin hustru en graviditet ”begår den största oförätt mot henne, eme-
dan han inkräktar på hennes personliga rätt som en självständig varelse”.110 
Moderskapet sågs således som något som kvinnan skulle åtaga sig frivilligt 
och inte under påtryckningar eller på grund av att maken inte förmått skydda 
henne från graviditet.111 Barnbegränsning uppfattades alltså, liksom var fallet 
i Sundsvall under sedlighetsdebatterna, som något som särskilt kvinnor hade 
nytta av men som män förväntades ta det praktiska ansvaret för.

Det andra argumentet som förs fram av handboksförfattarna för prakti-
serandet av födelsekontroll handlar om familjens ekonomiska situation. Trots 
att rådgivningslitteraturen huvudsakligen vänder sig till medel- och överklas-
sen omtalas ekonomiska svårigheter som ett legitimt skäl för födelsekontroll. 
Det handlar i dessa fall inte om att familjen befi nner sig på svältgränsen, även 
om sådana förhållanden också nämns som särskilt behjärtansvärda, utan om 
att de ekonomiska ramarna inte räcker till för att ge barnen en kvalitets-
mässigt fullgod uppväxt. Kristiane Skjerve uttryckte sig såhär om hur den 
förbättrade levnadsstandarden i samhället påverkade människors vilja till 
många barn:

Tack vare den avtagande barnalstringen i de högre klasserna och i medelklassen 
i nästan alla länder, hava arbetarna och arbetarnas barn fått tillfälle att skapa sig 
en högre levnadsstandard. Individerna och klasserna se framåt mot bättre ekono-
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miska förhållanden, med bekvämlighet och högre kultur för sig själva och sina 
barn [...] Det bedrövligaste, som kan hända föräldrar, är, när de se sig ur stånd att 
giva sina barn ett hem, en utbildning och en start i livet, som står på nivå med vad 
de en gång själva mottagit. Ingen glädje är väl mer berättigad än den att kunna 
ge sina barn något mera, än vad man själv har fått och förutsättningar att öka det 
kulturella arvet för att de i sin ordning skola kunna överlämna det till sina barn 
med ränta.112

Skjerve satte ord på en iakttagelse som fl era forskare gjort, nämligen den att 
levnadsstandardens generella höjande i samhället ledde till att föräldrar ville 
ha färre barn. Makar blev alltmer angelägna om att kunna ge sina barn en god 
uppväxt och i syfte att lyckas med detta valde man att begränsa barnaskarans 
storlek.113 Dessutom, fortsatte Skjerve, gjorde många barn det omöjligt för de 
riktigt fattiga att ta sig ur fattigdomen.114 

Till detta resonemang kan också rashygieniska motiv för barnbegräns-
ning föras. Några handboksförfattare, däribland Kristiane Skjerve, menade 
att befolkningens kvalitet behövde höjas för att samhället skulle bli bättre. 
Med detta som mål argumenterade man för att barnafödandet skulle förmås 
att öka i de bildade klasserna, men begränsas i de obildade. ”Icke fl er män-
niskor men bättre människor tycks världen behöva”, skrev Skjerve.115 Medi-
cine doktor Th eodor Meinke förklarade att ”den bildade och tänkande män-
niskan inser och känner sitt ansvar inför kommande generationer”, medan 
barnalstringen bland de mindre situerade klasserna skedde ”alldeles på en 
slump, utan ringaste eftertanke och utan ansvarskänsla inför de varelser, man 
skänker livet.”116 De rashygieniska argumenten för födelsekontroll är vanli-
gast i rådgivningslitteraturen under 1920-talet medan andra argument, som 
kvinnans hälsa och familjens ekonomiska situation, framhålls av författare 
under hela undersökningsperioden.

Trots att de allra fl esta handboksförfattare var positiva till att barna-
födandet reglerades var konkreta råd om hur detta skulle gå till sällsynta. Ett 
antal författare menade att den enda hälsosamma och moraliskt oantastliga 
metoden var avhållsamhet. Till dessa hörde Mary Wood-Allen och Emma 
Drake som argumenterade att användandet av preventiva medel var ett våld-
förande mot naturen, som förr eller senare skulle hämna sig.117 Dessutom 
menade fl era författare att preventivmedlen var otillförlitliga och att det enda 
säkra sätt på vilket graviditet kunde undvikas således var ”att makarna levde 
åtskilda”.118 Julia Sucksdorff  misstänkte också att nyttjandet av preventivme-
del kunde ”verka upphävande på den naturliga spänningen mellan makarna”, 
enligt principen att det som alltid fi nns tillgängligt förr eller senare mister 
sin attraktionskraft.119 Enligt samma logik antogs avhållsamhet verka spän-
ningsskapande i relationen.
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De metoder som uttryckligen rekommenderas av handboksförfattarna är 
lätträknade. Flera valde att helt undvika ämnet, genom att visserligen uttala 
sig positivt till att barnafödandet reglerades, men utan att informera om hur 
detta skulle gå till.120 Ett fåtal författare var dock mer informativa. Schmidt 
förespråkade kondom eller den så kallade ”moderskyddaren” (troligtvis pes-
sar), men med den reservationen att användandet kunde skada kvinnans 
kyskhet.121 Författaren till Hymens bok rekommenderade att kvinnan an-
vände antingen en svamp eller tillämpade sköljningar.122 Eliza Bisbee Duff ey 
rekommenderade säkra perioder. Dock utfärdade Duff ey, vars bok utkom 
på svenska år 1894, rekommendationer som snarare bör ha underlättat be-
fruktningen än försvårat den. I enlighet med tidens medicinvetenskapliga 
rön menade hon nämligen att den säkra perioden, då kvinnan alltså inte 
ansågs kunna bli gravid, inföll ”den tionde eller tolfte dagen efter menstrua-
tionens upphörande” och slutade ”fyra eller sex dagare innan nästa period 
inträff ar”.123 Denna föreställning – som förlade kvinnans ”säkra period” till 
de dagar då hon i själva verket var mest fruktsam – ledde till att säkra perio-
der också kom att kallas ”vatikansk roulette”,  en benämning som inte bara 
ringade in metodens tillförlitlighet utan också pekade ut dess mest ivriga 
förespråkare.124 Inte förrän under 1920-talet lyckades medicinvetenskapen få 
menstruationscykeln klar för sig och i senare litteratur avråds makar från att 
sätta sin tilltro till metoden.125 Avbrutet samlag, som brukar nämnas som 
en av de vanligaste preventiva metoderna under åtminstone fertilitetstransi-
tionens senare del, nämns i stort sett inte alls i rådgivningslitteraturen. När 
den ändå omnämns är det i negativa ordalag. Schmidt menade att den var 
mycket ohälsosam eftersom den satte mannen under press och dessutom 
ofta lämnade kvinnan otillfredsställd. Detta kunde för kvinnans del leda till 
”närvsmärtor, epilepsi, hysteri”, tillstånd som enligt Schmidt kunde leda till 
sinnesförvirring eller självmord.126

En barnbegränsningsmetod som fördöms av samtliga författare är abort. 
Med tanke på att abort var en kriminell handling som kunde leda till fl era års 
straff arbete är det förstås inte underligt att rådgivningslitteraturen intog en 
kritisk hållning. Det är dock inte med referens till lagstiftningen som förfat-
tarna fördömer abort, utan istället hänvisar man till kvinnans uppgift som i 
första hand mamma. Det uppfattades som onaturligt för en kvinna att göra 
abort och handlingen likställdes av de fl esta handboksförfattare med mord. 
Dock ansåg fl era författare att det fanns förmildrande omständigheter och 
då syftade man i synnerhet på unga kvinnors okunskap. Eliza Bisbee Duff ey 
skrev:

Blott ett enda medel fi nnes, hvad qvinnorna sjelfva angår, att förhindra detta 
brott. Och detta medel är att bibringa dem kunskap och upplysning om hvad 
de icke veta. De måste grundligt upplysas om de fysiologiska betingelserna för 
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hafvandeskapet. Man måste tydliggöra för dem, att fostret har ett lif ifrån sjelfva 
befruktningsögonblicket och att detta lif är nästan lika afskildt ifrån modrens 
som sedan barnet blifvit födt till verlden och tager sin näring ifrån modrens bröst. 
Hennes bäcken är endast fostrets första vagga och lifmodern det täcke, hvilket 
höljer och skyddar det, tills det har nått den tidpunkt i sin utveckling då det kan 
föredraga lifvet ute i det fria. Det är hennes barn ifrån första stund, och hon är 
moder till detsamma ifrån första ögonblicket af dess tillvaro.

[...] Qvinnor kunna vara tanklösa o. oförståndiga, ja, till och med  mycket 
oresonliga men de hafva ett samvete. Då de inse, att fosterfördrifning lika säkert 
är ett mord, som om de dödade det lilla barn, hvilket hvilar i dess armar, skola de 
med fasa rygga tillbaka derför.127

För dem som såg moderskap som en manifestation av naturlig och verklig 
kvinnlighet fanns det inget tvivel om att kvinnan, när hon väl insåg att hon 
bar på ett barn, skulle fyllas av genuin moderskänsla och rygga tillbaka inför 
tanken på fördrivning av fostret. Att det fanns omständigheter som kunde 
förmå kvinnor att framkalla missfall trots adekvat kunskap kring befrukt-
ningen föresvävade sällan författarna. Eliza Bisbee Duff ey, som genomgående 
anlägger ett feministiskt perspektiv på de problem hon diskuterar, menade 
emellertid att det fanns kvinnor för vilka graviditeten och förlossningen blev 
”nästan olidligt plågsam”, något som tvingade dem att tillbringa ”åtminstone 
en tredjedel af sitt lif i hopplöst lidande” om inga preventiva metoder använ-
des. Att dessa kvinnor försökte göra abort ”kunna vi icke undra öfver”, skrev 
Duff ey, men poängterade samtidigt att deras gärningar var brottsliga och 
dessutom farliga.128

Det kan således konstateras att även om de fl esta rådgivningsböcker för-
medlade en tillåtande attityd till födelsekontroll erbjöds inte särskilt många 
konkreta förslag på hur detta skulle gå till. Detta hör sannolikt ihop med 
handböckernas anspråk på att vara respektabel litteratur, med respektabla 
läsare. Direkt preventivmedelspropaganda var dessutom förbjuden i lag mel-
lan åren 1910 och 1938, något som dock inte hindrade att utförliga beskriv-
ningar förekom i en del av böckerna. Så utgav exempelvis Marie Stopes ett 
tillägg till sin bok Äkta makar – ett tunt häfte med titeln Ett sunt föräldraskap 
– som i detalj beskrev olika preventivmedel och dessutom ivrigt föresprå-
kade pessar.129 Marie Stopes böcker, som främst riktade sig till en respektabel 
medelklass, omfattades knappast av den sedlighetssårande verksamhet som 
preventivlagen var tänkt att motverka. Detsamma kan sägas om rådgivnings-
litteraturen i övrigt, vilket innebär att det knappast var av rädsla för censur 
som författarna undvek att uppehålla sig kring specifi ka preventiva metoder. 

Preventivmedel var ändå, alldeles oavsett lagstiftningen, ett känsligt 
ämne. När pjäsen Lejonets unge debatterades i Sundsvall år 1897 kvävdes talet 
om barnbegränsning i tystnad, förutom av biskop Martin Johansson som me-
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nade att det hela var ”snuskigt”. Det framkommer också i den riksdagsdebatt 
som föregår 1910 års preventivlag att talet om preventivmedel uppfattades 
som osedligt. Elisabeth Elgán har visat att befolkningspolitiska och religiösa 
argument spelade en begränsad roll vid införandet av preventivlagen, och att 
det istället var oro för samhällets sedliga tillstånd som gjorde att den drevs 
igenom. Givet att också detta tal mestadels fördes mellan män ur medel- och 
överklassen blir det förståeligt att författare av böcker som riktade sig till just 
dessa grupper valde att undvika preventivmedelsfrågan. Dels kan ämnet ha 
varit obekvämt för författaren själv, dels kunde det kränka läsarens känsla för 
sedlighet. Många författare valde således att lämna den konkreta preventiv-
medelsanvändningen därhän. 

Formandet av en karaktär
Joan Scott betonar att kategorierna ”män” och ”kvinnor” är att betrakta som 
ideal, etablerade i syfte att reglera och kanalisera beteenden, och inte empi-
riska beskrivningar av verkliga individer. Dessa, å andra sidan, kommer alltid 
att misslyckas med att leva upp till idealen.130 På så sätt måste äktenskaps-
rådgivningslitteraturen förstås som förmedlare av normer, av idealtyper. Vad 
som förmedlas är borgerliga konventioner kring ett idealt genusskapande, 
normer som till stor del redan kan antas vara etablerade inom medelklassen 
när rådgivningslitteraturen ges ut. Att läsa rådgivningslitteratur var således 
inte så mycket en inlärningsakt som en bekräftelseakt.131 Jag föreställer mig 
att den typiske läsaren redan förhöll sig till, och försökte efterleva, borgerliga 
normer, medan den obstinate, som levde i medveten opposition till samma 
normer, sannolikt valde annan läsning. Så verkade rådgivningslitteraturen 
främst förstärkande; den bidrog till att det redan etablerade och internalise-
rade förstärktes hos enskilda individer. 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att äktenskapsrådgivningslit-
teraturen, den som analyserats här, utkom under en period då äktenskapet 
genomgick stora förändringar. Lesley Hall jämför äktenskapsrådgivningslit-
teraturen med kokböcker: 

Cookery may be a skill which girls learn (supposedly) at their mother’s knee, 
but in the early twentieth century cooking was taking place in kitchens with 
gas-stoves in place of the old ranges, with new equipment and new ingredients. 
Cookery books both refl ect and encourage changes in culinary practice.132 

••
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En sådan analogi skulle för rådgivningslitteraturens del innebära att den både 
refl ekterade förändringar inom äktenskapet och uppmuntrade att dessa ägde 
rum. 

De äktenskapsrådgivningsböcker som studerats i kapitlet utkom på 
svenska under perioden 1890–1940. I ett par fall gäller att det inte är den 
första upplagan av boken som ingått i studien, vilket innebär att just dessa 
böcker kan antas spegla föreställningar av ett äldre datum än vad utgivnings-
året antyder.133 Den tydligaste och mest betydelsefulla skillnaden mellan äk-
tenskapsrådgivningslitteratur av äldre respektive nyare datum är framställ-
ningen av kvinnan. I äldre böcker, utgivna före ungefär år 1920 och förfat-
tade av män, målas en i huvudsak negativ bild av kvinnan upp. I Hymens bok 
från 1903 beskrivs kvinnan som en förförerska och fresterska, helt underord-
nad sina sexuella lustar och endast ämnad att föda barn.134 Oscar Heinrich 
Dumrath beskriver år 1914 kvinnan som ett barn, i konstant behov av manlig 
handledning.135 I Beckers bok Tyst!, som utkom på svenska första gången 
redan år 1847, beskrivs sexualiteten som både mäns och kvinnors fi ende och 
i större delen av boken uppmanar Becker sina (manliga) läsare till återhåll-
samhet. Ingenstans nämns emellertid de konsekvenser för kvinnan, i form 
av upprepade graviditeter, som sexualiteten kan innebära. Män ska, enligt 
Becker, leva återhållsamt för sin egen och inte för kvinnans skull.136 

Eftersom den manligt författade rådgivningslitteraturen riktade sig till 
uteslutande manliga läsare, bör beskrivningar av kvinnan tolkas som instruk-
tioner för hur män borde förhålla sig till kvinnor. Den äldre litteraturen, utgi-
ven och författad av män före 1920, instruerar inte män till något större hän-
synstagande i relation till kvinnor. Kvinnor konstruerades i dessa böcker som 
underställda män, ur både andligt och sexuellt avseende. I rådgivningslittera-
tur utgiven efter cirka 1920 återfi nns emellertid andra instruktioner. Manliga 
författare, som under denna senare period också riktar sig till män, uppmanar 
till omtanke, hänsynstagande och talar dessutom om kvinnan som likställd 
mannen. Dr. Eberhard skriver år 1925 att mannen bör se sin hustru som en 
kamrat, en vän, och dessutom att han bör göra henne intresserad av hans 
arbete.137 Sylvanus Stall uppmanar år 1934 män att leva sexuellt återhållsamt, 
av hänsyn inte bara till sin egen hälsa, utan också till sin hustrus.138 Tilläg-
gas bör att kvinnliga handboksförfattare under hela undersöknings perioden 
betonar äktenskapets själsliga gemenskap och vikten av att mannen visar sin 
hustru hänsyn.

David Tjeder har visat hur maskulinitet under 1880-talet, vid den tid då 
sedlighetsdebatten manade män till sexuell återhållsamhet, började konstru-
eras i relation till kvinnor och kvinnors utsatthet. Detta var en förändring 
mot tidigare perioder då manlighet istället hade konstruerats homosocialt, i 
relation till andra män, och inte i relation till kvinnor. Män började uppfat-
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tas som sexuella hot mot kvinnor och kvinnors erfarenheter kom för första 
gången att uppfattas som relevanta för hur män skulle uppträda. I den råd-
givningslitteratur riktad till män som Tjeder studerat uppmanades så män 
att leva kyskt före äktenskapets ingående och att alltid bemöta kvinnor med 
respekt och hänsyn. Kvinnor gjordes till moraliska föredömen för män.139 

Tjeders resultat stämmer väl överens med mina egna. Äktenskapsrådgiv-
ningslitteratur av senare utgivningsår riktade skarp kritik mot den man som 
agerade hänsynslöst mot sin hustru genom att utsätta henne för upprepade 
och påfrestande graviditeter. Istället uppmanades han till sexuellt ansvar och 
hänsynstagande. Denna nya form av normativ maskulinitet uppstod alltså 
under 1800-talets två sista decennier, det vill säga ungefär samtidigt som 
barnafödandet började sjunka i Sverige. Det är rimlig att anta att det fi nns ett 
samband, att mannen under slutet av 1800-talet blev mer perceptiv gentemot 
sin kvinna och att hennes önskan att slippa återkommande graviditeter däri-
genom hörsammades. Som förändring betraktad bör denna tolkas i relation 
till det sena 1800-talets sedlighetsdebatter och det ifrågasättande av manligt 
agerande som framfördes av särskilt den borgerliga kvinnorörelsen.

••
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Kapitel fem

Propaganda och upplysningsverksamhet

Flera gifta sig, fl era skiljas och – färre födas berättar den svenska statistiken för år 
1927, åtminstone vad huvudstaden beträff ar. Medan borgarna betänksamt skaka 
på sina huvuden, dra väl de fl esta arbetare en lättnadens suck och tänka: här se vi 
ett resultat av det agitations- och upplysningsarbete, som nedlagts på födelsekon-
trollfrågan under många år, först och främst av ungsocialisterna, men också andra 
arbetareorganisationer. Och detta är sant. Det är ett glädjande faktum.

Elise Ottesen-Jensen i Könslagarnas off er, 1928.1

En tillbakablick på Sundsvall och de sedlighetsdebatter som blossade 
upp kring Frida Stéenhoff s verksamhet påminner om att Stéenhoff , sin 

huvudroll till trots, stod ganska ensam i stridens mitt. Det var den social-
demokratiska kvinnoklubben i staden som arrangerade hennes föredrag, 
men i den debatt som följde på Penningen och kärleken förblev de allra fl esta 
arbetar kvinnor tysta. Stéenhoff s motståndare däremot – Sundsvalls ekono-
miska elit och de båda kvinnoföreningarna KFUK och Vita Bandet – slöt 
upp mangrant för att värna om sedlighetens bevarande i staden. Både KFUK 
och Vita Bandet var dessutom nationella rörelser med bred förankring i det 
samtida samhället.2

Vid ett tillfälle i 1908 års debatt kunde det emellertid anas att även Frida 
Stéenhoff  var del i ett större sammanhang. Det var när en insändare publicera-
des i Sundsvalls Tidning undertecknad av en medlem av Kvinnornas diskus-
sionsklubb i Stockholm. I sin insändare skrev den anonyma Stockholmskvin-
nan att hon ville ”lyckönska Sundsvalls samhälle till att ha en medlem, som 
förmår väcka intresset och liva de domnande livsandarne”.3 Alldeles ensam 
var således inte Frida Stéenhoff  i sitt ställningstagande för födelsekontroll och 
fri kärlek, utan tvärtom var också hon del i ett större idémässigt samman-
hang. Det är detta sammanhang som föreliggande kapitel handlar om.



106

Avsikten med kapitlet är att studera den verksamhet som gjorde sexu-
aliteten och födelsekontrollen synlig i samhället, nämligen preventivmedels-
propagandan, preventivmedelsupplysningen och sexualupplysningen. Jag vill 
besvara följande frågor: Vilka var det som öppet förespråkade födelsekontroll 
och vilka argument använde dessa? Vilka preventivtekniker förespråkade 
man? Hur ställde sig läkarkåren till födelsekontrollen, propagandan och pre-
ventivlagen? Hur motiverades den sexualupplysande verksamhet som trots 
allt växte fram under perioden? Det källmaterial jag använder för att besvara 
dessa frågor består till största delen av propagandistiska texter och artiklar ur 
Svenska Läkartidningen. När det gäller beskrivningen av sexualupplysningens 
framväxt lutar jag mig mestadels mot tidigare forskning. 

Gränserna mellan propaganda, sexualupplysning och äktenskapsrådgiv-
ning kan vara diff usa och handlar inte så sällan om hur man som läsare 
väljer att närma sig den specifi ka texten. En majoritet av de böcker som jag 
tidigare analyserat under rubriken äktenskapsrådgivning innehåller exem-
pelvis avsnitt där de reproduktiva organen avbildas och förklaras. Givetvis 
faller sådana skrivningar också under rubriken sexualupplysning. Jag skiljer 
sexualupplysningen och preventivmedelspropagandan från äktenskapsråd-
givningen med hjälp av begreppen ändamål och målgrupp. Sexualupplys-
ningen och preventivmedelspropagandan skiljer sig från äktenskapsrådgiv-
ningen genom att dess ändamål är upplysning framför allt. Texternas syfte 
är att förbättra individens livsvillkor, genom att till exempel erbjuda kunskap 
om den egna kroppens funktioner, och inte att ge hjälp för att förbättra och 
fördjupa kärleksrelationer. Dessutom riktar sig sexualupplysningen och pre-
ventivmedelspropagandan till individen, snarare än det äkta paret, och till 
arbetarbefolkningen, snarare än till medel- och överklassen. Det faktum att 
målgruppen utgörs av arbetarklassens män och kvinnor märks genom sexual-
upplysningens och preventivmedelspropagandans direkta tilltal: det handlar 
i stor utsträckning om att göra en svår livssituation dräglig och det är därför 
inte aktuellt att uttrycka sig i poetiska eller på andra sätt diff usa ordalag. 
Texterna är således mer rakt på sak och ändamålsstyrda än äktenskapsrådgiv-
ningslitteraturen.

Ytterligare en viktig skillnad mellan äktenskapsrådgivningslitteraturen 
och i synnerhet preventivmedelspropagandan är att den sistnämnda ofta 
framfördes som föredrag och först därefter publicerades. Det gäller till exem-
pel Frida Stéenhoff s föredrag Humanitär barnalstring från 1905 och Hinke 
Bergegrens Kärlek utan barn från 1910, men också en del texter av sexual-
upplysande karaktär. Föredragen utkom sedermera i tryck och fi ck ofta en 
förhållandevis stor spridning i spåren av de upphettade debatter som följde 
på föredragen. Detta implicerar en annan uttrycksform – retoriken är dra-
matisk och ofta polemisk – och en annan publik. Dessutom drevs preven-
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tivmedelspropagandisterna ofta av en politisk övertygelse. De var socialister 
och vänsterradikala som såg preventiv kunskap som ett medel genom vilket 
arbetarklassen kunde mota fattigdomen på porten. Även författare av sexual-
upplysande litteratur kan sägas vara motiverade av politiska ställningstagan-
den men i deras fall står kön, snarare än klass, i fokus. Författarna, vanligen 
kvinnliga läkare, menade att kvinnors villkor kunde förbättras genom att de 
som unga bringades kunskap om sin egen kropp.

Jag börjar med att studera preventivmedelspropagandan och går sedan 
över till läkarkåren och dess hållning till både propagandan och upplysnings-
verksamheten. Slutligen redogör jag för sexualupplysningens framväxt. 

Propaganda för födelsekontroll
Den svenska propagandan för födelsekontroll tog fart under 1880-talet, med 
Knut Wicksells nymalthusianska föredrag från 1880 som startpunkt. Propa-
gandan verkade upprörande och sedlighetssårande på många och ledde i fl era 
fall till debatter av den typ som beskrevs i kapitel 3. I föreliggande avsnitt 
får dock de reaktioner som propagandan väckte stå tillbaka till förmån för 
propagandans innehåll. Jag har valt att disponera avsnittet utifrån de olika ar-
gument för födelsekontroll som propagandisterna hävdade: nymalthusianska, 
rashygieniska, feministiska och klasskampsrelaterade argument. 

Nymalthusianska argument
Som begreppet antyder var nymalthusianismen en rörelse som omfattade 
malthusianismens idéer, men som också utvecklade dessa. Malthusianismen, 
till att börja med, fi ck sitt namn av Th omas Robert Malthus (1766–1834) och 
sitt idéinnehåll från den befolkningslära som spreds av Malthus genom den-
nes anonymt publicerade bok Essays on the Principle of Population, som utkom 
år 1797. Här argumenterade Malthus – sedermera professor i historia och 
politisk ekonomi – för att det okontrollerade barnafödandet i världen skulle 
leda till befolkningsökning och i förlängningen till brist på föda. Det fanns 
inte resurser att försörja en hela tiden växande befolkning, menade Malthus, 
och rekommenderade därför sexuell avhållsamhet som en strategi mot över-
befolkning.4 Vid mitten av 1800-talet anammades Malthus idéer av bland 
andra George Drysdale. I sin bok Th e Elements of Social Science argumente-
rade han, precis som Malthus, för att en begränsning av befolkningstillväxten 
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var nödvändig av försörjningsskäl; dock menade Drysdale att sexuell avhåll-
samhet kunde vara skadligt och han förespråkade därför preventivmedel som 
medel mot överbefolkning. Det var således i denna tappning som malthusia-
nismen blev nymalthusianism.5 

Den förste att lansera nymalthusianismens idéer i Sverige var Uppsala-
kandidaten Knut Wicksell. Under ett nykterhetsmöte i Lutherska missions-
huset i Uppsala år 1880 talade han om preventiva åtgärder som ett bot mot 
fattigdom. Föredragets titel, Några ord om samhällsolyckornas viktigaste orsak 
och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen, avslöjade inget om dess 
verkliga innehåll. Först en bit in i föredraget framkom att Wicksell ansåg 
dryckenskapens främsta orsak vara fattigdom, och fattigdomens bästa bot 
vara barnbegränsning. ”Vi äro fattiga, ty vi äro för många”, menade Wicksell 
och förespråkade som lösning på problemet att befolkningstillväxten skulle 
begränsas för att hålla jämna steg med näringskällorna.6 Wicksell introdu-
cerade Malthus föreslagna botemedel mot fattigdom – sena giftermål och 
avhållsamhet – men hävdade att dessa åtgärder inte var tillräckliga. ”Gifves 
det derför något medel, kunna läkarne med ledning af sin vetenskap påvisa 
[...] något medel, hvarigenom äktenskapligt umgänge kan möjliggöras, utan 
att qvinnan derför varder befruktad, – så böra de i sanning skynda sig, att 
[...] ställa sin erfarenhet till den lidande mensklighetens tjenst.”7 Föredragets 
åhörare, nykterhetsvänner i ett missionshus, protesterade redan under talets 
gång och missionshusets pastor försökte snabbast möjligt avlägsna Wicksell 
från talarstolen. Skandalen var emellertid ett omedelbart faktum och kom att 
utgöra startskottet för 1880-talets stora sedlighetsdebatt.8 

Inger Hammar har visat att den upprördhet som Wicksells föredrag väck-
te grundades dels i det faktum att Wicksell förankrade sina argument i ett 
religiöst språkbruk och dels i att han gav uttryck för en könsindiff erent sexu-
alsyn. Wicksell utgick, liksom andra preventivmedelspropagandister, från att 
det låg också i kvinnors intresse att utöva ett regelbundet sexliv, medan den 
tidiga kvinnorörelsen och andra sedlighetsvänner menade att kvinnor enbart 
bejakade sex i dess barnalstrande form.9 Således anklagades Wicksell för att 
predika ett ”köttets evangelium” och för att vilja förvandla själva äktenskapet 
till prostitution. Mot detta protesterade Wicksell skarpt och hävdade att om 
någon i hans närhet benämnde en gift och ”ärbar” kvinna prostituerad skulle 
han ”ögonblickligen känna [sig] uppfordrad att handgripligt tillrättavisa ho-
nom”.10 Så kom sedlighetsdebatten att redan från början handla om kvinnan 
och hennes relation till sexualiteten. Nästan trettio år senare, under sedlig-
hetsdebatterna i Sundsvall, skulle KFUK:s företrädare Elin Rydberg anklaga 
Frida Stéenhoff  för att såra kvinnlighetens ”främsta lifsvärden” genom att 
indikera att kvinnor uppskattade icke-reproduktivt sex.11 
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Det framstår således som följriktigt att den enda kvinna som i Sverige 
öppet förespråkade nymalthusianismens idéer var just Frida Stéenhoff .12 I fö-
redraget Humanitet och barnalstring, som hölls i Stockholm år 1905, menade 
hon att ”proletariatet är försvunnet i samma stund som konceptionen allmänt 
har blifvit en handling af refl ekterande vilja och kritiskt omdöme”. Genom 
tillämpandet av medveten födelsekontroll kunde hungern och trängseln upp-
höra och det var därför ”allas plikt att tänka sig in i detta ämne och i sin mån 
bidraga till räddningen”.13 Stéenhoff s föredrag blev mycket uppmärksammat. 
Hjördis Levin beskriver hur Folkets Hus i Stockholm var fullt av folk – även 
personer ur de övre samhällsklasserna – så fullt att långt ifrån alla som ville 
lyssna fi ck plats, och ändå upprepades talet två gånger. Föredraget kom se-
dermera att tryckas i hela 23 000 exemplar och blev ämne för diskussion i 
socialdemokratiska kvinnoklubbar runtom i Sverige, däribland, som vi har 
sett, kvinnoklubben i Sundsvall.14

Ännu större genomslag fi ck Hinke Bergegrens föredrag Kärlek utan barn 
som hölls fem år senare, också det i Stockholm. Detta brukar beskrivas som 
det andra stora nymalthusianska inlägget i preventivmedelsdebatten, men 
innehåller i själva verket ganska få nymalthusianska argument.15 I några me-
ningar sveper han över de konsekvenser mångfödandet får för de fattigare 
befolkningsgrupperna och vikten av att till proletärerna ”ropa högt ett var-
ningens ord”, men i övrigt håller sig Bergegren i huvudsak till andra typer av 
argument, som jag ska återkomma till längre fram.16 Under alla förhållanden 
uppfattades Bergegrens föredrag om kärlek utan barn som mycket provoce-
rande och, framför allt, sedlighetssårande. Föredraget beskriver i detalj ett 
fl ertal olika preventivtekniker, däribland avbrutet samlag, kondom, vaginal-
svamp och mensingaringen (en tidig form av pessar). Det dröjde en månad 
och sedan hade riksdagen formulerat en ny lag; en lag som uttryckligen för-
bjöd off entlig propaganda av det slag som Bergegren ägnat sig åt.17

I direkt anknytning till Bergegrens föredrag bildades den nymalthusian-
ska föreningen Sällskapet för humanitär barnalstring i Stockholm. Förening-
ens ändamål var, enligt stadgarna, att ”väcka ett större ansvar än hittills vid 
barns sättande i världen, att i tryck sprida kunskap om s.k. preventiver och 
deras användande, samt att i så vidsträckt omfattning som möjligt stå gifta 
och ogifta till råds och hjälp”. Föreningen hade också en feministisk ambi-
tion: ”att den gamla dubbelmoralen som dömer man och kvinna så orätt-
vist olika, må undergrävas och att i stället en jämlikhetens norm bli rådande 
på detta område.”18 Jämlikhetens norm defi nierade man på samma sätt som 
Frida Stéenhoff , som att kvinnor i jämlikhetens namn borde kunna agera på 
samma sätt som män i relation till den egna sexualiteten. Initiativtagare till 
sällskapet var Hinke Bergegren, vars ursprungliga tanke var att starta upp ett 
nymalthusianskt sällskap för enbart kvinnor. Bara ett par veckor efter fören-
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ingens tillkomst bildades emellertid en manlig avdelning. Medlemstalet för 
den manliga delen var vid starten 185 personer, medan kvinnoavdelningen 
bestod av omkring 400 medlemmar. Ungefär samtidigt bildades också en 
avdelning i Göteborg.19

Sällskapet arbetade redan från starten i motvind. Av mötesprotokollen 
framgår att polisen bevakade verksamheten och dessutom att man nekades 
tillträde till lokaler som man i förskott hyrt och betalat för.20 Förutom att 
anordna möten med talare som Hinke Bergegren och advokat Henning von 
Melsted delade sällskapet ut fl ygblad, där barnbegränsande praktiker beskrevs 
i detalj, samt ägnade sig åt försäljning av vad man kallade ”nymalthusianska 
artiklar” – kondomer, vaginalsvampar, pessar, vaginalsprutor och sköljkan-
nor.21 Ett fl ygblad från 1911 inleder sitt budskap såhär:

Upprop! Försiktighet i äktenskapet. Till Män och Kvinnor av arbetarklassen!
Försiktighet är alltid en dygd, men framför allt en stor dygd då det gäller barn-

alstring. Hårt ha särskilt vi fattiga fått plikta för vår tanklöshet, vilken likväl 
varit en olycklig följd av den okunnighet, vari det bestående samhället håller oss. 
Tungt är livet nog ändå, att vi av dum religiös asketism skulle avstå från kärlekens 
rika glädje, men att som hittills sätta dessa stora barnkullar till världen, det ha 
vi ingen rätt till numera. Ty nu böra alla inse, att inskränkning av barnalstring 
är en dygd, ja än mera, det är en mänsklig plikt. Att sprida kunskap om de olika 
försiktighetsmått, som vår tid känner, är således något av det allra viktigaste för 
arbetarklassen.

Runt vårt land fi nns tusenden och åter tusenden familjer, som med förskräckelse 
se skaran av barn växa. Till dem vilja vi vända oss, och till alla fattiga, med en varm 
uppmaning att sätta sig in i den betydelsefulla frågan, dels om nödvändigheten av 
en inskränkning, dels om de olika sätten att förebygga befruktning.22

Huruvida Sällskapet för humanitär barnalstring var framgångsrikt i sin pro-
paganda är svårt att avgöra. Verksamheten blev under alla förhållanden inte 
långvarig: redan 1916 tycks sällskapet ha upphört.23 Det faktum att sällskap 
av detta slag kunde bildas och dra till sig människor – kvinnor, inte minst 
– visar ändå att en hel del hade hänt i Sverige sedan Knut Wicksell höll sitt 
nymalthusianska föredrag på missionshuset i Uppsala år 1880.

En av de talare som anlitades av Sällskapet för humanitär barnalstring var 
författaren och advokaten Henning von Melsted. I ett föredrag hållet den 
26 maj 1910 försvarade han kraftfullt Bergegrens verksamhet och förstärkte 
dessutom de nymalthusianska argumenten.24 Arbetarkvinnorna borde gå i 
strejk, menade von Melsted, och vägra att föda staten barn. Makthavarna 
ville att arbetarbefolkningen skulle växa eftersom de behövde arbetskraft 
till industrierna, till ”grottekvarnen”, men detta var enligt von Melsted att 
jämställa med våldtäkt. Arbetarhustrur tvingades till stora barnaskaror ef-
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tersom staten vägrade att ge dem information om preventivmedel. När sta-
ten dessutom vägrade att sörja för dessa barn var dess agerande att jämföra 
med slavägarens. Genom att vägra föda barn kunde dock arbetarna utmana 
makthavarna, argumenterade von Melsted.25 Modersstrejker föreslogs också 
från andra håll och var bland annat ett av budskapen på de fl ygblad som 
Sällskapet för humanitär barnalstring spred: ”Mödrar, vägren det borgerliga 
samhället Eder fruktsamhet, vägren det orättfärdiga samhället Edert mäk-
tiga beskydd!”26

Ett sista namn som är viktigt att nämna bland nymalthusianismens fö-
reträdare är läkaren Anton Nyström. Han var en av mycket få läkare som 
öppet försvarade och förespråkade preventivmedelsbruk och dessutom en av 
de mest renodlade nymalthusianerna. I föredraget Fattigdom och barnalstring 
från 1911 menade han att mångfödandet var fattigdomens källa.27 De fattiga 
orsakade, enligt Nyström, själva sin fattigdom genom att sätta alltför många 
barn till världen. Nyströms dom över de mångfödande massorna var hård: 
fattiga föräldrar var helt enkelt ”hänsynslösa” som trots sin nöd skaff ade så 
många barn. Människor hade ett moraliskt ansvar gentemot sina barn, men 
också mot samhället. Således menade Nyström att fattiga, arbetare med låga 
inkomster, lägre tjänstemän och även skollärare borde begränsa sitt barnafö-
dande för att inte öka eländet och ligga fattigvården till last. ”Istället för att 
gifva understöd eller premier åt fattiga föräldrar med många barn, bör man 
tadla dem”, skrev Nyström.28 I Nyströms beskrivningar av fattiga människors 
vardag avslöjades hans egen avsmak inför fattigdomen:

Och öfverallt otvättade, okammade, osnutna ungar, halfklädda och smutsiga, 
stående, liggande, krypande på det smutsiga golfvet, ungar, stoppande i sig otill-
räckliga matbitar med smutsiga fi ngrar, som än äro i näsan, än i maten, och ungar, 
som sitta på nattkärlet midt i rummer och göra tafl an så snuskig som möjligt.29

Roten till detta elände var mångfödandet. Fattigkvarteren var överbefolkade; 
arbetstillfällena räckte inte till eftersom arbetarna var för många; de fattiga 
tog inte konsekvenserna av sin situation och avstod från att alstra barn. Den 
begränsning av barnafödandet som Nyström förespråkade skulle genomföras 
med hjälp av preventivmedel och inte avhållsamhet. ”Det vore orimligt och 
orätt af hustrun att vägra sin man könsumgänge”, skrev Nyström, men tillade 
att det vore lika orätt av mannen att kräva könsumgänge utan att använda 
preventivmedel.30

Liksom Henning von Melsteds föredrag anordnades Nyströms tal av 
Sällskapet för humanitär barnalstring. Det hölls i november 1911 och ledde 
till att Nyström anklagades för brott mot preventivlagen. Till sitt försvar 
hävdade Nyström dels att han inte varit medveten om att föredraget annon-
serats off entligt, utan trott att det skulle hållas inför ett slutet sällskap, och 
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dessutom att föredraget syftat huvudsakligen till att motverka sådant som 
”sänker nationen i andligt och kroppsligt afseende”.31 Åhörarna av föredra-
get stödde Nyström och 33 namnunderskrifter samlades in till hans försvar. 
Trots detta blev Nyström dömd att betala 100 kronor i böter.32

Nymalthusianismens genomslagskraft är svårbedömd. Att den inte nådde 
framgång hos makthavare och politiker är tydligt. De nymalthusianska agi-
tatorerna mötte överlag ett stort motstånd: Hinke Bergegren fängslades och 
Sällskapet för humanitär barnalstring motarbetades. Genomslaget hos vanligt 
folk är emellertid svårare att greppa. Å ena sidan fi nns det en hel del som ty-
der på att nymalthusianismens rent praktiska aspekter vann gehör – männis-
kor tycks i stor utsträckning ha välkomnat den preventivmedelsupplysning 
som erbjöds – men å andra sidan framstår nymalthusianismens ideologiska 
grunder som alltför teoretiska. Det förefaller osannolikt att människor skulle 
eftersträva kontroll över sitt barnafödande av nationalekonomiska skäl, eller 
i syfte att motverka överbefolkning. Möjligen erbjöd nymalthusianismen en 
rationalisering av barnbegränsandets praktik, sakliga argument som vanliga 
människor kunde använda för att ta spjärn mot sådana moraliska invänd-
ningar mot födelsekontroll som också cirkulerade i samhället.

Rashygieniska argument
Betydligt större genomslag än nymalthusianismen fi ck rashygieniska argu-
ment för födelsekontroll. Som redan har konstaterats vägde rashygieniska 
hänsyn tungt när preventivlagen upphävdes och abortlagen modifi erades 
under 1930-talets andra hälft. Rashygieniska idéer fi ck också ett betydande 
utrymme i befolkningskommissionens arbete.33 

Karin Johannisson förklarar hur sjukdom och ohälsa under 1800-talets 
slut blev ett alltmer utpräglat samhällsproblem. Man såg samhället som en 
kropp – samhällskroppen – vilket innebar att sjukdom och svaghet i en del 
av befolkningen inte uppfattades som ett begränsat problem utan som ett 
problem för hela befolkningen. Runtom i samhället kunde sjukdom iakttas 
och intrycket var att det sjuka i samhället ökade och bredde ut sig. Proleta-
riseringen skapade problem med undernäring, alkoholism och tuberkulos. 
Uppgifter talade om att antalet sinnessjuka ökat med över 100 procent under 
en 30-årsperiod. Könssjukdomar härjade. För att överleva som nation be-
hövde det sjuka i samhället identifi eras och avlägsnas.34 

Det Sverige som de rashygieniska tankegångarna växte fram i var således 
starkt präglat av pessimism och oro inför framtiden. Övergången från det 
agrara till det industriella, från det traditionella till det sekulariserade, skapade 
en tidsanda som både önskade sig tillbaka till det förfl utna och eftersträvade 
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utveckling i vetenskapens namn. Emigrationen, som enligt många tappade 
nationen på sin starkaste befolkning, väckte oro för svenskens ut döende.35 
Som Curt Wallis påpekade under Vita Bandets protestmöte i Sundsvall år 
1908 var detta en risk som ytterligare späddes på av den sjunkande fertilite-
ten. Svensken riskerade att förvandlas till ett utdöende folk.36 Det är i detta 
sammanhang de rashygieniska argumenten för barnbegränsning bör förstås.

I stort sett alla de som propagerade för preventivmedel lutade sig i någon 
utsträckning mot ras- eller arvshygieniska argument. ”Den tanken är kär för 
alla, att människosläktet skall förädlas”, som Frida Stéenhoff  uttryckte det.37 
Det rashygieniska argumentet för barnbegränsning fi ck hos Stéenhoff  tydligt 
visionära uttryck: genom att alla utmärkta egenskaper som fi nns hos män-
niskan förstärktes, i släktled efter släktled, skulle det samhälle som uppstod 
fl öda av hälsa, styrka, intelligens och skönhet, alltmedan grymheten genom 
utgallring började försvinna.38 Hos andra agitatorer tog sig emellertid de ras-
hygieniska tankegångarna dystrare och mer domedagsmättade uttryck. Man 
såg framför sig vad som skulle hända om utvecklingen fortsatte på samma sätt 
som dittills; om proletariatet fortsatte att få många barn medan de intellektu-
ella fi ck allt färre – hur skulle då samhället se ut efter några generationer?39 I 
Könslagarnas off er skriver Elise Ottesen-Jensen: ”För mänsklighetens välgång 
och lycka är det av ondo att ett farligt arvstoff  får degenerera och förgifta 
kommande släkten i den utsträckning som fallet nu är.”40 Anton Nyström 
talade om risken för ”rasförsämring” och förespråkade att vad han kallade 
”lägre stående människor” skulle antingen undervisas om preventivmedel el-
ler steriliseras.41

Med tiden kom de rashygieniska idéerna att handla mindre om ras och 
mer om en allmän förbättring av människosläktet. Tidsandan förändrades 
och blev optimistisk. Mottot under 1920- och 30-talen var att förändringen 
och modernismen skulle accepteras, inte motarbetas. I denna tappning blev 
rashygienen ett uttryck för framtidsvision snarare än domedagsprofetia.42 I 
Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan kombinerades tankar 
om befolkningens kvalitet med krav på sociala reformer och detta var också 
den linje som drevs av befolkningskommissionen. Man menade att socialeko-
nomiska reformer skulle höja befolkningens kvalitet, inte minst eftersom det 
skulle leda till förbättrad vård och fostran för barnen.43 Rashygieniska argu-
ment byggde inte längre på hot om svenskens utdöende utan på en visionär 
bild av den friska och välmående befolkningen.44
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Feministiska argument
Som redan har konstaterats var preventivmedelspropaganda inget som ut-
märkte den tidiga kvinnorörelsen, utan tvärtom något som den gjorde sitt 
bästa för att motverka. Hjördis Levin hittar inget uttalat stöd från kvinnor 
för nymalthusianismens idéer under den intensivt debatterande period  som 
följde på Knut Wicksells tal i Uppsala år 1880.45 Sophie Adlersparre, som 
var en av den borgerliga kvinnorörelsens frontfi gurer, menade att preventiv-
medlen inte hade potential att frigöra kvinnan och att den som påstod något 
annat enbart försökte ”frigöra de sinnliga lidelserna och göra kvinnan till 
slav under dess förnedrande ok”.46 Fortfarande tjugo år senare, i samband 
med Hinke Bergegrens tal och preventivlagens tillkomst, stod den borgerliga 
kvinnorörelsen fast i sitt motstånd mot preventivmedlen och propagandan för 
födelsekontroll. Följaktligen stödde man också preventivlagens tillkomst.47

Förstår man inte den borgerliga kvinnorörelsens ideologiska utgångs-
punkter kan det vara svårt att förstå dess motstånd mot en person som Hinke 
Bergegren. Bergegren utgick nämligen konsekvent från kvinnors perspektiv 
och kritiserade dessutom män för både deras ovilja att ta ansvar för sina utom-
äktenskapliga barn och för deras oförmåga att agera hedervärt i relation till 
sin hustru.48 Bergegren är starkt ifrågasättande till tidens genusrelationer och 
ger uttryck för en samhällssyn som är förvånansvärt aktuell i sin kritik av 
den manliga, överordnade normen. Som en följd av detta ställningstagande 
rekommenderade han också preventivmedel som gav kvinnan, snarare än 
mannen, kontroll över barnbegränsningen. Således ställde han sig tveksam 
till avbrutet samlag – ”mannen blir så lätt än mer härskare än han redan är” 
– men mer positiv till kondomen, eftersom han menade att den gav kvinnan 
”åtminstone någon kontroll”.49 Mest positiv var han emellertid till mensinga-
ringen, som var en tidig form av pessar: 

Betänk blott vilken frid och lycka den skulle kunna skänka mången kvinna, som 
är olycklig nog att vara gift med en drinkare. Hur vedervärdigt måste det inte 
vara för henne, då han, upplivad av spriten, vill omfamna henne och hon inte kan 
dra sig undan! [...] Det står inte i vår makt att hjälpa henne komma undan dessa 
famntag, men om vi däremot kan visa henne detta medel, som hon själv bestäm-
mer över, och som ger henne åtminstone lugn och trygghet att det ej kan bli barn, 
har vi inte då gjort henne en den största tjänst, befriat henne från gränslös pina 
och ängslan?50

I sina avslutande ord uppmanade Hinke Bergegren män att betrakta sin kvin-
na som sin like, som en ”individ av kött och blod [...] full av rika tankar”, 
liksom att agera med intelligens och pliktkänsla gentemot henne och ”följ-
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derna”. Utslitna och utnyttjade kvinnor blev således, i  Bergegrens retorik, de 
starkaste argumenten för ett ökat preventivmedelsbruk.

Till skillnad från den borgerliga kvinnorörelsen, som uppfattade preven-
tivmedel som ett hot mot kvinnans självständighet, såg vänsterradikala kvin-
nor födelsekontroll som ett medel för utslitna kvinnor att slippa undan det 
ok som alltför många barn innebar.51 Den syndikalistiska agitatorn Hilma 
Hovstedt, som år 1917 publicerade skriften Fattigdom-barnalstring, argumen-
terade utifrån övertygelsen att kvinnors vardag helt enkelt blev eländig när 
hon hade för många barn. Det första och andra barnet var välkommet, men 
när det blev dags för det sjunde eller åttonde väckte det snarare förtvivlan än 
glädje. Varje barn innebar ett ökat lidande, ökade utgifter, ökat arbete och 
ökad kringskärning av kvinnans egna tid. Hovstedt skrev: ”Man förebrår ju 
ofta arbetarkvinnan, och detta inte utan skäl, hennes bristande förståelse för 
alla tidens stora frågor, samt hennes liknöjdhet för allt som rör sig utom hem-
met, men man får dock betrakta kvinnan från det liv hon för och därefter 
döma henne.” Arbetarhustrun dignade under arbete och det arbete hon hade 
att utföra var ”själsdödande”. Tar hon en bok för att läsa, faller den i golvet 
inom tio minuter och hon sover.52 Om de som instiftade preventivlagen, och 
alltså försvårade kvinnors möjlighet att få tillgång till preventivmedelsinfor-
mation, skrev Hovstedt:

Jag tänker att om det varit kvinnor som suttit i riksdagen den gång man genom-
drev preventivlagen, månne det lyckats, eller om de män som då lagstiftade tagit 
ett par dagars semester, gått in i våra barnbördshus, talat med de kvinnor som där 
fanns, forskat lite i deras liv, läst deras journaler eller gått ut i fattigkvarteren och 
blickat in i hemmen med de stora barnskarorna, sett all den ohyggliga nöd och 
lidande dessa barn äro utsatta för, skulle de då haft hjärta att stifta denna lag utan 
att då på samma gång ändra livsförhållandena för dessa, det är så svårt att fatta.53 

Hovstedt avslutade emellertid sin skrift med en försäkran om att hon inte såg 
en minskning av barnantalet som arbetarens viktigaste fråga; viktigare var att 
minska fattigdomen. Klasskampen var viktigare än kvinnokampen, viktigare 
än frågan om preventivmedel. Hovstedts avslutande sidor är en uppmaning 
till arbetarkvinnor att organisera sig, liksom männen redan för länge sedan 
gjort: ”Kvinnor, hur länge ämna ni att dröja?”54

Den norska feministen och preventivmedelsförespråkaren Katti Anker 
Møller utformade sin propaganda med en klar feministisk vision för ögo-
nen. I en text som översattes till svenska år 1919 argumenterade hon för att 
kvinnor skulle lära sig att behärska ”befruktningsakten” för att därigenom 
förmå staten att uppmärksamma mödrarnas situation och därefter visa sin 
uppskattning gentemot mödrarna genom att förbättra deras levnadsvillkor. 
”Är det rimligt”, argumenterade Møller, ”att allt arbete vi utför med våra 
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organ skall vara lönande för oss med undantag för det arbete vi utföra med 
könsorganen?”55 Att vara mor var ett arbete och skulle avlönas som ett sådant, 
menade Møller. Som medel i kampen förordade hon födelsekontroll: ”Endast 
en makt har överlämnats oss: herradömet över livets källor. Med denna makt 
kan vi göra vår vilja gällande [...] Vi måste lära oss behärska befruktningen, så 
att den aldrig äger rum med mindre än att vi själva önska det.”56 Därigenom 
skulle moderskapet erhålla den position det förtjänade i samhället och kvin-
nor skulle värderas efter sin verkliga arbetsinsats för samhället.

Ytterligare en kvinna som såg preventivmedlen som en räddning för 
kvinnor var Elise Ottesen-Jensen. Under 1920-talet var Ottesen-Jensen verk-
sam som skribent för bland annat de socialistiska tidningarna Arbetaren och 
Brand. Dessutom publicerade hon under perioden tre böcker.57 Även om 
Ottesen-Jensen genomgående satte klass före kön menade hon att rätten till 
födelsekontroll var en specifi k kvinnofråga; det var en kvinnofråga trots att 
”många kamrater menar att det fi nns ingen kvinnosak för en socialist. Endast 
en mänsklighetssak.”58 Rätten till födelsekontroll var en kvinnosak, enligt 
Ottesen-Jensen, eftersom det var kvinnan som födde barn, som blev ”bunden 
vid vaggan” under fl era år, som satte livet på spel och fi ck ”off ra sin hälsa och 
kraft”. Därför menade hon också att ansvaret för barnantalet måste ligga på 
kvinnan, istället för på mannen, och att kvinnor måste lära sig hur de själva 
kunde skydda sig mot graviditet. Denna upplysningsverksamhet förhindra-
des dock av preventivlagen, som Ottesen-Jensen vände sig mot med kraft.59

Ottesen-Jensen beskrev preventivlagen som en lag av män, mot kvinnor: 
”Ty vad veta väl de män, som sitta lugnt och tryggt i sina riksdagsstolar, vad 
det vill säga att föda en människa till världen!”60 I boken Könslagarnas off er 
från 1928 visade Ottesen-Jensen på den dubbelmoral som blev preventiv lagens 
konsekvens. Lagen dömde till exempel den person som spred könssjukdomar 
hårt, men hindrade samtidigt människor från att få adekvat information om 
hur spridandet av könssjukdomar kunde förebyggas. På samma sätt dömdes 
den som utförde abort till straff arbete, samtidigt som preventivlagen hindrade 
spridandet av förebyggande preventivmedelsupplysning. Abortlagen verkade, 
enligt Ottesen-Jensen, på samma sätt. Inte förrän en kvinna själv försökt göra 
abort, och därigenom allvarligt skadat sig själv, tilläts läkare ingripa.61 Elise 
Ottesen-Jensen var under 1920-talet agitator snarare än sexual upplysare. Som 
sexualupplysare blir Ottesen-Jensen inte verksam förrän under 1930-talet, i 
och med grundandet av RFSU.62
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Klasskampsrelaterade motiv
En i propagandan ofta framförd föreställning var den att överklassen lagt be-
slag på barnbegränsande kunskap utan att ha en tanke på att dela med sig av 
den till arbetarklassen. Ottesen-Jensen talade om ”överklassens privilegium 
på vetskap” och lade som bevis fram det faktum  att överklassfamiljerna var 
betydligt mindre än arbetarklassfamiljerna.63 Preventivlagen blev därmed en 
klasslag som man menade slog mot, och hela tiden varit ämnad att slå mot, 
just arbetarklassen.64 Anledningen till detta tillbakahållande av kunskap var 
överklassens behov av arbetskraft i fabrikerna, liksom tillgången på soldater 
i händelse av krig.65  

Just argumentet att överklassen hade speciell tillgång till barnbegränsan-
de kunskap, samtidigt som sådan tillbakahölls från arbetarklassen, förefaller 
ha varit vanligt i socialistisk propaganda för födelsekontroll.66 Den amerikan-
ska historikern Andrea Tone gör ett intressant försök att komma åt verklig-
heten bakom denna föreställning, en verklighet som hon menar sannolikt var 
en annan. För det första är överdrifter en del av propagandans uttryckssätt. 
Allt som sägs i ett propagandistiskt tal stämmer således inte med verklighe-
ten. Dessutom menar Tone att det fi nns andra omständigheter som gör det 
osannolikt att anta att barnbegränsande kunskap avsiktligt undanhölls ar-
betarklassen. Det fanns till exempel preventivmedel för de fl esta plånböcker 
och, menar Tone, ett billigt preventivmedel var inte liktydigt med ett dåligt. 
Avbrutet samlag var till exempel både den billigaste och mest utbredda pre-
ventivtekniken under hela denna studies undersökningsperiod. Tone påpekar 
vidare att reklam för preventivmedel var vanligare förekommande i tidningar 
som riktade sig till arbetarbefolkningen än i tidningar riktade till medel- och 
överklassen.67

Jag har inte gjort vare sig någon detaljerad studie av preventivmedels-
marknaden eller någon systematisk genomgång av tidningsmaterial, och kan 
således varken bekräfta eller vederlägga Tones slutsatser, men mitt intryck är 
ändå att hennes iakttagelser mycket väl kan stämma även för Sveriges del. Det 
kan alltså antas att den utbredda föreställningen att arbetarklassen avsiktligt 
frånhölls kunskap om födelsekontroll var sprungen ur ett känslotillstånd – av 
orättvisa eller frustration – snarare än ur verkliga förhållanden.68 På detta 
tyder dessutom demografi ska studier: under särskilt slutet av undersöknings-
perioden minskade barnafödandet med ungefär samma hastighet inom samt-
liga sociala grupper, vilket antyder att barnbegränsande kunskap vid det här 
laget var förhållandevis demokratiskt fördelad i samhället.69 

Ytterligare ett klasskampsrelaterat motiv som framfördes i preventivme-
delspropagandan var det som låg nymalthusiansmen nära: genom att alstra 
många barn skapade arbetarklassen en situation där konkurrensen om arbets-
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tillfällena blev tuff  och lönerna låga. Barnen i en familj med slutkörda för-
äldrar blev inte heller rätt fostrade: istället för att odla frihetskänsla odlades 
slavanda och slutligen riskerade klasskänslan att domna bort. Ottesen-Jensen 
skrev: ”att de barn som växa upp i sådana hem, skola förstå klassolidaritetens 
bud, är ofta nästan för mycket att kräva.”70 En stark arbetarklass behövde 
starka barn, uppvuxna i friska hem, utan alltför många syskon. Det var så 
arbetarklassen skulle växa sig stark och, så småningom, ta upp kampen om 
hegemonin.

Argument som inte framfördes
Det fi nns också argument för födelsekontroll som inte framfördes, inte ens 
av dem som öppet propagerade för födelsekontroll. Ingenstans kan det exem-
pelvis läsas att kvinnors och mäns subjektiva önskemål kunde användas som 
motiv för barnbegränsning. Att helt enkelt inte vilja ha fl er barn, trots goda 
yttre omständigheter, var inte en inställning som legitimerades av propagan-
disterna. Istället formulerades de fl esta argument med kollektivets bästa för 
ögonen: nymalthusianska argument syftade till att minska överbefolkning, 
och därmed minska befolkningens kollektiva lidande; rashygieniska argu-
ment handlade om att förädla människosläktet, för att på så sätt förbättra 
kollektivets framtidsutsikter; feministiska argument hade visserligen indivi-
duella kvinnor för ögonen, men enbart de utslitna fl erbarnsmödrarna; och, 
slutligen, klasskampsmotivet hade alldeles uppenbart den kollektiva arbetar-
klassen, snarare än arbetarklassindividen, som utgångspunkt. 

Argument som rör kvinnans rätt till sin kropp eller mannens och kvin-
nans rätt att själva utforma sin familj är således helt frånvarande i propagan-
dan. Detta är tidstypiskt och utmärkande för en tidsperiod då kollektivet 
värderades högt på bekostnad av individen. I kapitel 8 kommer jag att studera 
hur enskilda individer motiverade sitt barnbegränsningsbeslut och då också 
titta närmare på om individens värderingar i detta fall sammanföll eller avvek 
från samhällets inställning.

Rekommenderade preventiva tekniker
De fl esta propagandister nöjde sig med att argumentera för tillämpandet av 
preventiva tekniker utan att i någon större utsträckning upplysa om tekni-
kerna som sådana. Ett undantag från denna generalisering var, som redan har 
nämnts, Hinke Bergegren, som beskrev och rekommenderade ett stort antal 
preventiva tekniker i sitt föredrag Kärlek utan barn. Ytterligare ett undantag 
var den nymalthusianske agitatorn Eugen Albán. 
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I ett fl ertal skrifter propagerade Albán för födelsekontroll utifrån i hu-
vudsak nymalthusianska argument samtidigt som han ägnade sig åt både 
sexual- och preventivmedelsupplysning. I boken Födelsekontroll: Teoretiska 
och praktiska anvisningar presenteras ett stort antal preventiva metoder. Var-
mast förespråkade Albán ”kåndångerna” som beskrivs som ”tunna hylsor av 
gummi”. Invändningar som att kondomerna skulle verka negativt på ”de an-
genäma vällustkänslorna” avvisade Albán som ”meningslöst snack”. Albán 
rekommenderade också avbrutet samlag som den enklaste och billigaste åt-
gärden, samt gummihättan, men med den invändningen att denna kunde 
vara svår att placera rätt och krävde instruktioner från läkare.71 

Förutom kondom och pessar, som var de metoder Albán var mest positiv 
till, presenterade och beskrev han också de kemiska medlen, vaginalskölj-
ningar och den så kallade gummislidan. De kemiska medlen bestod av sper-
miedödande medel i olika form (mestadels tabletter och geléer) som skulle 
föras upp i slidan före samlag. Gummislidan, som idag går under namnet fe-
midom och fungerar som en kondom för kvinnor, rekommenderades särskilt 
till kvinnor vars män var alkoholiserade eller som av annan orsak agerade an-
svarslöst i sängen. Visserligen kunde gummislidan upplevas som dämpande 
på ”vällustkänslorna” men, som Albán konstaterade, ”miljoner kvinnor ha av 
tusen andra orsaker fått ge avkall på erotikens delikatess”.72 Albán föresprå-
kade överlag pragmatism före delikatess.

Albáns genomgång av tillgängliga preventiva metoder visar att preven-
tivmedelsteknik var både ett produktivt och experimentellt område under 
perioden. Bland annat nämner Albán inte mindre än sex olika sorters pes-
sar: den redan nämnda gummihättan; metallskyddshättan, som tillverkades 
av silver eller aluminium; stiftpessar som bestod av en gummihätta med ett 
gummistift som skulle föras in i livmodern; obturatorn som inte slöt alldeles 
tätt kring livmodermunnen och därför kunde användas även under menstru-
ationen; silkesrosetten som bestod av en rostfri metalltråd och kunde bäras 
månader i sträck; samt silkestrådpessar som var det pessar Albán varmast 
rekommenderade, särskilt eftersom det kunde användas under en så lång pe-
riod i sträck – vissa kvinnor uppges ha burit silkestrådpessar i två år utan pro-
blem.73 Som ett alternativ till kondom nämnde Albán, i en senare skrift från 
1933, ollonpreservativet som var en kondom som enbart täckte ollonet. Emel-
lertid var det enbart ”några få män som funnit ollonpreservativet lämpligt” 
vilket bör ha gjort dess tid på preventivmedelsmarknaden ganska kortvarig.74 
Detsamma gällde sannolikt gynellaapparaten, som bestod av en metallspruta 
med vars hjälp man sprutade upp ett steriliserande och sädesdödande pulver 
i slidan.75 

Det stora antal preventiva metoder som nämns av Albán visar att preven-
tivmedelsmarknaden var både experimentell och lukrativ under 1900-talets 
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inledande decennier.76 Att en stor del av dessa metoder fanns på marknaden 
under en förhållandevis begränsad period bör inte tolkas som att det saknades 
marknad för preventivmedel, utan snarare ses som ett uttryck för att det ännu 
inte var fastslaget vilka metoder som fungerade i praktiken och vilka som inte 
gjorde det. Fram till 1938 var preventivmedelsmarknaden dessutom till stor 
del oreglerad, såtillvida att det inte existerade några standardiseringar eller 
föreskrivna kontroller av medlens tillförlitlighet, vilket gjorde marknaden till 
först och främst säljarens.77 I 1934 års preventivmedelsutredning konstate-
rades exempelvis att kondomer av samma kvalitet och fabrikat såldes under 
olika varumärken och till kraftigt varierande priser. En dyr kondom behövde 
således inte vara bättre än en billig, även om det givetvis var det intrycket 
som förmedlades till köparen.78 Under en period då off entlig preventivme-
delsupplysning var förbjuden enligt lag blev människors beslutsamma strävan 
att undvika många barn mycket lätt att exploatera. 

Det sista kapitlet i Eugen Albáns bok handlar om abort. De traditio-
nella abortmetoderna fördömdes av Albán eftersom han menade att de var 
antingen livsfarliga eller helt verkningslösa. Istället rekommenderade han 
kvinnorna att vända sig till läkare: ”Det fi nns många godhjärtade läkare, 
som vilja hjälpa”, hävdade han. Albán ger också en kort beskrivning av de 
abortmetoder som tillämpades av läkare, beskrivningar som uppenbart syf-
tade till att instruera kvinnor om hur de kunde göra abort på sig själva. Bland 
annat skriver Albán att det inte var nödvändigt att spruta upp giftiga vätskor 
i livmodern, utan att vanligt vatten åstadkom samma resultat. Användes för 
varmt vatten kunde emellertid skador uppstå.79 På så sätt spreds kunskap om 
olika abortredskap och metoder i samhället, med följden att de illegala abor-
terna möjligen blev säkrare.

Sammanfattningsvis kan preventivmedelspropagandan sägas ha haft två 
syften: dels att via argument av både nymalthusiansk, rashygienisk och femi-
nistisk karaktär bereda väg för en ideologisk och mental acceptans av barn-
begränsning i samhället, och dels att erbjuda de praktiska anvisningar som 
folk behövde för att på ett eff ektivt sätt kunna tillämpa barnbegränsning. En 
större del av propagandisterna nöjde sig med att uppfylla det första syftet, 
kanske av hänsyn till preventivlagens förbud mot att med ord uppmuntra 
preventivmedelsbruk, men ett fåtal ägnade sig också åt explicit preventivme-
delsupplysning. Det var en verksamhet som upprörde både sedlighetsivrare, 
myndigheter och, inte minst, läkarkåren. Hur denna sistnämnda grupp age-
rade i frågan om födelsekontroll ska det handla om i det följande.
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Läkarkåren och barnbegränsningen
Bara ett fåtal av dem som propagerade för preventivmedel var läkare och det-
ta trots att både abort- och preventivmedelsfrågan var ämnen som läkarkåren 
livligt engagerade sig i. Preventivmedelsbruk hörde sexlivet till och på sexu-
alitetens område var det vid den här tidpunkten medicinvetenskapen som var 
den största auktoriteten. Även bland vanligt folk ökade tilltron för medicinve-
tenskap i allmänhet under hela undersökningsperioden, vilket gjorde att den 
stora allmänheten också uppfattade läkarkåren som sakkunnig när det gällde 
frågor om preventivmedel och abort. Detta gör att läkarkårens inställning till 
födelsekontroll blir av stort intresse för denna studie. 

I det följande avsnittet ska läkarkårens offi  ciella inställning till preven-
tivmedel och abort studeras genom ett antal artiklar som skrevs av läkare 
och publicerades i Svenska Läkartidningen, som var organ för Sveriges Lä-
karförbund. Artiklarna publicerades under perioden 1928–1938, vilket var 
den period under vilken födelsekontroll aktivt diskuterades i tidskriften.80 
Det kan omedelbart konstateras att även läkarkåren ansåg att de själva ut-
gjorde auktoriteterna i samhället när det gällde frågor om födelsekontroll. I 
en artikel i en annan tidskrift, Social-medicinsk Tidskrift, gick läkaren Åke 
Berglund så långt att han argumenterade för medicinvetenskapens primat 
över lagstiftningen: ”Lagarna böra sträva efter att anpassa sig efter den natur-
vetenskapligt grundade medicinens krav, ej tvärtom.”81 

Att läkare inte deltog i den propagandistiska verksamheten för ökad 
preventivmedelsanvändning berodde således inte på att läkarnas åsikter på 
något avgörande sätt avvek från propagandisternas. Snarare handlade det 
om ett avståndstagande från propagandans form och uttryckssätt, liksom på 
det faktum att propagandan framfördes av individer som vanligen inte var 
medicinskt utbildade.82 Bilden av propagandisten var mycket negativ bland 
läkare: denne sågs som en person som, i likhet med kvacksalvaren, agerade 
för egen vinnings skull. Genom att utmåla propagandister och kvacksalvare 
som medicinvetenskapens negativa motpol framställde artikelförfattarna den 
egna kåren som både mest kunnig och mest trovärdig. Medan propagandister 
antogs agera utifrån själviska, omoraliska eller politiska motiv var läkarens 
motiv ädla. Emil Bovin uttryckte sin hållning såhär: 

Men ingalunda är det läkarens sak att oinskränkt stå till tjänst med upplysningar 
i alla de fall, där man nu för tiden ombedes att giva befruktningshindrande råd 
och ännu mindre att göra propaganda därför. I våra människovänliga strävanden 
att förebygga lidande och nöd få vi veta akta oss att gå så långt, att vi utrota livet 
självt.83
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Det kan givetvis vara en tillfällighet, men Bovins övergång från ”pro-
paganda” till ”våra människovänliga strävanden” förmedlar ändå ett intryck 
av att han ser propagandan som ovänlig mot människan – ett omdöme som 
knappast kan betraktas som smickrande. Det är också värt att notera Bovins 
förbehåll mot en alltför genomgripande barnbegränsning. Läkarkårens insats 
bestod i att förebygga lidande, inte i att utrota livet. Ett undantag från denna 
negativa värdering av propagandan utgjordes emellertid av Johan Almkvist, 
som i en serie artiklar i Svenska Läkartidningen presenterade fl era av de per-
soner som aktivt arbetat för ett ökat preventivmedelsanvändande i Sverige, 
däribland både Knut Wicksell och Frida Stéenhoff . Tonen i artiklarna är neu-
tral – det är således inga hyllningstal – men erkännande.84

Att läkarkåren var negativ till propaganda betydde således inte att den 
var negativ till preventivmedel. Läkarkåren var en yrkesgrupp som på mycket 
nära håll såg de faktiska behoven av födelsekontroll. De mötte de utslitna 
kvinnorna, vars kroppar bar spår av alltför många graviditeter, och de despe-
rata och ogifta kvinnorna, vars kroppar bar på barn de inte kunde tänka sig 
att behålla. Möten av detta slag, mellan läkare och kvinnor, blev under bör-
jan av 1900-talet så vanliga att även skönlitterära författare tog upp dem till 
behandling. I Hjalmar Söderbergs Doktor Glas från 1905 beskrivs en kvinnas 
besök på doktorns mottagning såhär:

Åter var här i dag en liten kvinna, som grät och tiggde och bad, att jag skulle 
hjälpa henne. Jag känner henne sedan fl era år. Gift med en liten tjänsteman, fyra 
tusen om året eller något sådant, och tre barn. Barnen kommo slag i slag de tre 
första åren. Sedan har hon varit förskonad i fem eller sex år, hon har vunnit igen 
en smula hälsa och krafter och ungdom, och hemmet har hunnit ordna sig, resa 
sig litet efter olyckorna. Knappt om brödet naturligtvis, men det går ändå, tycks 
det. – Så med ens är olyckan där igen.

Hon kunde knappt tala för gråt.
Jag svarade naturligtvis med den vanliga utanläxan, som jag alltid läser upp 

i liknande fall: min plikt som läkare, och aktningen för människoliv, också det 
spädaste.

Jag var allvarlig och obeveklig. Så måste hon då gå till sist, skamsen, förvirrad, 
hjälplös.

Jag annoterade fallet; det var det adertonde i min praktik, och jag är likväl icke 
kvinnoläkare.85

Söderbergs historia illustrerar en verklighet där gravida kvinnor allt oftare 
sökte läkarhjälp för att få abort. Riskerna med att utföra aborten på sig själv, 
eller gå till en så kallad kvacksalvare, var de fl esta kvinnor medvetna om, och 
med den växande tilltron bland vanligt folk för medicinvetenskapen framstod 
ofta läkarhjälp som det tryggaste och bästa alternativet för en ofrivilligt gra-
vid kvinna. De fl esta läkare var därmed också uppmärksammade på den nöd 
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som låg bakom kvinnors önskemål om abort. Åke Berglund redogjorde för 
hur dessa möten kunde väcka motstridiga känslor hos läkaren och göra hans 
inställning till abortfrågan alltmer komplicerad: ”Han kan icke gärna undgå, 
att för varje gång försöka på nytt upptaga sin ståndpunkt till revision.”86 

Att läkarkåren hade ett specifi kt ansvar för frågan om födelsekontroll 
var således de läkare som skrev artiklar i läkartidningar överens om. Läkare 
måste intensivare delta i arbetet för en sundare sexualsyn, menade exempel-
vis Emil Bovin, medan Gösta Lundh gick ännu längre och hävdade att ”det 
[var] läkarna och endast läkarna” som både kunde och skulle hjälpa män-
niskor tillrätta i denna fråga.87 Att preventivlagen upphävdes var därmed en 
tvingande åtgärd, menade de fl esta läkare.88 När befolkningskommissionens 
förslag till revision av preventivlagen presenterades år 1937 blev således mot-
tagandet hos centralstyrelsen för Sveriges Läkarförbund positivt. Endast en 
ledamot, J.P. Edwardsson, reserverade sig mot centralstyrelsens positiva utta-
lande.89 Också när preventivlagen instiftades nästan trettio år tidigare ställde 
sig en stor del av läkarkåren tveksam till att begränsa människors tillgång till 
preventivmedelsinformation, medan medicinalstyrelsen å andra sidan stödde 
preventivlagens tillkomst. Som Karin Johannisson har noterat, illustrerar 
ett sådant glapp mellan den medicinska eliten och de praktiserande läkarna 
hur konkreta möten med utsatta kvinnor faktiskt påverkade läkarkåren, och 
gjorde den mottaglig för en mer tillmötesgående och pragmatisk inställning 
till livets realiteter.90

Behovet av större öppenhet i sexual- och preventivmedelsfrågor motive-
rades i läkartidskrifter med utgångspunkt i två ställningstaganden. För det 
första konstaterade man att preventivmedel skulle fortsätta användas, oavsett 
vad man ansåg om saken från myndighetshåll, och att det då var bättre att 
informationen kom från sakkunnigt håll. För det andra var man överens om 
att preventivmedelsanvändande var bättre än att kvinnorna gjorde abort, för 
i aborterna såg man en verklig samhällsfara. Men för att ta preventivmedels-
frågan först: De läkare som skrev i Svenska Läkartidningen var överens om 
att det var lönlöst att förespråka avhållsamhet (på det sätt som läkare som 
skrev äktenskapsrådgivningslitteratur gjorde), eftersom folk alltid skulle hitta 
sätt för att undvika barn utan att för den sakens skull undvika sex.91 Detta 
ställningstagande hade sin grund i läkarnas syn på människan som en drifts-
varelse. Till skillnad från författarna av äktenskapsrådgivningslitteratur, som 
ju ofta betonade att sexualdriften både kunde och borde kontrolleras, ansåg 
läkartidningarnas skribenter att sexualdriften var just en drift och att den 
måste ges utlopp som en sådan även då barn inte var önskade.92 Därför skulle 
preventivmedel alltid fi nnas och sannolikt också fortsätta vara en lukrativ 
marknad för skojare, åtminstone så länge preventivlagen hindrade läkarkåren 
från att arbeta aktivt för och med preventivmedelsupplysning.
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Det andra ofta framförda argumentet var att preventivmedelsupplysning 
uppfattades som ett nödvändigt medel i kampen mot de illegala aborterna.93 
Läkarna tycks ha sett preventivmedel och abort som två alternativa och 
ömsesidigt uteslutande metoder för barnbegränsning. Kvinnor gjorde abort 
därför att de inte hade kunskap om preventivmedel, menade man. Så snart 
kvinnor fått information om preventivmedel antogs de inse det positiva med 
att förebygga istället för att avbryta och aborterna skulle därmed i stort sett 
upphöra. Från kvinnornas perspektiv var emellertid inte förhållandet mellan 
preventivmedel och abort så enkelt, vilket kommer att diskuteras längre fram 
i avhandlingen.

I stort sett alla läkare uttalade sig fördömande om abort. Också i de fall 
då man erkände sympati för kvinnan ställde man sig starkt kritisk till abort. 
Liv uppkom i och med befruktningen, argumenterade man, och att släcka ett 
fosterliv var därmed lika förkastligt som att släcka ett människoliv. Läkarkå-
rens särskilda ansvar för upprätthållandet av liv gjorde att läkarna uppfattade 
abort som oförenligt med sitt kall: deras uppgift var ju att rädda, inte släcka, 
liv.94 Det etiska dilemma som uppstod när fara förelåg för moderns liv skulle 
emellertid lösas genom att fostret aborterades. Detta var dock det enda un-
dantag fl ertalet läkare sade sig vilja göra.95

Nära till hands i alla medicinvetenskapliga resonemang kring barnbe-
gränsning låg de rashygieniska argumenten. De fl esta var överens om vikten 
av en kvalitativt stark befolkning och i likhet med preventivmedelspropagan-
disterna såg många därför rashygienen som ett starkt argument för en aktiv 
och medveten preventivmedelsupplysning. Gösta Lundh uttryckte det såhär: 
”Rashygienens idé vilar på den grundtanken att fortplantningen skall vara 
underkastad människans fria vilja. Därmed är också det första steget taget till 
en mera medveten planlagd barnalstring genom ett rationellt urval av goda 
föräldrar.”96 Man föreställde sig således att bara människor fi ck kunskap om 
arvets betydelse så skulle de som antogs få sjuka barn frivilligt avstå från att 
sätta barn till världen, för samhällets bästa. Detta var också den vägledande 
principen när 1938 års abortlag instiftades: abort vid fara för moderns liv, och 
vid risk för ”undermålig avkomma”, legaliserades.97 

Det är viktigt att framhålla att inte alla läkare hade samma inställning 
till dessa frågor. De läkare som kom till tals i kårens tidskrifter uttalade en 
enig positiv inställning till sexual- och preventivmedelsupplysning, medan 
man däremot var negativ till abort. Andra läkare, som till exempel de som 
skrev äktenskapsrådgivningslitteratur, intog en annan hållning i sitt idoga 
förespråkande av avhållsamhet. Hjördis Levin har gått igenom läkaresällska-
pets tidskrift Hygiea under perioden 1880–1910 utan att fi nna mer än en 
referens till födelsekontroll. Hon drar därför slutsatsen att frågor om preven-
tivmedel inte ansågs höra hemma på medicinvetenskapens bord.98 Uppenbar-
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ligen hände något i läkarsamhället efter 1910, då Levins studie upphör, och 
1920-talets slut, då fl era av de artiklar som jag har läst publicerades. Denna 
förändring är också uppenbar i medicinalstyrelsens inställning till preventiv-
lagen, som när lagen instiftades var mycket positiv för att vid tidpunkten för 
lagens upphävande vara mycket negativ.99 

Artikelförfattarna var dessutom själva medvetna om den splittring som 
existerade i barnbegränsningsfrågan inom läkarkåren. Flera artiklar vittnar 
om att det bland läkare i allmänhet fanns en utbredd skepsis till både födelse-
kontroll och till läkarkårens särskilda ansvar för frågan. Johan Almkvist skrev 
år 1929 att ”Sveriges läkare hava i stort sett hittills stått ganska indiff erenta 
för denna fråga eller varit mer eller mindre ivriga motståndare till födelsekon-
trollen”. Emellertid tyckte sig Almkvist skönja en förändring i den allmänna 
inställningen ”på allra sista tiden”.100 Fem år senare berättade Otto Gröné, lä-
kare och undervisande lärare på läkarutbildningen, om hur han – till sin egen 
förvåning – upptäckt att många inom läkarkåren ”kände en viss osäkerhet i 
kunskapen om preventivmedlen”.101 Också Åke Berglund konstaterade att 
man ofta kunde höra ”representanter för läkarna helt enkelt förneka läkarnas 
skyldigheter i dessa avseenden”.102 Det kan således antas att det förelåg en viss 
skillnad mellan de läkare som skrev artiklar om födelsekontroll i olika läkar-
organ och den stora massan mer anonyma läkare, vad gäller både inställning 
till, och kunskap om, preventivmedel.

Genom artiklar i läkartidningarna anar man att äktenskapsrådgivnings-
litteraturens romantiska uppfattning om moderskap som det högsta förverk-
ligandet av kvinnlighet, började modifi eras. I läkartidningar från slutet av 
1920-talet och början av 1930-talet problematiseras moderskapet och barna-
födande blir något inte alltigenom gott. I erkännandet av människan som en 
driftsvarelse låg dessa läkare preventivmedelspropagandisterna nära, medan 
de läkare som skrev rådgivningslitteratur representerade ett äldre förhåll-
ningssätt till sexualiteten. De separata målgrupper som äktenskapsrådgiv-
ningslitteraturen, preventivmedelspropagandan och läkartidningarna riktade 
sig till bidrar också till att förklara hur och varför texterna skiljer sig åt, både 
språkligt och innehållsmässigt.
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Sexualupplysningen och rfsu
Nära sammankopplad med preventivmedelsupplysningen var sexualupplys-
ningen. Bristande kunskaper om den egna kroppens reproduktiva funktioner 
gjorde det givetvis avsevärt mycket svårare att ta till sig information om pre-
ventivmedel. Dessutom hängde sexuell okunskap ofta samman med en av-
visande inställning till sexualitet och sexuella frågor i allmänhet, vilket gjorde 
särskilt kvinnors sexuella okunskap till ett problem för dem som verkade för 
en mer ansvarsfull barnalstring.

Lucinda McCray Beier har med hjälp av retrospektiva intervjuer under-
sökt den kunskap som människor i tre arbetarsamhällen i Lancashire hade 
om sex och reproduktion. Hennes slutsats blir att denna kunskap var i det 
närmaste obefi ntlig. Samtliga informanter födda före 1930 uppgav att de ald-
rig hade talat om sex med sina föräldrar. Föräldrars undanhållande av sexuell 
kunskap från sina barn var, enligt McCray Beier, normativ och syftade ytterst 
till att skydda både barnens och resten av familjens respektabilitet. Betydel-
sen av respektabilitet i det tidiga 1900-talets arbetarsamhället kan knappast 
överdrivas, menar McCray Beier, som dessutom betonar respektabilitetens 
nära koppling till kvinnors sexuella beteende. Genom att undanhålla sexuell 
kunskap från sina döttrar hoppades således föräldrar på att bevara fl ickornas 
möjlighet till en respektabel framtid. Under sådana förhållanden där unga 
kvinnor inte hade så mycket annat att visa upp blev den sexuella respektabi-
liteten mycket viktig.103

Det fi nns såvitt jag vet inga svenska studier som motsvarar McCray 
 Beiers, men mycket tyder ändå på att förhållandena var likartade här, åtmins-
tone för vissa samhällsgrupper. Simon Szreter har visat att England utgjorde 
en extrem i Europa i det att fertiliteten sjönk överraskande sent och mestadels 
med hjälp av avhållsamhet och sena äktenskap. Han drar därför slutsatsen 
att England var ett land där okunskapen om födelsekontroll liksom andra 
sexuella frågor var ovanligt utbredd. Sverige, å andra sidan, placerar Szreter 
inom samma demografi ska och sexuella mönster som Europas andra extrem, 
nämligen Frankrike. Frankrike, med sina tidigt fallande födelsetal, uppvisade 
ett mönster präglat av en hedonistisk syn på både inom- och utomäkten-
skaplig sexualitet.104 Szreters identifi ering av Sverige som ett land som följde 
franskt mönster förefaller mig luta alltför mycket på hur familjelivet och 
familje politiken utvecklats i Sverige efter 1960-talet och alltför lite på hur det 
svenska samhället såg ut under fertilitetstransitionen. Ändå är den av Szreter 
uppdragna skillnaden mellan Sverige och England väl värd att poängtera. 
Även mitt intryck är att det svenska samhället under fertilitetstransitionen 
hade en öppnare inställning till sex än vad som var fallet i England.
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Detta innebär emellertid inte att kunskapen kring vare sig sex eller re-
produktion var särskilt utbredd i Sverige. Tvärtom höjdes under 1800-talets 
slut röster från särskilt kvinnopolitiskt håll om vikten av adekvat sexualun-
dervisning för fl ickor. Man uppmärksammade fl era problem i samhället som 
man trodde kunde lösas om fl ickor fi ck bättre kännedom om sin kropp: det 
ökande antalet utomäktenskapliga födslar, den olagliga abortverksamheten, 
det växande problemet med könssjukdomar. Enligt Hjördis Levin såg kvin-
norörelsen sexualupplysningen som ett sätt att medvetandegöra för unga 
kvinnor vad äktenskapligt samliv handlade om och samtidigt informera om 
syfi lis och andra veneriska sjukdomar.105 För många av det sena 1800-talets 
kvinnor blev giftermålet ett traumatiskt sexuellt uppvaknande, illustrerat av 
bland andra författarinnan Victoria Benedictson i samtidsromanen Pengar 
från 1885. För huvudpersonen Selma blev bröllopsnatten den natt då hen-
nes make avslöjades som djur: ”I hela världen fanns ju ingenting av vad hon 
drömt om – ingenting! Lögn, lögn, alltihop! – barnsagor, som man narrades 
tro på och tvingades att glömma.”106

Sexualupplysningens moderna historia i Sverige inleddes under 1900-
talets första decennium med läkaren Karolina Widerströms banbrytande ar-
bete och den första riksdagsmotionen om sexualupplysning år 1908. Wider-
ström argumenterade för i huvudsak två grundsatser: att barn skulle upplysas 
om sexuallivet och fortplantningen redan innan de nådde puberteten och att 
detta skulle ske i ett naturligt sammanhang, helst när barnet själv ställde frå-
gor. Upplysningen skulle vara likartad till både pojkar och fl ickor.107 Sexual-
upplysningens främsta poäng var enligt Widerström att ”ge impuls till själv-
uppfostran”, att alltså lära unga att behärska sina lustförnimmelser. Av detta 
följde att barn skulle upplysas när de fortfarande var ganska små, eftersom 
det för det första skulle vara meningslöst att ”ge impuls till självuppfostran” 
till äldre barn men också för att undvika att väcka missriktade fantasier. När 
barn själva fi ck ställa frågor blev fortplantningen något naturligt och inget 
som väckte opassande associationer. 

Under de följande åren kom sexualhygien att införas på schemat vid 
olika läroanstalter, särskilt fl ickskolor. År 1920, då en enkätundersökning av 
förekomsten av undervisning i sexualhygien genomfördes, uppgav 25 procent 
av de manliga gymnasierna och 87 procent av de högre fl ickskolorna att un-
dervisning förekom. Att det i motsats till Karolina Widerströms föresats var 
i synnerhet fl ickor som erhöll sexualundervisning berodde dels på att fl ickor 
uppfattades som mer utsatta och dels på att sexualundervisningen ansågs 
kunna väcka farliga tankar hos pojkar. I överensstämmelse med tidens bor-
gerliga genusnormer menade man att män hade en starkare och mer aggre-
siv sexualitet, från vilken kvinnor därför behövde skyddas. Kvinnors sexdrift 
antogs å andra sidan vara så låg att det inte antogs föreligga någon risk för 
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att sexualundervisningen skulle verka fördärvande på henne. Med mannen 
förhöll det sig annorlunda – hans fantasi var lättväckt och kunde leda honom 
på villovägar, varför man menade han visserligen skulle förmanas, men inte 
upplysas.108 Den första fullständiga utredningen om sexualundervisning kom 
år 1918 och föreslog att sexualundervisning skulle införas i folkskolans sista 
klass.109 Beträff ande preventivmedel skrev skolöverstyrelsen år 1925 att så-
dana inte fi ck omnämnas i den undervisning som utfördes av lärare. Däremot 
menade man sig inte kunna ha någon åsikt om huruvida läkare borde nämna 
preventivmedel eller inte, i de fall då en sådan var inkallad till skolan för att 
undervisa äldre studenter.110 

Dock var det inte förrän under 1930-talet som ett genombrott för sexual-
undervisningen nåddes. Både sexualfrågan och sexualupplysningsfrågan blev 
föremål för ett växande positivt intresse. Johan Almkvist inledde en kam-
panj för större öppenhet i sexualfrågor och Elise Ottesen-Jensen publicerade 
böcker med krav på förändring. Under decenniets gång växte enighet fram 
i riksdagen kring behovet av en utökad sexualupplysning i skolorna. Skol-
överstyrelsens utredning från 1935 föreskrev en sexualundervisning som, för 
folkskolans del, omfattade basala kroppsliga funktioner, inklusive kunskap 
om befruktning, fosterutveckling och förlossning. Inom Fortsättningsskolan 
skulle det också föreläsas om socialetiska frågor, inklusive samhällets åtgär-
der mot könssjukdomar. Vid inget tillfälle skulle preventivmedel omnämnas; 
däremot skulle det framhållas att sexuallivets mål är fortplantning och att 
avhållsamhet bör iakttas före giftermål.111

Parallellt med att riksdagen diskuterade frågan förekom naturligt-
vis sexual upplysning riktad till allmänheten på privata initiativ. Karolina 
 Widerström fortsatte sitt arbete med föreläsningar för särskilt lärare och lära-
rinnor. Dessutom började fl er kvinnliga läkare ägna sig åt frågan, däribland 
Ada Nilsson, Julia Kinberg och Alma Sundquist.  I Sundsvall tog samma 
kvinnoföreningar som tidigare debatterat sedlighet och barnbegränsning sig 
an frågan om sexualupplysning. År 1909 anordnade den socialdemokratiska 
kvinnoklubben, som stått som arrangör för Frida Stéenhoff s föreläsningar ett 
år tidigare, ett off entligt möte i Folkets Hus på ämnet sexuell hygien. Talare 
var klubbmedlemmen Selma Tärnlund och mötet var, enligt rapporteringen 
i Morgonbris, både välbesökt och mycket uppskattat.112 En resolution som 
bland annat förespråkade preventivmedelsupplysning antogs.113 Vita Bandet 
reagerade å sin sida starkt och beskrev Tärnlunds föredrag som ”samhällsupp-
lösande”. I syfte att motverka Tärnlunds arbete beslöt föreningen att försöka 
få läkaren Julia Kinberg att komma till Sundsvall för ett föredrag. Detta lyck-
ades och senare samma år talade Kinberg över ämnet sexuell hygien i Elim-
kapellet. Man anordnade dessutom en kurs i sexualhygien med Vita Bandets 
ordförande Elin Nilsson som ledare.114 Därefter tycks emellertid både Vita 
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Bandets och socialdemokratiska kvinnoklubbens arbete på sexualupplysning-
ens område ha lagts på is ända fram till 1930-talet, då arbetarkvinnorna åter-
upptog arbetet i begränsad skala.115 

Det är således uppenbart att arbetet med att föra ut sexualupplysning 
till allmänheten bedrevs aktivt även på lokal nivå. För Sundsvalls del kan det 
dessutom konstateras att både arbetar- och medelklassens kvinnor tog ansvar 
för detta arbete, vilket bör innebära att även om de båda grupperna inte var 
överens om vad arbetet borde omfatta, nådde de tillsammans ett stort antal 
kvinnor. Även för denna verksamhet tycks dock kvinnan ha stått i fokus: det 
var framför allt till henne man ville bringa kunskap och upplysning, medan 
mannen snarare skulle hållas borta från sexualupplysningen. 

Vid 1930-talets ingång hade således Sverige utvecklats från att vara ett 
land där allt tal om kroppsliga funktioner uppfattades som osedligt, till ett 
land med en i stort sett positiv inställning till både sexualupplysning och 
preventivmedelsanvändning. När Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 
grundades år 1933 kan detta ses som en logisk fortsättning på det intensifi e-
rade intresset för sexualfrågor i Sverige. Förbundet bildades av bland andra 
Elise Ottesen-Jensen och arbetade för varje människas rätt till ett tillfreds-
ställande sexliv liksom för preventivmedlens självklara plats i alla sexuella re-
lationer mellan kvinnor och män.116 Enligt den första programförklaringen, 
från 1934, var de viktigaste målen att verka för en ökad sexualupplysning 
vid landets alla skolor, att öppna rådfrågningsbyråer runtom i landet, att 
verka för preventivlagens avskaff ande och att arbeta för rätten till abort på ras-
hygieniska, medicinska och sociala indikationer.117 En rådfrågningsbyrå öpp-
nades också i Stockholm år 1933. Till denna kunde människor vända sig med 
allehanda sexuella spörsmål, antingen personligen eller per korrespondens. 
De brev som inkom till RFSU:s rådfrågningsbyrå under 1930-talet kommer 
att analyseras närmare i de kapitel som följer.

Att tala klarspråk
I föreliggande kapitel har de grupper i samhället som antingen talade, eller 
ville tala, klarspråk om födelsekontroll och andra sexuella frågor behandlats. 
Huvudsakligen har det handlat om preventivmedelspropagandan, men även 
läkarkåren och den sexualupplysande verksamheten har studerats. Jag ska 
slutligen diskutera dessa gruppers relationer till varandra samt utreda deras 
respektive förhållande till det respektabla.  
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De läkare som publicerade sig i Svenska Läkartidningen var noga med 
att på olika sätt markera avstånd till preventivmedelspropagandisterna, dels 
som ett sätt att värna om den egna vetenskapliga positionen och dels som ett 
sätt att möjliggöra de samtal om preventivmedel som fördes inom den egna 
kåren. Propagandisterna och läkarna förenades i sitt intresse för preventivme-
delsfrågan, men de hade helt skilda sätt att hantera den på. För att läkarkåren 
skulle kunna upprätthålla både sin sociala ställning och ett kollegialt samtal 
om preventivmedel blev det därför nödvändigt att avgränsa sig från propa-
gandisterna, även om det inte alltid fanns en motsatsställning mellan de båda 
gruppernas åsikter och ställningstaganden. 

Propagandisternas och läkarkårens olika ställning i samhället manifes-
terades bland annat i deras respektive hållning till preventivlagen. Grupperna 
var rörande överens om att lagen borde upphävas, men medan läkarkåren 
(med vissa undantag) åtminstone offi  ciellt sett fann sig i hur lagen begrän-
sade deras arbete, trotsades lagen upprepade gånger av propagandisterna.118 
Att öppet förespråka preventivmedel var inte bara ett lagbrott, vilket defi -
nitivt utmärkte ett icke-respektabelt handlande, utan dessutom i sig ett ut-
tryck för icke-respektabilitet. Elisabeth Elgán har visat hur preventivlagens 
tillkomst huvudsakligen motiverades av att tal om preventivmedel uppfat-
tades som osedligt. Att göra preventivmedel synliga i samhället, bildligt eller 
bokstavligt, uppfattades som sedlighetssårande och kunde inte omfattas av 
ett respektabelt beteende. Det var således ingen slump att de som framförde 
preventivmedelspropaganda vanligen var vänsterradikala som snarast defi nie-
rade sig själva i motsats till det respektabla i samhället.

Jämförs preventivmedelspropagandan, som riktade sig till arbetarklas-
sen, med äktenskapsrådgivningslitteraturen, som vände sig till medelklassen, 
fi nner man både kontraster och likheter. Ett område där samstämmigheten 
mellan propagandan och äktenskapsrådgivningslitteraturen är i det när-
maste total är synen på mannen som i många fall brutal. I preventivmedels-
propagandan liksom i äktenskapsrådgivningslitteraturen målas bilden upp 
av mannen som självisk, hänsynslös, ofta alkoholiserad och överhuvudtaget 
ovillig till att använda preventivmedel. Hinke Bergegren konstaterade att 
”om det verkligen fi nns någon klass-solidaritet, så är den tydligen inskränkt 
till klassens män”.119 I propagandans form blir dessa bilder av oansvariga 
män ett argument för sådana preventivmedel som man menade att kvinnan 
hade kontroll över, huvudsakligen pessar men också sköljningar, gummi-
slida och kemiska medel.120 

Även i uppfattningen om kvinnan som i första hand mamma var pro-
pagandisterna, med några undantag, överens med äktenskapsrådgivnings-
litteraturen.121 När Hilma Hovstedt beskriver kvinnor som gör abort be-
skriver hon kvinnor som ”begå våld mot sin egen natur”.122 Hon menade 
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dessutom, precis som den borgerliga kvinnorörelsen, att kvinnans plats var 
i hemmet, hos barnen.123 Att kvinnor tvingades till förvärvsarbete var orsa-
ken till att barn dog i späd ålder, menade exempelvis Elise Ottesen-Jensen 
år 1926.  Mammas frånvaro från hemmet innebar att barnens hälsotillstånd 
försämrades, medan hennes arbete i industrierna inverkade negativt på det 
barn hon var gravid med.124 Moderskapet blir således ifrågasatt och proble-
matiserat, av både preventivmedelspropagandisterna och läkarkåren, men 
bara i de fall då modern har en stor mängd barn.

Preventivmedelspropagandisterna ifrågasatte således inte i någon större 
utsträckning den föreställning, som vi mötte i äktenskapsrådgivningslittera-
turen, att respektabla kvinnors huvudsakliga uppgift var moderskap. Detta 
innebar också att ingen propagerade för födelsekontroll utifrån perspektiv 
som skulle kunna hota bilden av kvinnan som naturlig mor. Visserligen me-
nar fl era propagandister att kvinnor for illa av alltför många barn men även 
denna uppfattning grundades i föreställningar om det respektabla moder-
skapet. Den kvinna som fi ck för många barn hade nämligen inte en chans 
att vara den mamma hon egentligen ville vara, eftersom all hennes tid gick 
åt till de praktiska göromålen.125 Således var detta att få alldeles för många 
barn lika förödande för kvinnors respektabla genusskapande, som detta att 
inte få några barn alls. I båda fallen misslyckades hon med att prestera ett 
respektabelt moderskap.

Det är intressant att konstatera att den största skillnaden mellan äkten-
skapsrådgivningens författare och preventivmedelspropagandisterna också 
rörde bilden av kvinnan. Genom att förespråka preventivmedel som ett alter-
nativ till avhållsamhet erkände propagandisterna att kvinnor kunde bejaka 
sexualiteten, utan att för den sakens skull vilja ha fl er barn. Den borgerliga 
normen byggde på en bild av kvinnan som passiv inför sexualiteten. Kvinnan 
var en ur moraliskt och andligt hänseende högre stående varelse än mannen 
och var därför inte lika sårbar inför sexuella impulser som man ansåg att 
mannen var. Att förespråka avhållsamhet blev därmed detsamma som att 
göra den kvinnliga normen allmän, att ge moral och andlighet en överord-
nad ställning i förhållande till sinnlighet och sex. Det var denna moral som 
preventivmedelspropagandisterna slog sönder.

Med preventivmedel behövdes inte den så kallade avhållsamhetsmoralen. 
I några meningar viftades den undan av Hilma Hovstedt: ”Denna avhållsam-
hetsmoral har man predikat för människorna i alla tider och med samma 
resultat, människorna har i alla tider brutit mot densamma.”126 Hovstedt såg 
avhållsamhetsmoralen som en del i ett borgerligt moralkomplex, som något 
som arbetarklassen inte hade någon som helst nytta av. Genom att predika 
preventivmedel sade hon tvärtom att det fanns ett behov, även för kvinnor, 
av att kunna ha sex utan att riskera graviditet. Även för Hinke Bergegren var 
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detta en självklarhet. Det är inte sant, menade Bergegren, att kvinnor skulle 
sakna sexdrift – däremot säger de att de gör det: ”Ty det är så himmelskt 
ärbart och sedligt och moraliskt och kvinnligt att säga så. För en  r i k t i g  
kvinna skall detta vara en sak, som hon inte alls förstår. Det är fi nast!”127 Ge-
nom att defi niera kvinnan som i behov av preventivmedel – och därmed i be-
hov av att ha tillgång till vad Bergegren kallade ”kärlek utan barn” – defi nie-
rade preventivmedelspropagandisterna henne som i någon grad självständig 
i relation till sin sexualitet. Därmed undgick hon också den nästintill totala 
passivisering som äktenskapsrådgivningslitteraturen tillskrev henne. Ytterli-
gare en intressant aspekt med både Hovstedts och Bergegrens resonemang är 
att de visar på den medvetenhet som fanns inom arbetarbefolkningen kring 
det respektabla genusskapandet, samtidigt som de både demonstrerade dessa 
normer såsom just borgerliga, och presenterade ett alternativ. Det visar hur 
borgerliga normer var något för arbetarbefolkningen att förhålla sig till, men 
inte nödvändigtvis anamma. 

Ändå, när Bergegren beskriver sin bild av kärleksrelationen, låter det så-
här: ”Jag är viss om att tusen kärliga män ha viskat till sin älskling: ’Du kan 
inte vara så lycklig som jag’, men jag är lika viss, att lika många tusen kvinnor 
tyst tänkt: ’Om du visste, hur lycklig jag är.’ Och sorgligt vore det annars.” 
Män pratar, medan kvinnor tyst tänker. Det blir tydligt att propagandis-
terna, sin radikalitet till trots, var del av samma samhälle som dem som skrev 
äktenskapsrådgivningslitteratur.128 Förhållandet mellan arbetarrörelsens re-
torik och borgerlighetens hegemoniska normer framstår som alltmer kompli-
cerat, något som antagligen speglar det faktum att arbetar- och medelklassen 
levde i samma samhälle, samtidigt som de ansträngde sig för att avgränsa sig 
från varandra. I de fall då arbetarklassen anammade borgerliga normer, som i 
fallet med det respektabla och naturliga moderskapet, kan det antas att man 
gjorde det eftersom dessa normer passade in i den egna gruppens samhälls- 
och människosyn, och därför tilhandahöll värden som arbetarklassen uppfat-
tade som positiva.

Vilket infl ytande kan preventivmedelspropagandan tänkas ha haft över 
människors reproduktiva praktiker? Av fl era orsaker kan det antas ha varit 
förhållandevis stort. Det fanns, för det första, ett utbrett behov av preventiv-
medelsupplysning. Genom att rikta sin verksamhet till arbetarklassen kunde 
propagandisterna också ta arbetarrörelsens organisation till hjälp för att spri-
da sitt budskap. De socialdemokratiska kvinnorna i Sundsvall var påverkade 
av både Frida Stéenhoff  och Hinke Bergegren och detsamma kan sägas om 
andra kvinnoklubbar runtom i landet.129 Flera av de föredrag som refererats 
i föreliggande kapitel publicerades i relativt stora upplagor; Frida Stéenhoff s 
Humanitet och barnalstring från 1905 trycktes exempelvis i 23 000 exemplar. 
Propagandisterna använde också ett språk som arbetarbefolkningen förstod 
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och tilltalades av. Klassretoriken var välbekant och språket var klart och tyd-
ligt. Hera Cook, som analyserat utbredningen av barnbegränsande praktiker 
i England, ifrågasätter föreställningen att barnbegränsande kunskap spreds 
från överklassen och neråt genom samhällshierarkin och argumenterar istäl-
let för att ”birth control information percolated outwards from radical groups 
and from purveyors of erotic literature and condoms”.130 Mycket tyder på att 
Cook har rätt och att preventivmedelsinformation alltså i stor utsträckning 
nådde människor genom just propagandan.

En position mellan äktenskapsrådgivningslitteraturen och preventivme-
delspropagandan intas av sexualupplysarna. Dessa bestod huvudsakligen av 
kvinnliga läkare ur medel- och överklassen och arbetet riktades också, åt-
minstone inledningsvis, mot huvudsakligen unga kvinnor i de övre samhälls-
grupperna.131 Sexualupplysarna använde den bild av kvinnor som framkom i 
äktenskapsrådgivningslitteraturen – den sexuellt okunniga kvinnan som för-
modades ”väckas” av sin make i och med bröllopet – som utgångspunkt för 
ett förändringsarbete som innebar att unga kvinnor skulle bringas kunskap 
om sex och reproduktion innan de uppnått vuxen ålder. Det är möjligt att 
problemet med att unga kvinnor undanhölls sexuell kunskap var begränsat 
till de övre samhällsklasserna och att respektabilitet var mindre knutet till 
sexuell kunskap för arbetarklassens kvinnor än för medelklassens (sexuellt 
agerande var konstituerande för respektabilitet inom alla samhällsgrupper).

Det är under alla förhållanden uppenbart att sexualupplysning riktad till 
arbetarklassens kvinnor hade helt andra mål än den sexualupplysning som 
riktades till medelklassen. När Sundsvalls socialdemokratiska kvinnoklubb 
anordnade ett sexualupplysande föredrag där preventivmedel förespråkades 
riktade man sig till kvinnor som tjänade på att få konkret barnbegränsande 
information. Att arbetarklassens kvinnor fi ck hjälp att ta kontroll över barna-
födandet kan ses som ett medel att öka deras respektabilitet i och med att de 
fi ck färre barn. När Vita Bandet upprördes och kontrade med en föreläsning 
med Julia Kinberg är deras reaktion både logisk och ändamålsenlig. Kin-
berg förespråkade en sexuell fostran vars syfte var att begränsa könsdriften.132 
Hennes föredrag riktade sig således till kvinnor som inte tjänade på att få 
preventivmedelsinformation, eftersom de inte kunde omsätta den typen av 
sexuell kunskap i handling utan att förlora respektabilitet. Det kan antas att 
det också var inom denna grupp av kvinnor som den totala okunskapen om 
sex och reproduktion var utbredd.
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Kapitel sex

Att förebygga graviditet

Jag är mycket känslig och egentligen bär det mig emot att använda skyddsmedel, 
men jag vet, att jag inte utan men för både kropp och själ kan leva avhållsamt, 
helst som jag i sommar kommer att vara tillsammans med min älskade dagligen och 
vi säkert komma att fara ut i vildmarken på tu man hand. Och säg mig den man 
och kvinna som en underbar sommarnatt ute i skogens tysta dunkel kan skiljas åt 
med ett käckt och pojkaktigt: ”God natt!” Inte kan jag det; därtill är jag för mycket 
känslomänniska; därtill älskar jag min blivande make alltför mycket.

Ur brev till RFSU:s rådfrågningsbyrå, 1934.1

Efter att ha studerat det som sades och skrevs om barnbegränsning och 
genus under perioden 1880–1940 har det blivit dags att titta närmare på 

barnbegränsningens mer praktiska sida. Som bland andra Karen Mason har 
konstaterat var fertilitetstransitionen en process som inleddes i och med att 
enskilda kvinnor och män valde att radikalt förändra sitt sexuella beteende.2 
Detta skedde på olika sätt: genom att makar periodvis undvek sex, tillämpade 
avbrutet samlag, eller att de använde något av de nya, mekaniska preventiv-
medlen. Dessutom skedde det i olika grad: avhållsamhet kunde tillämpas 
under olika långa perioder, män kunde välja att avbryta varje eller bara något 
enstaka samlag, och mekaniska preventivmedel kunde på samma sätt till-
lämpas i olika hög utsträckning. Under alla förhållanden var förebyggande 
barnbegränsning något som på ett genomgripande vis kom att förändra mäns 
och kvinnors sexliv, och är därför något som måste studeras i relation till just 
sexualiteten. 

Förebyggande barnbegränsning påverkade dessutom relationen mel-
lan könen.3 Som föregående kapitel har visat uppfattades mannen som den 
sexuellt aktiva parten, i motsats till kvinnor som uppfattades som passiva. 
Denna uppdelning i sexuella roller kan antas spegla ett förhållande där mäns 
sexuella anspråk ägde företräde och kvinnors uppgift huvudsakligen bestod 

••



135

i anpassning.4 När förebyggande barnbegränsning började uppfattas som ett 
attraktivt alternativ, för antingen båda eller en av makarna, skapades emeller-
tid ett förhandlingsutrymme inom vilket sexualitetens förutsättningar kunde 
ifrågasättas. Ett fl ertal forskare har framhållit det sannolika i att kvinnor var 
de som först och mest intensivt upplevde behovet av barnbegränsning.5 Sam-
tidigt var sexualiteten ett område där mäns anspråk dominerade. Det kan 
därför antas att den förebyggande födelsekontrollen var ett område för po-
tentiella konfl ikter, om kvinnan förordade barnbegränsning medan mannen 
föredrog ett regelbundet sexliv utan störande preventivtekniker. Beroende på 
hur långt ifrån varandra makarna stod blev den konfl ikt som eventuellt upp-
stod utagerad i olika hög grad och med olika resultat.

Min avsikt med föreliggande kapitel är att analysera hur enskilda män 
och kvinnor hanterade frågan om förebyggande barnbegränsning. Följande 
frågeställningar kan betraktas som vägledande: Vilka preventivtekniker var 
tillgängliga under perioden och hur utbredda var de? Hur erfor enskilda barn-
begränsande individer de olika teknikerna och hur motiverade de sitt eget val 
av preventivteknik? Hur inverkade relationen mellan könen på tillämpandet 
av förebyggande födelsekontroll? Resonerade män och kvinnor med varan-
dra, eller med någon utomstående, kring frågor om sex och preventivteknik? 

Jag kommer att besvara dessa frågor med hjälp av ett källmaterial be-
stående av 497 brev, tillkomna under perioden 1929–1940 och insända till 
RFSU:s rådfrågningsbyrå i Stockholm. Som framgår av de uppgivna årtalen 
är studien begränsad till 1930-talet även om jag också, med hjälp av tidigare 
forskning, drar trådar bakåt i historien. 1930-talet var det decennium då de 
mekaniska preventivmedlen slog igenom på bred front. Mycket tyder på att 
preventivmedlen började populariseras under 1920-talet, vilket innebär att 
under 1930-talet bör de fl esta människor ha haft en någorlunda god kunskap 
om åtminstone vissa preventivtekniker. De bör också ha varit förmögna att 
resonera kring födelsekontroll i relation till egna värderingar och erfarenhe-
ter. I de brev som inkom till RFSU:s rådfrågningsbyrå var det just detta män-
niskor gjorde, vilket gör rådgivningskorrespondensen till en mycket givande 
källa. Emellertid väcker källmaterialet också frågor. Innan jag tar mig an 
kapitlets olika frågeställningar ska jag därför presentera materialet i närmare 
detalj, för att på så sätt försöka ringa in de människor som skrev till RFSU. 
Dessutom ska jag granska materialet utifrån ett källkritiskt perspektiv. 
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En samling brev
Med en gång kan det fastslås att det inte var vem som helst som skrev till 
RFSU, utan att det tvärtom rörde sig om en specifi k grupp av människor. 
Samtidigt vill jag framhålla svårigheterna i att beskriva brevmaterialet på 
detta sätt. Det fanns inga ramar för exakt vilken information som skulle fi n-
nas med i ett brev; framför allt fanns det inget som sa att man, för att skriva 
till RFSU, var tvungen att lämna ut personlig information om sig själv. I stort 
sett varje brev innehåller datum, ett ärende, samt namn och adress. Därutö-
ver är skillnaderna stora mellan mycket knapphändiga brev och sådana som 
är rika på information. Min poäng är följande redogörelse för brevmaterialets 
sammansättning bör betraktas som en skiss, snarare än som en absolut be-
skrivning. I slutet av avsnittet diskuterar jag urval och källkritik. 

Människorna bakom breven
Breven inkom till antingen Elise Ottesen-Jensen eller RFSU:s rådfrågnings-
byrå under perioden 1927–1940. Eftersom rådfrågningsbyrån inte öppna-
de förrän år 1933 står det klart att brev daterade före denna tidpunkt var 
adresserade till Ottesen-Jensen personligen. Som redan har konstaterats var 
 Ottesen-Jensen en välkänd debattör av sexualfrågor redan under 1920-talet 
och det var i denna egenskap som hon, redan under perioden före RFSU:s 
grundande, fi ck ta emot brev från män och kvinnor som behövde hjälp. Råd-
frågningsbyrån innebar emellertid att brevfrågorna tilltog dramatiskt i antal. 
De brev som ingår i föreliggande studie skrevs i synnerhet under 1930-talets 
mitt: hela 70 procent av breven skrevs under åren 1934–1938.

Ungefär en fj ärdedel av korrespondenterna bodde i städer, vilket kan 
jämföras med att en dryg tredjedel av Sveriges hela befolkning bodde i städer 
år 1935.6 Att bara en fj ärdedel bodde i städer innebär emellertid inte att tre 
fj ärdedelar bodde på landsbygden och försörjde sig genom jordbruk. Kor-
respondensen innehåller tvärtom mycket få brev från rent agrara områden. 
En majoritet av korrespondenterna kom istället från mindre samhällen och 
tätorter. Stockholms stad är förhållandevis fåtaligt representerat vilket san-
nolikt förklaras av att rådfrågningsbyrån var belägen i Stockholm. För de 
Stockholmsbor som ville ha hjälp av byrån var det troligen enklare att gå dit 
personligen än att skriva ett brev. Möjligen kan det resoneras på ett liknande 
sätt beträff ande den mindre andel korrespondenter som kom ifrån städer 
jämfört med de som kom från mindre orter: i städer fanns fl er att vända sig 
till och detta kunde dessutom göras på ett relativt anonymt vis, medan de 
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mindre samhällena hade färre läkare, och andra instanser som människor 
kunde vända sig till, och dessutom mindre möjlighet till anonymitet. 

Korrespondenterna kom från de fl esta landsdelar: drygt hälften av bre-
ven anlände från Mellansverige, medan en knapp tredjedel kom från södra 
Sverige, och 15 procent från norra Sverige.7 Vissa delar av landet måste emel-
lertid betraktas som överrepresenterade. Det gäller till exempel Gävleborg, 
varifrån fl est brev anlände (48 stycken), och Norrbotten, varifrån 34 brev 
kom. Näst efter Gävleborg, Dalarna och Stockholms län var Norrbotten det 
enskilda län varifrån fl est brev anlände. Det är, både med tanke på avstån-
det till Stockholm och på hur glesbefolkade dessa trakter var, överraskande 
att så många brev skrevs från just denna landsända, men kanske är det just 
områdets geografi ska isolering som är förklaringen. Det fanns antagligen inte 
så många andra instanser att vända sig till. I sin avhandling Familjen i gruv-
miljö har Stefan Warg dessutom kunnat visa på en anmärkningsvärd poli-
tisk radikalitet som karakteriserade särskilt de socialistiska kvinnoklubbarna 
i norrbottniska Kiruna och Malmberget.8 Möjligen kan sådana ideologiska 
aspekter bidra till att förklara den stora mängd brev som nådde RFSU från 
Norrbotten. Elise Ottesen-Jensen genomförde dessutom en stor föreläsnings-
resa i norra Sverige år 1937 under viken kännedom om RFSU spreds till-
sammans med information om preventivmedel och sexualitet.9 Under alla 
omständigheter visar de många breven från nordligaste Sverige att människor 
i mer avlägset belägna trakter, från huvudstaden räknat, knappast var mindre 
upplysta än storstadsbefolkningen. Detta var för övrigt också något som Sune 
Åkerman kunde konstatera, i sin studie av barnafödande och barnbegräns-
ning i jämtländska Rätan.10

De fl esta av korrespondenterna var gifta. Särskilt gäller detta de kvinn-
liga korrespondenterna: av dessa uppger hela 66 procent att de är gifta och 
ytterligare 13 procent att de är förlovade eller har fast sällskap. Bland männen 
är 44 procent gifta, medan 32 procent uppger att de är förlovade eller har 
fast sällskap. Bara sex procent av männen och 11 procent av kvinnorna är 
ensamstående.11 Bara knappt 40 procent av korrespondenterna har uppgivit 
sin ålder. Av dessa befi nner sig emellertid de fl esta, ungefär 40 procent, i åld-
rarna 20 till 29 år. Den näst största gruppen, som utgör ungefär en tredjedel 
av breven, är mellan 30 och 39 år. Ungefär 11 procent av korrespondenterna 
är under 20 år. Denna grupp består nästan uteslutande av ogifta kvinnor som 
vill ha hjälp med abort.12 Med utgångspunkt i dessa siff ror kan det antas att 
de fl esta av korrespondenterna är födda under perioden 1890–1910. Utifrån 
dessa siff ror kan också ett par preliminära slutsatser dras. För det första fö-
refaller det sannolikt att människor framför allt vände sig till RFSU under 
början av sin familjebildande period. För det andra är det möjligt att RFSU 
framför allt tilltalade yngre personer, inte enbart för att dessa befann sig i ett 
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tidigt skede av familjebildandet utan också för att dessa i högre grad identi-
fi erade sig med den moderna rationalitet som RFSU stod för. Denna aspekt 
kommer att utvecklas vidare lite längre fram.

Vad gäller korrespondenternas sociala tillhörighet fi nns bara mycket lite 
direkt information. I bara 97 brev (18 procent) nämner korrespondenten sitt 
eget yrke, och i 55 brev (10 procent) nämns partnerns. Trots dessa låga siff ror 
kan det antas att de allra fl esta kom ur arbetarklassen. De brevskrivare som 
uppger sitt yrke tillhör oftast arbetarklassen: de är charkuteriarbetare, fl ot-
tare, grovarbetare, järnarbetare, stenhuggare, textilarbetare, fabriksarbetare, 
verkstadsarbetare och så vidare. Men även de brev som inte innehåller yr-
kesuppgifter beskriver omständigheter som utmärker arbetarklassen mer än 
någon annan samhällsgrupp: de berättar om knapp ekonomi, trångboddhet, 
svårigheter att få maten att räcka, hot om arbetslöshet och andra erfarenheter 
förknippade med en arbetarklasstillvaro.13 I tolv brev nämns yrken som förut-
sätter en längre utbildning, såsom lärare, teologie kandidat och pastor. Dess-
utom fi nns ett mindre antal kontorister, en redaktör och ett par studenter. 
Uppgifter om kvinnligt förvärvsarbete är oerhört sporadiska, men förutom 
en folkskollärarinna och en barnavårdssyster handlar det till övervägande del 
om hembiträden, pigor och sömmerskor.

Andra utmärkande karakteristika hos korrespondenterna är svårare att 
lyfta fram i kvantitativ form. En viktig sådan aspekt är deras livsåskådning. 
Brevsamlingen innehåller i stort sett inga brev från människor som uppger 
sig vara kristna eller kyrkligt aktiva, utan den livsåskådning de ger uttryck 
för är istället sekulariserad och ofta socialistisk. I synnerhet de manliga kor-
respondenterna uttrycker sig ofta på ett sätt som känns igen från den tidiga 
arbetarrörelsens retorik: ett fl ertal brev inleds exempelvis med tilltalet ”Kam-
rat!”. Andra brev beskriver ett partipolitiskt eller fackligt engagemang. Det 
är också vanligt att korrespondenterna uppger att de erhållit information om 
rådfrågningsbyrån från socialistiska tidningar som Arbetaren eller Brand. 
Sammanfattningsvis ger detta ett intryck av korrespondenterna som i hög 
utsträckning politiskt engagerade; den livsåskådning de ger uttryck för är 
socialistisk och därtill i hög grad sekulariserad.

De representerar dessutom en läsande del av befolkningen. Förutom att 
många uppger sig läsa tidningar indikerar kvaliteten på deras skriftspråk att 
de har en viss vana vid att både läsa och uttrycka sig i skrift. I vissa fall är dock 
språket så bristfälligt att det kan antas att korrespondenten bara mycket säl-
lan skrev eller ägnade sig åt läsning, men huvudsakligen handlar det ändå om 
personer med ett någorlunda väl utvecklat skriftspråk. Särskilt i brev skrivna 
av män blir språket ibland formellt på ett ganska invecklat sätt, vilket jag ser 
som en indikator på att korrespondenten tillägnat sig (men inte helt behärs-
kar) den typ av språk som utmärker exempelvis protokollskrivande. 

••



139

Ytterligare ett utmärkande drag hos korrespondenterna – särskilt män-
nen – är deras tro på det vetenskapliga. Många skriver till RFSU för att få 
”vederhäftig” eller ”sakkunnig” hjälp och det är således i dess egenskap av 
expert instans som just RFSU kontaktas. De fl esta som skriver till RFSU an-
ser således att både sexualiteten och reproduktionen bör ordnas på ett ra-
tionellt sätt. I mångt och mycket liknar korrespondenterna de människor 
som beskrivits av Ronny Ambjörnsson i boken Den skötsamme arbetaren. Det 
är personer som tillmäter resonerandet ett egenvärde, som ser resonerandet 
som ett sätt att distansera sig från den oordnade omgivningen, och därmed 
utmärka sig som skötsam. De tar ställning till sin omgivning ”utifrån en 
genomtänkt och på insikt grundad uppfattning”, som Ambjörnsson skriver, 
och de bygger på sin insikt genom läsning, studiecirklar och föredrag.14 Hos 
en majoritet av korrespondenterna förefaller det rationella och vetenskapliga 
ha ersatt religionen som livets huvudsakliga tolkningsram. 

En logisk följdfråga rör den förkunskap i sexual- och barnbegränsnings-
frågor som korrespondenterna gav uttryck för. Man skulle kunna argumen-
tera för att enbart människor med ett specifi kt intresse för sexualfrågor  skriver 
till en organisation med det uttalade syftet att verka för sexualupplysning 
och sexualreform. I brevsamlingen fi nns också en grupp av uteslutande män 
som ger uttryck för ett stort intresse och engagemant för just denna typ av 
frågor. De ställer detaljerade frågor och avslöjar genom sitt sätt att formulera 
sig att de är inlästa på området och att de har infl uerats av sexologisk lit-
teratur. Detta handlar dock om ett fåtal individer och den stora majoriteten 
korrespon denter ger inte intryck av att vara särskilt inlästa på frågor om sex 
och barnbegränsing. I en studie från 1936 visar emellertid Torsten Gårdlund 
att patienterna vid RFSU:s Stockholmsklinik uppvisade en större erfarenhet 
av att använda preventiva metoder än patienter vid både den så kallade Gula 
Kliniken vid Sabbatsbergs sjukhus och Allmänna Barnbördshuset.15 Denna 
skillnad kan sannolikt, i åtminstone någon utsträckning, förklaras av att 
Gula Kliniken var en plats som kvinnor hamnade på efter att ha försökt göra 
abort, medan Allmänna barnbördshuset var en institution som man kom 
till för att föda barn. Förebyggande födelsekontroll var knappast karakterise-
rande för någon av dessa grupper, medan de som å andra sidan vände sig till 
 RFSU:s mot tagning vanligtvis gjorde detta i avsikt att få just preventiv medels-
information. Min slutsats blir därför att korrespondenterna visserligen har en 
rationell syn på både barnbegränsning och sexualitet, vilket gjorde att de såg 
förebyggande födelsekontroll som ett förnuftigt sätt att ordna sitt sexliv på, 
men att detta inte nödvändigtvis behöver innebära att de hade stora kunska-
per på sexualitetens och barnbegränsningens område.

Det är viktigt att komma ihåg att RFSU vid den här tiden hade en folk-
rörelseliknande karaktär. Förbundets framgång efter etablerandet år 1933 
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var i det närmaste omedelbar. På ett år hade man fått mer än 13 000 med-
lemmar, en siff ra som ett år senare hade stigit till 33 000. År 1940 bestod 
RFSU av 65 000 medlemmar. Denna snabba etablering och tillväxt bör ses 
mot bakgrund av både det växande intresset för sexualfrågor och den positiva 
inställning till sexualreform som vid det här laget hade intagits av arbetar-
rörelsen och sedermera också skulle intas av befolkningskommissionen och 
politiska lagstiftare. Särskilt viktigt i sammanhanget torde arbetarrörelsens 
stöd ha varit; det var ett stöd som tidigare preventivmedelsförespråkare, som 
nymalthusianerna, hade fått klara sig utan och som gav RFSU en räckvidd 
som förbundet annars inte haft. Lokala fackföreningar och kvinnoklubbar 
lät kollektivansluta sig till RFSU och efter ett års verksamhet hade RFSU 
tjugo medlemsorganisationer, som till exempel socialdemokratiska kvinno-
klubbar, syndikalistiska lokalföreningar, kvinnogillen och nykterhetsloger.16 
RFSU nådde således en förhållandevis stor del av befolkningen. Genom att 
använda sig av de redan etablerade folkrörelsernas organisation för att sprida 
sitt budskap nådde RFSU emellertid en specifi k del av befolkningen – den 
föreningsaktiva och ofta politiskt organiserade delen.

Urval och källkritisk diskussion
Eftersom RFSU:s rådgivningskorrespondens, i sin helhet, är ett mycket om-
fattande material har jag tvingats till ett visst urval. Den viktigaste kategorin 
som jag har exkluderat ur studien utgörs av det stora antal beställningar av 
särskilt kondomer som inkom till rådfrågningsbyrån. Dessa innehåller ingen 
information utöver själva beställningen och jag har därför bedömt att den 
arbetsinsats, som det skulle innebära att behandla dessa brev, inte står i pro-
portion till vad de hade kunnat tillföra studien. De exkluderade beställnings-
breven är nästan uteslutande skrivna av män, vilket innebär att det fi nns en 
underrepresentation av manliga korrespondenter i studien. Andra brev som 
har exkluderats är sådana som rör andra sexuella frågor än barnbegränsning. 
Jag har emellertid inkluderat ett begränsat antal brev som handlar om an-
nat än födelsekontroll, då jag ansett att dessa ändå beskrivit förhållanden av 
intresse för studien.

Av fi gur 4 framgår vilka ärenden som denna studies korresponden-
ter vände sig till RFSU med. Den största gruppen brev består av män och 
kvinnor som vill ha hjälp med abort. En intressant aspekt i detta fall är att 
abortförfrågningar kom betydligt oftare från förlovade män än från förlo-
vade kvinnor, medan förhållandet för gifta korrespondenter är det motsatta. 
I nästa kapitel kommer omständigheterna kring denna skillnad att disku-
teras närmare. Den näst största gruppen består av män och kvinnor som 
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vill ha hjälp med preventivmedel. Här fi nns, som redan har kommenterats, 
en underrepresentation av manliga korrespondenter. Kategorierna kvinnliga 
respektive manliga sexuella problem rör frågor om sexuell lust och förmåga. 
Dessa brev tjänar framför allt till att belysa hur konstruktioner av kvinnlig 
respektive manlig sexualitet formade korrespondenternas sexliv och därmed 
också deras förhållningssätt till den förebyggande födelsekontrollen. En in-
tressant detalj som framgår av tabellen är att medan män mycket väl kunde 
skriva till RFSU för att ställa frågor om kvinnlig sexualitet, förefaller det ha 
varit mer problematiskt (eller ointressant) för kvinnor att ställa frågor om 
män. De brev som beskriver barnlöshet har framför allt använts för att visa på 
styrkan i konstruktionen av kvinnan som i första hand mor. För de kvinnor 
som inte blir mor framstår detta som en mycket kännbar identitetsförlust. I 
kategorin för övriga ärenden fi nns en spretig grupp av brev som bland annat 
handlar om relationsproblem, mödrahem och den för vissa män viktiga frå-
gan om huruvida fl ickvännen var oskuld när de träff ades eller inte. 

Figur  4. Fördelning av kvinnors respektive mäns ärenden till rådfrågningsbyrån, relaterat 
till civilstånd. 

Förklaringar: G=gift, F=förlovad, OG=ogift, FS=frånskild, ?=civilstånd okänt. Beteckningen 
”ogift” används för personer som saknar stadig partner.
Källa: RFSU:s rådgivningskorrespondens.

Det fi nns givetvis problem med att använda ett material som detta. Ett 
av dem hänger samman med brevskrivandet som kommunikationsform. Bre-
ven har ofta en mycket ärlig och personlig karaktär, men detta hindrar inte 
det faktum att de ofta följde specifi ka modeller. Det existerade en dialog mel-
lan RFSU och korrespondenterna när det gällde just problemformuleringar, 
framställningssätt och ordval. Som framgick av föregående kapitel hade Elise 

Kvinnor Män Totalt
Ärende

G F OG FS ? G F OG FS ? Kvinnor Män

Preventivmedel 71 10 9 38 13 27 90 78

Abort 88 15 29 10 26 41 6 1 1 142 75

Kvinnliga sexuella problem 13 6 8 4 19 12

Manliga sexuella problem 6 8 9 5 0 28

Barnlöshet 19 2 1 2 8 1 24 9

Produktbeställning 3 1 1 1 5 4 7

Könssjukdom 1 8 3 1 1 12

Övrigt 7 1 2 1 5 8 12 2 7 16 29
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Ottesen-Jensen ända sedan början av 1920-talet skrivit i tidningar som Arbe-
taren och Brand och där uttryckt sina åsikter i preventivmedels- och abortfrå-
gan. Ottesen-Jensens åsikter förmedlades också till potentiella brevskrivare 
genom de många och vanligen välbesökta föredrag hon höll runtom i landet. 
Det kan alltså antas att fl ertalet korrespondenter var medvetna om Ottesen-
Jensens ståndpunkter och det är tänkbart att de lät anpassa innehållet i sina 
brev efter detta. Dessutom verkade RFSU i nära samarbete med den relativt 
kortlivade tidningen Populär tidskrift för sexuell upplysning, som behandlade 
sexuella problem och födelsekontroll i en populariserad men ändå vetenskap-
lig form. Tidningen hade en förvånansvärt stor läsekrets och trycktes i unge-
fär 25 000 exemplar.17 Varje nummer innehöll en sektion där brev skickade 
till just RFSU:s rådfrågningsbyrå publicerades och besvarades av medicin-
ska experter. Brev publicerades och besvarades också i RFSU:s medlemstid-
ning Sexualfrågan som började ges ut år 1936 och som innehöll en stående 
sektion med rubriken ”Frågor med svar”. Tidningen var främst tänkt som 
ett kontaktorgan mellan medlemsorganisationer och lokalavdelningar, men 
tycks också ha använts i den utåtriktade verksamheten.18 Genom att RFSU 
på detta sätt publicerade brev skapades modeller både för vilken information 
ett brev skulle innehålla och hur informationen borde presenteras.

Breven skrevs och skickades dessutom till RFSU i ett särskilt syfte. Detta 
syfte var för det mesta att få hjälp i en situation som avsändaren upplevde som 
problematisk och som ibland inkluderade en olaglig abort. I min behandling 
av breven utgår jag från att korrespondenterna är uppriktiga och beskriver 
sin situation så som de upplever den. I ett källkritiskt sammanhang bör det 
dock påpekas att detta kanske inte alltid var fallet: korrespondenterna kan ha 
överdrivit sin situation, avhållit sig från att tillkännage viktig information el-
ler ljugit, om de upplevde att detta kunde gynna deras situation. Majoriteten 
av korrespondenterna är dock ganska nyktra i sitt framställningssätt och ger 
inte intryck av att överdriva sin situation.19

Det som sammanfattningsvis förenar individerna i föreliggande studie 
är en uttalad vilja att ta kontroll över den egna reproduktionen. Detta bör 
emellertid inte ses som något som skiljer ut dem från resten av befolkningen. 
Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att när breven skrevs var fer-
tilitetstransitionen, åtminstone på nationell nivå, i det närmaste genomförd: 
barnafödandet hade minskat kontinuerligt de senaste femtio åren och nådde 
redan år 1933 sin lägsta nivå.20 Även om större delen av Sveriges befolkning 
inte sökte professionell hjälp för att få kontroll över sitt barnafödande är det 
ändå rimligt att anta att de fl esta eftersträvade kontroll, i åtminstone någon 
utsträckning. 

••
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Preventivteknikernas utbredning och 
tillämpning

En majoritet av de brev som hamnade hos RFSU:s rådfrågningsbyrå behand-
lade preventivmedel och abort. Enligt RFSU:s egen statistik över besökande 
till rådfrågningsbyrån år 1947 bestod 57 procent av besöken av personer 
(mestadels kvinnor) som efterfrågade preventivmedelsrådgivning, medan 15 
procent utgjordes av kvinnor som ville ha hjälp med abort.21 Som redan har 
konstaterats var barnafödandet rekordlågt under 1930-talet, med ungefär 1.5 
barn per kvinna, något som dock inte ska tolkas som att människor hade full 
kontroll över sitt barnafödande. Snarare kan det låga födelsetalet förklaras av 
en hög andel barnlösa samt en betydande skillnad mellan fl erbarns- och få-
barnsfamiljer.22 Kunskapsnivån varierade avsevärt när det gällde födelsekon-
trollens praktik, från de som helt saknade kunskap om fertilitetsreglerande 
praktiker till de som var väl insatta i samtliga tillgängliga metoder. Behovet 
av preventivmedelsupplysning var således fortfarande stort i Sverige, vilket 
också de många brev som RFSU:s rådfrågningsbyrå fi ck ta emot är ett ut-
tryck för. 

Figur 5. Sammanställning av tre undersökningar över preventivteknikernas utbredning, 
1933–1935. Procent.

Kommentar: Undersökningarna utfördes mellan 1933 och 1935 på RFSU:s Stockholms klinik, 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm (ABB) och obstetriska kliniken på Sabbatsbergs sjuk-
hus. För RFSU-materialet gäller att enbart en metod redovisats även i de fall där flera meto-
der uppgivits av uppgiftslämnaren. Prioritet har givits i ordningen kondom –  pessar – skölj-
ning/kemiskt  medel – avbrutet samlag.  För materialet från ABB och Sabbatsberg gäller att 
varje uppgiven metod har redovisats, varför summan överstiger 100 procent.
Källa: SOU 1936:59, bilaga 12, s.327.

Använd preventivmetod (av dem som uppgivit att de försökt förebygga graviditet)

har försökt 

förebygga 

graviditet

avbrutet

samlag kondom

sköljning el. 

 kemiskt 

medel pessar

annan

 metod

saknar

uppgift

RFSU:
gifta & ogifta 

(n=886) 94 65,2 26 4,9 3,8

ABB:
gifta (n=142) 54,2 83,1 32,5 14,3 5,2

ogifta (n=39) 61,5 62,5 12,5 8,3 16,7

Sabbatsberg:
gifta (n=187) 58,8 72,7 33,6 30,9 4,5 1,8 5,5

 ogifta (n=220) 75,9 60,5 19,2 34,1 0,6 10,8
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I samband med befolkningskommissionens utredning av sexualfrågan 
genomförde Andrea Andreen-Svedberg och Torsten Gårdlund varsin studie 
av preventivteknikens utbredning. Andreen-Svedberg kartlade de olika meto-
der som fanns tillgängliga för människor under 1930-talet och gjorde dessut-
om en bedömning av metodernas brukbarhet och utbreddhet.23 I Gårdlunds 
studie sammanfattas resultaten från tre mindre undersökningar baserade på 
utfrågningar av patienter vid obstetriska kliniken på Sabbatsbergs sjukhus 
(även kallad Gula Kliniken eller abortkliniken), Allmänna Barnbördshuset 
i Stockholm samt RFSU:s Stockholmsklinik. Samtliga studier genomfördes 
mellan 1933 och 1935.24 Resultaten presenteras i fi gur 5.

Gårdlund betonar att det fi nns fl era möjliga felkällor i undersökningar-
na. För det första noterar han att samtliga studier har gjorts i Stockholm där 
han antar att både kunskapen om och användandet av preventivtekniker är 
större än i övriga landet. Dessutom framhåller han att studierna på Allmänna 
Barnbördshuset och Sabbatsberg endast inbegrep kvinnor som antingen fött 
barn eller aborterat, vilket bör innebära att den eventuella preventivtekniken 
misslyckats för deras del. Detta har, enligt Gårdlund, sannolikt resulterat i en 
underrepresentation av de ”eff ektivare preventivmetoderna” (med vilket han 
troligtvis avser kondom och pessar).25 

Ytterligare en möjlig felkälla i de aktuella studierna är att enbart kvinnor 
tillfrågats.26 Exempelvis framstår det som osannolikt att närmare hälften av de 
tillfrågade uppgivit att de inte använt någon preventivteknik överhuvudtaget. 
Under en period då barnafödandet var så lågt som under 1930-talet kan en 
större andel av befolkningen antas använda någon form av barnbegränsande 
metod. Att närmare häften av de tillfrågade i två av studierna förnekar detta 
indikerar antingen att respondenterna dolt sina barnbegränsande praktiker 
eller att urvalet i de båda studierna är skevt. Tidigare studier har visat på en 
tendens hos särskilt kvinnor att underrapportera bruket av särskilt avbrutet 
samlag, en omständighet som kan bidra till att förklara de anmärkningsvärda 
siff rorna i fi gur 5.27 

Även när det gäller rådgivningskorrespondensen kan en viss skevhet mel-
lan de uppgivna preventivteknikerna misstänkas. I fi gur 6 redovisas de barn-
begränsande praktiker som korrespondenterna använde sig av vid tidpunkten 
för brevskrivandet samt, i de fall då de efterfrågade information om specifi ka 
preventivtekniker, vilka dessa var. Det faktum att RFSU uttryckligen rekom-
menderade människor att använda pessar har sannolikt resulterat i att denna 
preventivmetod är överrepresenterad i rådgivningskorrespondensen. Enligt 
RFSU var pessar ett mycket eff ektivt preventivmedel som också hade den 
för delen att det inte i någon större utsträckning störde själva samlaget – två 
aspekter som båda var viktiga för den sexualmoral RFSU representerade.28 
Ändå tyder allt på att pessar var och förblev en mycket ovanlig preventivme-
tod. 

••
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Figur 6. De preventivmetoder korrespondenterna uppger att de använder, samt de preven-
tivmetoder de efterfrågar.

Kommentar: Denna sammanställning gäller enbart de brev som ingår i föreliggande studie. 
Inför denna har ett stort antal kondombeställningar exkluderats, vilket innebär en kraftig 
underrepresentation av kondomer i siffrorna för önskad preventivmetod. I de fall där en kor-
respondent uppger sig använda fler än en preventivteknik, har samtliga redovisats. 
Källa: RFSU:s rådgivningskorrespondens.

De preventiva metoder och medel som människor hade att välja mellan 
under 1930-talet var huvudsakligen avhållsamhet, avbrutet samlag, kondom, 
pessar och spermiedödande medel. I vilken mån dessa metoder tillämpades 
av de män och kvinnor som skrev till RFSU under 1930-talet, och hur kor-
respondenterna i så fall erfor dem, är ämnet för följande avsnitt.

Sexuell avhållsamhet
En metod som överhuvudtaget inte nämndes i 1930-talets utredningar över 
preventivteknikernas utbredning var den sexuella avhållsamheten. Orsaken 
till detta är antingen att avhållsamhet inte längre tillämpades i syfte att reg-
lera barnantalet eller att 1930-talets utredare inte räknade den som en fertili-
tetsreglerande metod. 

Under alla förhållanden står utredningsmaterialet i stark kontrast till 
ett annat material, äktenskapsrådgivningslitteraturen, där avhållsamhet fö-
reskrevs i syfte att begränsa familjestorleken ända in på 1930-talet. Gunnar 
Inghe, en av RFSU:s företrädare och sakkunnig i 1941 års befolkningsutred-

tillämpad preventivmetod önskad preventivmetod

kvinnor män kvinnor män

avhållsamhet 10 3 2

avbrutet samlag 9 19

kondom 14 39 11

pessar 30 8 35 16

spermiedödande tablett 10 4 2 6

sköljning 5 2 1 2

sterilisering 1 3

pm tillämpas; metod okänd 3 3

totalt 82 80 40 36



146

ning, bekräftade i en artikel från 1936 att sexuell avhållsamhet fortfarande 
rekommenderades som barnbegränsande metod, samtidigt som hans egen 
kritik var skarp: ”Alla dessa skrifter är moderna, de ger uttryck åt den svenska 
kyrkans strävanden av idag och försöker som synes efter bästa förmåga sprida 
ängslan i de ungas sinnen.”29 På en punkt var dock Inghe överens med rådgiv-
ningslitteraturen: han uppfattade sexuell återhållsamhet som ett manligt pro-
blem. Utan att han explicit uttryckte det framgår det tydligt att det var män 
som förväntades lida under den sexuella återhållsamheten medan kvinnor, 
med sin förment lägre sexualdrift, inte antogs fara lika illa.30 Den motsättning 
mellan sedlighetssträvare och preventivmedelsförespråkare som framträdde 
redan under 1880-talet förefaller således, i någon utsträckning, kvarstå ännu 
under 1930-talet. Under förutsättning att Gunnar Inghes karakteristik av 
dem som förespråkade avhållsamhet under 1930-talet stämmer, kan det kon-
stateras att de sedlighetssträvande vid den här tiden i huvudsak utgjordes av 
företrädare för kyrkan. Den äktenskapsrådgivningslitteratur som analysera-
des i kapitel 4 stödjer en sådan karakteristik då de böcker som utkom under 
1930-talet var författade av nästan uteslutande kyrkliga företrädare.31

RFSU:s rådgivningskorrespondens indikerar att sexuell avhållsamhet, 
som en gemensam strategi bland makar för att reglera barnantalet, var myck-
et ovanligt under 1930-talet. Denna brist på empiriska belägg bör dock ses 
mot bakgrund av korrespondensens karaktär och funktion. Till RFSU:s råd-
frågningsbyrå skrev människor som var missnöjda med hur deras samliv och 
barnbegränsningsstrategier såg ut. De individer som levde i en relation där 
båda parter var nöjda med av leva återhållsamt hade således inget behov av 
att skriva till RFSU. Korrespondensen är dessutom tillkommen under 1930-
talet, då alternativ till avhållsamhet fanns och den off entliga hyllningen till 
återhållsamma män hade klingat av. Om ett tidigare brevmaterial hade fun-
nits tillgängligt är det mycket möjligt att det hade uppvisat en betydligt större 
frekvens av sexuell avhållsamhet.

Gemensamt för dem som sade sig utöva sexuell avhållsamhet är att de 
skrev till RFSU i syfte att fi nna alternativ till avhållsamheten. En majoritet av 
dessa var ogifta men förlovade: de hade antingen alldeles nyss inlett en sexuell 
relation eller stod i begrepp att göra det. En förlovad kvinna från Gästrikland 
som år 1936 vände sig till RFSU uttryckte sig såhär: 

Jag har nu i snart två år haft sällskap med en yngling härifrån trakten och vi älska, 
ja nästan dyrka varandra, men vi kunna ej på grund av ekonomiska skäl gifta oss 
ännu på fl era år. Vi ha hittills så gott som helt avhållit oss från sexuellt umgänge 
men nu inse vi själva, att det ej kan fortgå på detta sätt. (Förlovad kvinna, från stad 
i Gävleborg, 1936.) 32 
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Jag har bara hittat fyra brev där avhållsamhet beskrivs som en barnbegrän-
sande metod hos gifta makar; av dessa är det bara i två fall som avhållsamhe-
ten beskrivs som en gemensam strategi. Ett av dessa brev, som kommer ifrån 
en gift man med fyra barn, förtjänar att återges:

En fråga! Hur fi nna på något medel så att min hustru kan lita på att inte bli med 
barn. Har inte vågat något könsumgänge sedan hon fi ck sista barnet 4 år sedan. Vi 
vore därför tacksam om vi kunde få veta något medel som även min hustru kunde 
lita på har ännu inte fått henne att lita till något preventivmedel. Det är förklarligt 
Därför att vi har redan 4 barn ock vi anser att vi inte kan ha fl er barn. Ville gärna 
åter känna oss tillfredställda ock trygga, vilket vi inte kan nu. (Gift man med fyra 
barn, från stad i Uppland, 1934.) 33 

Avhållsamhet av detta slag, där makarna är överens om att avstå från sex 
under fl era års tid, är extremt ovanlig i korrespondensen. Det andra brev där 
ett sådant förhållande beskrivs illustrerar dessutom strategins bräcklighet. I 
detta fall har nämligen kvinnan blivit gravid, och i brevet ber hennes make 
om hjälp till abort: ”Genom återhållsamhet och försiktighet har det gått bra 
hittills. Men nu ser det ut som om min fru åter har kommit i omständighe-
ter.”34

I övriga fall där avhållsamhet uppges som en metod för barnbegräns-
ning är det uppenbart att makarna inte fattat ett gemensamt beslut i frågan. 
Den äktenskapliga samlevnaden  beskrivs i dessa brev som en stridsfråga 
mellan man och hustru, där hustrun gör sitt bästa för att undvika sex och 
därmed risken för en ny graviditet: ”jag törs inte ha något samlag med min 
man men han börjar vist att trötna på mig nu för jag nekar men vad skall jag 
göra”, skriver en 24-årig kvinna med fyra barn.35 Även bland par som ännu 
inte gift sig kunde sexualiteten bli till en stridsfråga, där kvinnan kämpade 
både för att undvika en föräktenskaplig graviditet och för att behålla sin 
respektabilitet: ”Det fi nns inte mycket jag är så rädd för som att bli tvungen 
att gifta mig”, förklarade en 23-årig kvinna från Östergötland.36 Mycket 
tyder på att det var förhållandevis vanligt bland kvinnor att helt enkelt neka 
till samlag i syfte att undvika graviditet.37 De många brev där män beklagar 
hustruns sexuella ointresse antyder exempelvis en sådan strategi. RFSU upp-
skattade att mellan 40 och 60 procent av de svenska kvinnorna var frigida; 
en mer sannolik tolkning av kvinnors sexuella ointresse är emellertid att de 
var fast beslutna att inte få fl er barn och att detta var det enda aktiva de för-
mådde göra för detta syfte.38 Dessutom är det rimligt att anta att kvinnors, 
ofta mycket starka, rädsla för graviditet på ett eff ektivt sätt dämpade deras 
sexuella lust. 

Det fi nns således inga egentliga belägg i korrespondensen för att äk-
tenskapsrådgivningslitteraturens positiva inställning till avhållsamhet som 
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barnbegränsningsmetod skulle återspegla en liknande inställning bland folk 
i gemen. Däremot förefaller äktenskapsrådgivningslitteraturens syn på åter-
hållsamhet som allmänt hälsobefrämjande ha delats av många. Den återkom-
mande rekommendationen i rådgivningslitteraturen var, som sagt, att leva 
ett måttfullt samliv eftersom överdrifter – vare sig det handlade om att ha 
för mycket eller för lite sex – uppfattades som hälsovådliga. En lagom utövad 
återhållsamhet var det som förespråkades, en inställning som fl era av korre-
spondenterna uttryckligen delade. Att ha för mycket sex sågs som potentiellt 
farligt och kanske också som ett symptom på sjukdom. Så här skriver en 29-
årig nygift byggnadssnickare:

Jag undrar om det fi nns något medel mot min åkomma som består utav ett 
ständigt begär efter samlag. Jag har varit gift i sex månader men det ser ut som 
mitt begär hellre tilltager än avtager ty för varje kväll när vi gått till sängs får jag 
riktigt lägga band på mig själv ifall min Fru någon natt skall få vara ifred. (29-årig 
gift byggnadssnickare, från mindre samhälle i Dalarna, 1935.) 39

Förutom att mannen beskriver sin egen sexualitet som en ”åkomma” – som 
något sjukligt – är det intressant att notera hur kvinnans mindre utlevda 
sexual drift uppfattas som helt normal; mannen tycks inte ifrågasätta att 
hustrun vill ”vara ifred” om kvällarna. Men också en alltför långt driven 
avhållsamhet antogs vara skadlig. En förlovad man som skulle befi nna sig 
utomlands under två års tid, skild från fästmön, undrar hur denna långa 
period av celibat ska påverka honom:  ”Är det nu någon som helst risk (fysiskt 
el. psykiskt) att leva ’i celibat’ under denna tid? Jag frågar detta därför att 
jag så ofta hört uttrycket: ’man måste sköta hälsan!’ d.v.s. skaff a sig sexuell 
utlösning”.40 Således förefaller rådgivningslitteraturens rekommendation, att 
ett lagom ofta utlevat sexliv var det bästa för hälsan, ha samstämt med hur 
många människor också uppfattade saken. På så sätt skapades ett särskilt 
förhållningssätt till sexualiteten; man såg den som en drift som borde hållas 
inom vissa gränser, som något potentiellt farligt. Detta förhållningssätt hade 
inte särskilt mycket med barnbegränsning att göra. När en trolovad man från 
Hälsingland skrev att han och fästmön inte brukade ”missbruka könsnjut-
ningen” var detta inte en beskrivning av deras fertilitetsreglerande åtgärder, 
utan ett uttryck för ett förhållningssätt till sexualiteten där överdrifter be-
traktades som riskfyllda.41 

Björn Horgby har påpekat att det skötsamhetsideal som växte fram 
inom arbetarbefolkningen under början av 1900-talet också omfattade sexu-
ell skötsamhet – det vill säga ett visst mått av återhållsamhet.42 Genom att 
leva återhållsamt konstruerade mannen sig själv som skötsam och respekta-
bel. Han signalerade att han ägnade sin energi åt viktigare saker – som sitt 
arbete – och dessutom att han agerade hänsynsfullt i relation till sin hustru.43 
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Det fi nns emellertid en klar skillnad mellan vad som signaleras och vad som 
ageras. Sexualitet var något som levdes ut inom hemmets fyra väggar och 
den enda uppenbara signal till omgivningen om hur sexualiteten hanterades 
var antalet barn. För att uppfattas som en skötsam och respektabel man var 
det således tillräckligt att kunna uppvisa ett begränsat antal barn. Huruvida 
denna begränsning skedde medelst avhållsamhet eller andra preventiva tekni-
ker var både svårt för omgivningen att överhuvudtaget veta och, när det kom 
till kritan, ganska ointressant.  

Avbrutet samlag
Den överlägset mest tillämpade preventivtekniken enligt de av Gårdlund 
sammanställda studierna var avbrutet samlag. Metoden är omtvistad bland 
forskare av fertilitetstransitionen. Vissa menar att det är en metod som alltid, 
eller åtminstone under åtskilliga århundraden, har varit allmänt känd bland 
människor. Angus McLaren skriver att det inte kan fi nnas någon tvekan om 
att avbrutet samlag var en känd teknik för européer redan under 1500-talet.44 
Peter Schneider och Jane Schneider menar att eftersom avbrutet samlag vare 
sig baserades på tillgång till kunskap, material eller redskap var det en metod 
som varje ny generation av män kunde återuppfi nna.45 Att denna kunskap 
om hur graviditet kunde undvikas inte omsattes i praktisk handling förrän 
under 1800-talets slut förklarar dessa forskare med att det inte existerade 
något behov av att begränsa barnafödandet före denna tidpunkt. Det var 
de samhällsförändringar som inträff ade under 1800-talet – huvudsakligen 
kopplade till industrialiseringsprocessen – som drev fram behovet att barnbe-
gränsa. Först då blev tillämpandet av avbrutet samlag en lämplig strategi.46 

Andra forskare menar emellertid att det inte fi nns några belägg för att 
avbrutet samlag varit en allmänt känd metod för barnbegränsning och be-
tonar, som en följd av detta antagande, att fertiliteten började sjunka delvis 
för att avbrutet samlag blev en känd och utnyttjad metod bland breda be-
folkningslager.47 Så menar exempelvis Hera Cook att det inte existerar några 
skriftliga källor från tiden före fertilitetstransitionen som instruerar män i 
hur avbrutet samlag ska genomföras. Den kortfattade text i Första Mose-
bok där Onan låter sin säd spillas på marken erbjuder, enligt Cook, inga 
instruktioner. De personer som var bäst bevandrade i bibeltexterna, nämligen 
prästerna, var dessutom vanligen motståndare till födelsekontroll.48 Etienne 
van de Walle och Helmut Muhsam menar på ett liknande sätt att avbrutet 
samlag måste ses som en kulturell manifestation och alltså inte som en teknik 
som män, oberoende av de historiska och kulturella sammanhangen, kunnat 
uppfi nna av sig själva och därefter tillämpa.49 
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Eftersom mitt källmaterial inte tillåter någon analys av hur utbredd av-
brutet samlag var som preventiv metod före fertilitetstransitionen avstår jag 
från att ta ställning i frågan. Det faktum att preventivmedelspropagandister 
under 1900-talets början beskrev tillvägagångssättet vid avbrutet samlag i 
relativ detalj indikerar att metoden åtminstone inte uppfattades som allmänt 
känd vid denna, förhållandevis sena, tidpunkt.50 Dessutom vill jag framhålla 
vikten av att analysera utbredningen av specifi ka barnbegränsande praktiker 
utifrån ett genusperspektiv. Även om det förutsätts att avbrutet samlag varit 
en känd teknik under fl era århundraden, utan att den för den sakens skull har 
tillämpats i någon högre grad, betyder inte detta att vi kan anta att det inte 
fanns något behov av barnbegränsning före fertilitetstransitionen. Vad som 
däremot kan antas är att det inte existerade något behov av barnbegränsning 
bland män. Avbrutet samlag är en preventivteknik som förutsätter manligt 
engagemang, och dess tillämpningsgrad säger därför något om mäns moti-
vation att tillämpa födelsekontroll. Kvinnors motivation eller behov av barn-
begränsning säger den däremot ingenting om. Först i ett samhälle där män, i 
likhet med kvinnor, uppfattar barnbegränsning som något som är värt vissa 
uppoff ringar blir avbrutet samlag en utbredd barnbegränsande teknik. 

Oavsett hur länge avbrutet samlag varit en känd preventivmetod kan det 
konstateras att den var mycket utbredd under 1930-talet. Som fi gur 5 visar 
uppgav 65 procent av patienterna på RFSU:s Stockholmsklinik, 83 procent 
av de gifta patienterna på Allmänna Barnbördshuset och 72 procent av de 
gifta patienterna på Sabbatsbergs sjukhus att de försökt förebygga gravidi-
tet med hjälp av avbrutet samlag. Mycket tyder dessutom på att den andel 
par som använde avbrutet samlag i själva verket var ännu större. Gårdlund 
konstaterar att ”allmänheten i stor utsträckning icke betraktar coitus inter-
ruptus som en preventiv åtgärd”, vilket bör innebära att en viss andel av dem 
som uppgivit att de inte använt någon preventivteknik alls i själva verket har 
använt avbrutet samlag. Även fl era internationella studier visar att underrap-
portering av avbrutet samlag är vanligt. För en del kvinnor var det omöjligt 
att medge att de överhuvudtaget varit delaktiga i att förebygga graviditet, 
medan andra reserverade begreppet prevention för mekaniska metoder, så-
som kondom och pessar, och således inte räknade in avbrutet samlag bland 
preventivteknikerna. Ytterligare kvinnor menade att avbrutet samlag utöva-
des av mannen, och inte av dem själva.51 Det var dessutom karakteristiskt 
för den här typen av undersökningar, genomförda under decennierna kring 
1930-talet, att bara fråga kvinnor om deras barnbegränsingsstrategier. Det är 
mycket möjligt att man kommit fram till andra resultat om man också hade 
tillfrågat männen.52

Ytterligare en intressant slutsats, som kan dras utifrån Gårdlunds sam-
manställning, är att det framför allt var bland gifta makar som avbrutet sam-
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lag var vanligt. Samma förhållande gäller för korrespondenterna, även om 
siff rorna för dessa är mycket mindre: av de som uppger att de använder sig av 
avbrutet samlag är nitton gifta och sju förlovade.53 Detta säger något om av-
brutet samlag som metod. För det första krävde avbrutet samlag att mannen, 
och inte bara kvinnan, önskade undvika graviditet. Ogifta män var knappast 
likgiltiga inför risken för graviditet, men sannolikt var gifta män medvetna 
om denna risk i ännu högre grad. Därmed var de också mer angelägna om att 
aktivt anpassa sitt eget sexuella beteende. För det andra var avbrutet samlag 
en metod som, för att upplevas som trygg och därmed fungera tillfredsstäl-
lande för både man och kvinna, förutsatte en relation präglad av tillit och 
ömsesidig respekt. Det är därför mer sannolikt att metoden användes i re-
lationer där makarna var gifta, och således hade känt varandra ett tag, än i 
relationer där parterna var förhållandevis nya för varandra.54  

Under alla förhållanden kan det konstateras att avbrutet samlag var en 
mycket vanlig preventivmetod och att den var det trots ett massivt mot stånd 
från sexualreformistiskt och läkarvetenskapligt håll.55 Andreen-Svedberg 
dömde till exempel ut metoden såsom osäker, svårgenom förbar och bero-
ende av mannens vilja. I sammanhang där varken pessar eller kondom kunde 
användas menade hon emellertid att avbrutet samlag fyllde en funktion.56 
Läkaren Otto Gröné hyste inget tviviel om att en ”längre tids bruk” av av-
brutet samlag verkade skadligt på ”den kvinnliga organismen”: gynekologer 
uppgavs ha kunnat påvisa en lång rad förändringar i kvinnors könsorgan till 
följd av avbrutet samlag.57 Författarna av rådgivningslitteratur hade också en 
negativ syn på avbrutet samlag, i den mån metoden överhuvudtaget nämn-
des. Schmidt menade till exempel, år 1916, att avbrutet samlag kunde leda till 
att kvinnor drabbades av både nervsmärtor, epilepsi och hysteri.58 

Simon Szreter och Kate Fisher har genom retrospektiva intervjuer för-
sökt ta reda på hur det kom sig att så många människor föreföll föredra av-
brutet samlag när vetenskaplig expertis talade emot metoden och alternativa 
tekniker dessutom existerade. Den slutsats de drar är att medicinsk expertis 
och ”vanligt folk” talade helt skilda språk när det gällde avbrutet samlag. 
Istället för att uppfatta avbrutet samlag som en osäker och hälsovådlig me-
tod, såg människor den som både eff ektiv och naturlig.59 Även i RFSU-kor-
respondensen fi nns exempel på att människor använde avbrutet samlag och 
var nöjda med det. En man skrev att ”jag är på 43:dje året har aldrig användt 
annat förbyggande medel i den äktenskapliga samlevnaden och det har hittils 
aldrig mistlyckats.”60

De fl esta som skrev till RFSU var dock missnöjda med metoden. Detta 
ligger som redan har framhållits i materialets natur, men förstärks också av 
det faktum att RFSU uttryckligen motsatte sig både avbrutet samlag och 
avhållsamhet till förmån för ”mer moderna” metoder. Denna inställning bör 
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rimligen ha färgat av sig på RFSU:s anhängare och dessutom påverkat hur 
korrespondenterna valde att formulera sig. Flera korrespondenter, särskilt 
kvinnor, är missnöjda med metoden eftersom den har visat sig vara otill-
förlitlig. I kvinnornas brev fi nns här en ton av uppgivenhet, samtidigt som 
man anar en övertro från männens sida på den egna förmågan att verkligen 
avbryta samlaget i tid: 

min man har alltid lovat sköta sig, men kan ej alls. (Gift kvinna med fem barn, från 
oidentifi erad ort, 1938.) 61

Vi ha inte använt några preventivmedel men min man säger var gång att han 
förstår inte hur det kan bli. (31-årig gift kvinna med fyra barn, från stad i Kalmar 
län, 1936.) 62

Min man är alldeles nere även förstår ej att jag kunnat bli, då han alltid är försik-
tig. (37-årig gift kvinna med åtta barn, från samhälle i Norrbotten, 1936.) 63

Min man skulle första åren vi var gifta medelst det så kallade ”avbrutna samlaget” 
skydda oss för för många barn, men då vi som sagt fått tre och det på fem år [...] 
insåg vi ju att det ej var tillräcklig säkerhetsmetod. (27-årig gift kvinna med tre 
barn, från mindre samhälle i Östergötland, 1936.)64

I en majoritet av breven handlar emellertid invändningarna inte om att meto-
den upplevs som osäker – utom i de fall där det bevisligen misslyckats – utan 
istället om att metoden skulle vara antingen sexuellt otillfredsställande eller 
direkt hälsovådlig. En 59-årig typograf härledde till exempel sin impotens 
från att han länge tillämpat avbrutet samlag: ”Undertecknad [...] har under 
fl era år lidit av nästan fullständig impotens. Jag inbillar mig att denna för-
slappning möjligen bero på ett 30-årigt användande av coitus interruptus.”65 
En kvinna från Dalarna bekymrade sig för att deras tillämpade preventiv-
metod hade skadat hennes make: ”min man lider av nervös huvudvärk och 
just det var orsaken till att jag besökte Fru Jensen, han har alltid varit mycke 
påpasslig, hela ansvaret har vilat på honom, han behövde så väl få slippa 
det”.66 En 27-årig byggnadssnickare ger uttryck för en liknande attityd: ”vill 
ej förstöra min käraste med att låta säden avgå utanför slidan för jämnan, det 
är ju påfrestande för båda parters nervsystem med detta ständigt aktande [...] 
Har läst att kvinnan blir ju lidande genom att ej få komma i beröring med 
säden.”67 Denna uppfattning, att kvinnan for illa genom att inte komma i 
kontakt med mannens säd, framhölls av bland andra den tidigare introdu-
cerade brittiska läkaren Marie Stopes vars böcker översattes till svenska. Jag 
har inte funnit några belägg för liknande föreställningar hos svenska läkare; 
däremot avvisades de uttryckligen av åtminstone den nymalthusianske pre-
ventivmedelspropagandisten Eugen Albán.68 
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Många uppfattade alltså avbrutet samlag som en osäker och i något 
avseende hälsovådlig metod. Dessutom uppfattades den som otillfredsstäl-
lande för i synnerhet kvinnor. Preventivmedelspropagandister antog ofta att 
avbrutet samlag var en metod som lämnade kvinnor otillfredsställda och i 
viss utsträckning var detta en oro som också korrespondenterna upplevde.69 
Kvinnor skriver emellertid inte själva och beklagar sig över att de inte blir 
tillfredsställda när mannen använder avbrutet samlag, utan detta är en oro 
som uteslutande existerar hos de aktuella männen: 

jag känner endast skam när jag själv når fysisk tillfredsställelse, medan hon är 
helt otillfredsställd; att hon är det dömer jag av den ansträngning som det kostar 
henne att inte bli ’sur’ eller brista i gråt efter ett samlag.  (Förlovad 27-årig man, 
högutbildad, från stad i Malmöhus län, 1935.) 70

Vi har ej använt några preventivmedel utan för att undvika befruktning avbryter 
vi umgänget när jag blir tillfredställd. Finns det någon bot för detta, så att vi kan 
bli tillfredsställda båda två. (Förlovad 25-årig typograf, från Norrbotten, 1936.) 71 

Det är samtidigt intressant att konstatera att männen bara sällan uppgav att 
de upplevde avbrutet samlag som en otillfredsställande metod. Detta var 
alltså en metod som i synnerhet manliga korrespondenter ville undvika, av 
hänsyn till kvinnors sexualitet. Här återkommer äktenskapsrådgivningslitte-
raturens framställning av den respektable mannen som sexuellt hänsynsfull i 
brev från verkliga män, vilket antyder att den hänsynsfulle mannen var något 
mer än bara en konstruktion i 1930-talets samhälle.

Invändningar mot avbrutet samlag fanns alltså, men det ska samtidigt 
framhållas att metoden också uppskattades av många. Med tanke på hur stor 
andel av respondenterna i fi gur 5 som sade sig använda avbrutet samlag kan 
det antas att antalet par som tillämpade metoden, och var nöjda, vida över-
steg det antal som vände sig till RFSU, och var missnöjda. De nöjda var som 
sagt nöjda, och behövde sällan rådgivning. Allt tyder istället på att avbrutet 
samlag fortsatte att vara en populär metod också långt efter det att mekaniska 
preventivmedel blivit allmänt kända. 

Kondom
Under 1920-talet, och i ännu högre grad under 1930-talet, började mekaniska 
preventivmedel bli allt vanligare. Kondomer hade visserligen funnits länge, 
men användningsområdet hade då varit ett annat: före 1920-talet betraktades 
kondomen huvudsakligen som ett skydd mot sjukdomar och sågs alltså inte 
som ett skydd mot oönskade graviditeter. Det blir åter tydligt att ett samhäl-
les barnbegränsande praktiker hänger samman med dess genusregim: först 
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i ett samhälle där män är beredda att i någon utsträckning stå tillbaka för 
kvinnors önskemål blir kondom ett reellt skydd mot graviditeter.72 Följakt-
ligen var det först under 1920-talet, när barnbegränsning var en angelägen 
fråga för de allra fl esta, som kondomer började användas i fertilitetsreglerande 
syfte.

Vid 1930-talets början hade emellertid kondomens funktion breddats till 
att inkludera också förebyggande barnbegränsning. Som framgick av Gård-
lunds sammanställning i fi gur 5 hade kondom tillämpats i ungefär en tredje-
del av fallen där parterna var gifta. Bland ogifta var användandet av kondom 
betydligt lägre: bara 12,5 procent av de ogifta kvinnorna på Allmänna Barn-
bördshuset och 19,2 procent av de ogifta kvinnorna på Sabbatsberg uppgav 
att deras partner hade använt kondom. Skillnaden mellan grupperna kan, i 
detta fall, sannolikt tillskrivas urvalsfaktorer. De ogifta kvinnorna hade ny-
ligen genomgått antingen en förlossning eller en abort, två situationer som 
båda indikerar en stor andel ensamstående kvinnor. Ensamstående kvinnor 
var, för det första, mer motiverade att göra abort. För de ogifta kvinnor som 
befann sig på Allmänna Barnbördshuset kan det, för det andra, antas att om 
graviditeten hade tillkommit i en stabil relation hade paret hade gift sig före 
nedkomsten. Många av de ogifta kvinnorna i Gårdlunds sammanställning 
kan således antas ha varit tillsammans med en man som valt att inte ta ansvar 
för graviditeten, vilket rimligen också indikerar en större ovilja att ta ansvar 
för den förebyggande barnbegränsningen.

Även rådgivningskorrespondensen bekräftar att kondom var ett popu-
lärt och vanligt preventivmedel under 1930-talet. Som framgår av fi gur 6 
var kondom den preventivmetod som fl est män uppgav sig använda. Den 
stora mängd kondombeställningar som kom in till rådgivningsbyrån förstär-
ker bilden av kondomen som en metod många människor var nöjda med. 
1930-talets kondomer var tillverkade av vulkaniserat gummi och uppgavs av 
den tidigare presenterade Eugen Albán vara både starka, smidiga, tänjbara 
och hållbara ur lagringssynpunkt.73 De kondomanvändare som inte skrev till 
RFSU för att beställa fl er kondomer gjorde det emellertid vanligen för att de 
var missnöjda och ville hitta andra alternativ. Invändningarna mot kondo-
merna var i dessa brev fl era: de uppfattades som sexuellt otillfredsställande, 
estetiskt frånstötande, dyra och dessutom potentiellt hälsovådliga. Det allra 
vanligaste klagomålet kom från män och handlade om att kondomen störde 
samlaget:

Då min man försökt använda kondom men säger sig icke vilja använda dessa, ty 
det är otillfredställande, så undrar jag om jag ej kan erhålla några stycken vagi-
nalpessar i några mellanstorlekar och gå till en läkare eller barnmorska här och få 
en inprovad. (Gift kvinna med fem barn, från oidentifi erad ort, 1938.) 74 
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med tanke på det omöjliga i att då använda preventiva medel (möjligen med un-
dantag av kondom, mot vilken jag av naturliga skäl har personlig avsky) rekom-
menderar förf. ett operativt ingrepp (Förlovad pastor från Norrbotten, 1933.)75

Köper bra ”gummi”, men mannen vill ej gärna ha det, hinner ibland ej. (Gift 32-
årig kvinna med ett barn, från Stockholm stad, 1936.) 76

Gummi är ju också av oss känt och prövat, men då, rent ut sagt, vi tycker medelst 
det hela akten är utan njutning, undras om ej fi nns något annat medel, eller sätt. 
(Gift 27-årig kvinna med tre barn, från mindre samhälle i Östergötland, 1936.) 77 

Som framgår av det sista citatet kunde kondomen upplevas som otillfreds-
ställande även för kvinnor, men i stort sett kommer detta klagomål från män. 
Kvinnor kunde å andra sidan uppleva kondomen som estetiskt frånstötande, 
något som exemplifi eras av detta brev: ”jag [hade nog] lust förut men när jag 
måste anbringa tablett själv och såg honnom gå för att sätta på sig gummi Så 
blev det så ’äckligt’ avskräckande att jag mist all lust själv.”78

Många korrespondenter uppfattade dessutom kondomerna som dyra: 
”Det fi nns ju gummivaror men de äro ju så dyra att vi har inte råd att hålla 
oss med sådant”, skrev till exempel en gift tvåbarnsfar från Västerbotten.79 
Som framkom redan i föregående kapitel växlade priset på kondomer avsevärt 
mellan olika varumärken. Kostnaden, 3–20 kronor per dussin, måste under 
alla förhållanden ha utgjort en betungande utgift för en redan ansträngd 
ekonomi. (Som jämförelse kan nämnas att dagslönen för en industriarbetare 
uppgick till drygt fem kronor.)80 Visserligen menade både Sällskapet för hu-
manitär barnalstring och RFSU att kondomer av bra kvalitet kunde användas 
fl era gånger, under förutsättning att kondomen kontrollerades ordentligt ef-
ter användning, men för många familjer var den ekonomiska situationen så 
ansträngd att kondomer ändå uppfattades som alltför kostsamma.81

Andra korrespondenter oroade sig för kondomernas eventuellt hälsovåd-
liga verkan. Det fl orerade uppenbarligen en stor mängd avskräckande histo-
rier om de mekaniska preventivmedlen: en manlig korrespondent har hört 
att ”gummikondomer i längden orsaka livmoderkräfta”, och en annan man 
hade ”någonstädes sett en uppgift om att de skulle vara hälsovådliga för kvin-
nan”.82 Ytterligare en korrespondent hade hört talas om att ”kvinnor blivit 
ofruktsamma efter mycket användande av preventivmedel”.83 Att denna typ 
av historier rörde just kvinnors hälsa kan möjligen tolkas som att det var 
kvinnors sexuella utlevnad som oroade, och som det fanns ett behov av att 
stävja. Både risken för graviditet och den skam som var förknippad med det 
ogifta moderskapet hade under fl era århundraden reglerat kvinnors sexuali-
tet. Med preventivmedlen förlorade dessa regulatorer sin styrka, samtidigt 
som preventivmedlen laddades med skrämmande varningar riktade till just 
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kvinnor. Emellertid är källmaterialet för begränsat för att några slutsatser 
kring dessa berättelser ska kunna dras.  

Med tanke på att preventivlagen, som var i kraft under perioden 1910–
1938, kriminaliserade både off entlig upplysningsverksamhet och marknads-
föring av preventivmedel är det av intresse att titta närmare på hur den handel 
med preventivmedel som ändå förekom såg ut. Lagen riktade sig mot det 
off entliga i verksamheten och inte mot försäljningen och användandet som 
sådant. Det var således tillåtet både att handla med preventivmedel, så länge 
det sköttes diskret, och att tillämpa födelsekontroll, så länge man inte off ent-
ligt uppmuntrade andra att göra detsamma. En relativt omfattande handel 
med preventivmedel bedrevs därmed, trots preventivlagen, under 1930-talet 
och sannolikt också under 1920-talet. Handeln skedde framför allt i sjuk-
vårdsaff ärer, men också i sådana manliga miljöer som tobaksaff ärer och rak-
salonger.84 Preventivlagens förbud mot utställande av preventivföremål efter-
levdes visserligen men hindrade ändå inte handeln från att saluföra sina varor. 
Genom att annonsera sitt utbud med hjälp av rödmålade skyltar, eller att i 
text reklamera för ”gummi”, undkom handeln preventivlagens förbud mot 
off entlig marknadsföring och uppvisning.85 För människor på landsbygden 
såldes preventivmedel av gårdfarihandlare, genom annonser i tidningarna 
och via postorder.86 Sällskapet för humanitär barnalstring distribuerade kon-
domer mot postförskott redan 1911, en verksamhet som också RFSU kom att 
ägna mycket arbete åt. Även i tidningsannonser var försäljare noga med att 
inte direkt upplysa om produkternas verkliga syfte. Preventivlagen förhin-
drade således varken preventivmedelsförsäljning eller marknadsföring. Den 
eff ekt som preventivlagen möjligen hade var att den försvårade för människor 
att få adekvat information om olika preventivtekniker, samt underlättade för-
säljningen av mindre eff ektiva medel.

Pessar
Det preventivmedel som RFSU framför allt förespråkade var pessar. Ett pes-
sar var billigare än kondom, det störde själva samlaget i mindre grad och 
det kontrollerades dessutom av kvinnan.87 Den variant som huvudsakligen 
användes i Sverige, och som rekommenderades av RFSU, var vaginalpessaret. 
Detta hade utvecklats från den tyske läkaren Mensingas så kallade Men-
singaring från 1881 och bestod av en välvd skål av gummi vars kant hölls 
utspänd av en stålfj äder.88 Stiftpessaret, som fördes in i livmodern och på-
minde om det som vi idag kallar spiraler, utvecklades som ett preventivmedel 
under 1900-talets första decennier men hade tidigare använts i behandlingen 
av till exempel kvinnlig infertilitet och livmoderframfall.89 Dessa bedömdes 
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av RFSU som farliga och fi ck aldrig något genomslag i Sverige.90 Utomlands 
förefaller emellertid denna typ av preventivmedel ha varit vanligare.91

Till skillnad från kondomerna blev pessar aldrig någon särskilt utbredd 
preventivmetod. Enligt Gårdlunds sammanställning i fi gur 5 användes pessar 
av minde än fem procent av kvinnorna vid både RFSU:s Stockholmsklinik 
och Sabbatsbergs sjukhus. Försäljningen av pessar var också mycket begrän-
sad. Under 1935 såldes ungefär 1700 pessar i Stockholmsområdet, vilket kan 
jämföras med de 11,5 miljoner kondomer som årligen såldes i Sverige under 
samma tid.92 Andreen-Svedberg menade att pessarets begränsade spridning 
berodde på att så få läkare var villiga att prova ut pessar på kvinnor.93 Att det-
ta var ett problem bekräftas också av rådgivningskorrespondensen: ett stort 
antal människor skrev till RFSU för att få adressen till en läkare som kunde 
prova ut pessar, men gång på gång tvingades RFSU svara att ingen sådan 
läkare fanns i korrespondentens närområde.

Pessar beskrivs ofta som ett specifi kt kvinnligt preventivmedel och upp-
fattades också som ett sådant av korrespondenterna. Av brev från kvinnor 
framgår att information om pessar spreds mellan väninnor och kvinnliga 
släktingar på ett sätt som inte förekom i samband med kondomer eller andra 
former av förebyggande födelsekontroll.94 Ett par särskilt intressanta brev be-
lyser detta:

om Fru Jensen ville hjälpa mig och skicka en hätta, jag har nämligen en vänina 
här som fi ck en sådan av Fru Jensen hon har lovat hjälpa mig med insättningen, 
min ålder är 38 år. Även min syster Dagny skulle gjärna också vilja ha en hätta 
hon har även fått ett barn som vid födelsen vägde 3,5 kg. (Gift 38-årig kvinna med 
ett barn, från stad i Södermanland, 1932.) 95 

Jag är i stort behov av ett ”pessar” om vilket jag har blivit upplyst av min sväger-
ska, som har ett sådant inprovat av Fru Jensen. Nu undrar vi om det vore troligt 
att köpa ett sådant. Hon har provat sitt på mig och tycker att det sitter lika på mig 
som på henne. (Gift kvinna med ett barn, från stad i Dalarna, 1935.)96

Pessar var uppenbarligen ett preventivmedel som kvinnor talade med varan-
dra om. Att de dessutom hjälpte varandra med själva insättningen måste nog 
betraktas som ovanligt, men att det förekom är ändå mycket intressant. Om 
inte annat indikerar det att pessar betraktades som tillhörande en kvinnlig 
kultur på ett annat sätt än vad andra former av förebyggande födelsekontroll 
gjorde. De citerade breven står dessutom i skarp kontrast till den brittiska 
forskning som visar att kvinnor var extremt obekväma med att behöva vid-
röra sina könsorgan och därför föredrog avbrutet samlag eller kondom före 
pessar.97  

Det faktum att pessar aldrig blev särskilt populärt, trots de fördelar som 
metoden onekligen hade, indikerar ändå ett visst motstånd mot metoden 
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som sådan. Det förefaller inte rimligt att pessarets begränsande spridning 
kan förklaras enbart utifrån läkarkårens ovilja att ta del i utprovningen. I 
korrespondensen framkommer visserligen inte särskilt många invändningar 
mot pessar, men detta bör ses mot bakgrund av att pessar var den metod 
som RFSU i första hand förespråkade. Dock uppgav fl era kvinnor att de fi ck 
klåda av det spermiedödande medel som skulle användas tillsammans med 
pessaret. Det kan dessutom konstateras att även om det uppenbarligen fanns 
kvinnor som uppskattade pessar, och kommunicerade detta till sina kvinn-
liga vänner, blev inte pessar ett ”kvinnligt preventivmedel” på det sätt som 
det framställdes av sexualupplysare och preventivmedelspropagandister. Av 
fl era brev framkommer att det var mannen, snarare än kvinnan, som ville att 
pessar skulle användas: ”Min fästman vill inte förlova sig om inte jag skaff a 
mig ett pessaret”, skrev en kvinna år 1938.98 

Att RFSU förespråkade pessar utifrån föreställningen att detta var ett 
preventivmedel som främjade samlaget indikerar att RFSU, i åtminstone 
detta fall, såg på olika preventivtekniker utifrån ett manligt perspektiv. Det 
var mannens upplevelse av samlaget som främjades av pessar (i jämförelse 
med kondom) medan kvinnor å andra sidan tvingades att både förbereda sig 
före samlaget och vidta särskilda åtgärder efteråt. I en intressant skrift av Eric 
Matsner och Ivar Olofsson99 ägnas närmare tjugo sidor åt att beskriva pessar 
som barnbegränsningsmetod, utan att några problem eller olägenheter disku-
teras överhuvudtaget. På en halv sida, i slutet av skriften, nämner författarna 
att kondom kunde användas i nödfall, när kvinnan var fysiskt oförmögen 
att använda pessar: ”[d]essa äro egentligen svåra fall emedan de tvingas att 
använda condom eller det som också kallas gummi, till trots av en möjlig 
aversion till detta skydd.”100 Medan de tjugo sidor som behandlar pessar inte 
med ett ord nämner kvinnors eventuella obehag av pessar, blir mäns aversion 
mot kondom omedelbart uttalad, uttryckt såsom självklar, och normaliserad. 
Pessar framställdes därmed som ett överlägset preventivmedel eftersom det 
gynnade mannens upplevelse av samlaget. 

Innehållet i denna skrift kan naturligtvis bara tillskrivas de berörda för-
fattarna, men mitt intryck är ändå att skriften speglade mer utbredda värde-
ringar i samhället. Pessar var en metod som i stor utsträckning passade män, 
eftersom de slapp både att ta egentligt ansvar för födelsekontrollen och de 
olägenheter som utifrån ett manligt perspektiv var förknippade med avbru-
tet samlag och kondom. Den funktion som pessar tillskrevs av bland andra 
Hinke Bergegren och Elise Ottesen-Jensen, nämligen att det tillät kvinnlig 
kontroll över reproduktionen, förefaller inte ha fått gehör hos korresponden-
terna, även om undantag kan nämnas: en kvinna skrev att  ”[j]ag har insett 
jag måste använda de medel som är tillgängliga för kvinnan, ty min man har 
alltid lovat sköta sig, men kan ej alls.”101 
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Som kommer att diskuteras ytterligare i nästa avsnitt var förebyggande 
födelsekontroll ett område där mannens vilja kan antas ha haft företräde. Det 
respektabla genusskapande som beskrevs i kapitel 4 föreskrev sexuell passivi-
tet för kvinnor, ett ideal som sannolikt var svårt att kombinera med sådana 
aktiva handlingar som pessaranvändande krävde av kvinnor: att gå till en 
läkare, att hantera sitt pessar, att tvingas förbereda sig för sex. På samma 
sätt gjorde föreskrivna normer det svårt för kvinnor att utforma och uttala 
en personlig ståndpunkt i frågor som rörde makarnas sexliv. Det förefaller 
därför rimligt att anta att det i denna fråga var mannens önskemål som hade 
företräde. Som framkommer av korrespondensen föll mannens val, åtmins-
tone ibland, på pessar. I andra fall kan det antas att män föredrog kvinnor 
som inte tog den typ av initiativ som pessarhantering implicerade och därför 
föredrog att själva ta ansvar för födelsekontrollen.102 Att pessar aldrig fi ck det 
genomslag som RFSU hoppades på berodde sannolikt på att kvinnor inte 
ville ta ansvar för barnbegränsningen.103 Som också Hera Cook har betonat 
krävde pessaranvändning en större förändring av genusrelationerna än vad 
andra preventivtekniker gjorde, en förändring som inte alla kvinnor och män 
var beredda att göra.104

Beträff ande både kondom och pessar uttryckte korrespondenterna oro 
över tillförlitligheten. Detta är en oro som inte uttrycks i förhållande till 
avbrutet samlag utan förefaller vara helt förknippad med kondom- och pessar-
användning. Karakteristiskt är att fl era män uppger sig tillämpa avbrutet 
samlag trots att de också använder kondom: ”Jag har under den förfl utna 
tiden änvant [sic] mig av gummi vid sammlagen men trots detta varit så rädd 
att jag inte vågat annat än avbryta sammlaget”, skrev till exempel en man från 
Gävleborg år 1936.105 En kvinna uttryckte sin tveksamhet inför att använda 
pessar såhär: ”jag är mycke ledsen att ej vi kan lita på pessaren, de andra 
 Fruarna är så belåtna”.106 Kate Fisher och Simon Szreter har förklarat det fak-
tum att människor föredrog avbrutet samlag före mekaniska preventivmedel 
med att de sistnämnda uppfattades som just otillförlitliga. De personer som 
Fisher och Szreter har intervjuat menade att när avbrutet samlag misslyckades 
låg felet hos utövaren, det vill säga mannen, medan en trasig kondom enbart 
kunde skyllas på själva metoden. Avbrutet samlag, rätt utövat, uppfattades 
således som en säkrare metod än både kondom och pessar.107

I korrespondensen kan dessutom en mer generell osäkerhet kring be-
fruktningen skönjas: människor var helt enkelt inte säkra på hur stor risken 
för graviditet var i specifi ka situationer. Möjligen förstärktes denna oro av att 
preventivmedelsmarknadens mer kommersiella krafter gjorde sitt bästa för att 
inskärpa samlagets risker hos människor. I en skrift som gavs ut av preven-
tivmedelsförsäljaren Ernst Lönn uppmanade exempelvis Eugen Albán sina 
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läsare att betrakta sperma ”på samma sätt som smittobaciller”.108 Följande 
brevutdrag indikerar en sådan syn på mannens sperma: 

Vid ett tillfälle nyligen, omedelbart efter min frus reglering, råkade jag vid en om-
famning, varvid jag hade kläder på mig (skjorta, kalsonger, byxor) få sädesvätska 
genom kläderna, vilken möjligen fuktade också min fru, som var iklädd endast 
silkescombination. [---] Min hustru, som ju har nästan 4 veckor till nästa regler-
ing, oroar sig, och det skulle lugna henne mycket med ett uttalande av Eder. (Gift 
30-årig man från Stockholm stad, 1935.) 109

I andra brev framkommer en osäkerhet kring vilka villkor som måste vara 
uppfyllda för att befruktning ska ske. Följande brev exemplifi erar en sådan 
situation:

Min fästmös menstruation inträff ade den 21 mars men det var 2 dagar för tidigt. 
Eljest var förloppet normalt, d.v.s. som det brukar vara i vanliga fall. Menstrua-
tionen i april månad inträff ade 22 vilket alltså var något försenad. Dessutom var 
regleringen inte så mörk som vanligt utan hade ungefär samma färg som friskt 
blod, med undantag av 2 mörkare ”delar”, en första dagen o en den 3dje dagen. 
Dessutom kom regleringen ej så ”lätt” som vanligt utan Hon måste med krystnin-
gar hjälpa till. Även mängden var mindre än vanligt. Menstruationen tog ungefär 
lika lång tid som vanligt. [---] Min fästmö tror nu att hon är gravid, och är givetvis 
ytterligt förtvivlad. (Förlovad man från stad i Västmanland, 1936.) 110 

Korrespondenternas rädsla för befruktning handlade sannolikt inte enbart 
om bristande kunskaper, utan bör också tolkas som en konsekvens av den 
situation som de befann sig i. Risken för graviditet förefaller ha varit en stän-
digt närvarande oro för i synnerhet kvinnor. Att korrespondenterna hade fat-
tat ett medvetet beslut om barnbegränsning gjorde dem rimligen också mer 
medvetna om samlagets risker, eller, som en man formulerade det: ”där till 
vore harmen dubbel då man försöker undvika graviditet”.111 På så sätt för-
stärkte, snarare än mildrade, det barnbegränsande projektet människors oro 
för graviditet.

Spermiedödande medel
Innan jag lämnar de olika preventivteknikerna bör några ord sägas om de 
utbredda kemiska medlen. Dessa utgjordes av salvor, tabletter, pulver och 
geléer med uppgiven spermiedödande eff ekt. RFSU rekommenderade att ke-
miska medel användes tillsammans med kondom eller pessar, men avrådde 
uttryckligen från att använda bara kemiskt medel. Även i korrespondensen 
fi nns belägg för att de kemiska medlen inte var särskilt eff ektiva som en-
samt preventivmedel: ”Har förut använt Feminal, o Agenal tabletter. Men 
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har funnit att de äro ej tillförlitliga”, som en kvinnlig korrespondent skrev.112 
Emellertid annonserades denna typ av medel fl itigt i tidningarna och en stor 
mängd människor skrev därför till RFSU för att fråga om dessa medel verk-
ligen var säkra: 

Är det en säkerhet med de tabletter som annonseras så mycket om, att smälta 
i vatten för sprutning eller fi nnes det något annat medel. (Gift kvinna med fem 
barn, mannen arbetare, från mindre samhälle i Östergötland, 1938.) 113

Undertecknad frågar härmed om de i olika tidningar omannonserade Aginal-
tabletterna äro absolut tillförlitliga? Den fi rma som säljer detta preventivmedel 
har ju fått kända personer att uttala sig för desamma, men känner man ändå en 
viss otrygghet därför att fl era fi rmor sålt och fortfarande säljer liknande kemiska 
preparat som visat sig vara rena ”bluff en” och endast säljes för att tjäna pengar på. 
(Man från mindre samhälle i Skaraborg, 1938.) 114 

Kan man med tillförlitlighet använda ”spetontabletter”? Jag har hört dessa tablet-
ter rekommenderas av en läkare såsom varande de enda, som duga och som man 
verkligen kan lita på [...]. (Förlovad kvinna från Stockholm stad, 1933.) 115

Spermiedödande medel i olika former förefaller således ha varit mycket 
vanliga under 1930-talet. Tabletterna var billigare än kondomer och enklare 
att använda än pessar. Dessutom förefaller de ha varit lätta att framställa 
och sälja utan att någon tillförlitlighet behövde garanteras. De räknades inte 
som preventivmedel och omfattades därför inte av preventivlagen. Andreen-
 Svedberg skriver att en mängd olika kemiska medel fanns i handeln men 
hon menade samtidigt att deras tillförlitlighet var begränsad. Den spermie-
dödande eff ekten antogs uppnås med hjälp av medel, exempelvis mjölksyra, 
som gav en sur reaktion i slidan och därmed förstörde spermiernas rörelseför-
måga. Dessutom antogs en barriäreff ekt uppnås med hjälp av fettet eller glyce-
rinstärkelsen som medlen framför allt var uppbyggda av. Andreen- Svedbergs 
sammanfattande omdöme är att medlen var osäkra, söliga att använda samt 
potentiellt skadliga för slemhinnorna. Dock rekommenderade hon att något 
kemiskt medel alltid användes tillsammans med pessar.116  

Spermiedödande medel var således inte särskilt verksamt som enda pre-
ventivmetod. Det är i och för sig möjligt att de kemiska medlen hade en viss 
indirekt eff ekt på fertiliteten, genom att de spred barnbegränsandets idé till 
människor. Särskilt under slutet av 1800-talet bör förekomsten av kemiska 
medel ha varit eff ektivt i att kommunicera till människor att sex inte behövde 
leda till graviditet. Detta gäller givetvis existensen av alla former av preventiv-
medel, men genom att vara så spridda bör spermiedödande tabletter, pulver, 
salvor och geléer i särskilt hög grad ha bidragit till att göra barnbegränsning 
till en accepterad handling.117 De saknade dessutom kondomernas tidiga 
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koppling till prostitution och krävde inte läkarbesök. Rent generellt kan det 
konstateras att förekomsten av preventivmedel i samhället rimligen gjorde att 
människor i högre grad både särskiljde sex från graviditet och tillskansade sig 
en positivare inställning till den förebyggande födelsekontrollen.

Preventivteknik och relationen mellan könen
Barnbegränsning har ofta utmålats som en specifi kt kvinnlig angelägenhet. I 
1930-talets undersökningar av preventivteknikernas utbredning intervjuades 
enbart kvinnliga respondenter och den senare forskningen har fortsatt att 
betrakta barnbegränsning som ett specifi kt kvinnligt intresse.118 Bland 1920- 
och 30-talens reformister bidrog detta fokus på kvinnors särskilda behov av 
barnbegränsande kunskap till att man i hög grad förespråkade preventivme-
toder som kontrollerades av kvinnor, i huvudsak pessar.119 En annan konse-
kvens var att de studier som genomfördes under perioden helt kom att sakna 
perspektiv som gav inblick i hur män erfor barnbegränsningsfrågan. De som 
ledde studierna var å andra sidan vanligen män, en omständighet som sanno-
likt också påverkade undersökningarnas resultat, men på ett annat sätt.  När 
män i auktoritetsställning frågar ut kvinnor i underordnad position, och dess-
utom om en så intim fråga som barnbegränsning, är sannolikheten stor att 
vissa aspekter förtigs eller på annat sätt döljs. Den senare forskningens fokus 
på särskilt kvinnors relation till barnbegränsningen har på samma sätt lett till 
att mäns attityder till familjestorlek och födelsekontroll negligerats.120 

Utgångspunkt för antagandet att barnbegränsning är en specifi kt kvinn-
lig angelägenhet är givetvis det faktum att det är kvinnor som bär, föder, 
ammar och vårdar barn. Det är kvinnors kroppar som slits ut av upprepade 
graviditeter, något som rimligen bör göra kvinnor mer angelägna än män att 
fi nna metoder för att begränsa barnafödandet. Detta är en utgångspunkt som 
också jag ansluter mig till. Ändå är det viktigt att minnas att de två preven-
tivmetoder som var viktigast under fertilitetstransitionens första, avgörande 
fas – avhållsamhet och avbrutet samlag – förutsatte att män, likaväl som 
kvinnor, var angelägna att barnbegränsa. Som framgick i kapitel 4 var manlig 
sexualitet konstruerad som avsevärt starkare än kvinnors; att leva avhållsamt 
antogs därför kräva mer av män än av kvinnor. Avbrutet samlag förutsatte en 
radikal förändring av själva samlaget och ansvaret låg i detta fall helt och hål-
let på mannen. Den inledande nedgången i fertilitet hade alltså varit omöjlig 
om inte män och kvinnor, i någon utsträckning, delat samma inställning till 
sexualiteten och barnalstrandet. Att tolka  barnbegränsning som en uteslu-
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tande kvinnlig angelägenhet blir därför svårt. Föreliggande avsnitt utreder 
hur den förebyggande barnbegränsningen under 1930-talet kan ses som an-
tingen ett område för konfl ikt mellan makar eller som ett gemensamt projekt 
där båda makarna deltog.

Barnbegränsning som ett äktenskapligt konfl iktområde
En orsak till att sexualreformister och preventivmedelspropagandister valde 
att se barnbegränsning som en specifi kt kvinnlig angelägenhet var föreställ-
ningen att kvinnor behövde skyddas från den brutala manliga sexualiteten. 
Som både äktenskapsrådgivningslitteraturen och preventivmedelspropagan-
dan visade uppfattades den manliga sexualiteten ofta som våldsam och ag-
gressiv. Hilde Danielsen, som har analyserat ett retrospektivt intervjumate-
rial, visar att kvinnor ofta uppfattade den manliga sexualiteten som rå även 
när detta inte stöddes av egna erfarenheter: ”Dette synet var så utbreidd at 
kvinner som ikkje hade opplevd denne type mannleg seksualitet sjølve, også 
må ha oppfatta det som ein viktig del av den mannlege seksualiteten.”121 Även 
den senare forskningen har betonat mäns aggressivitet i relation till hustrun. I 
en studie av James Th omas och Susan Williams lyfts ”elaka och våldsamma” 
män fram och Wally Seccombe talar om män som sexuellt impulsiva och 
odisciplinerade.122 

I rådgivningskorrespondensen fi nns ett fåtal berättelser om män som 
agerade aggressivt i relation till sin hustru. Följande utdrag illustrerar detta:

måste uplösa hemmet Därför att mannen var mycket bigiven på rusdryckar, kom 
rusig hem och den dag då det var avlöning, var det jag och mina små som fi ck 
stryk och blev utkörda, ja detta fortsatte i 18 långa år, och jag fi ck slita och arbeta 
över förmågan detta gjorde mig så nervös [...] men jag vågade ta steget ut och 
tänkte då jag gick till sängs om kvällarna, jag tog adjö varje kväll af mina små 
barn, för mig var ej livet något skönt jag sade jag vill dö. Han smög upp många 
nätter och tänkte nog utföra sitt sista krav på mig arma kvinna, men jag sov ej, 
kunde ej såva till sist talade jag med honom då jag var skyddad av polisen, att du 
tar mitt liv, så får du ej gå fri sedan, då blir även du tagen ifrån barnen, sen är det 
andra mäniskor som skall handla med våra barn, häldre låt mig leva, och gå med 
på skiljsmässa det gjorde han till sist (Numera frånskild kvinna med 8 barn, från 
Skåne, odaterat.) 123

min man håller på att långsammt plåga livet ur mig. Det är så att han kräver mig 
varje natt somliga ibland fl era gånger, men jag står inte ut med detta jag lider 
sedan fl era år tillbaka av underlivslidande det tar han ingen hänsyn till. När jag 
vädjar honom blir han vild och hotar mig och barnen till livet jag har fått fl ytt ut 
med barnen många gånger [...] jag är så dödligt rädd för honom jag är så nere jag 
tror jag mister förståndet. (Gift kvinna med tre barn, från mindre stad i Värmland, 
1938.) 124 
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Denna typ av berättelser är emellertid mycket ovanliga i korrespondensen. 
Män som slog och våldtog måste, trots den fokusering som både äktenskaps-
rådgivningslitteraturen och preventivmedelspropagandisterna lade på dem, 
betraktas som otypiska, som undantag. Det fi nns ingenting i rådgivningskor-
respondensen som tyder på att män i allmänhet, eller att ens ett substantiellt 
antal män, skulle ha varit vare sig brutala, likgiltiga i barnbegränsningsfrågan 
eller okänsliga inför sina hustrurs önskemål.125 Mitt intryck är således att 
forskningen i oproportionerligt hög grad har lyft fram bilden av den aggres-
sive mannen.

Vad som ändå gör dessa brev intressanta att uppehålla sig vid är det sätt 
på vilket de besvarades av RFSU. I det svarsbrev som skickades till den se-
nast citerade kvinnan – som uppger sig långsamt bli plågad till döds – valde 
RFSU att inte ta avstånd från mannens beteende utan att istället legitimera 
det genom att argumentera för att han nog hade en stark, men uppenbarli-
gen normal, sexualdrift. Problemet förlades istället hos kvinnan och hennes 
oförmåga att tillfredsställa maken: ”Troligen har han väl en stark sexualdrift, 
och behov av att leva sexualliv ofta. Det tragiska är ju att han inte har träff at 
en partner, med samma starka drift. Han borde dock ta litet hänsyn till Er 
och förstå Er.”126 Detta är ett svar som utifrån dagens måttstock framstår som 
häpnadsväckande okänsligt men som samtidigt, med all tydlighet, illustrerar 
styrkan i konstruktionen av mannen som sexuellt aggressiv och kvinnan som 
sexuellt passiv. Havelock Ellis, som var en av samtidens mest genomslagskraf-
tiga sexologer, beskrev det heterosexuella samlaget som en akt mycket lik 
våldtäkt. I Ellis framställning är det just kontrasten mellan mäns våldsam-
het och kvinnors underlägsenhet som konstituerar det erotiska.127 Detta var 
föreställningar som också cirkulerade i det svenska samhället under 1930-
talet, parallellt med föreställningen att män i högre grad borde anpassa sig 
efter, och ta hänsyn till, sin partner. Exempelvis beskriver Eugen Albán man-
nen såhär: ”Han är alltid i kärleksleken den angripande, som kämpar för att 
övervinna det kvinnliga, naturliga motståndet.”128 Det var föreställningar av 
denna typ som blev manifesta när RFSU tolkade en våldsam mans beteende 
som ”normalt”, medan hans rädda hustru snarare blev ”onormal”.129  

Att detta var förhållanden som gjorde barnbegränsning svårt säger sig 
självt. Kvinnan som citeras i det första brevutdraget ovan – som födde åtta 
barn innan hon begärde skilsmässa från sin våldsamme man – berättar att 
hon överhuvudtaget inte visste hur ett barn kom till, än mindre hur man 
förhindrade dess tillkomst, förrän hon blev upplyst av sköterskorna på sjuk-
huset i samband med åttonde barnets födelse. Mannens kontroll över hennes 
reproduktion hade således varit total.

Men även i brev som beskriver mindre extrema situationer fi nns indika-
tioner på att barnbegränsning var ett område för potentiella konfl ikter. Under 
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avsnittet om sexuell avhållsamhet beskrevs exempelvis demonstrativt sexuellt 
ointresse som en strategi för kvinnor att undvika både samlag och samlagets 
konsekvenser. I korrespondensen framställs konfl ikter i det fl esta fall som just 
potentiella – men sällan realiserade:

Enda felet med min fästman är att han ibland blir så het. Många gånger har jag 
kunnat motstå honom och sagt ifrån, men nu några gånger när jag känt mig sär-
skilt trött och utarbetad har jag gett mig helt åt honom. Jag har alldeles som känt 
i mitt inre något som sagt ”nej”, men jag har ändå inte kunnat uttala detta lilla 
ord. Hittills har det gått bra utan några följder, men jag är rädd att om jag någon 
mer gång inte kan säga ifrån, det kommer att gå galet för mig. (19-årig förlovad 
kvinna, från okänd ort, 1933.) 130

Jag har hört dessa tabletter rekommenderas av en läkare såsom varande de enda, 
som duga och som man verkligen kan lita på, men trots detta lever jag i en ständig 
ängslan för att detta icke skall hålla streck, och jag känner att mina nerver bli 
alldeles förstörda, därför att jag aldrig kan vara säker. Har tidigare använt ”gum-
mi”, men fästmannen vill det icke numera, ty det stör honom, tycker han. (Förlo-
vad kvinna från Stockholms stad, 1933.) 131

Min fästman vill inte förlova sig om inte jag skaff a mig ett pessaret. (Kvinna från 
oidentifi erad ort, 1938.) 132

Som dessa exempel illustrerar förefaller konfl ikter kring barnbegränsning 
ofta ha blivit ”lösta” genom att mannens vilja antingen genomdrevs eller 
överhuvudtaget inte ifrågasattes. Kvinnan i det första citatet förmår inte neka 
sin fästman sex trots att de uppenbarligen inte tillämpar någon preventivme-
tod och hon är rädd för att bli gravid. Det andra citatet belyser hur kvinnor 
förefaller acceptera mäns ovilja att använda vissa preventivtekniker, medan 
motsvarande hänsyn inte tas till hur kvinnor upplever situationen. Det sista 
citatet illustrerar ett liknande förhållande, men där situationen är ställd på sin 
spets och mannen tar till hot för att driva igenom sin vilja.

Blev dessa konfl ikter överhuvudtaget utlevda, eller accepterades man-
nens vilja utan vidare? Var en märkbar konsekvens av att den respektabla 
kvinnan konstruerades som sexuellt okunnig och passiv, att det blev omöjligt 
för henne att formulera sina egna erfarenheter i explicita ord? Detta är ett 
bärande argument i Kate Fishers bok Birth Control, Sex, and Marriage in 
Britain 1918–1960 från 2006. Fisher menar att kvinnors identitet var så nära 
sammankopplad med föreställningar om feminin oskuldsfullhet och naivitet 
att de instinktivt backade undan från allt som rörde både sex och preven-
tion. I kombination med att mäns identitet i stor utsträckning byggde på 
sexuell initiativkraft skapade detta, enligt Fisher, en situation där kvinnor 
blev helt underordnade mäns sexuella anspråk.133 Jag kommer att återkomma 
till denna fråga längre fram i kapitlet och nöjer mig i detta sammanhang 
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med att konstatera att ett stort antal korrespondenter återger en situation 
som bekräftar vad som också tidigare framhållits: att det respektabla genus-
skapandet placerade kvinnor i en underordnad position varifrån det var svårt 
att framställa både krav och önskemål. Huruvida det var omöjligt, på det sätt 
som Fisher hävdar, låter jag än så länge vara osagt.

Sexuell kunskap och okunskap
Jag har redan fl era gånger poängterat det faktum att män antogs äga en större 
sexuell kunskap än kvinnor, samtidigt som kvinnor förväntades vara sexuellt 
okunniga. Dessa antaganden var normativa, och att aktivt bekräfta dem var 
därför grundläggande element i det manliga respektive kvinnliga genusska-
pandet.134 Detta innebär att män ansträngde sig för att framstå som kunniga, 
och därmed manliga, medan kvinnor snarare ansträngde sig för att framstå 
som oskuldsfulla och naiva. De män som vände sig till RFSU:s rådfrågnings-
byrå formulerade sig därför ofta på ett sätt som synliggjorde deras kunskaps-
nivå. Följande brev exemplifi erar detta:

Läste i tidskriftens nummer om samlagets teknik att användandet av preven-
tivmedel (kondom) vid första samlaget (defl orationen) kräver stor skicklighet hos 
mannen. Själv är jag praktiskt oerfaren även om jag läst van de Veldes bok. (För-
lovad 25-årig lärare, från samhälle i Dalarna, 1935.) 135

Män var dessutom mer öppna för ny sexuell kunskap och sökte aktivt efter 
kunskap på ett sätt som kvinnor inte gjorde. Korrespondensen innehåller 
ett fl ertal brev där en man (eller en grupp av män) vill ha svar på specifi ka 
sexuella frågor. Dessa frågor är inte kopplade till ett speciellt sammanhang 
utan förefaller ha uppkommit i samtal eller privata funderingar kring sex i 
allmänhet. Genom att aktivt söka ny information framställer sig dessa män 
som sexuellt vetgiriga och på så sätt blev de med tiden också sexuellt kunniga. 
Män förefaller också ha varit angelägna om att ha korrekt (vetenskaplig) kun-
skap. I syfte att kunna vederlägga myter och falsifi era traditionell kunskap 
skrev de därför till RFSU: 

Jag har hört talas om att man vid samlag kan vara utsatt för att ej kunna komma 
isär. Detta kan enligt utsaga ske om det kvinnliga könet blir skrämt. Jag tror ej 
på detsamma, men önskar förklaring för att kunna avfärda eventuellt fela uppfat-
tningar i frågan. (Man från mindre samhälle i Västra Götaland, odaterat.)136

I motsats till män framställdes, och framställde sig, kvinnor som sexuellt 
okunniga och naiva. Okunskapen var både reell, som en konsekvens av att 
de avsiktligt hölls borta från information som gav sexuella associationer, och 
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ett uttryck för ett internaliserat beteende, som en konsekvens av att sexuell 
okunskap – demonstrerat som prydhet eller blyghet – uppfattades som fe-
minint, oskuldsfullt och respektabelt.137 Det är svårare att fi nna belägg för 
kvinnors okunskap eftersom denna vanligen manifesterades i ett mer eller 
mindre medvetet avskärmande från information om det sexuella. Kate Fisher 
menar att kvinnor distanserade sig från både faktisk upplysning och sådana 
källor som skulle kunna erbjuda information, just eftersom oskuldsfullhet var 
en så avgörande del i den kvinnliga identiteten.138 En man skrev exempelvis 
till RFSU och beklagade sig över att det var helt omöjligt att ”inleda något 
som hälst resonemang i sexuella spörsmål” med hustrun, vilket illustrerar ett 
sådant kvinnligt avståndstagande från sexuella frågor.139 Detta är sannolikt 
orsaken till varför kvinnor inte skrev till RFSU för att få svar på frågor om 
sex och födelsekontroll på det sätt som män gjorde. När kvinnor vände sig till 
RFSU var det för att deras situation drev dem till det; i inget fall skriver kvin-
nor till RFSU för att utöka sin kunskap med utgångspunkt i allmänna funde-
ringar kring sexualitet. De belägg som fi nns i korrespondensen för kvinnors 
okunskap och naiva inställning till sex är därför av ett mer indirekt slag. Den 
framkommer framför allt i brev från män som beskriver sina fl ickvänner och 
i brev från kvinnor som skriver och beklagar sin egen okunnighet:  

Hon är varmblodig, trofast och uppoff rande och absolut främmande för det vikti-
gaste inom sexuallivet [...] Till exempel frågade hon för ungeför tre år sedan en 
av sina fl ickvänner om man kunde få barn om man kysste varandra. Jag har ju nu 
försökt förklara en hel del men det viktigaste har jag ej kunnat säga henne. (Förlo-
vad 25-årig motorreparatör, från stad i Södermanlands län, 1934.) 140

Jag är 23 år gammal har under min uppväxttid erhållit en mycket sträng och 
gammalmodig uppfostran där de sexuella problemen ansågs som skumrasksaker, 
som en snäll och väluppfostrad fl icka inte får låta sina tankar syssla med. Denna 
lärometod har, som naturligt är, haft till följd, att jag blivit blyg och rädd för 
männens närmande. (23-årig kvinna, förlovad med 24-årig man, från Stockholm 
stad, 1936.) 141

Finns det någon lämplig bok eller skrift till hjälp o upplysning åt en 14 års fl icka, 
i sexuella spörsmål, där hon kan få en sund o god uppfattning. I skolan har hon 
inte fått någon kunskap på detta område. Hon kommer till mig med sina frågor, 
och det är så svårt för mig att ge förklaring, som passar, då jag av hela mitt hjerta 
önskar, att alla mina 3 fl ickor då deras tid är inne, måtte få en hög och värdig 
uppfattning om de sexuella tingen. Själv blev jag fostrad i den största okunnighet 
härom vilket har gjort mig besvär hela livet igenom, därför vore jag så tacksam om 
det fanns en bok vilken kunde bli oss till hjälp i vad fl ickor behöver veta vid denna 
ålder. (Kvinna med tre barn, från landsbygden i Uppsala län, 1936.)142
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Det första av citaten ovan ger uttryck för den reella okunskap som faktiskt 
existerade hos unga kvinnor ännu under 1930-talet. Ingrid Kvåle, som har in-
tervjuat kvinnor födda mellan 1890 och 1910 i norska Søgne, konstaterar att 
allt som rörde kroppens sexuella funktioner var starkt tabubelagt under dessa 
kvinnors uppväxt. Detta gällde inte enbart sexualiteten utan även sådant som 
rörde kroppens fysiska utveckling, som menstruationen och hur en förloss-
ning gick till.143 Citatet kan också kopplas till den i äktenskapsrådgivnings-
litteraturen framlagda uppfattningen att det var mannens uppgift att väcka 
kvinnan sexuellt och att ”avslöja den sexuella hemligheten” för henne.144 Som 
framgår av de två sista citaten ovan kunde emellertid kvinnor själva uppleva 
sin okunskap som ett problem. De sökte emellertid inte upp kunskap för 
kunskapens skull, såsom män kunde göra, utan för att de befann sig i en 
situation som krävde en lösning. Kvinnan i det mellersta citatet ovan befann 
sig exempelvis i en situation som ”till sist gått så långt, att jag börjar tvivla på 
en gemensam framtid tillsammans med honom.”145

Men även när kvinnor aktivt efterfrågade sexuell och preventiv kun-
skap stötte de på hinder. Ett stort antal korrespondenter – särskilt kvinnor 
– uppger att de vänt sig till läkare för att få hjälp med preventivmedel, men 
vanligen utan önskat resultat. Detta är särskilt intressant mot bakgrund av 
den positiva inställning till preventivmedel som utmärkte de artiklar i Svens-
ka Läkartidningen som studerades i kapitel 5. I dessa artiklar framställdes, 
som sagt, preventivmedelsupplysning som något positivt och de hinder som 
preventivlagen reste för denna upplysning som något negativt. Många av de 
kvinnliga korrespondenterna uppgav emellertid att läkare både hade under-
låtit att tillhandahålla information och bemött dem på ett nonchalant sätt. 
En kvinna från Norrbotten beskrev till exempel sin lokala läkare såhär: ”Den 
läkare vi har här oppe är ingen som vill jälpa eller skydda någon stackars 
kvinna utan håller strängt på att kvinnor skola föda barn så det fi ns inga 
utvägar om att söka någon jälp hos honom.”146 

Särskilt upprörda är de kvinnor som blivit informerade av läkare om att 
de inte borde föda fl er barn men som inte fått några anvisningar om hur de 
kan förhindra detta. En 25-årig kvinna, med en mycket svår barnafödande-
historia, skriver till RFSU och berättar att läkarna varnat henne från fl er gra-
viditeter eftersom de inte tror att hon kommer att kunna föda levande barn 
igen. Att detta budskap tas på största allvar är lätt att förstå, då hon förutom 
två levande barn också har genomgått ett missfall och dessutom fött ett barn 
som läkarna tvingades stycka under förlossningen.147 Trots detta får kvinnan 
ingen information om hur hon ska skydda sig mot framtida graviditeter och 
hon konstaterar, när hon gravid för femte gången vänder sig till RFSU för 
hjälp, att ”den läkare som sade mig att jag ej borde föda fl er barn borde enligt 
vad jag tycker, också ha lärt mig hur jag skulle kunna undvika det.”148 Även 
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i de fall då läkaren faktisk erbjuder hjälp händer det att patienterna senare 
vänder sig till RFSU för att få kompletterande information. Detta beror då på 
att de antingen inte litar på läkarens anvisningar eller att råden upplevs som 
meningslösa. Uppmaningar att vila och ta det lugnt gav, föga förvånande, 
upphov till frustration och känslor av uppgivenhet hos trötta fl erbarnsmam-
mor ur arbetarklassen: ”å det kan en Läkare säga till en hustru med 8 barn 
som knapt har maten för dagen.”149

Kvinnor som sökte läkarhjälp eller skrev ett brev till RFSU uppfattade 
sin okunskap som ett problem, som vanligen hade uppstått i en specifi k situa-
tion. Men den kvinnliga okunskapen kunde också ta sig uttryck i spelad eller 
reell naivitet. Genom att använda sin prydhet till att kokettera med kunde 
kvinnor spela ut sin okunskap som något positivt, som något som framhävde 
hennes kvinnliga särart och därigenom förmodades attrahera det motsatta 
könet. Följande brev är ett utmärkt exempel på detta, även om mannen i det 
här fallet snarare verkar förvirrad än lockad av kvinnans agerande:

Dansade mycket med en fl icka som jag sedan på kvällen också följde hem, min 
kamrat fi ck också sällskap med en fl icka som var alltför fri av sig [...] Vi gick alla 
fyra på samma gång o. skojade som bland ungdomar brukas, min kamrat var 
alltför fri mot sin fl icka tyckte jag själv men hon var ju själv av den sortens jäntor 
som inte äro så stadiga av sig. Jag o. min jänta talade endast om mer materiella 
[...] saker och kom bra överens. [...] Då vi skildes försökte jag kyssa henne, men 
hon sade nej och sade att jag ”var så le” av hennes sätt att märka antog jag henne 
för oskuld. 
[---]  Hon räckte mig då handen till avsked jag tog hennes hand i min o. drog 
henne samtidigt till mej. (det är att bemärka att hon hela kvällen var vid gott mod 
o. precis som alltid). Hon sade jag skulle släppa henne för hon skulle gå upp nu, 
o. om jag inte slapp henne kom hon inte i morgon som vi var överens om. Jag höll 
henne kvar i mina armar ett litet grand ändå o. menade att hon väl kunde vänta 
ett litet slag och ville kyssa henne, hon säger då som följer: ”Du tror väl inte att 
jag är en vanlig gatslinka som vill bli begapad i portarna va.” Så gav hon mig en 
örfi l på högra kinden, jag blev ej arg alls på henne utan höll mig helt lugn [...] 
hon smekte mej nu på kinden med fi ngret o. sade ”Släpp mej.” Jag tryckte henne 
hårdare till mej. Hon slet sej lös skulle gå o sade nu: Skall det bli sista gången vi 
träff as ikväll då, jag svarade inte med ett enda ord, stod där helt tyst visste inte 
vad jag skulle göra, slapp hennes hand som jag höll, hon gick men vände sej om o 
sa: Tack för ikväll Sven o god natt med dej i morron halv fem då? (20-årig man, 
från stad i Skåne, 1936)150

Brevet är intressant eftersom det tydligt illustrerar den balansgång som unga 
kvinnor tvingades gå för att uppfattas som respektabla: samtidigt som den 
unge mannen, Sven, direkt dömer ut kvinnans väninna såsom varande ”allt-
för fri av sig” blir han förvirrad av hur den kvinna som han själv går ut med 
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agerar. Brevet säger inget om hur kvinnan i fråga uppfattade situationen men 
en inte alltför spekulativ gissning skulle kunna vara att hon visade sitt intresse 
för Sven på det enda sätt hon fann möjligt. Sven gör det ju dessutom explicit 
att han inte vill ha en fl ickvän som är alltför utagerade i sitt intresse, vilket 
sannolikt var en vanlig inställning bland män under den här perioden.151 
Judy Giles har beskrivit hur unga arbetarkvinnor valde att spela svårfångade 
och därigenom utövade en viss kontroll över hur de blev defi nierade av om-
givningen. Den passiva sexualitet som var ett viktigt element i det borgerliga 
genusskapandet  var inte nödvändigtvis något som arbetarklasskvinnor efter-
strävade. Giles menar att unga arbetarklasskvinnor som ”spelade svårfång-
ade” både upprätthöll en feminin respektabilitet och distanserade sig själva 
från medelklassens passiva kvinnoideal.152

Det barnbegränsande ansvaret
Trots att en omfattande forskning vittnar om kvinnors sexuella okunskap 
under fertilitetstransitionen har många forskare velat tillskriva kvinnor det 
barnbegränsande ansvaret. Tamara Hareven menar att barnbegränsning, i 
synnerhet när detta var något som makar inte pratade om, var ett kvinnligt 
ansvarsområde.153 På samma sätt menar David Levine att eftersom barnbe-
gränsning var ”an aspect of domestic life” var det också kvinnor som ansva-
rade för den. Levine använder dikotomin privat-off entligt för att identifi era 
kvinnliga respektive manliga ansvarsområden och eftersom födelsekontroll 
måste defi nieras som tillhörande den privata sfären blir det också ett kvinn-
ligt ansvar.154 Angus McLaren beskriver barnbegränsning som ett kvinnligt 
ansvarsområde, trots att han också uppger att den vanligaste preventivtekni-
ken var avbrutet samlag.155

Mitt källmaterial visar emellertid att förebyggande barnbegränsning var-
ken kan föras till den husliga sfären eller betraktas som ett specifi kt kvinn-
ligt ansvarsområde. Födelsekontroll handlade om sex; det handlade inte om 
barnomsorg, matlagning eller andra husliga aspekter.156 Orsaken till att pre-
ventivmedel inte fi ck visas upp eller omtalas off entligt under den period som 
preventivlagen var i kraft var att dessa handlingar gjorde sexualiteten synlig 
och därmed antogs uppmuntra till osedlighet. Även på normativ nivå sam-
mankopplades således preventivmedel med sex.157 Rådgivningskorresponden-
sen erbjuder ett överfl öd av exempel på hur barnbegränsning och sex uppfat-
tades och upplevdes som sammanhängande med varandra. Födelsekontroll 
måste således tolkas som tillhörande det sexuella livet, snarare än det sociala 
familjelivet.
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Som Kate Fisher har konstaterat kan vi inte utgå från att män saknade 
intresse i praktiker som i avsevärd utsträckning påverkade makarnas sexliv; 
snarare, argumenterar Fisher, måste vi utgå från att barnbegränsning ytterst 
var ett manligt ansvar.158 Denna slutsats stämmer väl överens med mina re-
sultat. I Frida Stéenhoff s pjäs Lejonets unge från 1897 uppmanade biskopen 
Adil att ta ansvar för sin reproduktion. Om barnbegränsning hade uppfat-
tats som ett typiskt kvinnligt ansvar är det mer sannolikt att det hade varit 
 biskopens fru som riktade denna uppmaning till Saga. De författare av äkten-
skapsrådgivningslitteratur som presenterades i kapitel 4 tog kraftigt avstånd 
från män som påtvingade sin hustru en graviditet och förlade därmed också 
ansvaret för födelsekontrollen hos mannen. I en artikel i Svenska Läkartid-
ningen skrev läkaren Gösta Lundh så här: 

Praktiskt taget varenda något så när tänkande människa [...] betraktar det som sin 
plikt inte bara mot sin familj, sin hustru och sina övriga barn, utan även mot hela 
samhället att se till att inte för många barn komma till världen.159

Visserligen talar Lundh om ”varenda något så när tänkande människa” men 
det är tydligt att han med ”människa” menar ”man”, och att han alltså ser 
mannen som ansvarig för barnbegränsningen. De feministiskt inriktade pre-
ventivmedelspropagandisterna var å sin sida kritiska till det faktum att män-
nen ansvarade för födelsekontrollen: ”Nej, ansvaret för barnantalet måste läg-
gas över från männen till kvinnorna. Det är kvinnan som sätter livet på spel!” 
skrev till exempel Elise Ottesen-Jensen i Brand år 1927.160 Ottesen-Jensen 
riktade således skarp kritik mot den norm som förlade ansvaret för barnbe-
gränsningen hos mannen. 

Även preventivmedelsförsäljningen riktade sig i huvudsak till män. Trots 
att sjukvårdaff ärerna också saluförde preventivmedel som var avsedda att an-
vändas av kvinnor – som pessar, kemiska medel och sköljkannor – är det 
uppenbart att män uppfattades som verksamhetens huvudsakliga kunder. 
Hade kvinnor varit målgrupp för försäljningen skulle den kanske ha skett i 
frisersalonger, eller mer könsneutrala miljöer, men knappast i tobaksaff ärer 
och raksalonger, där en stor del av verksamheten nu höll till. Det faktum att 
födelsekontroll var nära sammanhängande med sexualiteten förklarar varför 
det också blev ett ansvar för män. En anledning till att pessar aldrig blev sär-
skilt populär var att det var en metod som förutsatte att kvinnor tog ett visst 
ansvar för sexualiteten – något som av många uppfattades som oförenligt 
med respektabel kvinnlighet.

Att män ansvarade för barnbegränsningen är också mycket tydligt i 
RFSU:s rådgivningskorrespondens. Det var män som skrev och beställde 
kondomer och det var också i stor utsträckning män som hörde av sig an-
gående pessar. Det är män som uttrycker kunnande och som dessutom for-
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mulerar en personlig ansvarskänsla för den reproduktiva situationen. En gift 
man med ett barn skrev till exempel såhär:  

Är gift sedan 7 år och lever ett lyckligt liv, har även en liten baby på 7 mån. men 
vill ej ha några mera emedan jag ej vill att min hustru skall gå igenom det en 
gång till. Nu ber jag om Fru Jensen vill ge mig ett råd samt välja ut en sändning 
preventivartiklar som är erfoderliga för att vara säker, men ej alltför dyrbara. (Gift 
man med ett barn, från stad i Gävleborg län, 1934.) 161

Mannen ber Ottesen-Jensen att ge honom ett råd, en formulering som klart 
implicerar att det var han som tog ansvar för makarnas barnbegränsande 
åtgärder. I stort sett samtliga brev, som överhuvudtaget antyder något om 
ansvarsfördelningen i barnbegränsningsfrågan, förmedlar samma budskap. 
När Sune Åkerman intervjuade män och kvinnor i jämtländska Rätan om 
hur de hade hanterat barnbegränsningsfrågan när de var unga blev också  
slutsatsen att männen ansvarade för barnbegränsningens praktiska sida.162 
Det fi nns således ingenting som tyder på att förebyggande barnbegränsning 
var ett kvinnligt ansvarsområde.

Barnbegränsning som ett gemensamt projekt
Alltsedan 1980-talets början, när Nancy Folbre satte fokus på att barn till-
kom inom relationer med ojämn maktfördelning, har den feministiska forsk-
ningen uppfattat män och kvinnor under fertilitetstransitionen som oeniga 
i barnbegränsningsfrågan.163 Utgångspunkt har ofta varit att män antas ha 
sitt huvudsakliga intresse i det ostörda samlaget medan kvinnor antas vara 
mer intresserade av att ha kontroll över reproduktionen. Wally Seccombe ser 
till exempel konfl ikten mellan mäns sexuella krav och kvinnors reproduktiva 
erfarenheter som själva drivkraften bakom de sjunkande födelsetalen och lik-
nande tolkningar görs av bland andra Hera Cook.164 I uppenbar kontrast till 
denna teori framställer de fl esta forskare avhållsamhet och avbrutet samlag 
som de vanligaste preventivmetoderna, under åtminstone första halvan av 
fertilitetstransitionen. I synnerhet avbrutet samlag var en teknik som förut-
satte att män faktiskt var intresserade av att hålla nere barnantalet och alltså 
delade sin hustrus syn på födelsekontroll. 

Föreliggande studie visar att det inte går att dra så skarpa skiljelinjer 
mellan det kvinnliga och det manliga i detta fall. Barnbegränsning var ett 
manligt ansvarsområde och män var således långt ifrån likgiltiga i barnbe-
gränsningsfrågan. Samtidigt var barnbegränsning i hög grad ett kvinnligt in-
tresse. Genom ständigt återkommande hänvisningar till moderns fysiska och 
psykiska hälsa bekräftar korrespondensen det särskilda intresse som kvinnor 
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hade i födelsekontrollen, samtidigt som det framgår att kvinnors hälsa inte 
var en uteslutande kvinnlig angelägenhet. Män var medvetna om hur bar-
nafödandet frestade på kvinnors kroppar och var vanligen beredda att agera 
därefter. 

Det är viktigt att komma ihåg att reproduktiva önskemål, ställnings-
taganden och beslut fattades inom en relation och att denna relation vanli-
gen präglades av omtanke. Att mannen hade det praktiska ansvaret behöver 
därför inte innebära att han var den mest motiverade; däremot var han ofta 
den enda av makarna som hade möjlighet att ta detta ansvar. Eftersom den 
utlevda och aktiva sexualiteten var manligt kodad blev det för merparten 
kvinnor svårt att ta initiativ för att omforma makarnas sexliv. Därmed kunde 
de inte heller ta ansvar för födelsekontrollens praktiska genomförande, efter-
som detta oundvikligen skulle innebära ett ansvar för sexlivets utformning.165 
Detta behöver i sin tur inte innebära att kvinnor var ointresserade av sex eller 
var likgiltiga inför hur makarnas sexliv såg ut. Den i forskningen vanliga 
bilden av kvinnan som sexuellt ointresserad förefaller, på samma sätt som 
bilden av den brutale mannen, vara alltför förenklad. Snarare än att se män 
och kvinnor som separerade från varandra, med helt skilda intressen, vill jag 
se dem som i allt väsentligt lika. Med tanke på födelsetalens låga nivåer under 
1930-talet måste under alla förhållanden par som samarbetade kring barn-
begränsningen ha varit betydligt vanligare än par som inte samarbetade.  

I korrespondensen fi nns åtskilliga belägg för att man och kvinna beslu-
tade om barnbegränsning tillsammans. Det sätt på vilket korrespondenterna 
hänvisar till sin partner, eller överhuvudtaget uttrycker sig i ”vi-form”, indi-
kerar att makarna fattade gemensamma beslut om födelsekontroll. Dessutom 
visar korrespondensen att äktenskapsrådgivningslitteraturens konstruktion 
av respektabel manlighet hade sin motsvarighet i verkliga män. Korrespon-
densen innehåller ett stort antal brev från män som uttrycker en uppriktig 
omtanke gentemot sin hustru och som ofta tycks göra sitt bästa för att mot-
svara hennes förväntningar. Följande citat kan exemplifi era:

Jag vore ytterst tacksam för ett klart och opartiskt svar, eftersom jag vill vara fullt 
övertygad om att min fästmö ej lida några som helst men av att använda en sådan 
metod [kondom och säkerhetsovaler]. Finnes sådan risk, får vi hellre använda 
andra möjligheter eller söka avstå från samlag, fastän det torde bli svårt, eftersom 
vi älska varandra varmt och innerligt. (Förlovad man, högutbildad, från stad i 
Skåne, 1938.)166

Precis som i äktenskapsrådgivningslitteraturen framstår den aggressive man-
nen i korrespondensen som en motbild, en kontrast, någon bryter av mot 
det respektabla och hänsynsfulla. De fl esta män som synliggörs i korrespon-
densen förefaller ha delat hustruns önskan om att slippa fl er barn.167 Även 
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kvinnliga korrespondenter beskriver situationen som att de är överens med 
mannen: ”Min man är nykter och skötsam på alla vis. Men nu till själva sa-
ken. Vi ville så gärna slippa få några mera barn”, skrev en 30-årig gift kvinna 
från Östergötland.168

Som ett belägg för att barnbegränsning var ett konfl iktfyllt område har 
fl era forskare framhållit svårigheterna för män och kvinnor att tala om sex 
och reproduktion med varandra. Så menar exempelvis Ingrid Kvåle att detta 
var tabubelagda ämnen som hanterades genom någon slags icke-kommunika-
tion.169 Kate Fisher är en annan stark förespråkare för denna tolkning. Genom 
retrospektiva intervjuer kommer hon fram till att födelsekontroll tillämpades 
genom en tyst överenskommelse: ”It was simply understood that too large 
a family was undesirable and that certain steps would have to be taken.”170 
Kajsa Sundström-Feigenborg, som genomfört retrospektiva intervjuer med 
kvinnor som fi ck barn under 1940-talet, konstaterar också att frågan om hur 
många barn man skulle ha sällan diskuterades utan var ”mer ett tyst samför-
stånd”.171 

Till skillnad från de kvinnor och män som intervjuats av Kajsa Sund-
ström-Feigenborg och Kate Fisher uppger ett stort antal RFSU-korresponder 
att de talar om sex och barnbegränsning med sin partner. Det är givetvis 
svårt att avgöra hur ingående dessa samtal var och med vilka svårigheter de 
genomfördes, men att de genomfördes kan det inte råda något tvivel om. 
Både män och kvinnor, men särskilt män, verkar till exempel i förvånansvärt 
stor utsträckning ha varit väl medvetna om partnerns kroppsliga problem och 
erfarenheter. Korrespondenterna gör det också explicit att födelsekontroll var 
ett ämne som de pratade med sin partner om. Både val av preventivteknik, 
oro över eventuella graviditeter, och den bland ogifta par vanliga frågan om 
huruvida de ska inleda en sexuell relation eller inte, tycks ha varit sådant som 
par förde samtal kring. Följande citat får exemplifi era: 

Hon klagar ibland över att det gör ont just när som manslemmen föres in, men 
det går strax över, vad beror det på? (24-årig rörmontör, från Stockholm stad, 
1938.)172

Vi har pratat mycket och är eniga om, att ett eller fl era ovälkomna barn vill vi inte 
sätta till världen. (Förlovad man från landsbygden i Dalarna, 1933.)173

Min fästman, som säger sig ha verkligt behov av sexuell förbindelse oss emellan, 
har jag dock envist förvägrat detta. (27-årig förlovad kvinna, från stad i Uppsala 
län, 1936.)174

Det kan således konstateras att barnbegränsning var en fråga som män och 
kvinnor både talade om med varandra och var eniga i. Däremot tyder kor-
respondensen på att män och kvinnor ofta valde preventivmetod utifrån olika 
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kriterier och detta var alltså ett område som de inte alltid var överens på. 
Medan män var angelägna om att hitta en preventivteknik som så lite som 
möjligt störde sexlivet prioriterade kvinnor tillförlitligheten högst. Valet av 
preventivmetod utgjorde således ett potentiellt område för konfl ikter.

Korrespondensen visar att valet av preventivteknik styrdes av huvud-
sakligen tre aspekter: metodens tillförlitlighet, dess inverkan på sexlivet samt 
hänsyn till partnerns önskemål. Följande brevutdrag exemplifi erar:

Undertecknad ser av Eder prislista att Ni har kondomer till priser, som variera 
högst betydligt. Nu spelar priset ingen roll i mitt fall, men jag skulle önska veta 
om det möjligen beror på att tunnheten blivit det viktigaste på bekostnad av säk-
erheten, om så är fallet tar jag hellre de billigare och tjockaste, ja, gärna den tjock-
aste Ni har. (Köpman från stad i Norrbotten, 1938) 175

På grund av att vår ekonomi på inga villkor tillåter en ytterligare ökning av 
familjen (redan för stor) ha vi i fl era år begagnat oss av preventivmedel, kondom. 
Detta förfaringssätt har ju alltid visat sig tillförlitligt, men också alltid mer eller 
mindre störande. Vi ha dock fortsatt med detta för att vara på den säkra sidan. Nu 
på sista året eller längre har dock en stor olust alltmera inställd sig vid tanken på 
att jämt var nödsakad att använda just detta störande medel och en stor längtan 
till det naturliga d.v.s. utan kondom, har gjort sig gällande och för vilken vi fruk-
tar att giva efter för till sist. Särskilt för hustrun är obehaget märkbart i det att hon 
nästan aldrig blir tillfredställd vid ovannämnda förfaringssätt. En viss nervositet 
råder hos oss båda. (38-årig järnvägsman från Norrbotten, 1934) 176

Alltsedan [förlossningen] har hon haft en panisk förskräckelse för nytt havandeskap 
[...]  Med känsla för det ansvar som påvilar mig använder jag därför condom samt 
till ytterligare förvisso ”utdrag”. (35-årig man från Västerbotten, 1934) 177

För i stort sett alla korrespondenter, både kvinnliga och manliga, var tillför-
litligheten det allra viktigaste, något som samtliga brevutdrag ovan illustre-
rar. Mannen i det första citatet är beredd att använda ett preventivmedel som 
kanske inte är det bekvämaste så länge det är det säkraste, medan mannen i 
det andra citatet beskriver hur han inte nöjer sig med kondom utan dessutom 
väljer att, för säkerhets skull, avbryta varje samlag. Inte heller när korrespon-
denterna aktivt söker nya alternativ, som mannen i det tredje citatet, är de 
egentligen beredda att göra avkall på tillförlitligheten. 

Dock är många korrespondenter missnöjda med den metod de tillämpar 
och det man framför allt menar är att preventivmedelsanvändningen häm-
mar sexlivet. Det är i stort sett bara män som uttrycker sådana klagomål 
och det preventivmedel som missnöjet gäller är nästan uteslutande kondom. 
Mer sällan händer det att kvinnor resonerar kring olika preventivtekniker 
med utgångspunkt i den egna sexualiteten. Elizabeth Roberts har genomfört 
retrospektiva intervjuer med kvinnor och konstaterar att ”no hint was ever 
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made that women might have enjoyed sex”.178 Kate Fisher kommer fram till 
ett liknande resultat och hon menar dessutom att det faktum att kvinnor 
var ointresserade av sex (eller åtminstone framställde sig som ointresserade) 
gjorde att det också blev ointressant för dem vilken preventivmetod som till-
lämpades.179 Rådgivningskorrespondensen är inte fullt lika tömd på kvinnor 
som uppger sig uppskatta sex och dessutom fi nns bara mycket få exempel på 
kvinnor som uttryckligen uttalar ovilja till sex.180

Vanligen är det förlovade och uppenbart mycket förälskade kvinnor som 
i ord beskriver sin egen lust; detta gäller till exempel den kvinna vars ord 
inledde kapitlet: 

säg mig den man och kvinna som en underbar sommarnatt ute i skogens tysta 
dunkel kan skiljas åt med ett käckt och pojkaktigt: ’God natt!’ Inte kan jag det; 
därtill är jag för mycket känslomänniska; därtill älskar jag min blivande make 
alltför mycket. (Förlovad, 22-årig kvinna, från stad i Bohuslän, 1934.) 181

Även den kvinna vars brev har lånat föreliggande avhandling sin titel sätter sin 
lust till fästmannen på pränt: ”vi höra locktonerna från skogens fåglar, men 
själva våga vi ej helt få leva [...] det måste bli en ändring, som det nu är går det 
ej längre.”182 Dessa kvinnor gav också uttryck för romantiska förväntningar 
inför sitt framtida äktenskap och sexuella liv. Hur dessa förväntningar kom 
att motsvaras av verkligheten vet vi ingenting om, men det faktum att kvin-
nor faktiskt hade romantiska förväntningar ökar ändå sannolikheten för att 
de också skulle kunna ställa krav på sin partner, eller på annat sätt uttrycka 
sina önskemål i både sexuella och reproduktiva frågor. Detta kan exemplifi e-
ras av ett brev från en 28-årig man med potensproblem: ”Min fästmö vägrar 
ingå äktenskap förrän detta är avhjälpt då hon aldrig kan bli tillfredsställd 
utan lider hemskt”, skriver han och framställer därmed sin fästmö som en 
kvinna som ställer krav både på sin partner och på sitt framtida sexliv.183

Gifta kvinnor framställer inte sig själva som intresserade av sex på sam-
ma sätt som de ogifta gör, men däremot fi nns ett antal brev från manliga 
korrespondenter där hustrun uppges uppskatta sex:

Nu på sista året eller längre har dock en stor olust alltmera inställd sig vid tanken 
på att jämt var nödsakad att använda just detta störande medel och en stor läng-
tan till det naturliga d.v.s. utan kondom, har gjort sig gällande och för vilken vi 
fruktar att giva efter för till sist. Särskilt för hustrun är obehaget märkbart i det att 
hon nästan aldrig blir tillfredställd vid ovannämnda förfaringssätt. (Gift järnvägs-
man, från mindre samhälle i Västernorrland, 1934.) 184 

I detta brev framställs kvinnans sexuella önskemål som vägledande för pa-
rets gemensamma barnbegränsningsstrategi. Den stora merparten kvinnor 
förefaller trots allt föredra den mest tillförlitliga preventivtekniken, den som 
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skyddar bäst från graviditet. Givetvis bör en metod som kvinnan kunde lita 
på också förbättra hennes sexliv, i och med att rädslan från graviditet mins-
kar, men någon sådan koppling görs inte av kvinnorna i korrespondensen.

När det gäller oron för graviditet är emellertid kvinnor mycket explicita: 
”Jag är mycket rädd för samlag, när jag vet hur det förut gått för oss”, skrev 
en gift kvinna från Västerbotten.185 En annan kvinna, som haft inte mindre 
än tio missfall på nio år, formulerade sin rädsla såhär: ”Doktorn sa att skulle 
jag nu bli i grosess en gång till så skulle jag inte gå igenom utan det skulle bli 
min död, så Fru Jensen förstår att jag är alldeles förtvivlad hur det ska bli.”186 
De fl esta män tycks ha tagit hänsyn till, och anpassat sig efter, hustruns öns-
kemål i sådana fall: ”Vilken utgången än skulle bli, måste jag absolut vidtaga 
någon åtgärd, att jag ej försätter henne i havande tillstånd, det närmaste året, 
enär hon såväl fysiskt som psykiskt är synnerligen nedbruten”, skrev till ex-
empel en 25-årig man.187 

Min uppfattning är således att barnbegränsning, under åtminstone 
1930-talet, inte var ett område karakteriserat av konfl ikter mellan man och 
hustru. Det faktum att männen ansvarade för sexlivet och dessutom ägde en 
betydligt större kunskap än kvinnor ledde visserligen till en ojämlik situation 
där mäns anspråk ofta accepterades utan vidare. Genom att vara den som an-
svarade för födelsekontrollen var mannen också den som ytterst kontrollerade 
kvinnans reproduktion. Detta innebär emellertid inte att kvinnans önskemål 
och erfarenheter ignorerades utan förutsatte tvärtom att mannen lyssnade på 
och tog hänsyn till kvinnan. Många kvinnor verkar också själva ha agerat 
i syfte att förbättra antingen sexlivet eller den barnbegränsande strategin, 
genom att till exempel tala med sin man eller skriva ett brev till RFSU. Den 
bild som framträder tydligast är således den av barnbegränsningen som ett 
gemensamt projekt mellan man och kvinna.

Födelsekontroll i idé och praktik
Jag ska avslutningsvis sätta korrespondenternas erfarenheter av förebyggande 
barnbegränsning i relation till de idéer om barnbegränsning som konstruera-
des på normativ nivå. I äktenskapsrådgivningslitteraturen beskrevs sexuell 
avhållsamhet som det i stort sett enda sätt som respektabel barnbegränsning 
kunde tillämpas på. Att detta inte var något som korrespondenterna höll med 
om har framgått av föreliggande kapitel. Visserligen erbjuder korresponden-
sen exempel på par som levde avhållsamt i syfte att undvika graviditet, men 
dessa är få och i inget fall nöjda. I synnerhet handlar det om förlovade par 
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som hade avstått från sex för att undvika en föräktenskaplig graviditet, men 
som i och med brevet till RFSU valde att hitta en annan lösning.

Preventivmedelspropagandan är i detta fall mer i linje med hur kor-
respondenterna resonerade. Propagandisterna tar uttryckligen avstånd från 
”den borgerliga avhållsamhetsmoralen” och erkänner därmed människors 
behov av att kunna ha sex utan att riskera graviditet. Man utgår dessutom 
från att detta behov återfi nns även hos kvinnor. I detta fi nns en implicit före-
ställning om kvinnan som icke-passiv i relation till sexualiteten. (Det skulle 
vara att gå för långt att att säga att propagandisterna utmålade kvinnan som 
sexuellt aktiv; däremot kan det sägas att hon inte porträtteras som helt och 
hållet passiv.) De män och kvinnor som skrev till RFSU ger en splittrad bild 
av hur kvinnor kunde, och skulle, förhålla sig till sexualiteten. Samtidigt som 
äktenskapsrådgivningslitteraturens blyga, passiva och okunniga kvinna fi nns 
representerad i korrespondensen går det också att fi nna indikationer på att 
detta ideal, för det första, inte omfattade alla kvinnor och, för det andra, 
kunde modifi eras och tänjas så att det bättre passade de specifi ka omständig-
heterna. 

Korrespondenterna uppvisar en tydlig medvetenhet om vilket agerande 
som passade sig för respektabla kvinnor. De gifta kvinnor som vände sig till 
RFSU var mycket återhållsamma med att uttala sig positivt om sex. Däremot 
kunde deras äkta män beskriva dem som sexuellt utlevande och passione-
rade. Förlovade, och uppenbart förälskade kvinnor, formulerade sig ibland 
uppskattande om sex, samtidigt som de gav uttryck för en mycket romantisk 
syn på både sexualiteten och sitt framtida äktenskapliga liv. Denna specifi ka 
brevkategori visar att det fanns kvinnor som hade ett visst manöverutrymme, 
som kunde tala med sina män om sex (även om det kanske var mannen som 
tog upp ämnet) och som förmådde göra sina önskemål tydliga. För många 
kvinnor förefaller det dock ha varit svårt att driva egna ståndpunkter i frågor 
som rörde sex och prevention, och mannens önskemål blev i dessa fall accep-
terade utan motstånd.

Det kvinnliga ideal som framkom i äktenskapsrådgivningslitteraturen 
förefaller ha varit väl etablerat i samhället såtillvida att det var ett ideal för 
alla kvinnor att förhålla sig till. Likväl fann vissa kvinnor det möjligt att agera 
i någon mån aktivt i relation till sexualiteten, medan ett sådant handlande 
inte utgjorde något alternativ för andra kvinnor. Den enda indikation på vad 
det var som gjorde att detta blev svårare för vissa kvinnor än för andra är det 
fåtal kvinnor som skyller sin sexuella okunskap på hur de blivit uppfostrade. 
Det kan spekuleras i att de kvinnor som framstår som relativt frispråkiga i 
sexuella frågor erhållit en liberal och sekulariserad uppfostran, men sådana 
resonemang skulle, utifrån det tillgängliga källmaterialet, inte bli något an-
nat än just spekulationer.

••



179

Bilden av den respektable mannen är mer entydig eftersom både äk-
tenskapsrådgivningslitteraturen, preventivmedelspropagandan och RFSU-
 korrespondensen framställer honom som hänsynsfull, sexuellt kunnig och 
ansvarig för den praktiska barnbegränsningen. Medan genusskapande för 
kvinnors del innebar en avvägning mellan vad normerna föreskrev (blyghet 
och passivitet) och vad man själv ville och behövde – och alltså bar på en 
inbyggd konfl ikt – var det manliga genusskapandet inte motsägelsefullt på 
samma sätt. Korrespondensens män ville vara sådana respektabla män som 
beskrevs av både äktenskapsrådgivare och preventivmedelspropagandister. 
Den brutala och aggressiva mannen som beskrivs i rådgivningslitteratur och 
propaganda är följaktligen mycket sparsamt representerad i korresponden-
sen.
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Kapitel sju

Att avbryta en graviditet

Trots vår försiktighet tvingas jag säkert en dag att tillgripa sonden igen och det är 
stora utsikter att jag fi nner döden i detta samband, direkt eller indirekt. Det gör ju 
heller inte så mycket, jag blir en siff ra i en sorglig statistik, ett stycke materia som 
ändrar form. Och det är också bara bra ty vi är för många om de få arbetstillfäl-
len som bjudes, de som inte har tillräckligt skarpa armbågar och förmåga att bita 
omkring sig för dem är livet och framtiden ett enda långt lidande och armod.

Ur brev till RFSU:s rådfrågningsbyrå, 1932.1

Av de preventiva tekniker som fanns tillgängliga under fertilitetstransitio-
nen var det enbart avhållsamhet som, till själva sin natur, var att betrakta 

som en säker metod. Alla övriga tekniker innehöll osäkerhetsmoment som i 
olika hög grad gjorde dem otillförlitliga. Naturligtvis ledde otillförlitligheten 
till oönskade graviditeter, som i sin tur ställde kvinnor inför två alternativ: att 
föda barnet, trots de svårigheter som detta skulle innebära, eller att försöka 
göra abort. Om dessa kvinnor, och deras män, handlar föreliggande kapitel. 

Abortförekomsten uppfattades av samtidens betraktare som ett växande 
problem. De fl esta utredare under perioden var överens om att antalet aborter 
i samhället ökade; i vilken takt de ökade, och hur stort det faktiska anta-
let aborter egentligen var, förblev desto oklarare.2 Det är av uppenbara skäl 
omöjligt att säga något säkert om aborternas verkliga antal. Abort var i de 
allra fl esta fall kriminaliserat och utfördes i lönndom, bortom rättsväsendets 
blick. De enda aborter som kom myndigheterna till kännedom var de som 
slutade illa, med kvinnan på sjukhus eller till och med avliden, eller de som 
på annat sätt uppdagades av rättsväsendet. Förutsatt att de fl esta kvinnor inte 
skadades allvarligt måste mörkertalet således antas vara mycket stort.3 

Det kan ändå vara lämpligt att ta samtidens upprördhet över det väx-
ande antalet illegala aborter med en nypa salt. 1900-talets första tre decennier 
präglades av både oro inför en krympande befolkning och en slags glorifi ering 
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av kvinnan som mor. Både det faktum att ett stort antal graviditeter aldrig 
fullbordades och att kvinnor (potentiella mammor) avsiktligt aborterade sina 
foster, väckte känslor av förskräckelse och indignation. Otvivelaktigt fanns 
en tendens hos samtiden att överdriva aborternas utbredning, en vilja att till-
skriva problemet en kvantitativ omfattning som man ansåg stod i proportion 
till dess moraliska betydelse.4  Därmed inte sagt att antalet aborter inte ökade 
under perioden, för det gjorde de, i takt med att barnafödande alltmer blev 
något som kvinnor (och män) ansåg sig ha rätt att själva kontrollera. På sam-
ma sätt som fertilitetstransitionen innebar en kraftig uppgång i tillämpandet 
av preventiva metoder innebar den också en uppgång i antalet aborter. På så 
sätt skiljer sig inte abort från andra typer av barnbegränsande åtgärder.

I föreliggande kapitel ska förekomsten av illegala aborter under ferti-
litetstransitionen studeras. Ett antal vägledande frågor kan nämnas: Vilka 
abortmetoder var tillgängliga under perioden? Hur uppfattades de kvinnor 
som utförde illegala aborter, liksom de personer som eventuellt hjälpte dem? 
Hur tolkades abort av vanliga män och kvinnor? Var man medveten om 
abortlagstiftningen och, i så fall, hur motiverade man sin egen strävan att 
abortera? Förhöll sig män och kvinnor på samma sätt till aborten som barn-
begränsningsmetod, eller kan skillnader mellan könen iakttas?

Källmaterialet består till största del av RFSU:s rådgivningskorrespon-
dens. Dessutom har jag, i syfte att studera hur den abortsökande kvinnan 
och hennes eventuella medhjälpare uppfattades och konstruerades av samti-
den, även använt mig av befolkningskommissionens utredningsmaterial och 
artiklar ur läkartidningar. När det gäller detta material kan det vara bra att 
minnas att ett statligt utredningsmaterial inte nödvändigtvis speglar några 
av staten uttalade attityder. Jag har använt detta material för att fånga in 
två konstruktioner – av kvinnan som försöker abortera och av personen som 
hjälper henne – och detta har jag till åtminstone viss del gjort genom att läsa 
mellan raderna. Det är således inte säkert att de analyserade texternas förfat-
tare skulle hålla med mig om mina slutsatser.

Jag kommer inledningsvis att redogöra för de tillgängliga abortmetoder-
na under perioden för att därefter studera hur både den abortsökande kvinnan 
och hennes eventuella medhjälpare konstruerades av samtiden. Jag kommer 
också att diskutera hur korrespondenternas förståelse av abort skiljde sig från 
det off entliga samhällets förståelse. Slutligen analyseras abortförekomsten i 
relation till genus och manligt respektive kvinnligt genusskapande.
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Metoder och risker
Att göra abort under en period då detta var kriminaliserat innebar självklart 
risker. Riskerna hängde delvis samman med att abortverksamheten blev un-
derjordisk och därmed drog till sig individer som agerade mer utifrån profi t-
lystnad än hjälpsamhet. Dessutom ökade risken att bli upptäckt av rättsväsen-
det när kvinnan valde att ta hjälp av en abortör istället för att utföra ingreppet 
själv. Men riskerna hängde också samman med abortförfarandets experimen-
tella karaktär. Eftersom abort var kriminaliserat fanns det inga experter att 
vända sig till. Information om olika abortmedel fl orerade men utan att någon 
egentligen kunde garantera informationens tillförlitlighet. Kvinnor tvingades 
därför experimentera i gränsområdet mellan verkningslösa och direkt farliga 
medel. För att vara säker på att uppnå önskad eff ekt var risken alltid att hon 
tog i för mycket, särskilt om hon redan provat ett antal verkningslösa metoder 
och därav blivit alltmer desperat. Abortmarknaden var emellertid inte statisk 
utan tvärtom i konstant förändring. Metoder försvann från marknaden som 
respons på rättssamhällets ageranden, eller för att de fått rykte om sig att vara 
antingen alltför farliga eller helt utan eff ekt. Istället tillkom nya metoder, och 
med dem nya risker. 

En undersökning av illegala aborter under 1800-talets andra hälft pu-
blicerades av Gunnar Hedrén år 1901. Hedrén använde sig av ett rättsmedi-
cinskt material vilket innebar att de allra fl esta av de 1412 kvinnor som ingick 
i studien avled till följd av aborten. I enbart 40 fall överlevde kvinnorna, men 
blev istället ställda inför rätta. Kvinnorna var till övervägande del i ålders-
spannet 20–30 år, men så många som 94 kvinnor var under 20 år, och två 
kvinnor var bara 15 år gamla. I stort sett alla var ogifta.5

Studien är ett utmärkt exempel på hur den ökning av abortförekomsten 
som iakttogs av samtiden mycket väl kan ha varit skenbar snarare än reell. 
Hedrén visar på en stadig ökning av antalet aborter under särskilt 1800-talets 
sista decennier. Från att ha uppgått till enstaka fall per år under perioden 
1851–1878 ökade aborterna till tjugo, trettio och – under 1890-talet – om-
kring hundra fall per år.6 Snarare än att, som Hedrén, se siff rorna som belägg 
för att aborterna ”oafbrutet tilltagit i frekvens” bör ökningen tolkas som en 
illustration av abortmetodernas tilltagande farlighet under perioden.7 I syn-
nerhet handlade det om den mycket farliga fosforn, som användes i en stor 
majoritet av fallen under 1800-talets två sista decennier. 

Den absolut vanligaste abortmetoden i Hedréns studie var intagandet av 
olika gifter. Hedrén visar att så många som en tredjedel av fallen under perio-
den 1850–1880 utfördes med hjälp av arsenik. I och med 1876 års giftstadga 
blev emellertid arsenik svårt att få tag på och antalet arsenikförgiftningar 
minskade därefter kraftigt. Det ämne som kom att ta arsenikens plats var 
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fosfor. Av Hedréns sammanlagt 1412 fall hade hela 1271 kvinnor använt sig 
av fosfor. Till skillnad från arsenik var fosfor ett ämne som lätt kunde erhål-
las från vanliga tändstickor. Tjugo tändstickor räckte för att kvinnan skulle 
avlida. Hur många som krävdes för att provocera missfall, utan att själv ta 
skada, var något som varje enskild kvinna fi ck försöka uppskatta. Om hon 
tog för mycket riskerade hon fosforförgiftning, ett tillstånd som beskrivs så-
här i Nordisk Familjebok från 1946: 

Efter intagande av fosfor uppträdde först vissa magrubbningar (smärtor, kräk-
ningar). Under en eller annan dag tycktes symtomen gå över, medan fosforn lång-
samt upptogs från tarmen. Därefter insjuknade den förgiftade åter svårt med stor 
kraftlöshet, gulsot och blödningar från näsa, mage, tarm, från livmodern hos 
kvinnor samt i huden och i inre organ, varav stark anemi uppstod.8 

Trots fosforns dödande kraft uppskattar Hedrén att många kvinnor lycka-
des abortera med hjälp av fosfor utan att själva ta fysisk skada. Detta var i 
själva verket en av orsakerna till att forfor var så populärt som abortmedel: att 
det fanns en hel del kvinnor som faktiskt var framgångsrika i att framkalla 
abort med hjälp av fosfor.9 Det var emellertid dödsfallen som uppmärksam-
mades och fosfortändstickor förbjöds därför år 1901. Antalet fosforrelaterade 
dödsfall sjönk därefter kraftigt.10 Andra abortmedel som nämns i Hedréns 
studie är sävenbom, kvicksilver, kromsyrat kalium, saff ran, mjöldryga och 
stryknin.11

Av Hedréns studie framgår också att kvinnor väntade relativt länge med 
att utföra aborten, antagligen för att de ville vara helt säkra på att de verkligen 
var gravida. Närmare hälften av Hedréns abortfall utfördes i femte gravidi-
tetsmånaden eller senare (så många som 42 stycken i nionde månaden).12 
Detta kan också tolkas som en indikation på att kvinnor började med mindre 
riskabla metoder för att sedan, när dessa visade sig verkningslösa, övergå till 
farligare medel. De fl esta av de 42 kvinnor som aborterade i sista graviditets-
månaden hade säkerligen varit säkra på sin graviditet under en längre tid och 
förmodligen också försökt ett antal abortmedel innan de provade det medel 
som de slutligen avled av. Att det inte var alldeles enkelt att säkerställa gravi-
ditet, under en period då lättillgängliga graviditetstest saknades, framgår av 
att Hedrén också redogör för 70 fall där det upptäckts vid obduktionen att 
kvinnan, som avlidit till följd av abortförsök, inte varit gravid.13  

Ytterligare en intressant detalj i Hedréns studie är att inte fl er än åtta 
kvinnor uppges ha använt sig av mekaniska metoder. Detta defi nieras av 
 Hedrén som ”ägghinnestick eller liknande åtgärd” och handlade alltså om att 
man förde upp ett vasst föremål i livmodern. Det var sådana mekaniska me-
toder som skulle komma att ersätta fosfor som den vanligaste abortmetoden 
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under 1900-talet. En intervjustudie utförd av Sölve Richter år 1921 gav vid 
handen att invärtes medel använts av endast ett fåtal kvinnor och då utan att 
ge avsett resultat. Dessa kvinnor hade därefter övergått till de mer eff ektiva, 
mekaniska metoderna. Vanligast i Richters studie var att aborten framkal-
lats med hjälp av en gummisond som förts in i livmodern. Ett fl ertal uppgav 
också att de använt livmodersprutor för att föra upp olika vätskor – vatten, 
såpalösning eller liknande – i livmodern.14 

Detta innebar emellertid inte att abortmedel som intogs via munnen 
försvann från marknaden utan enbart att de invärtes medel som intogs 
vid den här tiden inte var lika skadliga. En intervjustudie som utfördes på 
 Sabbatsbergs sjukhus mellan 1935 och 1937 visade att invärtes medel fortfa-
rande var mycket vanliga – men att man inte längre intog lika farliga ämnen. 
Kvinnorna i denna studie uppgav att de tagit kolokvintdroppar, ricinolja, 
aloe, stora mängder alkohol, huvudvärkspulver, agomensin och så vidare.15 
Detta är också medel som fi nns uppgivna av de män och kvinnor som skrev 
till RFSU:s rådfrågningsbyrå. Uppenbarligen blev kvinnor som intog dessa 
medel sjuka, eftersom de hamnade på sjukhus, men eff ekten var långt ifrån 
så dramatisk som vid intagandet av arsenik eller fosfor. 

Av dem som skadades allvarligt genom abort under 1930-talet hade såle-
des de fl esta använt antingen sond eller livmoderspruta. Allra vanligast under 
1930-talet tycks det ha varit att med hjälp av en livmoderspegel föra upp 
en gummisond i livmodern. Sonder, katetrar, livmodersprutor och livmoder-
speglar såldes helt legalt i sjukvårdsaff ärer, ibland med varningstexter som 
indirekt instruerade kvinnorna om hur aborten kunde genomföras.16 Sonder 
och livmoderssprutor är också de oftast nämnda abortmetoderna i RFSU-
korrespondensen. Det är tydligt att detta var abortredskap som folk kände 
till namnen på, sannolikt eftersom de både omskrevs och omtalades, men 
också att många saknade kunskap om hur redskapen egentligen skulle använ-
das. ”Har hört talas om Livmoderspegel och Gummisond eller vad det hette”, 
skrev exempelvis en änka med fem barn.17 

Både sonder och livmoderssprutor var redskap som kvinnor själva kunde 
införskaff a och därefter använda på egen hand. I en studie från 1930-talets 
mitt uppgav 60 procent av de tillfrågade kvinnorna att de utfört aborten 
själva. Gunnar Inghe, som sammanställde studien, anmärkte dock att det var 
”självklart, att kvinnorna här ofta voro ouppriktiga, eftersom de voro ange-
lägna att skydda sina hjälpare”.18 Det ligger säkert en viss sanning i en sådan 
bedömning men det fanns också kvinnor som utförde abort utan assistens 
från omgivningen.19 Den relativt stora mängd kvinnor som skrev till RFSU i 
syfte att beställa eller få information om sonder och livmodersprutor uppger 
inte i något fall att de planerar ta hjälp av någon annan. Dessutom innehåller 
korrespondensen ett fåtal explicita beskrivningar av aborter som företagits 
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av kvinnan ensam. Ett särskilt intressant brev beskriver hur kvinnan, både 
ensam och med hjälp av fästmannen, genomfört upprepade aborter på sig 
själv:

För 4 mån. sedan reste jag från den stad där han bor hit upp och i min kappsäck 
packade jag också med en sond och en livmoderspegel (det tillhör numera en ung 
fl ickas utrustning). Jag reste i okunnighet om att i mig fanns ett nytt liv som inte 
fi ck fi nnas, men snart blev jag övertygad. På 2 år har min fästman gjort 3 och 
jag ensam 2 ingrepp på min kropp och jag skall inte tala om vilka psykiska och 
fysiska smärtor jag genomlidit men det har lyckats, ibland vid ett ibland med fl era 
försök. Men nu då jag var tvingad att utföra det själv såg det ut som alla försök 
skulle vara förgäves. Jag tar i underkant om jag säger att minst 20 gånger på 2 
veckor körde jag in en dåligt eller intet desifi nerad sond i livmodern väl medveten 
om vilken fara jag löpte. En arbetare måste ha nerver, man ska se glad ut på ett 
12–14 timmars arbete per dag även om nätterna skall användas till operation på 
sig själv. Nåväl, det lyckades till slut utan ännu kännbara men, och nu har jag haft 
3 lyckliga månader utan bekymmer för min kropp. (Förlovad arbeterska, från stad 
i Halland, 1932.)20

När man läser berättelser som denna är det lätt att föreställa sig riskerna 
med de illegala aborterna. Kunskapen om både anatomi, bakterier och vikten 
av god hygien verkar ha varit begränsad.21 Flera korrespondenter betraktade 
både sonder och livmodersprutor med fruktan vilket indikerar att de åtmins-
tone inte betraktade ingreppen som riskfria. Gustav Jonsson, som samman-
ställde en intervjustudie där bland annat kvinnors uppfattning om riskerna 
vid en abort undersöktes, skriver att hela 20 procent av de tillfrågade kvin-
norna saknade kunskap om riskerna men också att 65 procent uppvisade en 
någorlunda god insikt.22 Samma studie visade också att kvinnor ofta bör-
jade med metoder som det uppfattade som mindre riskabla – som kroppsöv-
ningar, tvätt, storstädning – för att sedan fortsätta till mer drastiska metoder 
– som vaginalsköljningar – och om inte heller det hjälpte övergå till sond eller 
livmodersspruta.23

De kvinnor som skrev till RFSU:s rådfrågningsbyrå tycks med några un-
dantag ha varit medvetna om att en kommande abort kunde innebära risker, 
men viljan att abortera var vanligen starkare än oron för riskerna.24 ”Jag är 
villig att taga alla risker bara jag kan bli fri”, skrev till exempel en ogift 18-
årig kvinna.25 ”Jag är fullt medveten om den stora faran för mitt liv och min 
hälsa […] Jag kommer i varje fall ej sky något medel”, skrev en annan, också 
ogift, kvinna.26 Insikt om riskerna hindrade således inte kvinnor från att göra 
abort, vilket, om inte annat, antyder deras desperata utgångsläge.

RFSU-korrespondensen innehåller inte särskilt många beskrivningar av 
redan utförda abortförsök eftersom korrespondenterna vanligen var nybörjare 
på området och alltså inte har några tidigare erfarenheter att luta sig mot. Ett 
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intressant brev, som både visar på risken med att utföra abort på sig själv och 
de rädslor som dessa kroppsliga experiment var förknippade med, är emel-
lertid värt att återge:

I andra månaden började jag med att spruta upp ett pulver, upplöst i vatten, som 
jag köpt för det ändamålet. Det verkade emellertid, som om vätskan inte kom rik-
tigt in i livmodern utan bara i mynningen. Livmodermynningen började efter en 
tid kännas fransig och utanför den bildades ett vitt slem efter varje spolning. Jag 
fortsatte i sex veckors tid varje kväll med spolningar men utan något resultat. Så i 
början på mars började det komma en gulaktig vätska varje dag. Jag trodde först, 
det var början på missfall, men då vätskan endast fortsatte att komma vågade jag 
ej spruta mig mera utan beslöt att söka läkare. [---] Han undersökte mig och sade, 
att där var en liten rispa längst in i slidan och att det troligen var fl ytning från 
denna. Så fi ck jag tabletter att föra in i slidan för att rispan skulle läkas. [---] Då 
doktorn ej säkert kunde säga, var vätskan kom ifrån, har jag blivit mycket orolig. 
Jag är nu ängslig för att jag kanske kan ha skadat fostret med spolningarna, som 
jag höll på med så länge, och är nu mycket rädd för att jag skall få ett missfoster, 
när tiden kommer för förlossningen. Vad kan det vita slemmet vara, som kom 
efter sköljningarna? Är det inte något, som borde tjäna till fostrets utveckling i 
första stadiet. Jag är så rädd att säga något till doktorn därom. (37-årig gift kvinna 
med ett barn, från stad i Skåne, 1939.)27

Kvinnor var således inte bara medvetna om riskerna för dem själva utan levde 
också med rädslan att misslyckas med aborten, men istället tillfoga barnet 
bestående men.

Att försöka hitta information om aborternas farlighet under perioden 
är i det närmaste omöjligt. Beroende på vilka texter man läser får man helt 
olika svar – svar som dessutom tycks starkt påverkade av underliggande poli-
tiska motiv.28  I den socialistiska tidningen Brand påstås till exempel sonden 
vara ett i det närmaste ofarligt abortredskap. I september 1933 skrev den 
tidigare presenterade Eugen Albán att ”sonden är utan all jämförelse det ab-
solut ofarligaste fosterfördrivningsmedlet, och det är tack vare denna som de 
förr så höga dödstalen reducerats till en obetydlighet”.29 Läkaren Karl Evang 
var emellertid av en annan åsikt. I Populär tidskrift för sexuell upplysning, en 
tidskrift som stod RFSU nära, beskrev han sonden som en ”utomordentligt 
farlig metod” som kunde leda både till svåra infl ammationer och långvariga 
blödningar. Den största risken låg i att sonden inte desinfi cerats ordentligt.30 
Evang tillhörde emellertid den grupp som ville legalisera abortverksamheten 
och att framställa den illegala abortverksamheten som riskfylld och farlig 
passade därför hans syften.

För att kunna säga något säket om hur stora riskerna med de illegala 
aborterna var behövs en ungefärlig uppfattning om hur många abortförsök 
som utfördes. Denna information saknas. Mellan åren 1930 och 1935 avled 
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årligen ungefär 70 kvinnor av infektioner till följd av abort. Ulf Högberg 
skriver att mellan 20 och 25 procent antogs bli sterila. Högberg nämner också 
att åtta procent av dem som vårdades på sjukhus efter att ha gjort abort av-
led.31 Alla siff ror av det här slaget illustrerar en verklighet där ett stort antal 
kvinnor avled eller drabbades av men för livet till följd av illegala aborter, men 
när vi inte vet något om antalet framgångsrika aborter blir inte siff rorna mer 
än just illustrationer. De säger inte särskilt mycket om hur stora de faktiska 
riskerna var.32 

Det kan således konstateras att även om illegala aborter alltid innefatta-
de risker bör inte dessa överdrivas.33 Alla var medvetna om riskerna – läkare, 
utredare och kvinnorna själva – eftersom det var de olyckliga aborterna som 
uppmärksammades. Det kan också antas att tillgången på metoder korre-
sponderade mot tidigare kvinnors erfarenhet av de specifi ka metoderna som 
antingen verkningslösa, eff ektiva eller farliga. Att så många kvinnor avled till 
följd av fosforförgiftning under 1800-talets sista decennier bör ses som en 
refl ektion av hur vanlig fosfor var som abortmetod under den här perioden. 
Hedréns bedömning att ett stort antal kvinnor aborterade med hjälp av fosfor 
utan att ta allvarlig fysisk skada kan således antas vara korrekt. Att sonder och 
livmodersprutor var så efterfrågade i RFSU:s rådgivningskorrespondens för-
klaras sannolikt av att båda dessa tekniker visat sig ligga på rätt sida gränsen 
– inte helt verkningslösa men inte heller alltför farliga.34 

Abortmarknadens aktörer
På den illegala abortmarknaden verkade ett antal aktörer: först och främst 
de ofrivilligt gravida kvinnorna, men också den brokiga grupp av människor 
som bistod dessa kvinnor. Denna grupp utgjordes av pojkvänner och sanno-
likt andra nära anhöriga, men också av läkare, barnmorskor och de som av 
samtiden kallades ”kvacksalvare”. Det är svårt att skapa sig en bild av denna 
grupp av abortörer. I samtida texter utmålades abortören vanligen som en 
otäck fi gur utan medicinsk utbildning, men samtida texter måste betraktas 
som inlägg i en debatt, och det var en debatt där ingen tjänade på att fram-
ställa abortören i positiv dager. De skribenter som stödde den rådande lag-
stiftningen (vilket gällde de allra fl esta) använde den otäcka abortören för att 
demonstrera abortverksamhetens råhet. De som å andra sidan eftersträvade 
en liberalare abortlagstiftning använde bilden av abortören som en avskräck-
ande motbild till de alternativ de själva förespråkade: att aborterna legalisera-
des och utfördes av utbildade läkare. Beskrivningar av abortörer motiverades 
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således av dolda dagordningar vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, 
att fånga in den så kallade verkligheten. Däremot går det att återskapa bilden 
av abortören och det kommer jag också att göra i slutet av föreliggande av-
snitt. Först ska emellertid bilden av den aborterande kvinnan studeras.

Bilden av den aborterande kvinnan
Abortutredningar från 1930-talet innehöll ofta en kartläggning av de abort-
sökande kvinnornas demografi : man studerade hur gamla de var, vilka yr-
ken de hade, vad deras partner gjorde, civilstånd, åldersskillnad i relation till 
partnern, uppväxtvillkor, födelseort och så vidare.35 Trots att utredarna inte 
motiverade varför dessa kartläggningar genomfördes kan man som läsare ana 
sig till att utredarna, genom att analysera abortsökande kvinnors demografi , 
ville bekräfta specifi ka föreställningar om aborterande kvinnor. Det fanns 
nämligen ett antal karakteristika som genomgående tolkades som förmild-
rande omständigheter. Det var dessa komponenter som man förväntade sig 
att fi nna hos de abortsökande kvinnorna och som man omfattade med viss 
förståelse. Genom att kartlägga de aborterande kvinnors demografi  ville man 
således identifi era de karaktärsdrag som skiljde kvinnor som gjorde abort från 
andra kvinnor – och därmed göra den aborterande kvinnan begriplig. 

1930-talet utgjorde på många sätt startpunkten för det svenska välfärds-
bygget. Den negativa befolkningsutvecklingen hade uppmärksammat myn-
dighetspersoner på befolkningens levnadsvillkor och man började alltmer se 
sociala problem som samhälleliga snarare än individuella. Hos exempelvis 
befolkningskommissionens utredare fanns ett stort socialt patos och arbe-
tet handlade till stor del om att just identifi era sociala problem och utforma 
samhällsåtgärder för att lösa dem. Det fanns således en stark benägenhet hos 
utredarna att se abortförekomsten som ett samhällsproblem som uppstått ur 
sociala svårigheter och kunde lösas genom sociala reformer.36 Däremot upp-
fattade man inte abortförekomsten som ett utslag för kvinnors vilja att själva 
kontrollera sin reproduktion.

Det var sådana förutsättningar som gjorde utredare benägna att betrakta 
vissa kategorier av aborterande kvinnor med sympati medan andra uppfatta-
des som mer eller mindre obegripliga. De kvinnor som man omfattade med 
sympati var de som var antingen mycket fattiga, mycket sjuka eller ogifta 
och övergivna – alltså kvinnor som hade motiv för sin abort som låg utanför 
dem själva. Dessa kvinnor kunde fortfarande vara respektabla kvinnor, med 
djupa moderskänslor, och skulle således också ha förblivit respektabla om 
samhället och den sociala situationen sett annorlunda ut. Det var kvinnor 
vars problematik utredarna ansåg sig kunna reformera bort. Även i andra 
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källor kan föreställningen att en respektabel kvinnas motiv för abort alltid 
låg utanför henne själv skönjas. Hilma Hovstedt menade till exempel, i sin 
propagandaskrift Fattigdom-barnalstring, att kvinnor som aborterar är ”till 
döden pinade och förtvivlade kvinnor som begå våld emot sin egen natur”.37 
Eliza Bisbee Duff ey tolkade den abortsökande kvinnan som helt enkelt okun-
nig, och menade att när en respektabel kvinna informerades om konception 
och fosterutveckling skulle de naturliga moderskänslorna ta över och tan-
karna på abort överges: ”Då de inse, att fosterfördrifning lika säkert är ett 
mord, som om de dödade det lilla barn, hvilket hvilar i dess armar, skola de 
med fasa rygga tillbaka derför.”38

Andra kvinnor hade å andra sidan 1930-talets utredare större problem 
med att greppa. Den gifta kvinnan, till exempel, som sökte abort trots hyfsad 
ekonomi – vad för slags kvinna var hon? I ett samhälle där kvinnor först och 
främst sågs som mödrar blev en kvinna som aborterade sitt foster utan god-
tagbara skäl svår att förstå sig på. Under 1800-talet var kvinnor som gjorde 
abort i regel ogifta, vilket bland annat framgår av Gunnar Hedréns studie, 
och dessa kvinnor hade man vid 1930-talets början stor förståelse för.39 Det 
starka fördömande av män som gjorde kvinnor gravida och därefter lämnade 
dem, som framkom i bland annat äktenskapsrådgivningslitteraturen, indi-
kerar att man skyllde kvinnans situation på mannen snarare än på henne 
själv. Agerade mannen å andra sidan respektabelt, och gifte sig med kvinnan, 
förmodades kvinnan föda sitt barn och bli en god mor. 

När det under 1900-talet blev allt vanligare att gifta kvinnor försökte 
abortera sina foster ställde man sig emellertid mycket tveksam till hennes mo-
tiv.40 Som Angus McLaren har påpekat var detta en utveckling som tvingade 
det omkringvarande samhället att omdefi niera aborternas funktion. För den 
unga och ogifta kvinnan handlade det om den allra första graviditeten och 
aborten var att betrakta som en exeptionell händelse. Den äldre och gifta 
kvinnan var å andra sidan redan mamma, med allt vad det innebar för sam-
tidens konstruktion av kvinnlighet, och valde att abortera sitt fj ärde eller 
femte barn. Aborten blev i detta sammanhang inte längre en exeptionell hän-
delse utan ingick som en del i ett större fertilitetsreglerande projekt. När gifta 
fl erbarnsmammor började abortera blev abort en i raden av barn begränsande 
praktiker och kunde inte längre betraktas som något exeptionellt som despe-
rata ogifta kvinnor drevs till.41

En annan kategori kvinnor som utredarna ställde sig tveksamma till var 
de som vare sig var särskilt fattiga, särskilt sjukliga, eller hade särskilt många 
barn; kvinnor som helt enkelt bedömdes vara ”för bekväma” för att föda fl er 
barn. Läkaren Gunnar Inghe, som bland annat var verksam inom RFSU och 
som genomgående uttryckte stor förståelse för abortsökande kvinnor, skrev 
exempelvis såhär om kvinnor som saknade vad han uppfattade som riktiga 
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abortmotiv: ”Speciella psykologiska förhållanden gör sig gällande, som man 
måste ta hänsyn till i det socialterapeutiska handlandet. Dessa personer anse 
sig inte alls vara bekväma, de opponera sig livligt mot bekvämlighetsdiag-
nosen.”42 Kvinnor som inte ville ha fl er barn trots att de var gifta, friska och 
hade pengar defi nierades således som i någon mån sjuka: de var underord-
nade ”speciella psykologiska förhållanden” som gjorde att de inte kunde se sig 
själva som bekväma trots att de – alldeles uppenbart, enligt utredarna – var 
bekväma. Som begreppet ”bekvämlighetsdiagnos” illustrerar fi ck den kvinna 
som kategoriserades som bekväm samtidigt en diagnos: kvinnan blev sjukför-
klarad och kunde därför inte antas fatta förnuftiga beslut. Därigenom kunde 
också den bekväma kvinnan förstås och göras begriplig. 

Det förefaller också ha funnits en utbredd bild av den aborterande kvin-
nan som i någon mån omoralisk. Det är i fl era utredningar anmärknings-
värt hur stort utrymme abortmotiv som ”samlag med fl era män”, ”otrohet 
av hustrun” eller ”barnafadern okänd” tillåts ta i den löpande texten – all-
deles oavsett det faktum att dessa motiv faktiskt var mycket sällan förekom-
mande. I ett betänkande från 1935 uppges till exempel att åtta kvinnor har 
uppgivit ”samlag med fl era män eller barnafadern okänd” som motiv för sin 
abortförfrågan, men, kommenterar författaren, ”i verkligheten äro dock fal-
len säkerligen långt fl er”.43 På så sätt skapar författarna, trots att de håller en 
oklanderligt neutral ton, en subtil bild av den abortsökande kvinnan som 
sexuellt lättsinnig. En liknande eff ekt får kommentarer som rör kvinnornas 
uppriktighet: kvinnor antas förneka att det gjort abort, ljuga om vem som 
har hjälpt dem, och fabulera ihop en ömkansvärd situation som motiv till 
aborten.44 Nu tillhör det visserligen god källkritisk sed att ifrågasätta sina 
uppgiftslämnares motiv, men vid ett fl ertal tillfällen glider den källkritiska 
tonen över och blir ett misstänkliggörande. Som exempel kan nämnas utre-
dares och läkares tveksamma inställning till kvinnor som uppger sig ha blivit 
våldtagna. Professor Johan Th yrén uttryckte exempelvis sin skepsis såhär: 

Om jag vore läkare, skulle jag vara mycket skeptisk, när någon kom till mig med 
påståendet, att hennes graviditet vore frukten av en våldtäkt. Jag skulle knappast 
ej tro henne, om hon komme åtföljd av gärningsmannen, som heligt och dyrt 
försäkrade, att han hade våldtagit henne!45 

Enligt läkaren John Olow träff ar Th yréns ord ”huvudet på spiken”.46 De 
kvinnor som gjorde abort utan sådana motiv som utredarna uppfattade som 
godtagbara konstruerades således som psykiskt sjuka, omoraliska och opå-
litliga. Därmed blev deras ageranden också i högre grad begripliga för dem, 
som genom sin sociala ställning och inte minst sitt kön, uppfattade den höga 
abortförekomsten som en anomali i det civiliserade samhället. 
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Utredares försök att fi nna karaktärdrag som förenade de kvinnor som 
gjorde abort misslyckades. Några generella drag konstaterades visserligen av 
Gunnar Inghe: abort var vanligare bland infl yttade Stockholmsbor än bland 
infödda, bland vissa yrkesgrupper (exempelvis servitriser och hårfrisörskor), 
låginkomsttagare och boende i smålägenheter. Resultaten var emellertid 
osäkra och uppgavs i fl era fall kunna tillskrivas urvalsfaktorer.47 

Inte heller RFSU-korrespondensen uppvisar några stora skillnader mel-
lan abortsökande kvinnor och andra korrespondenter. Jämförs de kvinnliga 
korrespondenter som ber om aborthjälp med hela gruppen kvinnliga kor-
respondenter fi nner man att den abortsökande kvinnan är yngre än övriga. 
Närmare en tredjedel, 27 procent, av de abortsökande kvinnorna är 20 år 
eller yngre, något som bara gäller för 17 procent av hela gruppen kvinnliga 
korrespondenter.48 Det råder inga tvivel om att det är de unga och ogifta 
kvinnorna som ligger bakom denna skillnad. När alla ogifta kvinnor plockas 
bort framgår istället att de äldre åldersgrupperna är överrepresenterade bland 
abortsökande kvinnor. En dryg tredjedel, 32 procent, av de abortsökande 
gifta kvinnorna befi nner sig i åldrarna 36–40 år, en andel som motsvaras av 
25 procent bland samtliga gifta kvinnor i materialet. Det kan således kon-
stateras att yngre kvinnor var överrepresenterade bland de abortsökande kor-
respondenterna, eftersom dessa oftare var ogifta och alltså omfattades av så 
kallade vanäremotiv. Bland gifta kvinnor var å andra sidan de över 35 år 
överrepresenterade, något som sannolikt refl ekterar en situation där ett antal 
barn redan fi nns i familjen och ytterligare tillskott därför upplevs som över-
mäktigt. 

Bilden av abortören
Om det fanns en omedveten önskan hos utredare och debattörer att porträtt-
tera den aborterande kvinnan som i någon utsträckning avvikande, så gällde 
detta i ännu högre grad abortören. Bilden av abortören är i de fl esta fram-
ställningar mycket negativ. Inom ramen för 1941 års befolkningsutredning 
gjorde Gunnar Inghe ett försök att ringa in abortörerna. Genom att bearbeta 
material från Centrala fångregistret kom han fram till att fl ertalet dömda 
abortörer hade yrkesutbildning, ett fl ertal inom sjukvård och hygien, och att 
fl era dessutom var framgångsrika i sitt yrke, innehaft förtroendeuppdrag och 
varit yrkesmässigt stabila. Ändå sammanfattar han sin undersökning med 
att måla ut abortörerna som asociala parasiter utan ansvarskänsla. Denna 
uppfattning baserar han på att fl era var tidigare straff ade eller hade varnats 
för lösdriveri. Inghe väljer således att lyfta fram, och generalisera, en grupp av 
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mindre välanpassade individer på bekostnad av den tillsynes ordningssamma 
och stabila gruppen.49

Även i andra texter kan man läsa sig till en onyanserad bild av abor-
törerna. Flera skribenter betonar abortörernas egennyttiga motiv och deras 
hänsynslösa sätt att hota sina patienter till tystnad.50 Läkaren Karl Evang, 
som argumenterade för en uppluckring av abortlagen, återgav en lång rad 
historier om hänsynslösa abortörer som utpressade och förnedrade kvinnor. 
Bland annat skriver han om en ”klok gumma” som inrättat ett pensionat där 
off ren, som Evang benämnde kvinnorna, måste tillbringa lång tid och betala 
hög dagspenning innan ingreppet blev av. När aborten väl genomfördes var 
det på ”det mest hänsynslösa sätt”, med sjukdom och elände som följd. En 
annan abortör ska ha varit blind, medan en tredje utförde aborter på en ohy-
gienisk kolpråm och en fj ärde uppgavs ha genomborrat inte bara livmodern 
på kvinnan utan också skrapat hål på tarmen och magsäcken.51

Bilden av abortören som en okunnig kvacksalvare återfi nns också i 
RFSU-korrespondensen. De män och kvinnor som vände sig till RFSU för 
att få hjälp med abort beskrev kvacksalvaren som ett alternativ man helst ville 
undvika:

Min fästmö är lärarinna med stora skulder. Hon är förtvivlad. Kan inte ni min 
Fru hjälpa så är det stor risk för att hon antingen går till kvacksalvare eller också 
gör sig illa. (Förlovad man, fästmön lärarinna, från mindre samhälle i Småland, 
1933.)52 

Jag har ingen som jag kan vända mig till i denna min belägring och s.k. kukel-
käringar vill jag inte, åtminstone i första taget taga befattning med. (17-årig ogift 
kvinna, arbetar som hembiträde, från mindre samhälle i Dalarna, 1940.)53

Om Fru Jensen ville hjälpa mig på något vis skulle jag bli så tacksam. För man vill 
ej vända sig till kvacksalvare i första taget heller. (Gift kvinna med tre barn, från 
oidentifi erad ort, 1934.)54  

Citaten visar att det visserligen var ett uttalat alternativ att gå till en ”kvack-
salvare” men att det ändå var något man helst undvek. Det är emellertid 
viktigt att poängtera att både korrespondenterna och Karl Evang relaterade 
till en bild av abortören – en konstruktion – och att denna inte nödvändigtvis 
hade sin motsvarighet i verkligheten. Det kan visserligen inte råda några tvi-
vel om att den illegala abortmarknaden var lukrativ och drog till sig individer 
som utnyttjade kvinnornas utsatta situation för egen vinnings skull. Inte hel-
ler kan man tvivla på det faktum att dessa individer ofta saknade nödvändiga 
kunskaper för att kunna utföra trygga aborter. Samtidigt var den grupp av 
individer som utförde illegala aborter betydligt mer heterogen än vad dess 
konstruerade motsvarighet gav vid handen.
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De nästan demoniserande dragen som återfi nns i texter av mer debat-
terande slag nyanseras i någon utsträckning i andra källor, som dagspressen, 
med dess mer neutrala rapportering. I Sundsvalls Tidning kunde man till 
exempel under våren 1940 läsa om uppdagandet av en så kallad abortaff är 
på Alnö. Verksamheten avslöjades efter att en kvinna blivit svårt sjuk och 
tvingats söka sjukhusvård efter en illegal abort. En sömmerska från Alnö 
häktades och medgav att hon under åren 1936–1940 hade utfört ett trettiotal 
aborter. Innan kvinnan började utföra aborter på andra hade hon företagit 
inte mindre än tre ingrepp på sig själv. Enligt tidningsrapporteringen hade 
kvinnan god ekonomi och inget tydde på att hon hade företagit aborterna i 
syfte att tjäna pengar. Själv uppgav hon att hon tyckt synd om kvinnorna.55 
Hon dömdes till två års straff arbete.56 

I de ganska korta texter som rapporteringen om fallet omfattade ser man 
inte framför allt en brutal och pengalysten klåpare utan framför allt en kvin-
na som själv har upplevt att bära på barn som hon inte sett sig förmögen att ta 
hand om, och som därför ville hjälpa andra. Medicinskt kunnande saknade 
hon säkerligen men det var inte av hänsynslöshet som hon utförde aborterna, 
utan av medlidande. Barbara Brookes, som studerat abort i England, menar 
att det var just såhär den illegala abortsituationen ofta såg ut: en äldre kvinna, 
utan medicinsk utbildning, som ”hjälpte” kvinnor till ingen eller mycket låg 
kostnad.57 

Också andra uppgifter tyder på att en illegal abort inte nödvändigtvis 
behövde vara förknippad med stora risker och hänsynslöshet. Eva Palmblad 
har undersökt dagspressens rapportering och funnit fl era exempel på läkare 
som agerat abortörer. Under förhör uppgav läkarna vanligen hjälpsamhet el-
ler medlidande som motiv för sina handlingar.58 Dessutom visade som sagt 
den ovan nämnda studien av Gunnar Inghe att fl era av de dömda abortö-
rerna hade någon form av sjukvårdsutbildning. Rimligen bör dessa ha haft de 
nödvändiga kunskaperna om både hygien och anatomi för att kunna utföra 
förhållandevis säkra aborter. Det kan antas att det i många fall var skillnad 
mellan de ställningstaganden som läkare gjorde i off entliga sammanhang och 
deras privata handlande i det egna undersökningsrummet.59 

I en artikel författad av Karl Evang och publicerad i tidskriften Populär 
tidskrift för sexuell upplysning tillhandahålls dessutom detaljerade anvisningar 
till läkare om hur en säker abort bör gå till. Evang inleder artikeln med att 
konstatera att det redan fi nns en grupp läkare som, av pliktkänsla och hänsyn 
till patienterna, utför illegala aborter. Därefter redogörs för de metoder som 
dessa läkare använder. Dessa mycket detaljerade beskrivningar kan inte läsas 
som något annat än instruktioner, riktade till andra läkare, om hur de ska 
agera nästa gång de blir ombedda att hjälpa en ofrivilligt gravid kvinna. Ar-
tikeln innehåller bland annat information om hur en livmoder vidgas, vilka 
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redskap man använder vid en skrapning och hur länge kvinnan bör ligga till 
sängs efter aborten.60 Jag fi nner det ganska fascinerande att tillvägagångssätt 
vid abort inte bara spreds mellan kvinnor utan också mellan läkare. Om inte 
annat antyder det att det förekom samtal mellan läkare där plikten mot lagen 
ifrågasattes, till förmån för plikten mot patienterna. 

Det faktum att Karl Evang på detta sätt uppmanade andra läkare att 
hjälpa kvinnor med abort visar också att det fanns olika förhållningssätt som 
en läkare kunde inta till de abortsökande kvinnorna. I kapitel 4 framgick att 
läkarkårens offi  ciella inställning till abort var starkt negativ. Man argumente-
rade här utifrån människolivets absoluta okränkbarhet och med människoliv 
menade man fostret. Att en sådan argumentering istället hotade kränka den 
gravida kvinnans liv och självständighet refl ekterade man inte över i läkarkå-
rens offi  ciella tidskrifter. I det konkreta mötet med enskilda kvinnor kan det 
emellertid antas att denna konfl ikt blev plågsamt påtaglig för många läkare. 
Den amerikanska historikern Leslie Reagan nämner fyra alternativa vägar 
som en läkare kunde ta i mötet med den ofrivilligt gravida kvinnan. Det 
första alternativet fi nns rikligt exemplifi erat i RFSU-korrespondensen: det är 
de läkare som vägrar att hjälpa kvinnorna:  

en anmodan till läkare att hon skulle befrias från havandeskapet nekades på 
 grund av att lagen reste hinder i vägen, inte förrän livet för modern stod på spel 
kunde läkaren med medicinalstyrelsens medgivande avbryta havandeskapet. (Gift 
lantarbetare med ett barn, hustrun hushållerska, från okänd ort, 1937.)61 

Har frågat vår läkare, men negatift, man skall pinas ihjäl först innan hjälp ges. 
(37-årig gift kvinna från samhälle i Norrbotten, 1937.)62

Från läkarehåll är ju ingen hjälp att vänta, det har vi fastslagit. (38-årig man med 
okänt antal barn, gift med 40-årig kvinna, från oidentifi erad ort, 1927.)63

Andra läkare kunde emellertid välja att utföra aborter ibland, åt sina egna 
patienter, och ytterligare andra utförde aborter regelmässigt. De fj ärde och 
sista alternativet var att hänvisa patienterna vidare, till andra läkare, som ut-
förde abort. Denna grupp återfi nns bland annat i rättegångsmaterialet från 
det mycket uppmärksammade fallet med abortören Olofsson.

Rudolf Olofsson var huvudperson i det mest uppmärksammade abort-
fallet i Sverige under 1930-talet.64 Han avslöjades år 1934 efter att en kvinna 
drabbats av lunginfl ammation i samband med en abort och förts till sjukhus. 
Dessförinnan hade han utfört närmare tusen aborter. Trots att Olofsson sak-
nade formell utbildning hade han stora kunskaper i gynekologi och obstet-
rik, införskaff ade i USA, vilka gjorde att både patienter och andra läkare tog 
honom för just läkare. Han presenterade sig som läkare och kom på så sätt i 
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kontakt med andra läkare. Han ansträngde sig också för att ge sin verksamhet 
en medicinskt vetenskaplig prägel. 

Verksamheten bedrevs dels i en lägenhet på Folkungagatan i Stockholm 
och dels i Olofssons bostad i Saltsjö-Duvnäs. Efter att de abortsökande kvin-
norna hade bokat tid på kliniken fi ck de komma på en första undersökning 
där graviditet vanligen konstaterades. Undersökningsrutinerna skiljde sig 
inte nämnvärt från en vanlig gynekologisk undersökning, utan utfördes i 
en sal utrustad med gynekologisk apparatur och med biträdande sköterskor 
närvarande. Genom att på detta vis sätta in aborten i ett för kvinnorna väl-
bekant sammanhang kom behandlingen att både avdramatiseras och ges ve-
tenskaplig trovärdighet. Därmed markerade Olofsson också gränsen mellan 
den egna verksamheten och det illegala ”kvacksalveriet”. Det var läkarkåren 
som Olofsson identifi erade sig med – en inställning som antagligen verkade 
förtroendeingivande på de abortsökande kvinnorna men som inte på något 
sätt hjälpte honom i rättssalen. 

Under rättsprocessen, som innebar åtal mot över hundra kvinnor, fram-
kom att Olofsson hade vida kontakter med läkare och att det ofta var läkare 
som hänvisade patienterna till kliniken. De åtalade kvinnorna uppgav att 
de sökt läkare för att få sin graviditet konstaterad och att  läkaren därefter 
hade rekommenderat dem att ta kontakt med Olofsson. Rekommendationen 
var ofta outtalad, genom att läkaren till exempel gav kvinnan en tidskrift 
innehållande en artikel av Olofsson. I andra fall hade läkaren hjälpt kvinnan 
att leta reda på Olofssons telefonnummer i telefonkatalogen. Ett fåtal läkare 
uppgavs ha givit kvinnan Olofssons visitkort. Det framstår tydligt att läkare 
uppfattade Olofsson som en kompetent abortör, kanske för att de trodde att 
han var utbildad läkare, och att de därför bistod abortsökande kvinnor ge-
nom att hänvisa dem till honom. Det var ett enkelt sätt för en läkare att 
hjälpa abortsökande kvinnor, utan att själv behöva utföra det illegala ingrep-
pet. Under rättsprocessen visade det sig dock att ingen var beredd att stödja 
Olofsson off entligt. Också RFSU:s ordförande Elise Ottesen-Jensen, som 
kallades till rätten åtalad för att ha hänvisat fyra kvinnor till Olofsson, för-
nekade samarbete med honom.65 Ottesen-Jensen skötte själv sitt försvar och 
uppgav till rätten att hon hänvisat kvinnorna till Olofsson för att hjälpa dem 
undvika ännu större problem än vad de redan hade. Ottesen-Jensen dömdes 
att böta 450 kronor, vilket var ett förhållandevis hårt straff .66 För Olofssons 
del fastställdes domen till straff arbete i tre och ett halvt år.67 

RFSU:s inställning till abort var att lagen borde uppluckras och att abort 
borde bli tillåtet på sociala indikationer. Som huvudargument lade man fram 
det stora antalet illegala aborter och för att göra argumentet ännu starkare 
lutade man sig, liksom Karl Evang, på bilden av den smutsige och okunnige 
abortören.68 Trots den kritiska inställningen till rådande abortlagstiftning 
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fi nns det emellertid inget som tyder på att RFSU:s läkare utförde aborter.69 I 
den arkiverade korrespondensen är i stort sett varje abortförfrågan följd av ett 
svarsbrev där RFSU upplyser korrespondenten om lagstiftningen och nekar 
hjälp.70 Det går emellertid att ana sig till att även andra brev skickades från 
rådfrågningsbyrån till abortsökande kvinnor, med en rekommendation, och 
kanske en adress att vända sig till. Följande brev tyder på det:

När jag tänker på, att Ni inte fått veta, hur det gick för oss, sedan vi fått det sista 
brevet från Er, skäms jag. Adressen vi fi ngo, måste ju sparas, som en sista utväg. 
Sedan vi läst det, frågade jag min fästman, om han fordrade det off ret av mig och 
fi ck ett nekande svar, då makulerade jag brevet, och ingen, inte ens jag själv vet 
mera, vilka uppgifter det innehöll. (Numera gift kvinna med ett barn, från stad i 
Gästrikland, 1936.)71 

Jag skall väl först omtala vem jag är, om Fru Jensén kommer ihåg mig jag var hos 
Fru Jensén när hon var i [ortsnamn] jag var i grosess och ville att Fru Jensén skulle 
hjälpa mig men det gick inte för det var för långt gånget Fru Jensén sa att jag skulle 
försöka med en Clasaspruta men det gick inte så jag har en gosse nu som är 3 mån. 
(38-årig gift kvinna med ett barn, från samhälle i Södermanland, 1932.)72

Eftersom RFSU:s ageranden för att hjälpa abortsökande kvinnor var sådant 
som tvunget  måste döljas fi nns det inte heller mycket att berätta om denna 
verksamhet. Den tillgängliga informationen indikerar dock att de kvinnor 
RFSU hjälpte hänvisades till abortörer som RFSU uppfattade som kompe-
tenta. Det fi nns bland annat information som tyder på att en läkare i Örebro 
fi ck ta emot abortpatienter via RFSU.73 Vad gäller Rudolf Olofsson så utgav 
han sig för att vara läkare och visade sig alldeles uppenbart vara en kompetent 
abortör.

Det fanns sammanfattningsvis en konstruerad bild av den illegale abor-
tören, liksom det fanns en konstruerad bild av den aborterande kvinnan. 
Den bild som utmålades av kvinnan var bilden av off ret: hon var off er för 
sociala omständigheter som hon inte kunde rå på och hon var dessutom off er 
för den hänsynslöse abortörens profi tlystnad. Detta var en bild som fyllde 
det outtalade syftet att bevara kvinnan inom den normativa kvinnlighetens 
gränser. Kvinnor var först och främst mödrar och de enda begripliga orsaker 
man kunde föreställa sig för en kvinna att fördriva ett foster var den yttersta 
utsattheten, konkretiserad i social nöd och vanära. De kvinnor som å andra 
sidan inte levde upp till denna bild – kvinnor som hade både pengar, hälsa 
och en äkta man – förstod man sig inte på med mindre än att hon tillskrevs 
ytterligare egenskaper, som psykisk obalans, bristande moral eller allmän 
opålitlighet. 

Det samtida myndighetssamhället hade också svårt att acceptera kvin-
nan som självständig aktör. Således ignorerade man det faktum att kvinnor 
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själva sökte upp abortörer, att aborten i själva verket var en överenskommelse 
mellan kvinnan och abortören, och man fokuserade i stället på kvinnan som 
off er för abortören. Även konstruktionen av abortören som onyanserat illvillig 
fyllde en funktion. För de som försvarade den rådande lagstiftningen tjänade 
denna konstruktion som illustration på aborternas generella råhet. De som 
å andra sidan ville se en förändring av abortlagen, som till exempel RFSU, 
använde bilden av abortören som en motbild till hur situationen skulle se ut 
om aborterna legaliserades och lades på läkarkårens bord. Att den verklige 
abortören var en individ som snarare drevs av medlidande än pengalystnad 
och att den illegala aborten inte alls behövde sluta illa talade man inte om. 
Ingen tjänade på en sådan bild, inte heller de abortsökande kvinnorna.

Förståelsen av abort
Det stora antal aborter som utfördes under decennierna kring förra sekelskif-
tet antyder att människor i allmänhet tolkade abort och omständigheterna 
kring livets uppkomst på ett annat sätt än vad rättsväsendet, kyrkan och i 
viss utsträckning läkarkåren gjorde. Befruktningen identifi erades vid 1700-
talets slut som startpunkten för mänskligt liv och för kyrkan, som försvarade 
okränkbarheten hos varje enskilt människoliv, var aborterandet av ett foster 
likställt med barnamord. Rättsväsendet gick på samma linje och även om 
straff satserna för abort sänktes under 1800-talets gång låg gränsen mellan 
acceptabel och icke acceptabel barnbegränsning fast. Det var en avsevärd 
skillnad mellan att förebygga och avbryta en graviditet. Så löd också den 
medicinska expertisens offi  ciella hållning.

Vanliga människor – som varken var teologer, jurister eller läkare – fö-
refaller inte ha hållit med. De fl esta torde tvärtom ha ansett att det var en 
stor skillnad mellan att abortera ett foster och att ta livet av ett barn – annars 
skulle inte abortförekonsten ha varit så hög som den var. Under förutsätt-
ning att folk var medvetna om abortlagstiftningen innebär aborternas ut-
bredning dessutom att människor betraktade just denna lag som annorlunda 
än lagstiftningen i övrigt. Knappast någon ifrågasatte att stöld var olagligt 
och väldigt få skulle antagligen överväga att stjäla. Abortlagen, å andra sidan, 
ifrågasattes av en bred opinion och överträddes om och om igen av kvinnor 
ur alla socialgrupper. 

Denna frapperande diskrepans mellan vad lagstiftningen föreskrev och 
hur människor agerade föranleder frågan om hur abort uppfattades av dem 
som inte formulerat lagen – av vanliga kvinnor och män. 
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En traditionell syn på abort
I en artikel i Svenska Läkartidningen från 1928 beklagade sig läkaren Elis 
Essen-Möller över att kvinnor så ofta hävdade att ”det icke skulle göra någon-
ting, så länge hon ej känt rörelser”.74 Essen-Möller syftar på den traditionella 
uppfattningen att fostret inte fått liv förrän vid den tidpunkt då kvinnan 
känner fosterrörelser, vanligen i ungefär fj ärde månaden. Istället för att upp-
fatta livets uppkomst som ögonblicklig, som en direkt konsekvens av befrukt-
ningen, såg man den som en process som alltså inte var avslutad förrän det 
sparkande fostret själv gav sig till känna. Handlingar före detta ögonblick var 
därför inte avsedda att skada ett nytt liv utan utfördes istället för att förebygga 
uppkomsten av liv, genom ett återställande av menstruationen.75 

Att menstruationen inte kom den dag den var beräknad behövde inte 
betyda att man var gravid. Däremot tolkade man det som ett tecken på att 
något i kroppen inte stod rätt till. Etnologen Denise Malmberg skriver att 
menstruationens cyklicitet uppfattades som ett tecken på ordning i det biolo-
giska systemet, vilket gjorde oregelbundenheter eller uteblivna menstruatio-
ner till oroväckande signaler på fysisk obalans. I allmogesamhället fanns ett 
fl ertal medel för att återställa menstruationen och därmed kroppens balans; 
Malmberg nämner bland annat aloe, kanel och saften från en ringblomma.76 
Åtminstone aloe var, som redan har konstaterats, ett medel som även använ-
des i aborterande syfte.

Det var således helt i enlighet med den traditionella synen på kroppslig 
hälsa att vidta åtgärder när menstruationen uteblev. Att ta piller eller hoppa 
nedför trappor blev enligt ett sådant synsätt inte försök att avbryta en gravidi-
tet utan försök att återställa menstruationen och därmed kroppens jämvikt.77 
Därmed luckrades gränsen mellan prevention och abort upp och handlingar 
som i lagtexter defi nierades som abort behövde inte uppfattas så av kvinnor i 
gemen. Kvinnor kunde med andra ord både känna till och acceptera lagstift-
ningen men ändå inte defi niera sina egna handlingar som olagliga. Forskare 
menar vanligen att detta synsätt fortfarande var utbrett ända in på 1920- och 
30-talen, något som ju även doktor Essen-Möllers kan sägas bekräfta.78 En 
genomgång av de abortförfrågningar som inkom till RFSU:s rådfrågnings-
byrå under 1930-talet ger emellertid inget stöd för en sådan tolkning.

Ett tecken på att en traditionell syn på abort fortfarande var vid liv och 
formade människors handlingar är, enligt fl era forskare, kvinnors sätt att hän-
visa till abort som ett sätt att ”få igång menstruationen”. Enligt Leslie Reagan 
indikerar sådana formuleringar att tidiga graviditeter fortfarande uppfattades 
som menstruella problem.79 RFSU-korrespondenterna ber emellertid bara 
sällan om hjälp att återställa menstruationen och mitt intryck är att formule-
ringarna i dessa fall lika gärna kan visa på fortlevnaden av gamla uttryck som 
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på fortlevnaden av gamla föreställningar. En gift trebarnsfar skriver: ”nu ser 
det ut som om min fru åter har kommit i omständigheter. Bästa fru Jensen! 
Finns det ingen möjlighet att menstruationen åter kan komma igång. Det 
torde ha hänt alldeles nyligen.”80 Att tolka mannens ord som oro över att 
hustrun har menstruella problem låter sig knappast göras; det är uppenbart 
att han misstänker graviditet och att det är det som är problemet. Han visar 
dessutom att han uppfattar befruktningen som något som redan har inträff at, 
som något ögonblickligt. Att han ändå ber om hjälp att återställa hustruns 
menstruation beror antagligen på att detta var ett vedertaget sätt att uttrycka 
sig på. Det var själva uttrycket som var vid liv och inte föreställningen att 
graviditet kunde förebyggas genom menstruationens återställande. 

Att en viss begreppslig förvirring rådde på barnbegränsningens område 
tyder också detta citat på: ”Om Ni ville […] upplysa mig hur jag skall få till-
baka menstruationen om det fi nnes några preventivmedel som är efektivare 
än gummisond eller om det fi nns någon läkare som vill och vågar hjälpa.”81 
Det bör hållas i minnet att detta var ämnen som det sällan samtalades kring 
och att de samtal som ändå fördes antagligen inte omfattade så formella ter-
mer som ”preventivmedel” och ”abort”.

Korrespondenterna och abortlagstiftningen
Bara ett fåtal av korrespondenterna ber uttryckligen om hjälp att abortera. 
Den stora majoriteten ber enbart om hjälp: de beskriver sin situation, sin 
graviditet och avslutar med en bön om hjälp. Andra använder sig av formu-
leringar som att de vill ”få det att försvinna”, ”få bort det” eller ”avvärja det”. 
Det kan förstås ha funnits fl era orsaker till att folk valde att uttrycka sig 
på detta diff usa sätt men den mest troliga är att detta var det språkbruk de 
kände sig bekväma med. Termen ”abort” har en medicinsk klang och ingick 
knappast i vanliga människors vardagliga ordförråd, något som blir tydligt 
i uttryck som ”att ta bort en abort”.82 Det kan dessutom hävdas att korre-
spondenterna, genom att använda omskrivningar av ovannämnda slag, dis-
tanserade sig själva från handlingens utförande. Medan ord som ”abort” och 
”fosterfördrivning” indikerar en aktiv och i viss mån våldsam handling sak-
nar uttryck som ”att få bort det” ett tydligt subjekt och ger därför sken av att 
vara icke- handlingar, något som bara inträff ar, som ett oprovocerat missfall. 
En tredje orsak för människor att undvika ordet ”abort” skulle kunna vara 
att detta var den handling som explicit förbjöds av lagen. Att be om hjälp att 
abortera skulle därmed, under förutsättning att korrespondenten var bekant 
med abortlagstiftningen, vara detsamma som att be om något brottsligt, som 
att defi niera sig själv som kriminell. 
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Bara en minoritet av korrespondenterna (ungefär en femtedel) uttrycker 
sig på ett sådant sätt att det ställs utom tvivel att de känner till abortlagstift-
ningen. Av dessa har många blivit upplysta om lagen av läkare och då också 
blivit informerade om vilka villkor som gällde för abort – att fara för moderns 
liv måste föreligga. Denna insikt väckte frustration hos de fl esta kvinnor och 
fi ck dessutom en del att fundera ut extrema lösningar: 

Om man förstör sig i underlivet med något vasst föremål eller på något vis gör så 
man måste anlita läkare, Måste inte dessa på något vis för att få allt rätt först taga 
bort det som jag önskar få bort. Går det inte att på den vägen tvinga läkarna att 
hjälpa en. (Kvinna från samhälle i Södermanland, 1940.) 83 

Det är betydligt svårare att urskilja de människor som saknade kännedom om 
lagen, även om några tydliga fall utmärker sig. Det handlar då framför allt 
om kvinnor som skriver för att beställa varor, uppenbart avsedda för abort: 
”Jag är en 19 års fl icka som råkat i olycka, och undrar om Ni kan leverera en 
Sond för borttagning som jag hört skall vara eff ektivt. Var god sänd den med 
fullständig bruksanvisning.”84 En person som skriver ett sådant brev är okun-
nig om antingen lagstiftningen eller om vilken slags organisation RFSU var. 
Att hon väljer ordet ”borttagning” visar ändå att hon avser avbryta och inte 
förebygga ett havandeskap. 

Brev som uttrycker total okunnighet om lagstiftningen är dock ovan-
liga i korrespondensen och det är tydligt att folk i allmänhet insåg att abort 
var kringgärdat av förbud och bestämmelser. Upprepade löften om att inte 
berätta för någon om RFSU:s inblandning är tydliga bevis på detta, medan 
det enträgna och ödmjuka bedjandet är ett mer subtilt tecken på samma sak. 
Det fi nns en mycket klar skillnad mellan hur abortsökande kvinnor och män 
framställer sitt ärende och hur de som vill ha information om preventivmedel 
gör.85 Detta innebär också att även om folk blandade ihop begreppen ibland 
så var de vanligen medvetna om skillnaden mellan abort och preventivmedel. 
Särskilt uppenbart blir detta när de, på det sätt de ofta gör, upplyser om vilka 
åtgärder de vidtagit för att förhindra graviditet. ”Jag är förtvivlad och har inte 
någon lust till något man kan väl fi nna allt hopplöst när man ändå köpt medel 
för att vi skulle slippa få fl er barn”, skrev till exempel en 31-årig fyrabarnsmor 
år 1936.86 De allra fl esta var med andra ord medvetna om skillnaden mellan 
preventiva åtgärder och abort; de visste att abort var en mer komplicerad 
och riskfylld historia eftersom den inträff ade efter befruktningen och något 
– ”det” – skulle avlägsnas. 
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Abort i undantagsfall
Det faktum att de allra fl esta av korrespondenterna var medvetna om abort-
lagstiftningen i åtminstone någon utsträckning väcker frågor om hur abort 
motiverades och legitimerades av de män och kvinnor som ville försökte få 
till stånd en abort. Viktigast i detta sammanhang är att korrespondenterna 
inte tolkade abort som något klandervärt, utan snarare som ett handlande 
likställt med preventivmedelsanvändning.87 Såhär uttrycktes det av fyra av 
korrespondenterna:

En sådan där liten tingest – den är ju ingenting – men får den vara kvar blir det 
en ny människa. (Kvinna, övrig information saknas.) 88

det kan ju ej vara ett brott alldenstund det inte är något liv.  (Gift kvinna, från stad 
i Gästrikland, 1938.)89 

Jag tycker inte det kan vara någon synd fördriva fostret på ett så tidigt stadium 
som nu o allra helst när man har så många. (Gift kvinna med nio barn, från mindre 
samhälle i Skåne, 1937.) 90

Men å andra sidan bjuder det mej emot att låta henne företa abort. Inte av moral-
iska skäl, men jag fruktar för hennes liv, och dessutom – kan hon bli straff ad om 
hon t.ex. måste till lasarett?  (31-årig lärare, förlovad med 26-årig kvinna, från stad 
i Norrbotten, 1937.)91

Det som fi ck människor att känna tveksamhet inför en abort var, som re-
dan har konstaterats, de hälsorelaterade riskerna.92 Kyrkans och läkarkårens 
argument, att fostret var ett människoliv med rätt att leva, förefaller inte ha 
accepterats av korrespondenterna och lagen framstod därför som obegriplig, 
särskilt när den ställdes mot den egna livssituationen. Korrespondenternas 
sätt att beskriva sin situation, och deras sätt att framställa sin begäran, tyder 
på att även om de känner till lagen så menar de att just deras fall måste utgöra 
ett undantag:

Är medveten om, att vad jag begär upplysningar om är illegalt, men när det gäller 
en människas liv eller död då i synnerhet en som man älskar, så måste väl en 
dylik lag kunna få överträdas, eller är det ett större brott än att en människa 
drives i döden? (Förlovad man, fästmön lärarinna, från mindre samhälle i Småland, 
1933.)93

jag är rent af i förtvivlan har icke haft regleringen på fem veckor och jag känner 
på alla vis att jag är i grosses jag har tolf st, barn och saknar både mat och kläder 
till dessa mannen är oförmögen till arbete vart skall jag vända mig i min nöd? till 
er snälla Fru Jensen kan ni sända mig ett medel att ta bort detta kanske en slags 
medisin ingen behöfver veta vi håller det så hemligt som möjligt ingen vet hur det 
är med mig hjälp mig jag kan icke lefva och tänka på att ha det trettonde barnet 
ni tror ej hur det käns för mig jag vill hällre dö än att lefva och tänka på detta jag 
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får svälta så jag kan icke genomgå en förlossning fl era gånger jag är uttröttad. (Gift 
kvinna med tolv barn, från mindre samhälle i Värmland, 1934.) 94

Flera korrespondenter uttrycker dessutom en medvetenhet om att abort kunde 
utföras säkert av läkare. ”Jag vet ju, att det fi nns utvägar för de rika. Ska det 
då inte fi nnas något för mej?”, skrev en gift kvinna från Jämtland år 1934.95 
Vetskapen om att läkarkåren hade tillräckliga kunskaper för att utföra säkra 
aborter, i kombination med vetskapen att abort var en tillgänglig utväg för 
vissa, skapade frustrationer hos människor och bidrog till att de började se 
abort som något de hade rätt till. Det är också möjligt att par som vidtagit 
åtgärder för att förebygga graviditet upplever en ovälkommen graviditet som 
en ”onormal” situation. Angus McLaren menar att par som under en längre 
period tillämpat preventiva metoder är psykologiskt inställda på att barnbe-
gränsning är normalt. Med tanke på preventivteknikernas karaktär under 
perioden måste barnbegränsande par ses som starkt motiverade. De är således 
fokuserade på att inte få barn och upplever därför en ofrivillig graviditet som 
en ”onormal” situation, som måste åtgärdas.96

Korrespondenterna uttrycker således en stark frustration över de hinder 
som samhället reser för dem och de ser generellt dessa hinder som orättvisa. 
Lagen må ha ett visst berättigande, tyckte man, men i just deras fall var det 
oskyldiga som drabbades. Det var denna typ av förhållningssätt till lagen 
som förefaller ha väglett och legitimerat kvinnors (och mäns) beslut att utföra 
abort, snarare än okunskap om svensk abortlagstiftning, bristfällig kunskap 
om livets uppkomst eller svårigheter att skilja abort från preventiva åtgärder, 
graviditet från menstruella problem. I den mån sådana föreställningar fort-
farande levde kvar under 1930-talet måste de betraktas som undantag.  

Reformatörer under 1930-talet menade att om kvinnor bara fi ck infor-
mation om preventivmedel så skulle abortfrekvensen minska. På samma sätt 
resonerade de läkare som genom preventivlagen upplevde sig som förhindrade 
att ge adekvat preventivmedelsupplysning till kvinnor som behövde det. För 
kvinnorna själva innebar emellertid inte den nya tillgången på moderna pre-
ventivmedel att de var beredda att avstå från möjligheten till abort. Istället 
betraktades både preventivmedel och abort som absolut nödvändiga; båda 
hade, som McLaren har uttryckt det, ”sin plats i ett kontinuum av fertili-
tetsreglerande åtgärder”.97 När den barnbegränsande metoden misslyckades 
uppfattade man det som självklart att övergå till abort.

••
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Abort och relationen mellan könen
Den tidigare forskningen har ofta betraktat abort som en specifi kt kvinnlig 
typ av barnbegränsning. Enligt vissa forskare, som till exempel Diana Gittins, 
innebär detta att abort ses som den metod som åtminstone arbetarklasskvin-
nor föredrog. Det var en metod som inte krävde manlig samarbetsvilja och 
som därför gav kvinnor ett visst mått av självständig reproduktiv kontroll. 
Gittens kopplar abort till områden med högt kvinnligt förvärvsarbete vilket 
hon menar sammanhänger med både ett större kvinnligt nätverk och en star-
kare position inom familjen för kvinnan.98 Andra forskare har istället hävdat 
att kvinnor tvingades till abort, eftersom deras män vägrade ta reproduktivt 
ansvar. Så menar till exempel Wally Seccombe att de kvinnor som litade 
till abort var de som misslyckats med att nå en överenskommelse med sina 
män, antingen för att dessa var ovilliga till samarbete eller för att makarna 
var oförmögna att överhuvudtaget diskutera intima frågor. Konsekvensen av 
detta blev, enligt Seccombe, att kvinnor ”kände sig maktlösa i sängen med 
sina män” och att abort blev deras enda utväg.99 

Ingen av ovanstående hypoteser kan bekräftas av föreliggande studie. 
Abort var inte den barnbegränsningsmetod som kvinnor föredrog. Det stora 
fl ertalet av de som skrev till rådfrågningsbyrån uttrycker tvärtom rädsla inför 
en kommande abort och anledningen till att de alls skriver är ofta att de vill 
ha hjälp med ett säkrare, mindre riskfyllt, ingrepp. Genom att uttrycka sin 
besvikelse över den tillämpande preventivmetoden gör kvinnorna det dess-
utom explicit att abort inte var deras förstahandsval, utan tvärtom något de 
tog till när andra metoder misslyckats och det inte fanns några andra alter-
nativ.100  

Inte heller för Seccombes tolkning går det att fi nna något större stöd 
i brevmaterialet. Naturligtvis fi nns det exempel på gifta kvinnor som var 
helt underordnade de sexuella kraven från sina män, men dessa fall är säll-
synta, och abortsökande kvinnor kan därför inte defi nieras som mer makt-
lösa i relation till sina män än andra kvinnor. Dessutom kan uppfattningen 
om abort som en exklusivt kvinnlig strategi ifrågasättas. Tvärtom erbjuder 
rådgivningskorrespondensen åtskilliga belägg för att män tog aktiv del i hela 
abortprocessen – från beslut till praktiskt genomförande – och istället för 
synen på abort som kvinnornas metod är det bilden av abort som ett gemen-
samt projekt som framträder.101
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Kvinnors kunskap och mäns delaktighet
En tredjedel av de brev som berör abort var skrivna av män, en siff ra som i 
sig själv indikerar att mäns engagemang i aborten handlade om mer än att 
enbart stå för de ekonomiska kostnaderna. Det bör naturligtvis påpekas att 
bara män med uttalade åsikter om huruvida deras partner gjorde abort el-
ler inte hade anledning att vända sig till rådfrågningsbyrån. Män som inte 
tyckte att de hade med saken att göra, eller som inte alls var informerade om 
graviditeten, skrev givetvis inte. Det är möjligt att detta vinklar materialet till 
de delaktiga männens förmån och får män att framstå som mer engagerade i 
abortprocessen än vad de i verkligheten var. Å andra sidan framgår det också 
av kvinnornas brev att männen är delaktiga i abortbeslutet: 

Sänd svaret eller det jag får till min fästman, törs inte begära det hem till min adr, 
för mina föräldrar kan förstå och då är alla mina förhoppningar förstörda Sänder 
nu detta brev till min fästman som är på exersis, han får själv sammtycka och 
skriva sin adress. En ömm bön om hjälp. (Kvinna från mindre samhälle i Dalarna, 
förlovad med värnpliktig, 1937.)102

Min man var till [doktor] Hendriksson å fi ck en sats som jag har tagit men det 
hjälpte ej. (Gift kvinna från stad i Gävleborgs län, 1937.)103

Vi har genom heta fotbad samt sköljningar med varmt vatten icke nått önskat re-
sultat. (38-årig kvinna, gift med kontorist, från stad i Västmanlands län, 1934.)104

Ovanstående citat visar på tre olika sätt på vilka män kunde delta i abortpro-
cessen. Det första belyser mannens deltagande i abortbeslutet: innan kvinnan 
lät brevet gå vidare till rådfrågningsbyrån skickade hon det till sin fästman 
för att han skulle kunna samtycka till hennes beslut. Huruvida de hade talat 
om saken tidigare framgår inte. Att kvinnans partner i någon utsträckning 
deltog i abortbeslutet bör rimligen ha varit mer regel än undantag, utom i de 
fall då graviditeten var tillkommen i en tillfällig relation eller i en relation 
som kvinnan inte var intresserad av att göra permanent.105 

Kvinnan i det andra brevet berättar att hennes man har hjälpt henne 
med att få tag på vad de hoppades skulle vara abortprovocerande preparat. 
I sin roll som mellanhand fyllde maken samma funktion som de män som 
skriver till rådfrågningsbyrån; han hjälpte sin hustru att hitta lämpliga pre-
parat eller metoder. Den man, vars kvinna har skrivit det tredje brevet ovan, 
var emellertid beredd att gå ett steg längre: kvinnans val av pronomen visar 
att maken hade deltagit i abortförsökens själva utförande. Det fi nns belägg 
i korrespondensen för att män kunde utföra till och med operativa ingrepp 
på sin partner: en man uppgav till exempel att han planerade att med hjälp 
av sond och livmoderspegel framkalla abort på sin fl ickvän. Eftersom han 
”aldrig förut gjort något sådant” och dessutom hade ”så gott som inget hum” 
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om tillvägagångssättet skrev han till RFSU för att få instruktioner.106 Ytter-
ligare en fästman uppges ha utfört inte mindre än tre operativa ingrepp på 
fl ickvännen.107 

Möjligen var det vanligare att män hjälpte till med själva aborten än vad 
det var att de hjälpte till med att hitta lämpliga abortmetoder, även om det 
naturligtvis är omöjligt att säga något säkert i frågan. Emellertid var aborten 
något som utfördes i den intima hemmasfären, åtminstone när inte utom-
stående abortörer var inblandade. Det är därför möjligt att det var enklare för 
en man att bistå sin fästmö eller hustru med att utföra aborten än vad det var 
för honom att hitta information om metoder. Det sistnämnda förutsatte att 
han vände sig till människor utanför hemmet, något som när det gällde abort 
sannolikt var enklare för kvinnor. Att förhållandevis många män skrev till 
RFSU för att få hjälp stärker en sådan tolkning, då män hade färre männis-
kor i sin omgivning som de kunde vända sig till med abortrelaterade frågor.

De fl esta män som skrev till RFSU verkar dock inte ha erbjudit sig att 
agera abortörer utan var tvärtom både skeptiska och oroade över de åtgärder 
som kvinnan ville tillgripa. Det föreligger en avsevärd skillnad i de kunskaper 
män och kvinnor hade om abort och dessutom i hur de förhöll sig till denna 
kunskap. Medan de fl esta kvinnor hade åtminstone någon uppfattning om 
hur de skulle gå tillväga för att framkalla missfall verkar män nästan ute-
slutande ha litat till vad deras fl ickvänner och hustrur berättade för dem. De 
hade alltså ingen egen kunskapsbank att hämta information ifrån och inte 
heller hade de tillgång till ett sådant socialt nätverk som skulle kunna hjälpa 
dem. Kvinnors kunskap var visserligen ofta vag men den var åtminstone av 
sådan substans att den kunde leda dem vidare. De kanske visste vilka redskap 
de skulle använda men var inte säkra på själva tillvägagångssättet, eller de 
 visste vem de skulle vända sig till men hade ingen aning om vad denna person 
skulle göra med dem. När de skriver till rådfrågningsbyrån är det antingen 
för att komplettera sin kunskap, eller för att de handlingar deras kunskaper 
implicerar skrämmer dem, och de söker alternativ:

Att begagna sig av en livmoderspruta, är det nogon gagn? (18-årig kvinna från 
Dalarna, 1938.)108

Jag ställer mitt hopp till Eder, i annat fall måste jag tillgripa andra utvägar fast jag 
är så rädd att använda sonder (Gift kvinna från Kalmar län, 1934.) 109

Män, å andra sidan, skriver för att de antingen är tveksamma till hur verk-
ningsfulla de tillvägagångssätt deras kvinnor föreslår egentligen är, eller för 
att de är oroliga och ber om hjälp att fi nna andra metoder:

Min fästmö har sig bekant genom vad hon hört berättas att det skall fi nnas med-
del för intag, bland annt en docis bestående av s.k. blodreningsdroppar, jämte 
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konjack som skall vara verkningsfullt. Själv är jag emellertid ganska skeptisk där-
för att även konjack skall vara med, därför att förmodar att för en kvinna som 
knappast smakat sprit en enda gång kommer endast resultatet att bli kräkningar 
varigenom uppstötningar kommer att följa och som väl förmodligen kommer att 
medföra att de avsedda verkningarna uteblir? (Arbetslös fl ottare från by i Norrbot-
ten, 1935.) 110 

Min fästmö har nämnt fl era medel i fosterfördrivande syfte men då de fl esta av 
dessa är farliga gifter har jag förbjudit henne att använda dem. Jag vill inte att 
hon skall fördärva sin hälsa för alltid eller det som är mycket värre därtill betyder 
hon alltför mycket för mig. (23-årig lantarbetare, förlovad med aff ärsbiträde, från 
landsbygden i Skaraborgs län, 1937.) 111

Min fl icka visste av en person, som visst brukar tillhandahålla något slags mixtur. 
Men det bjuder mig emot att våga detta. Jag är rädd för ovetenskapliga åtgärder. 
Situationen är förtvivlad. (31-årig lärare från stad i Norrbotten, 1937.) 112

Mannen bakom det sista av ovan citerade brev är karakteristisk i sin skepsis 
inför det ovetenskapliga, med vilket han tycks mena allt sådant som inte kom-
mer från läkarvetenskapligt håll. Kvinnor gör inte denna åtskillnad mellan 
tillförlitlig och otillförlitlig kunskap, även om vissa tillvägagångssätt skräm-
mer dem. Den tidigare forskningen, och även utredningar från 1930-talet, 
har beskrivit hur information om abortörer och olika abortmetoder spreds 
mellan kvinnor.113 Helen Lefkowitz Horowitz (med fl era) talar om en kvinn-
lig subkultur, en abortkultur, inom vilken upplysningar spreds och sparades 
inför framtiden.114 Detta var ett kontaktnät som kvinnor hade litat till i gene-
rationer och de såg ingen anledning att ifrågasätta kunskapens riktighet. Det 
viktiga för kvinnor var inte huruvida informationen kunde defi nieras som 
vetenskap; det viktiga var huruvida eff ekten blev den avsedda.

Eva Palmblad skriver, angående rättegången mot den tidigare introduce-
rade abortören Olofsson, att det är slående hur lojala kvinnorna var mot sina 
informanter. På frågan om hur de fi ck kännedom om Olofssons verksamhet 
svarade de luddigt: de hade hört ett samtal mellan för dem obekanta personer, 
en väninna som de inte ville namnge hade upplyst dem, eller de hade helt 
enkelt hört talas om Olofsson ”ryktesvägen”. Palmblad bedömer att de åtalade 
kvinnornas uppträdande i dessa fall berodde på lojalitet mot välgöraren, men 
det kan också ha varit så att de värnade om andra kvinnors möjlighet att göra 
abort, och att det således var själva kontaktnätet de var lojala mot.115 En sådan 
tolkning skulle stödja den tidigare forskningens tes om en kvinnlig subkultur, 
inom vilken information om olika abortörer och abortprovocerande preparat 
och metoder cirkulerade. 
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Män som stannar och män som går
De män som engagerade sig i abortproceduren var i huvudsak ogifta: hela 64 
procent av de män som skrev i detta ärende var ogifta; emellertid var nästan 
alla förlovade. Efter det att paret gift sig förefaller ansvaret för aborten och 
dess genomförande mer ensidigt ha lagts på kvinnan. Detta innebär givetvis 
inte att gifta män var ovetande om vare sig graviditeten eller abortbeslutet, 
och inte heller att de motsatte sig ingreppet; ändå tycks de ha förhållit sig mer 
passiva till proceduren som helhet.116

Skillnaden mellan hur ogifta och gifta män rent praktiskt förhöll sig till 
abort tolkar jag som en eff ekt av att både sexualitet och genus defi nierades på 
olika sätt inom respektive utanför äktenskapet. Före äktenskapet var sexuali-
teten förhandlingsbar och kvinnan hade alltid rätt att säga nej. De många 
brev där kvinnor skriver att fästmannen önskar inleda en sexuell relation, 
men att de själva är tveksamma, tyder på att även om män förefaller ha varit 
mest angelägna var det ytterst kvinnan som fattade beslutet om när en sexuell 
relation skulle inledas. Så här skrev till exempel en kvinna: 

trots hans många böner och frestelser har aldrig könsumgänge ägt rum mellan 
oss, och fast han sagt att jag var konstig och olik alla andra har han, god och rar 
som han är, låtit sig nöja och sagt, då jag häntytt till hans kollosala krafter mot 
mina, ånej det får allt vara till du själv vill, jag vill inte tvinga dig. (Förlovad 23-
årig kvinna, från mindre samhälle i Östergötland, 1938.)117

Som redan har konstaterats var den sexuella avhållsamheten före äktenska-
pet en integrerad del i den kvinnliga könsidentiteten, ofta konkret uttryckt i 
prydhet och blyghet. Kvinnors respektabilitet var i stor utsträckning länkad 
till hennes sexuella beteende och att vägra sexuellt umgänge var kanske inte 
enbart en kvinnlig rättighet utan också till viss del en skyldighet; hennes sätt 
att skapa genus och bekräfta den egna kvinnligheten.118 

Som framgick i kapitel 4 uppfattades dessutom kvinnors sexualitet som 
slumrande, fram till dess att den väcktes av mannen, medan mannens sexuali-
tet å andra sidan var konstruerad som stark och aktiv. När ogifta par valde att 
inleda en sexuell relation var båda medvetna om att kvinnan hade fattat ett 
beslut som hon inte varit tvungen att fatta. Mannen, som vanligen hade varit 
(och dessutom skulle vara) den sexuellt pådrivande parten, var därför inte bara 
moraliskt ansvarig för sexlivets utformning utan också för att kvinnan inte 
riskerade graviditet. En ovälkommen graviditet berodde i detta sammanhang 
på att mannen brustit i sitt ansvar, vilket var vad som motiverade honom till 
att engagera sig i abortproceduren. Abort var dock ett traditionellt kvinnligt 
område, och snarare än att se den gifta mannen som oengagerad i abortpro-
ceduren bör nog den ogifta mannen betraktas som särskilt engagerad. Efter 
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giftermålet, när sexualiteten inte längre var förhandlingsbar på samma sätt 
och det centrala inte längre var att bevara kvinnans respektabilitet, återgick 
aborten till att bli ett mer exklusivt kvinnligt ansvarsområde.119

Brevmaterialet gör det klart att de förlovade män som engagerade sig 
i abortproceduren vanligen drevs av en djup känsla av ansvar för den upp-
komna situationen, liksom av vetskap om att den oundvikliga vanäran skulle 
komma att drabba kvinnan och inte dem själva.120 Följande brevutdrag ex-
emplifi erar detta:

Jag ångrar ofantligt detta, men när man håller av en fl icka, så kan det hända 
mer än man är karl för. (Man från stad i Södermanland, förlovad med hembiträde, 
1934.)121

Jag har alltid använt kondong nu för att vara riktigt säker och jag har undersökt 
varje kondong före användandet och sedan kastat bort dem. Och lika dant gjorde 
jag nu sist 2 dagar efter vår förlovning, men det måste ha varit någon liten bräcka 
eller fel på den för den gick sönder. [---] hon har sagt till mig före varje samlag, att 
skulle det gå på tok för oss, så har hon sagt i oförsårliga meningar att hon skulle 
göra något för att komma bort. (Förlovad 28-årig man, från stad i Östergötland, 
1939.) 122

jag har haft samlag med en tös ock hon är bara 18 år hon har gråtit halvt igäl sig 
ock sakt att jag måste gälpa henne anars så tar hon livet av sig vad skall jag göra 
räk mej en gälpande hand ock sänd mej några medel som är säkra (Från Örebro 
län, odaterat.)123 

Citaten illustrerar vad som redan har konstaterats: att ansvaret för både den 
sexuella relationen och födelsekontrollen var mannens. De två sista citaten 
visar dessutom, med all tydlighet, den press som män kunde hamna i när 
fl ickvännen blev oplanerat gravid: i båda fallen hotar kvinnan med att begå 
självmord om inte situationen kan ordnas. Samtliga brev är tydliga med att 
graviditeten var mannens fel. Att män kunde uppleva den uppkomna situa-
tionen som desperat i nästan lika hög grad som kvinnan är således begripligt, 
och illustreras tydligt av samtliga brevutdrag ovan. Hans desperation prägla-
des dock mer av skuldkänslor än av rädslan för en förstörd framtid, vilket var 
fallet för kvinnorna.

Ett annat sätt som män kunde reagera på, när de ställdes inför en gravid 
kvinna, var att helt enkelt lämna henne. De kvinnor som skriver till rådfråg-
ningsbyrån för att de är gravida, och dessutom övergivna av barnafadern, är 
förhållandevis få: gruppen utgör cirka 11 procent av de abortsökande korre-
spondenterna. Men även om de som grupp betraktad måste ses som relativt 
begränsad går det inte att missta sig på de personliga tragedier som ryms 
inom kollektivet. Följande utdrag kan illustrera:
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Med en oerhörd skammkänsla tvingas jag vända mig till Eder byrå med bön o 
tårar om hjälp i min hemska situation, jag tror mig vara med barn, alldenstund 
månadsblödningen uteblivit [---] Jag vet ej hur tacksam jag skulle vara om jag 
fi nge hjälp, dett skulle rädda mitt liv undan vågorna i vilka jag beslutat att kasta 
mig om ej annan räddning fi nnes, ty jag kan ej överleva denna skam. (Ogift kvin-
na från mindre samhälle i Jämtland, 1937.)124

Jag är så förtvivlad och lessen. Tycker att livet inget värde har mer […] Det är väl 
7 veckor sedan det hände. Jag var inte alls med om detta men ändå hände det. 
Mannen som har skulden är svårt nervsjuk och har pension så jag kan nog aldrig 
få någon hjälp. [---] Min mor och jag bor tillsammans och jag försörjer henne det 
blir svårt för oss när nu detta blev. Jag får bära skammen det är förtvivlat. (Ogift 
yrkesarbetande kvinna från Bohus län, 1938.)125

Vi äro sju (7) i familjen och Pappas inkomster täcker knappast utgifterna [---] Så 
av honom kan jag inte vänta mig någon hjälp i min svåra nöd. I somras var jag 
hemma för att vila opp mig, och det var då som detta förskräckliga hände, Inte 
kunde jag ana att så mycken falskhet och lögn kunde bo inom den man jag så 
högaktat och älskat och vilken lovat mig tro och kärlek. Men nu vet jag att det är 
sant det gamla ordspråket ”att i nöden sviker vännen”. Jag står ensam och åter en-
sam i min stora tunga sorg. Jag är nu 13 veckor på väg med ett barn. [---] Och nu 
ber jag innerligt om ett gott råd hur jag skall komma ur detta elände som blir mig 
en läxa för livet. Har annars inget annat val än fattiggården eller det oblida. Jag 
är villig att taga alla risker bara jag kan bli fri. (Ogift 18-årig kvinna från mindre 
samhälle i Dalarna, 1936.)126

Två känslor återkommer i de citerade breven, liksom i de fl esta brev som be-
skriver liknande omständigheter, och det är skam och ensamhet. Skammen, 
till att börja med, beskrivs av en del kvinnor som en hos dem själva innebo-
ende känsla, medan andra talar om skammen som något som kommer att 
drabba dem. Några upplever alltså, i likhet med kvinnan i det första citatet 
ovan, att det är den handling som de redan har utfört – och dess konsekvens 
– som är det skamliga. Andra kvinnor tycks snarare frukta den skam som 
andra människor kommer att tillskriva dem när graviditeten blir allmänt 
känd. Dessa kvinnor tar vanligen avstånd från de handlingar som orsakade 
graviditeten och lägger hela skulden på mannen, så som till exempel  kvinnan 
bakom det andra brevet tycks göra. För de fl esta verkar dock graden av egen 
skuld i det inträff ade vara av underordnad betydelse; de tycks övertygade om 
att det omgivande samhället (inklusive den närmaste familjen) inte kommer 
att ta hänsyn till de närmare omständigheterna kring graviditeten. En ung 
kvinna, som blivit gravid efter en uppmärksammad gruppvåldtäkt på ett ti-
voli, skriver att hon hellre dör än berättar om det inträff ade för sina föräldrar. 
Att våldtäkten blivit omskriven i pressen, och alltså knappast kan ifrågasät-
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tas, och att kvinnans egen skuld i gärningen är obefi ntlig, spelar enligt kvin-
nan ingen roll i föräldrarnas ögon.127 

Den andra känslan som utmärker just dessa brev är ensamheten. Det 
handlar både om att de blivit lämnade av en man som de litat på, som kvin-
nan i det tredje citatet ovan, och om att de inte har någon att anförtro sig till. 
Kvinnornas berättelser innehåller mycket lite information om mannen i fråga 
och egentligen ingenting som kan förklara hans agerande. En man beskrivs 
som ”nervsjuk” och en annan ”sitter inne som straff ånge”, men de fl esta kvin-
norna beskriver män som de tyckt om och litat på.128 Kvinnornas känsla av 
ensamhet fördjupas ytterligare när de inte törs berätta om graviditeten för sina 
föräldrar. Att dessa kvinnor valde att vända sig till RFSU är karakteristiskt, 
eftersom de inte hade någon annan att rådgöra med. Det är sannolikt att de-
ras utsatta situation gjorde det omöjligt att utnyttja också det sociala nätverk 
som de annars skulle ha haft tillgång till – om graviditeten tillkommit inom 
en stabil relation.129 Ett antal brev i detta ärende skrevs dock av just föräldrar 
eller syskon till de drabbade kvinnorna, något som antyder att familjen inte 
alltid reagerade fullt så fördömande som många döttrar föreställde sig. En 
man skriver till exempel såhär, om sin gravida och ogifta syster:  

Jag vill ställa en fråga till Riksförbundet för sexuell upplysning, angående min 
syster. Det är 8 veckor sedan hon hade könsumgänge, tiden för ”månadssjukan” 
som kom efter könsumgänget var i mindre skala än vanligt och nu när tiden åter 
var inne upphörde det rent. [---] Jag och mina föräldrar äro mycket lesna av det 
inträff ade. Kan det fi nnas någon hjälp till att driva bort detta. (Man skriver å sin 
systers vägnar, från mindre samhälle i Skåne, 1940.) 130

Starkare än de fl esta brev väcker just dessa en önskan om att få veta vad 
som hände sedan; om kvinnorna lyckades göra abort eller, om inte, hur de-
ras liv då kom att gestalta sig. Flera svenska studier har visat att den ogifta 
mammans liv sällan blev så förskräckligt som vi kanske föreställer oss. Rent 
demografi skt kom inte dessa kvinnors liv att skilja sig från de som inte föd-
de utomäktenskapliga barn; de gifte sig, fi ck fl er – men inomäktenskapliga 
– barn och lyckades ofta hitta en plats på arbetsmarknaden.131 Rådgivnings-
korrespondensen visar dock att ett sådant ”lyckligt slut” var mycket avlägset 
för de gravida och övergivna kvinnorna. I inga brev är det tydligare att kor-
respondenterna levde ett liv som ända ut i  detaljerna var präglat av genus 
och makt. Den amerikanska ekonomen Nancy Folbre poängterar i en artikel 
från 1983 att även om ordet ”patriarkat” främst konnoterar manlig dominans 
i allmänhet, så är dess etymologiska betydelse knuten till den mer specifi ka 
faderliga dominansen, till maktutövning mellan generationerna. Ett av de 
uttryck denna maktutövning tar sig, konstaterar Folbre, är en långtgående 
kontroll av kvinnors sexualitet, bland annat på det sätt som denna korrespon-
dens illustrerar.132 
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Abort som barnbegränsande metod
1930-talets reformatörer var inte bara förskräckta över aborternas tillsynes 
växande utbredning utan också över den förändrade profi len hos de aborte-
rande kvinnorna. Det var inte längre – som det varit tidigare – huvudsakligen 
ogifta och övergivna kvinnor som gjorde abort, utan gifta kvinnor, med hyf-
sad ekonomi. Aborternas utbredning bland gifta kvinnor under 1900-talets 
första decennier var en konsekvens av att barnbegränsning hade etablerats 
som ett sätt för människor att kontrollera sin egen livssituation. Tvärtemot 
vad reformatörer och läkare föreställde sig innebar nämligen inte de moderna 
preventivmedlen att kvinnor övergav abort som fertilitetsreglerande metod. 
I ett sammanhang där fertiliteten sjunkit kraftigt under fl era decenniers tid 
måste födelsekontroll betraktas som ett förhållandevis etablerat fenomen. Att 
ta till abort när den preventiva åtgärden misslyckats var därför logiskt: när 
kvinnor hade fattat det ”moderna” beslutet att barnbegränsa var de också 
beredda att gå ganska långt för att driva igenom detta beslut. Den växande 
tillgången på eff ektiva preventivmedel kan därför inte antas ha minskat ef-
terfrågan på abort, utan snarare var det så att preventivmedlen gjorde män-
niskor mer beslutsamma att barnbegränsa och därmed också mer benägna att 
söka abort.133

I föregående kapitel konstaterades att det var mannen som framför allt 
ansvarade för den förebyggande födelsekontrollen: det var han som ansvarade 
för att samlaget avbröts i tid, för att kondomer införskaff ades, samt – ibland 
– för att kvinnan skaff ade ett pessar. Kvinnans ansvar för reproduktionen 
handlade istället om barnet. Det var kvinnans ansvar att först och främst bli 
gravid, något som illustreras av brev från barnlösa män och kvinnor där skul-
den för makarnas gemensamma ofruktsamhet ständigt förläggs hos kvin-
nan.134 Därefter fortsatte ansvaret för fostret – och barnet – att vara huvud-
sakligen kvinnans. Det är karakteristiskt att manliga korrespondenter aldrig 
refererar till framtida barn, eller till tidigare barnafödslar, som till något som 
har med dem själva att göra. De skriver istället att deras hustru är havande, 
att hon haft två missfall eller ”givit dem” tre barn. När paret inte blir gravid 
uttrycks det som att det ”inte lyckas henne”. Det fi nns med andra ord inget 
”vi” i dessa framställningar. 

Ansvaret för konceptionen och fostret innebar att kvinnan också an-
svarade för vad som med dåtidens språkbruk kallades fosterfördrivningen. 
Viss tidigare forskning har karakteriserat abort som den barnbegränsande 
metod kvinnor föredrog, men det fi nns ingenting i det studerade brevmate-
rialet som stöder en sådan uppfattning. Däremot var abort ett område inom 
vilket kvinnor hade möjlighet att agera, dels eftersom det var ett traditionellt 
kvinnligt kunskapsområde men också eftersom abort var den enda metod 
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som var helt avskild från sexualiteten. Att ta initiativ till abort innebar att ta 
ställning till ett framtida barn – ett kvinnligt ansvarsområde – och inte att 
ta ställning till hur makarnas sexliv skulle utformas.135 Därmed förblev abort 
ett sätt för kvinnor att begränsa sitt barnantal även då de fl esta andra metoder 
uppfattades som mer eller mindre oförenliga med ett respektabelt kvinnligt 
genusskapande. 

••
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Kapitel åtta

Erfarenheter och motiv

Barndomsperioden fordrar så mycket mer av medvetna omsorger i det moderna 
industriella samhället – och särskilt i städerna – än under den tid och de förhållan-
den – särskilt i det gamla bondesamhället – då barnen mer naturligt och omärkligt 
fogades in i hemmets arbetsmiljö och där fi ngo en för sitt framtida liv relativt 
fullständig och ändamålsenlig fostran utan stora ansträngningar.

Alva Myrdal, 1936.1

Det kan, efter vad som framgått av föregående kapitel, inte ha varit all-
deles enkelt att barnbegränsa under fertilitetstransitionen. I samhället 

fanns, för det första, grundläggande värderingar som motverkade både spri-
dandet av preventiv kunskap och acceptansen av födelsekontroll. Det lagliga 
hinder som 1910 års preventivlag innebar bör i detta sammanhang betraktas 
som underordnat medan folkligt förankrade föreställningar kring sexualitet, 
respektabilitet och religion måste ses som avgörande. Andra aspekter som 
försvårade tillämpandet av födelsekontroll var, för det andra, av mer praktisk 
och materiell karaktär. Det uppfattades både som komplicerat och påfres-
tande att barnbegränsa. Preventivmedel var inte särskilt lättillgängliga och 
dessutom kostsamma. De ingrepp i sexlivet som tillämpandet av födelsekon-
troll innebar gjorde en viss beslutsamhet nödvändig för att eff ektiv kontroll 
skulle kunna upprätthållas, åtminstone under någon längre period. Den enda 
metod som inte inverkade kraftigt på sexualiteten var abort, en metod som 
istället var förenad med både stora risker och djupgående oro. 

Att människor valde att tillämpa födelsekontroll, trots de svårigheter som 
detta val uppenbarligen innebar, säger något om de omständigheter de levde 
i. Det måste ha funnits omständigheter i dessa människors liv som gjorde att 
den omställning av sexlivet som barnbegränsning innebar uppfattades som 
ett lågt pris för färre barn. Dessutom måste det ha funnits omständigheter 
i samhället, som föranledde att denna förändring av reproduktiva mönster 
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inträff ade under just denna tidsperiod. Sammantaget väcker detta frågor om 
både korrespondenternas motivation och det samhälle de levde i.

Min avsikt med föreliggande kapitel är, för det första, att granska de 
motiv för barnbegränsning som uppgavs av korrespondenterna och, för det 
andra, att sätta in dessa motiv i ett större samhälleligt sammanhang. Framför 
allt frågar jag mig varför man ville undvika fl er barn, men jag ställer också an-
dra frågor: Går det att iaktta några skillnader i de motiv som uppges av män 
respektive kvinnor? Hur kan eventuella skillnader mellan könen förklaras? 
Hur kan de motiv korrespondenterna uppger förstås, mot bakgrund av hur 
samhället såg ut och förändrades under perioden? Sistnämnda frågeställning 
är särskilt viktig eftersom människor, som bekant, inte är isolerade öar. Jag 
har tidigare i avhandlingen hävdat att det är otillräckligt att förklara föränd-
rade fruktsamhetsmönster utifrån enbart samhällsstrukturer. På samma sätt 
vill jag i detta sammanhang framhålla det otillräckliga i att utgå enbart från 
enskilda individers erfarenheter. För att förstå varför fertilitetstransitionen 
inträff ade under just denna tidsperiod krävs ett större, historiskt och samhäl-
leligt, sammanhang.

Barnbegränsningsbeslut på individnivå är ofta nära knutna till männis-
kors strävan att konstruera sig själva och skapa sin framtid. John R. Gillis, 
Louise A. Tilly och David Levine har uttryckt det så här: ”When people de-
cide how many children they wish to have they are simultaneously deciding 
how they understand themselves and how they wish to represent themselves 
to the world.”2 Det är förenklat att tolka beslut kring barnbegränsning som 
enbart reaktioner på yttre omständigheter; istället måste alla beslut kring 
födelsekontroll och familjestorlek tolkas som aktiva försök av enskilda indivi-
der att forma sin identitet och sin framtid. Både barnantal och reproduktiva 
praktiker säger något om vem man är, liksom om hur man vill bli uppfattad 
av omvärlden; det är således viktiga identitetsskapande faktorer. Motiv som 
syftar till att forma framtiden och skapa genus handlar i korrespondensen 
ofta om strävan att vara en bra och respektabel förälder. Det kunde dessutom 
handla om rädslan att få sin framtid raserad av ett för- eller utomäktenskap-
ligt barn, i vilket fall korrespondenterna skrev till RFSU för att få hjälp med 
abort, och därigenom återfå kontrollen över framtiden. 

Barnbegränsningsmotiv kunde också växa fram ur individens tidigare 
erfarenheter. Reproduktiva beslut kan i dessa fall ses som en respons på tidi-
gare personliga erfarenheter av i synnerhet barnafödande, föräldraskap och 
kroppslig hälsa. Även dessa motiv kan givetvis kopplas till korrespondenternas 
strävan att skapa sin framtid, men som barnbegränsningsmotiv betraktade 
har de ändå, på ett tydligt sätt, uppstått ur tidigare erfarenheter av exempelvis 
svåra förlossningar, sjukdom och tunga graviditeter. Detta är en aspekt av re-
produktionens villkor som ofta förbisetts av forskare av fertilitetstransitionen, 

••
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av orsaker som kommer att diskuteras längre fram i kapitlet. Att lyfta upp 
kvinnors erfarenheter av den reproduktiva processen, och diskutera i vilken 
utsträckning dessa erfarenheter kan ses som drivande i  fertilitetstransitionen, 
förefaller därför vara av särskild betydelse.

Figur 7. Motiv för barnbegränsning som nämns av korrespondenterna, i relation till kön 
och civilstånd. Absoluta tal.

Kommentar: Tabellen redovisar samtliga motiv som nämns i breven. I de fall där korrespon-
denten nämner fler än ett motiv har samtliga tagits med.
Källa: RFSU:s rådgivningskorrespondens 1929–1940.

Figur 7 visar hur de barnbegränsningsmotiv som korrespondenterna 
nämner fördelar sig på olika kategorier. Tabellens innehåll kommer att dis-
kuteras kontinuerligt i kapitlet och i detta sammanhang nöjer jag mig därför 
med att lyfta fram vissa generella mönster. Det är uppenbart att kvinnliga 
korrespondenter oftare uppger sitt motiv för barnbegränsning än vad manliga 
korrespondenter gör, liksom att de ofta nämner fl er än ett motiv. Tabellen 
speglar inte antalet brev, utan antalet uppgivna motiv, vilket innebär att de 
förhållandevis låga siff rorna bland manliga korrespondenter inte innebär att 
män skrev färre brev utan snarare att män uppgav färre motiv. Män förefaller 
ha haft ett mindre behov av att förklara sitt behov av preventivmedel än kvin-
nor. De formulerar sig mer distanserat än kvinnor och snarare konstaterar 
fakta än kommer med förklaringar och ursäkter. Jag tolkar denna skillnad i 
mäns respektive kvinnors sätt att formulera sig som uttryck både för kvinnors 
större sårbarhet inför reproduktionen, vilket gör att de uttrycker sig mer des-
perat och mångordigt, och mäns större vana att formulera sig i skrift, vilket 
gör att de uttrycker sig självsäkrare och mer formellt. 

Kapitlet är upplagt så att jag först behandlar de barnbegränsningsmo-
tiv som rör familjens ekonomi och befi ntliga barnantal, sådana motiv som 

Motiv Kvinnor Män

Gift Förlovad Ogift Gift Förlovad Ogift

Ekonomi 66 7 9 26 2

Hälsa 56 2 3 23 3 2

Barnantal 56 12

Skam 18 20 30 2

Övrigt 16 4 4 6
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ytterst rör korrespondenternas strävan efter att vara goda föräldrar, för att 
därefter studera de motiv som hänger samman med kvinnors reproduktiva 
hälsa. Slutligen behandlas det skamrelaterade motivet, som handlar om det 
problematiska i att inleda en sexuell relation utan att vara gift. Genom hela 
kapitlet strävar jag efter att sätta in de enskilda barnbegränsningsmotiven i ett 
kulturellt och historiskt sammanhang.  

Att vara en bra förälder
Att vara förälder innebar, i högre grad än idag, olika saker för kvinnor och 
män. När föräldrar strävade efter att vara bra föräldrar förstärktes dessa 
skillnader, i och med att det goda föräldraskapet innebar separata saker för 
kvinnor och män. Det är tydligt att både de enskilda föräldrarna och det 
omkringvarande samhället uppfattade kvinnor som mammor och män som 
pappor, snarare än att se båda som föräldrar – att man alltså såg deras relatio-
ner till barnen som starkt och naturligt könskodade.3

Att vara en bra pappa tolkades vanligen i relation till försörjningsför-
måga. Industrialiseringens mest djupgående eff ekt på familjelivet var att den 
separerade arbetsplatsen från hemmet, och alltså i någon utsträckning sepa-
rerade mannen från familjen. Av befolkningskommissionen beskrevs det vis-
serligen som angeläget att fäder ansträngde sig för att bättre knyta an till sina 
barn, genom att ägna dem sin fritid, men detta var inte en aspekt av familjeli-
vet som man uppehöll sig särskilt länge vid.4 Det faderskap som beskrevs i äk-
tenskapsrådgivningslitteraturen, där fadern uppmanades att ta aktiv del i bar-
nens praktiska vardag, har jag varken återfunnit i befolkningskommissionens 
skrifter eller andra källmaterial, även om det givetvis var ett faderskap som 
utövades. Som redan har påpekats är det viktigt att hålla isär de normativa 
idealen från dess verkliga motsvarigheter: fäder lekte självklart med sina barn 
även under 1930-talet, liksom många mödrar förvärvsarbetade.5 Normer är 
i detta sammanhang att betrakta som föreskrifter, utifrån vilka människor 
bedömdes. Detta innebär att 1930-talets fäder bedömdes utifrån sin förmåga 
att försörja sin familj och inte utifrån sin förmåga att ta hand om barn.6  

Den goda modern defi nierades, å andra sidan, i stor utsträckning utifrån 
det antal timmar hon spenderade i hemmet. Som framgick i kapitel 4 var 
slutet av 1800-talet en period under vilken kvinnans koppling till hemmet 
och barnen förstärktes och naturaliserades. I takt med att medicinvetenska-
pen stärkte sin ställning och breddade sitt auktoritetsområde kom emellertid 
kunskapen hos i synnerhet arbetarklassens mödrar att granskas, och avslöjas 
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som otillräcklig. Befolkningsfrågan formulerades såsom ett akut problem i 
den samtida debatten och blicken vändes tidigt mot de yngre barnens upp-
växtvillkor. Att minska spädbarns- och barnadödligheten var avgörande för 
den kvantitativa sidan av befolkningsfrågan, medan barnens materiella, hy-
gieniska, näringsmässiga och emotionella uppväxtförhållanden beskrevs som 
avgörande för dess kvalitativa sida.7 I båda fallen hamnade mödrarna i fokus 
och i båda fallen bedömdes deras insatser som otillräckliga.8 

I föreliggande avsnitt kommer sådana argument för barnbegränsning att 
analyseras som grundade sig i korrespondenternas strävan efter att vara goda 
föräldrar. För männens del innebar detta att klara försörjningen av familjen, 
helst på egen hand, medan det för kvinnor handlade om att ta hand om bar-
nen på rätt sätt. Jag diskuterar först föräldraskapets ekonomiska aspekter för 
att därefter övergå till den praktiska och kvinnligt kodade omvårdnaden.

Att försörja en familj
Föreställningen att det var mannens uppgift att försörja familjen var ut-
bredd i 1930-talets Sverige. Den svenska staten understödde under hela 
1900- talets första hälft ett system där män kopplades till lönearbete medan 
kvinnor kopplades till barnen och ett ekonomiskt beroende av sin make.9 
Både arbetar rörelsen och fackföreningsrörelsen delade dessutom denna syn 
på arbets delning mellan könen. Den tidiga socialdemokratins offi  ciella håll-
ning var visserligen att arbetsdelningen mellan könen borde upphävas, men i 
praktiken arbetade man ändå för en utveckling i motsatt riktning. Orsakerna 
till detta var dels att man värnade om tillgången på arbete för de familje-
försörjande männen, men också att man menade att gifta kvinnors arbete  
verkade menligt på familjen.10 Föreställningen att familjen skulle försörjas av 
dess manliga överhuvud var således förankrad på fl era nivåer i den politiska 
hierarkin och tog sig uttryck i både lagstiftning och lokalt fackligt arbete. 

Dessutom var föreställningen om mannens familjeförsörjande ansvar 
förankrad hos männen själva.11 Detta gäller även i de fall då mannen fak-
tiskt saknade reell möjlighet att på egen hand försörja sin familj. Historikern 
Helena Bergman har studerat hur fäder till utomäktenskapliga barn bemötte 
barnavårdsmännens krav på att de skulle bidra till försörjningen av sitt/sina 
barn. Hon kan konstatera att även om många män var oförmögna att betala 
underhåll för sitt/sina barn avvek inte deras tolkning av det egna försörjar-
ansvaret från barnavårdmännens. Liksom det omkringvarande samhället tol-
kade arbetarklassens män sitt faderskap i termer av försörjarförmåga, arbets-
vilja och skötsamhet.12 Av detta kan vi dra slutsatsen att förmågan att försörja 
sin familj var ett bärande element i hur respektabel manlighet var konstruerad 
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under perioden. Att vara man innebar att tillhöra det försörjande könet – vare 
sig den reella förmågan till ett sådant försörjningsansvar existerade eller inte. 
Inom hemmets ramar uppfostrades pojkar till män med ekonomiskt ansvar 
vilket innebär att pojkar, redan som barn, var på det klara med att manlighet 
implicerade ekonomiskt ansvar för familjen.13 Det kan med andra ord kon-
stateras att det manliga familjeförsörjaridealet var väl etablerat även hos män 
och kvinnor inom arbetarklassen. 

Det är denna djupt förankrade föreställning om det manliga familje-
försörjaransvaret som har föranlett den tidigare forskningen att porträttera 
mannen som särskilt benägen att se, och reagera på, de ekonomiska problem 
som ett nytt barn för med sig.14 En sådan tolkning får emellertid inte nå-
got otvetydigt stöd av föreliggande studie: ekonomiska motiv för barnbe-
gränsning uppges av 26 procent av männen och 31 procent av kvinnorna. 
Hellre än att tolka siff rorna som att kvinnor var särskilt benägna att se till 
de ekonomiska svårigheterna, bör de ses som en indikation på att männens 
motivkomplex inte var så ensidigt fokuserat på ekonomi som den tidigare 
forskningen gjort gällande. Kvinnors engagemang för familjens ekonomiska 
situation visar dessutom att ekonomiskt ansvarstagande inte behövde vara 
knutet till försörjningsansvar.

Familjens ekonomiska situation är det motiv för barnbegränsning som 
nämns allra oftast av korrespondenterna. I de fall som det inte är huvud-
argumentet framförs det ändå som åtminstone bidragande, vilket visar att 
ekonomiska överväganden aldrig var långt borta när föräldrar refl ekterade 
över barnen de redan hade, liksom över de barn som de skulle kunna komma 
att få. Korrespondensen innehåller ett mindre antal brev från personer som 
förefaller ha levat under permanent mycket svåra ekonomiska förhållanden, 
medan ett större antal kom från personer som för tillfället hade svårt att klara 
sin ekonomi. Dessutom kom ett stort antal brev från personer som, trots allt, 
förefaller ha levt under förhållandevis stabila förhållanden. Många levde med 
oro inför framtiden: risken att drabbas av arbetslöshet var hela tiden närva-
rande och under 1930-talets slut skapade dessutom tillståndet i Europa oro. 
När det fanns risk för att mannen skulle tvingas ut i krig ville man inte sätta 
barn till världen. En 19-årig förlovad kvinna skrev, apropå sin ovälkomna 
graviditet: 

Detta ger anledning till fullständig förtvivlan under dessa tider och förhållanden 
när man inte vet hur länge man kan få leva i fred, och under betryggande kan 
tänka på giftermål, enär min fästman är i den ålder, så i händelse av krig, han 
skulle bli med de första utkallade till kanonmat. (Förlovad 19-årig kvinna, från 
mindre samhälle i Västmanland, 1939.) 15
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Andra korrespondenter, och särskilt de som skriver under 1930-talets första 
hälft, upplever den utbredda arbetslösheten som ett akut hot mot familjens 
välfärd: ”vi [har] ju den stora arbetslösheten som även jör framtiden mörk”, 
som en 51-årig gift man från Västmanland formulerade det.16 Inkomsterna 
var oregelbundna och täckte inte behoven hos den befi ntliga familjen. Att i 
det läget bli gravid upplevdes av många som en katastrof, vilket återspeglas 
i desperata brev där korrespondenter ber om hjälp till abort: ”Allting står på 
spel för mej. Hela min lilla värld, min älskade make – min livskamrat – min 
lilla fl icka, som jag avgudar – mitt kära lilla hem.”17 Många korrespondenter 
upplevde helt enkelt sin vardag som så ekonomiskt pressad att ytterligare ett 
barn hotade spräcka den lycka som ändå fanns. I dessa känslor värnade man 
om de barn som redan fanns i familjen: ytterligare ett barn blev ett hot mot 
deras välfärd.

Arbetslöshetshotet var reellt i Sverige under hela 1930-talet. Landet be-
fann sig i djup ekonomisk kris, med en osäker arbetsmarknad och utbredd 
arbetslöshet som de konkreta konsekvenserna för många arbetarklassfamiljer. 
Arbetslösheten steg till 30 procent under 1930-talets inledande år, vilket läm-
nade en betydande del av befolkningen i ekonomisk nöd. Arbetslöshetsun-
derstödet var utformat så att arbete – i vilken form som helst – alltid skulle 
vara ett ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ än arbetslöshet, med resultat 
att understödet låg långt under den lägsta arbetslönen. Lars-Arne Norborg 
ger exemplet att en arbetare som tidigare tjänat 12,50 kronor om dagen fi ck 
försöka klara sig med cirka två kronor om dagen som arbetslös.18 Många 
av korrespondenterna var arbetslösa, särskilt under 1930-talets första hälft, 
medan andra oroade sig för att snart bli det:  

och vi har 4 barn, å vi kan inte få fl era vi orkar inte med fl er i arbetslösa tider och 
elände. (Gift kvinna med fyra barn, från mindre samhälle i Värmland, 1935.) 19  

Vi vill ej ha fl era barn jag har varit arbetslös 3½ år, så Fru Jensen förstår hur vi har 
det.  (Gift man med två barn, från mindre stad i Östergötland, 1934.) 20

det är rysligt om jag skall få fl er min man är ju så gammal och för det mesta är 
han arbetslös.  (24-årig kvinna med två barn, gift med 42-årig man, från mindre 
stad i Småland, 1933.) 21

För de förvärvsarbetande kvinnorna handlade det inte så mycket om en 
tillfälligt osäker arbetsmarknad som om en reell omöjlighet att kombinera 
barn med arbete utanför hemmet: antingen tvingades de av arbetsgivaren att 
lämna sitt arbete, eller så tvingade problemen med barnomsorg till samma 
sak. I befolkningskommissionens arbete ingick att utreda kvinnors rättsliga 
ställning på arbetsmarknaden i händelse av giftermål och barnafödande. Be-
räkningar visade att yrkesverksamma kvinnor fi ck betydligt färre barn än 
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kvinnor som inte arbetade, och därav drog man slutsatsen – även om säkra 
slutsatser bedömdes vara svåra att dra – att förvärvsarbete kunde hindra kvin-
nor från att gifta sig och få barn.22

I korrespondensen fi nns mycket få belägg för gifta kvinnors förvärvs-
arbete. I ungefär en femtedel av breven uppges att kvinnan i fråga löne arbetar, 
men av dessa är bara ett fåtal (sju) gifta.23 Det verkar således som att kvin-
nor lönearbetade före giftermål, men upphörde med detta i samband med 
antingen vigseln eller första barnets födelse. Å andra sidan uppgav kvinno-
arbetskommittén, som i 1935 års folkräkning ställde konkreta frågor om 
gifta kvinnors förvärvsarbete, att 18 procent av Sveriges gifta kvinnor var 
yrkesverksamma på antingen heltid eller deltid, vilket är en avsevärt större 
andel än de gifta kvinnor som uppges arbeta i RFSU-korrespondensen.24 En 
möjlig förklaring till denna diskrepans är att korresponderna representerade 
ett utsnitt av befolkningen där gifta kvinnors förvärvsarbete var ovanligt. 
En annan, och mer sannolik, förklaring är att uppgifter om moderns arbete 
utanför hemmet inte uppfattades som väsentliga att nämna i kontakten med 
en social organisation som RFSU.

För ett fåtal korrespondenter verkar den ekonomiska nöden vara av ett 
mer djupgående och långvarigt slag. Att denna grupp är så fåtaligt represen-
terad i korrespondensen beror sannolikt på fl era faktorer, varav brevskrivande 
som aktivitet kan vara en och fattigdomens eff ekter en annan. Barnafödandet 
var länge högt bland de fattigaste, vilket kan tolkas som att det inom denna 
grupp fanns både stor okunskap i reproduktiva frågor och låg motivation att 
tillämpa födelsekontroll.25 Att sätta sig ner och skriva ett brev till RFSU för-
utsatte att man dels kände till RFSU och dessutom att man var skrivkunnig, 
hyste tilltro till sociala organisationers vilja att hjälpa, hade tid att formu-
lera ett brev, pengar till att posta det och så vidare. Sammanfattningsvis är 
det troligt att de mest utsatta befolkningsgrupperna inte stod i kontakt med 
RFSU. Samtidigt ska emellertid det svåra i att avgöra korrespondenternas 
ekonomiska situation utifrån den information som ges i breven framhållas. 
Möjligen framstår en del som ekonomiskt tryggare än vad de i verkligheten 
var, medan motsatta förhållande kan gälla för andra korrespondenter. Att fat-
tigdomen i vissa fall var svår kan emellertid inte ifrågasättas:

Jag får aldrig ha nå slantar själv de stackars slantar som min man kan förtjäna 
åtgår till livsuppehälle jag har själv fått gå utan kläder. så det är ledsamt måst tala 
om det. Jag har fem – 5 – barn det älsta 7 år. det sista 7 månader. å min största 
fruktan är att det blir fl era. snällaste Fru Jensen kan ni av förbarmande jälpa 
mig jör det, då jör ni en stor väljärning vi har underhåll av komunen till två liter 
mjölk per dag det är ju en liten jälp. men vi äro 6 personer å min man arbetar med 
skogsröjning å förkänsten är så eländigt liten så vi vet ej ibland hur allt skall sluta. 
kläder å skor får vi sakna om ej snälla menniskor ibland räkte mig något gamalt 
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avlagt. här oppe är ju vintern sträng å mycket snö [...]. (Gift kvinna med fem barn, 
maken skogsarbetare, från mindre samhälle i Norrbotten, 1934.)26

Den totala fattigdom som beskrivs i brevet ovan är ändå mycket ovanlig i 
korrespondensen. En absolut majoritet av de korrespondenter, som uppgav 
ekonomiska orsaker som motiv för att undvika fl er barn, förefaller inte ha levt 
på gränsen till fattigdom och de beskriver inte heller sig själva som fattiga. Is-
tället tycks det ekonomiska motivet i dessa fall ha handlat om en vilja att be-
hålla den levnadsstandard man redan hade, och det var i det sammanhanget 
som ett nytt barn blev ovälkommet.27 Följande brev kan exemplifi era:

Jag har två barn och det minsta är endast ett år gammalt. Min man är fabrik-
sarbetare så han är dåligt avlönad så vi kan inte uppfostra fl er barn någorlunda 
ordentligt. (Gift kvinna med två barn, från Skåne, 1936.)28

Är gift med en skogsarbetare vars årsinkomst är omkring 1200 pr år, har fött 4 
barn. Nu vill jag fråga, fi nns något billigt ock efektivt medel som kan skydda mig 
från att få fl era. (Gift kvinna med fyra barn, från oidentifi erad ort, 1938.) 29  

Som emellertid min mans inkomster äro små (2:600) pr år och jag under inga om-
ständigheter kan tänka mig ett nytt havandeskap är jag rent förtvivlad och vänder 
mig till eder med en vördsam anhållan om råd eller hjälp. (38-årig gift kvinna med 
tre barn, maken kontorist, från stad i Västmanland, 1934.) 30

vi har varit gifta i sex år och äro lyckliga föräldrar till två barn, en gosse 5 år samt 
en fl icka född detta år, båda barnen ha vi önskat oss, och vi äro mycket lyckliga. 
Med min nuvarande ink. ca. 3000 kr. pr. år anse vi oss kunna leva drägligt, och 
hoppas kunna ge våra barn en någorlunda god uppfostran, men vi anse oss inte 
kunna försörja och uppfostra fl er barn på min nuvarande årsink. (33-årig man 
med två barn, från stad i Skåne, 1938.) 31

I inget av breven som citeras ovan framställs det som en ekonomisk nöd-
vändighet att förhindra kommande graviditeter. Snarare förefaller det vara 
så att familjerna upplever sig balansera på gränsen av vad de uppfattar som 
en acceptabel levnadsstandard, och i ytterligare barn ser de risken att hamna 
på andra sidan: i en materiell standard som inte lever upp till deras krav och 
förväntningar. Det första citatet belyser kanske detta allra bäst: det handlar 
om en vilja att kunna uppfostra barnen någorlunda ordentligt. Samtliga löner 
som nämns i citatet ligger över medelinkomsten för perioden, något som vis-
serligen inte innebär att deras inkomster var höga, men som ändå placerar 
korrespondenternas berättelser i perspektiv. Mannen i det senaste citatet, som 
uppger sig ha en årsinkomst på 3000 kronor, tjänade mer pengar än vad de 
allra fl esta gjorde under 1930-talets början: enligt 1930 års folkräkning tjä-
nade ungefär 85 procent av landets yrkesutövare under 3000 kronor per år. 
Över hälften tjänade hade en årsinkomst som understeg 1000 kronor.32 När 
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mannen i citatet menar att familjen lever ”drägligt”, men inte har möjlighet 
att försörja fl er barn, är detta således en fråga om perspektiv: de vill upprätt-
hålla den levnadsstandard som de är vana vid, och därigenom behålla sin bild 
av framtiden. Utifrån ett sådant perspektivet upplevdes ytterligare barn som 
ovälkomna. Korrespondenterna tänkte ofta på de redan existerande barnen 
när de resonerade kring barnbegränsing i ekonomiska termer, på att dessa 
inte skulle behöva få sin levnadsstandard försämrad.33 Följande citat kan yt-
terligare belysa detta: 

All den stund vi redan nu ha tre pojkar och det är ytterst svårt mången gång att 
få mat och kläder åt dem önska vi på inga villkor ha fl er. (27-årig trebarnsmor från 
mindre samhälle i Östergötland, 1936.) 34

de barn man bringar till världen har man ju ansvar för [...] Nog för att jag älskat 
och skött de barn jag fått efter bästa förmåga, men nog har jag även gråtit mycket 
över deras framtid redan. (Gift fembarnsmor från mindre samhälle i Norrbotten, 
odaterat.) 35

Ett fl ertal forskare har framhållit att föreställningen om vad som konstituera-
de ett gott liv förändrades under 1900-talets första decennier. Det var en för-
ändring som bar med sig ambitionen om ett bättre liv och som därigenom, i 
övergången från stora till små familjer, blev en drivkraft. Sølvi Sogner skriver 
för Norges del att sådana traditionella värden, som tidigare inte ifrågasatts, i 
allt högre grad kom att uppfattas som otillräckliga. I likhet med kvinnan i det 
andra citatet ovan upplevde människor ett nytt ansvar för sina ofödda barn 
– ett ansvar som, med hänvisning till den typ av liv man hade att erbjuda 
ett barn, kunde legitimera både förebyggande barnbegränsning och abort.36 
En kvinna som skrev till RFSU menade till exempel att en illegal abort, som 
hotade hennes egen hälsa, var ett bättre alternativ än att ”ett oskyldigt liv 
blir lidande för ett dåraktigt tilltag”.37 Judy Giles, som studerat vardagen för 
engelska arbetarklasskvinnor under 1900-talets första hälft, menar att dröm-
men om ett bättre liv innebar att få tillgång till, och kunna ge sina barn 
tillgång till, sådant som man själv saknat som barn: ”It was a future in which 
success could be symbolically articulated via possession of a com fortable, 
well- furnished home, holidays and a degree of affl  uence”.38 Således kunde 
materiella ting, som ett välmöblerat hem, anta symboliska proportioner och 
härbärgera drömmar om ett liv som skilde sig från den egna barndomen. 
Dessa drömmar omfattade färre barn än vad föräldrarna haft, dels eftersom 
få barn i sig symboliserade ett bättre liv men också för att få barn gjorde andra 
materiella mål lättare att nå.39

Flera av korrespondenterna ser på detta sätt tillbaka på sin barndom när 
de formulerar sina förhoppningar för de egna barnen: ”Jag har nog vetskap 
om hur det är att vara många barn när jag är den (7) i syskonringen och Mor 
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o Far har släpat och slitit för att hålla den västa fatigdomen från dörren”, som 
en gift kvinna med ett barn skrev år 1929.40  En förlovad man från Östergöt-
land uttryckte det såhär: ”Jag är själv ällst bland en skara på 12 syskon mera 
behöver jag icke säga då det är fråga om ett arbetarhem jag blir nog förstådd 
ändå.”41 Korrespondenterna hade således personliga erfarenheter av att växa 
upp i familjer med många barn och lite pengar, och det var utifrån sådana 
erfarenheter som de utformade förhoppningar om ett bättre liv för sig själva 
och de egna barnen. Dessa erfarenheter kunde ha olika bottnar. Att växa upp 
till kvinna i ett hem där moderns liv präglades av ständigt upprepade gravidi-
teter, att kanske hjälpa till vid förlossningarna och att under hela uppväxten 
få ta del i omsorgen av yngre syskon, kunde leda till den fasta föresatsen att 
skapa ett annat liv för sig själv. Judy Giles nämner det sannolika i att barn i 
stora arbetarklassfamiljer tolkade sin egen existens som en börda för familjen 
– en insikt som mycket väl kan ha grundlagt föresatsen att, för egen del, inte 
få fl er barn än man förmådde välkomna.42 Dessutom tillkom andra erfaren-
heter som hängde samman med en fattig uppväxt: att inte vara mätt, att bli 
sedd av andra såsom just fattig, att leva med trångboddhet och kanske alko-
holmissbruk. Kristiane Skjerve, som var en av de författare av rådgivningslit-
teratur som presenterades i kapitel 4, satte ord på människors förhoppningar 
om att kunna skapa något bättre för de egna barnen: ”Ingen glädje är väl mer 
berättigad än den att kunna ge sina barn något mera, än vad man själv har 
fått och förutsättningar att öka det kulturella arvet för att de i sin ordning 
skola kunna överlämna det till sina barn med ränta.”43

Det kan dessutom antas att många upplevde att ett bättre liv faktiskt 
fanns inom räckhåll. Medan 1930-talet visserligen karakteriserades av eko-
nomisk kris, hade den generella levnadsstandarden förbättrats avsevärt under 
andra halvan av 1800-talet och, i synnerhet, under 1900-talets första decen-
nier.44 Något paradoxalt kan det därför konstateras att familjer som före ferti-
litetstransitionen fi ck många barn erfor en betydligt sämre ekonomisk situa-
tion än de som vid fertilitetstransitionens slut fi ck bara ett fåtal barn. Mycket 
tyder dessutom på att det var bland de välbärgade som barnbegränsning först 
började tillämpas; alltså inte som en åtgärd framtvingad ur ekonomisk nöd.45 
I linje med ett sådant resonemang ligger också Ida Bloms slutsats att många 
norska medelklassfamiljer, med god inkomst, upplevde sin ekonomiska si-
tuation som ett problem vid tiden för sekelskiftet 1900.46 Barnbegränsning 
kan således inte ses som en åtgärd framtvingad ur ekonomiskt nöd utan bör, 
åtminstone för merparten av de familjer som är aktuella i denna studie, tolkas 
som ett uttryck för dels den oro som kringgärdade de redan existerande bar-
nens framtid, och dels strävan att upprätthålla en acceptabel levnadsstandard 
inom de ramar som förväntningarna på ett bättre liv utgjorde. 
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De generella ekonomiska förbättringarna i samhället under fertilitets-
transitionen förefaller således ha lett till att människors materiella förvänt-
ningar ökade. Uppfattningen om vad som utgjorde ett gott liv hade föränd-
rats och det var inte längre tillräckligt att bara ”klara sig”.47 Ekonomen Gary 
Becker, och andra förespråkare för New Home Economics, menar att för-
äldrar under fertilitetstransitionen började föredra ”child quality” före ”child 
quantity” – att de alltså hellre fi ck ett litet antal barn som de kunde spendera 
relativt mycket pengar på, än ett stort antal barn som bara skulle kunna få en 
liten del var av den gemensamma kakan. Genom att föräldrar på detta sätt 
spenderade mer pengar på varje barn blev varje barn till en större kostnad, 
och upplevelsen av att inte ha råd med fl er barn förstärktes. Samma antal 
barn som tidigare generationers föräldrar försörjt uppfattades således som 
alltför ekonomiskt betungande för 1930-talets föräldrar.48 

Vad som är viktigt att betona är dock att detta var en kulturell föränd-
ring och inte en ekonomisk. Med andra ord var det inte så att de faktiska 
priserna för exempelvis kläder steg (i förhållande till lönerna), utan det som 
förändrades var vilken typ och hur mycket kläder barnen ansågs behöva. För-
äldrar upplevde säkerligen, då som nu, att många av de kostnader som bar-
nens uppväxt innebar låg utom deras kontroll och att de inte hade något an-
nat val än att följa de materialistiska normer för barnuppfostran som rådde i 
deras sociala sammanhang. Detta innebär att föräldrar inte valde att spendera 
visst mycket pengar på kläder, skolgång och annat, utan snarare att de inte 
tyckte sig ha något annat alternativ. 49 Även om människor inte balanserade 
på gränsen till fattigdom kunde de alltså uppleva ankomsten av ett nytt barn 
som en ekonomisk omöjlighet. 

Att upprätthålla en relativt god materiell standard kan tolkas som ett 
sätt för människor att konstruera sig själva som respektabla. Som symboler 
för ett bättre liv kunde tingen bli till markörer för respektabilitet. I Beverley 
Skeggs respektabilitetsstudie beskrivs både kläder och hem som särskiljande 
markörer: genom att klä sig ”rätt” försöker arbetarklassens kvinnor passera 
såsom respektabla, på samma sätt som de genom sina hem försöker åstad-
komma en särskild bild av sig själva.50 För 1930-talets Sverige har Jonas Fryk-
man och Orvar Löfgren visat hur bostadens materiella standard, och särskilt 
det symbolfyllda ”fi nrummet”, blev till viktiga sociala markörer för familjens 
(relativa) välstånd och allmänna skötsamhet.51 Detta så kallade ”fi nrumssys-
tem” kritiserades häftigt av befolkningskommissionen eftersom det, menade 
man, ledde till stor trängsel i sovrummen. Trots trångboddheten blev dock 
fi nrummet så populärt att det av myndigheterna sågs som ett skick satt i sys-
tem. Möjligen berodde det, som befolkningskommissionens utredare föreslår, 
på brister i lägenheternas uppvärmningsanordningar, men sannolikt var ett 
starkare motiv för de enskilda familjerna att det uppfattades som respektabelt 
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och ”modernt” med fi nrum.52 Att kunna ha ett rum som inte fyllde någon 
egentlig praktisk funktion, att kunna byta ut en fattigmöbel mot en som 
bättre motsvarade tidens heminredningsideal och – förstås – att hålla allt 
skinande rent, blev viktiga delar i arbetarklassfamiljernas identitetsskapande. 
Detta förutsatte en tillräcklig inkomst, men också ett ganska begränsat antal 
barn. 

Denna materiella strävan blir särskilt intressant att refl ektera över när det 
görs i relation till den genuskodade arbetsdelningen mellan man och hustru. 
Hemmets yta var kvinnans ansvar; det var hon som ordnade med textilier, 
som lagade barnens kläder och ansvarade för inredningen. Samtidigt skapa-
des de ekonomiska förutsättningarna huvudsakligen av mannen. Både man 
och hustru var således beroende av mannens inkomst för att kunna skapa ge-
nus på ett respektabelt vis. Den tillräckliga inkomsten var därmed lika viktig 
för kvinnan som för mannen. Kvinnans ansvar för hemmets yta och barnens 
yttre gör att hennes engagemang i familjens ekonomiska situation måste an-
tas ha varit stort – något som bekräftas av den stora andel kvinnor som skrev 
till RFSU med anledning av familjens otillräckliga inkomster. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att behovet att barnbegränsa 
delvis – och något paradoxalt – uppstod ur de förbättrade ekonomiska om-
ständigheterna under 1900-talets början. Ur den relativt sett högre levnads-
standarden skapades utrymmen för nya materiella krav och förväntningar: 
man önskade ge sina barn en materiellt säkrare uppväxt än den man själv 
haft, samtidigt som man strävade efter att konstruera sig själv som respektabel 
kvinna eller man. Detta identitetsskapande innebar skilda saker för kvinnor 
och män, men för båda parter var en tillräcklig inkomst avgörande. Medan 
emellertid inkomsten, under denna period av nationell lågkonjunktur, stod 
utom enskilda arbetares kontroll, hade de fl esta insett att barnantalet faktiskt 
var möjligt att kontrollera. Aktiv födelsekontroll blev därmed det medel ge-
nom vilket arbetarklassen både tryggade sina existerande barns uppväxtvill-
kor och konstruerade sig själva som skötsamma, respektabla och ordentliga.

Att ge av sin omsorg
Det var emellertid inte bara en ekonomisk fråga att ha många barn; det hand-
lade också om att orka med praktiskt och emotionellt. Som framgår av fi gur 
7 uppgav en dryg femtedel av de kvinnliga korrespondenterna, och en dryg 
tiondel av de manliga, att de inte ville ha fl er barn därför att de tyckte att det 
nuvarande antalet var tillräckligt. Om de kvinnor som ber om abort exklude-
ras, och enbart de som vill ha preventivmedelsupplysning räknas med, stiger 
andelen kvinnor som hänvisar till sitt barnantal till 40 procent. Argumentet 
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upplevdes sannolikt som för svagt för att motivera en abort, men som tillräck-
ligt när det gällde förebyggande födelsekontroll. 

Som motiv för barnbegränsning kan detta betraktas som utmärkande ett 
modernt tankesätt. Om man tidigare betraktat det barnantal man fi ck som 
bestämt av Gud eller ödet menade man nu att det var möjligt att sätta en sub-
jektiv gräns för hur många barn man ville ha. I minnesuppteckningar från 
1800-talets slut, insamlade av Nordiska museet, framstår just denna aspekt 
av barnafödandet väldigt tydligt: man tog emot det antal barn man fi ck, efter 
Guds vilja. Eller som två uppgiftslämnare födda på 1850-talet uttryckte det: 
”Man fi ck så många barn man skulle ha”.53 På 1930-talet hade denna attityd 
uppenbarligen ändrats. Det var nu möjligt att hänvisa till sitt redan tillräck-
liga barnantal i syfte att få preventiv hjälp, även då man inte hade fl er barn 
än vad som skulle kunna betraktas som ”normalt”. En kvinna uttrycker sig 
exempelvis såhär: ”Gift sedan 7½ år, har 1 frisk 5 års barn. Min man och jag 
hava båda anställning. Önska nu ej fl er barn.”54 Minst två korrespondenter 
uppger dessutom att de inte vill ha några barn alls. ”Är förlovad sedan 3 år 
tillbaka, men vill inte ha barn därför att jag inte tycker om barn”, skriver en 
arbeterska från Halland.55

Upplevelsen att det nuvarande antalet barn är fullt tillräckligt är mycket 
subjektiv och det är svårt att objektivt säga hur många barn en kvinna ska 
ha innan hon har ”många”. Utredare från 1930-talet hade dock inga större 
problem med denna gränsdragning: i en undersökning av abortsökande kvin-
nors motiv från 1935 sattes gränsen vid fem barn, vilket innebar att kvinnor 
som hade färre än fem barn, och inte uppgav andra abortmotiv, kom att 
betecknas som ”bekväma”.56 Den redan introducerade läkaren Gunnar Inghe 
tog klart ställning för kvinnorna men hade ändå svårt att acceptera att kvin-
nor skulle tycka att två barn var tillräckligt. Istället menade Inghe att det i 
dessa fall vanligen rör sig om ett större motivkomplex: 

Psykologiskt kan det ligga till på liknande sätt, när patienten förklarar sig nöjd 
med de 2 á 3 barn, hon redan fått. En patient har t.ex. två barn men utom maken 
också en gammal far att ta hand om, dessutom inneboende. Ekonomin är dålig, 
de ha skuldsatt sig för att kunna bygga en stuga, och maken har varit mycket 
inkallad.57

De barnlösa äktenskapen, och även de med bara ett eller två barn, klassifi ce-
rades som direkt olyckliga av befolkningskommissionens utredare. Alva Myr-
dal konstaterade, efter att ha citerat en lång rad sakkunniga, att den ”fullvär-
digaste familjekonstellationen”, utifrån föräldrarnas såväl som barnens syn-
vinkel, bestod av fl er än två barn. Förutom att makar med färre än tre barn 
skiljde sig oftare konstaterade Myrdal att barnen for illa av att ha inga eller 
bara ett syskon. Den rekommenderade syskongruppen bestod därför av mel-
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lan tre och fem barn, födda med ungefär två års mellanrum. Barnbegräns-
ning därutöver rekommenderade varken Myrdal eller befolkningskommis-
sionen.58 Den avgörande skillnaden mellan befolkningskommissionen och de 
kvinnor och män som skrev till RFSU tycks vara att medan de förstnämnda 
ville reformera bort de belastningar utöver barnantalet, som bidrog till att 
tynga kvinnornas situation, såg korrespondenterna barnantalet som själva 
problemet och en medveten kontroll av reproduktionen som lösningen. Den 
pressade situation som Gunnar Inghe målar upp i citatet ovan skulle således 
lösas genom barnbegränsning, enligt korrespondenterna, men genom sociala 
reformer, enligt befolkningskommissionen.

Att många faktiskt tyckte att det var fullt tillräckligt med mellan ett 
och tre barn framgår tydligt av rådgivningskorrespondensen. Följande brev-
utdrag uttrycker detta:

Jag har 2 barn på 6–4 år nu skulle jag inte vilja ha fl er om det möjligen på något 
för mig bra sätt kunde undgås. Min man är verkstadsarbetare å själv tycker jag 
mig inte vilja stå i ansvar för fl era barn. (Kvinna från Stockholmsområdet, gift med 
verkstadsarbetare, 1934.) 59 

Har förut 3 barn vara den yngsta är 6 år, själv är jag 34 å min make snart 50 år. 
Med de fordringar, som nu ställs på barnavård å barnens fostran, och så svårt 
som det är att få hemhjälp i ett hem med många barn så förefaller allt hopplöst. 
(Kvinna, 1938.) 60

Som citaten visar är känslan av att redan ha tillräckligt många barn ofta 
baserad på uppfattningar om hur många barn makarna anser sig kunna upp-
fostra på ett propert sätt. Dessa uppfattningar rör ekonomiska aspekter, men 
handlar också om hur mycket tid mamman har möjlighet att spendera med 
varje barn. Genom etablerandet av nya normer och familjeideal kom det sist-
nämnda att spela en allt större roll, något som framkommer i de båda citaten 
ovan: kvinnan i det första citatet tycker sig inte kunna ”stå i ansvar” för fl er 
barn, medan kvinnan i det andra citatet explicit nämner de höga krav som 
barnens vård och fostran var underställda.

Att sköta de praktiska bestyren kring barn var, som redan fl era gånger 
konstaterats, en helt och hållet kvinnligt kodad uppgift. Det var också en upp-
gift som, under 1900-talets gång, blev alltmer krävande och svårbemästrad.61 
Det citat av Alva Myrdal som inledde kapitlet belyser denna förändring: det 
moderna samhälle som 1930-talets människor ansåg sig leva i antogs ställa 
nya krav på hur barn skulle uppfostras, och fordra mer av medvetna omsorger 
från modern, än vad det äldre bondesamhället gjort. Men det handlade inte 
enbart om strukturella förändringar, utan även om vad Alva Myrdal kallade 
”vetenskapliga landvinningar”.62 1900-talets inledande decennier präglades 
av en tilltagande tro på det medicinvetenskapliga, en utveckling som samti-
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digt innebar en tilltagande misstänksamhet mot det folkliga och traditions-
enliga.63 Kvinnor, och det sätt på vilket kvinnor traditionellt hade utövat sitt 
moderskap, blev i detta sammanhang ett problem för hela nationen. 

Problemen gällde givetvis inte samtliga mödrar, utan begränsades vanli-
gen till arbetarklassen. Borgerlighetens kvinnor uppfattade istället sig själva 
såsom kallade att föra ut expertisens budskap till arbetarklassens kvinnor. 
Denna typ av kvinnligt samhällsansvar, som vi också såg indikationer på 
i studien av sedlighetsdebatternas Sundsvall, tillät medelklassens kvinnor 
att ta steget från hemmet och ut i samhället. Genom att hävda sin särställ-
ning gentemot männen kunde borgerliga kvinnor argumentera för sin plats i 
off entlig heten, där de exempelvis engagerade sig fi lantropiskt eller skolade sig 
till sjuksystrar eller lärarinnor. I dessa befattningar mötte de arbetarklassens 
kvinnor och barn, ett möte över klassgränser som sannolikt chockerade, men 
som också manade till samhälleliga ingripanden. 

I mötet med fi lantropin och samhällets sociala institutioner bedömdes 
arbetarklassens kvinnor utifrån normer för föräldraskap konstruerade inom 
medelklassen.64 Liksom det fanns en viss sorts kvinnlighet som uppfattades 
som korrekt och respektabel fanns det i 1930-talets samhälle en form av mo-
derskap som defi nierades som överordnad andra former. Detta var det ratio-
nella moderskapet, det som grundade sig i råd från medicinsk expertis och 
som inte konkurrerade med förvärvsarbete utanför hemmet.65 Det var ett 
moderskap som såg till barnens emotionella och moraliska utveckling, likaväl 
som deras fysiska kapacitet, och som ägde kunskap i både näringslära och 
hygien. Maria J. Wisselgren har framhållit det paradoxala i att man både lyfte 
fram moderns ansvar för barnens välmående och hävdade att hon inte skulle 
klara uppgiften utan ingripanden från den vetenskapliga expertisen.66 På så 
sätt skedde en glidning i hur det goda moderskapet konstruerades. Medan 
kvinnan visserligen knöts ännu hårdare till barnen och hemmet, och hennes 
självklara kall som mor även fortsättningsvis betonades, fråntogs hon den 
kompetens som det innebär att veta sitt eget barns bästa.67 

Arbetarklassens kvinnor var inte alls främmande för denna, i allt vä-
sentligt borgerliga, moderskapsideologi. Tvärtom arbetade arbetarklassens 
organiserade kvinnor aktivt för att möjliggöra för mödrar att vara hemma 
med sina barn. Idéhistorikern Inga Sanner beskriver hur det i s-kvinnornas 
tidskrift Morgonbris fanns en moderskult ”av sällan skådat slag”.68 Tidskriften 
betonade vikten av att arbetarklassens kvinnor blev upplysta om hur ett ratio-
nellt hemarbete, och en god uppfostran av barnen, kunde förändra familjens 
framtidsutsikter.69 Det kan med andra ord antas att konstruktionen av kvin-
nan som i första hand mamma var en avgörande identitetsskapande faktor för 
kvinnor ur de fl esta samhällsgrupper. Tack vare ett varmt och trivsamt hem 
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skulle barnen hållas från gatan och männen från krogen; på så sätt, och tack 
vare kvinnorna, skulle moral och samhällsordning upprätthållas.70 

Ett fåtal korrespondenter nämner sitt boende som orsak till att undvika 
fl er barn.71 I dessa fall handlar det dock inte om bostades potential för triv-
samhet utan om mer materiella aspekter, som trångboddhet, drag och bris-
tande tillgång på rinnande vatten: 

Wi ha det inte så bra ”ställt” 1 rum ha vi och det är bara sommarkök så det 
är så kallt. (18-årig gift kvinna med 1 barn, från mindre samhälle i Hälsingland, 
1939.) 72 

Därtill som bostadsbrist råder här på [...] bebor vi ett rum två trappor upp, som 
gör att allt blir så tungt och arbetsamt, och ytterligare en babys tvätt och ute-
vistelse kan jag ej orka med. (Gift kvinna med två barn, från mindre samhälle i 
Västmanland, 1938.) 73 

Min man har nattjänstgöring hela veckor ofta och då skall han sova i ett rum o vi 
andra vistas i matvrå o kokvrå o kommer nu en tredje blir det hemst. (34-årig gift 
kvinna med två barn, från Stockholm, 1933.) 74 

jag orkar inte så mycket och det är inte så roligt alla gånger att be om hjälp vi har 
varken vatten eller slask inne och sådant blir tungt. (Gift kvinna med tre barn, från 
landsbygden i Södermanland, 1938.) 75

Människors boendemiljö var en aspekt som ofta lyftes fram av 1930-talets 
samhällsreformatörer, och som dessutom blev ämne för särskilda utredning-
ar. En undermåligt boende kunde göra det oerhört slitsamt för kvinnor att ta 
hand om många barn. I sitt slutbetänkande konstaterade exempelvis befolk-
ningskommissionen att en ökning av barnantalet, under i övrigt oförändrade 
förhållanden, skulle innebära en kraftig försämring av familjernas bostads-
standard, en aspekt som man menade placerade bostadspolitiken på en cen-
tral plats inom den vidare befolkningsfrågan.76 

Att boendet var bristfälligt för många familjer, under hela undersök-
ningsperioden, är en given utgångspunkt. Frida Stéenhoff s make, stadsläka-
ren Gotthilf Stéenhoff , utförde år 1903 en undersökning av bostadssituatio-
nen i Sundsvall. Efter att ha studerat 254 lägenheter konstaterade han att ”en 
stor del kroppsarbetare och andra mindre bemedlade i Sundsvall bor i syn-
nerligen små, tekniskt dåliga, osunda och för litet isolerade lägenheter [...] en 
mängd lägenheter äro överbefolkade och [...] hyrorna för smålägenheter [...] 
betänkligt höga.”77 Drygt trettio år senare, år 1937, utförde Hemkommittén 
en undersökning av hur vardagslivet gestaltade sig hos 214 Stockholmsfamil-
jer. Studien sammanfattades av Brita Åkerman och visade med skärpa hur 
skillnaden mellan ett tillfredsställande och ett bristfälligt boende kunde vara 
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avgörande för hur kvinnor upplevde sin situation och sin möjlighet att klara 
av fl er barn.78 

Hemkommitténs studie visade att husmoderns arbetsdag var i genom-
snitt 16 timmar lång. Vanligen steg hon upp en timme innan mannen skulle 
börja sitt arbete för att hinna laga frukost. Resterande familjemedlemmar fi ck 
frukost när de kom upp. Lunchen genomfördes på liknande vis och serverades 
varje familjemedlem när denne kom hem från skola eller arbete. Matlagning, 
disk och städning upptog i genomsnitt 4 timmar och 45 minuter av husmo-
derns dag. Nästan varje dag gick hon till aff ären för att handla mat. Andra 
sysslor kunde utföras när det passade under veckan: sömnad ägnade hon sig 
åt  5½ timme per vecka, bakning 2¼ timme, tvätt 2½ timme, strykning 1¾ 
timme och slutligen storstädning 2¾ timme.79 Att utföra dessa uppgifter när 
man dessutom, som i brevutdragen ovan, saknade rinnande vatten och bodde 
ett antal trappor upp måste ha varit oerhört slitsamt. Om livet med småbarn 
skriver Åkerman: 

I familjer med småbarn blir det [...] en ganska lång tid varje dag, som särskilt 
måste rubriceras som barnavård. På- och avklädsel morgon och kväll, tvättning, 
hjälp på toaletten, byte av blöjor eller byxor, matning, på- och avklädsel vid ute-
vistelse. Härtill kommer själva utevistelsen, som oftast får formen av kombinerad 
inköps- och barnpromenad.80

Att få fl er än ett barn bedömer inte Åkerman som någon större förändring 
för hur hushållsarbetet organiserades; däremot innebar det naturligtvis att 
arbetet växte i omfattning: 

Det nya barnet gör sitt till för att göra oordning i lägenheten, det är en säng till 
att bädda, dubbelt så mycket barntvätt och lagning, mera matlagning, disk etc. 
Vidare måste man också taga med i beräkningen det besvär det innebär med den 
oregelbundna arbetstakten, som blir en följd av fl era barns närvaro, de ideliga av-
brott som måste göras för att hjälpa barnen och vänta på dem, vid ätning, klädsel, 
tvättning, besök på toaletten etc.81

Som avslutning refl ekterar Åkerman över skillnaden mellan en enbarnsmor 
och en fl erbarnsmor. Är fl erbarnsmödrarna skickligare i sitt arbete, har de 
en större förmåga till organisering? Är de mindre intresserade av den rent 
materiella vården av hemmet? Åkerman tycker sig se att kvinnor med fl er 
barn har ett vidare intresseområde, som sträcker sig utanför hemmet; bland 
annat intresserar de sig för politik och studier. ”Man skulle nästan våga på-
stå”, skriver Åkerman, ”att många kvinnor har stannat vid ett barn, därför att 
blöjtvätten tog så lång tid, och de aldrig hann undan med disken.”82 Det är 
här som Åkermans tillsynes objektiva framställning av vanliga Stockholms-
familjers vardagsliv spricker och blir till en värdering. De kvinnor som bara 
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ville ha ett eller två barn var helt enkelt sämre kvinnor än de som fi ck fl era 
barn. De var latare, mindre välorganiserade och mer inskränkta – medan 
fl erbarnsmamman utan några större problem klarade av att både sköta hem-
met och intressera sig för politik. Resonemanget känns igen från den lätt 
fördömande attityd som befolkningskommissionen intog gentemot kvinnor 
som valde bort stora barnaskaror, liksom mot dem som valde att göra abort 
trots att de yttre omständigheterna föreföll ha varit goda. De ”göra sannolikt 
icke fullt klart för sig, vad de därigenom gå miste om”, som befolkningskom-
missionen uttryckte det i ett av sina betänkanden.83

Ändå bidrar studien stort till vår förståelse av hemarbetets omfattning 
under 1930-talet. Ägnas i genomsnitt 1¾ timme åt städning varje dag – 
 exklusive storstädning – och lägenheten inte består av mer än kök och maxi-
malt tre rum, men vanligen ett, så förstår man att renlighetskraven måste 
ha varit höga. Hur denna idoga städning motiverades av de enskilda kvin-
norna är inte så lätt att veta, men på en normativ nivå dras lätt trådar till vad 
Eva Palmblad har kallat ”bostadens hygien”. Palmblad beskriver hur arbetar-
hemmens inre miljö ådrog sig ett allt större intresse efter sekelskiftet och hur 
man från reformativt håll ställde krav både på bättre sanitära lösningar och 
estetiskt vackrare hem. Ofta grundade sig kraven på föreställningen att det 
rådde ett nära samband mellan människans fysiska miljö och hennes kropps-
liga och andliga välmåga. Smuts och oordning drev mannen till krogen och 
försatte kvinnan i ett tillstånd av likgiltighet, menade exempelvis läkaren 
Elias  Heyman. Att inte lyckas hålla hemmet rent uppfattades som ett tecken 
på bristande vilja och ofullständiga kunskaper, vilket gjorde folkupplysning 
till ett viktigt medel för en renare livsmiljö. Människan skulle läras renlighet 
tills dess att renlighet blev ett inre behov hos henne. Därigenom skulle ris-
kerna för fysisk smitta, liksom moraliskt förfall, minska.84

Vikten av att kunna presentera ett rent och prydligt hem understryks av 
fl era svenska studier där sociala institutioners ingripanden i fattiga familjers 
liv studeras. Gena Weiner visar hur barnavårdsbyrån i Hagalund tolkade hem-
mets skötsel som en viktig indikator på vanvård av barn. Smuts och oordning 
i hemmet signalerade i barnavårdsmännens ögon bristande omvårdnad om 
barnen.85 På samma sätt blir det, i både Birgitta Plymoths studie av fattigvård 
och fi lantropi och Helena Bergmans studier av barnavårdsmannainstitutio-
nen, tydligt hur borgerliga normer kring makars arbetsdelning och kvinnors 
husliga ansvar användes för att skilja skötsamma kvinnor från oskötsamma. 
Som institutioner bidrog fattigvården, välgörenhetsorganisationerna och bar-
navårdsmannainstitutionen till att både förmedla normer kring arbetsdel-
ning, renlighet och nutrition, och till att kontrollera att dessa efterlevdes. Att 
inte (anstränga sig för att) leva upp till de föreskrivna normerna kunde leda 
till korrigering och till olika former av  disciplinering.86 
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Eftersom nämnda institutioner riktade sitt arbete mot särskilt utsatta 
grupper i samhället kan det ses som sannolikt att kvinnor ur den mer väl-
situerade arbetarklassen, som strävade efter att markera skillnaden mellan 
sig själva och dem som var föremål för fattigvårdens eller barnavårdsmän-
nens intresse, ansträngde sig för att framstå som skötsamma och respekta-
bla. Andra institutioner, som till exempel barnens skola, verkade också för 
att implementera och upprätthålla borgerliga normer i arbetarklassfamiljer: 
dels ställde skolan ekonomiska krav på föräldrarna och dels var skolan en 
plats där barnen, och mödrarnas ansträngningar, visades upp, bedömdes och 
eventuellt korrigerades.87 Genom att leva upp till sådana normer som karak-
teriserade det respektabla genusskapandet bekräftade ”respektabla” kvinnor 
inte bara sin identitet som kvinnor, utan också sin tillhörighet till en (relativt 
sett) överordnad form av kvinnlighet. Uppfyllandet av vissa husliga ideal blev 
således ett sätt för ”respektabla” kvinnor ur arbetarklassen att avgränsa sig 
själva från det ”liderliga, smutsiga och grova”, som man ansåg utmärkte andra 
delar av arbetarbefolkningen. På så sätt upprätthöll man sin integritet och 
självrespekt, samt blev bemött med respekt av omgivningen.88  

Att kunna ta hand om sina barn på rätt sätt, och i rätt miljö, blev således 
avgörande identitetsskapande faktorer för 1930-talets mödrar – och en för-
utsättning för att kunna göra detta var att barnen inte var så många. Med ett 
sådant resonemang kan korrespondenternas upplevelse av att ett, två eller tre 
barn är fullt tillräckligt förklaras och förstås – även i relation till reformister-
nas förfäktade ståndpunkt att den fullvärdiga familjen bestod av fl er än tre 
barn. Genom etablerandet av nya husliga ideal kom uppfostrandet av barn att 
uppfattas som ett mycket större ansvar än tidigare och färre barn innebar säl-
lan att kvinnan fi ck mer ledig tid för sig själv, utan istället att mer tid kunde 
ägnas åt varje barn. Inte heller innebar färre barn att familjen nödvändigtvis 
sparade pengar; istället kunde mer pengar spenderas på varje barn och detta 
sågs som värdefullt i sig. Att ha många barn kom dessutom i allt högre grad 
att förknippas med lössläppthet och brist på kontroll; att ha få barn signale-
rade respektabilitet och det var det man ville stå för.89 Därmed kan det kon-
stateras att arbetarklassen i stor utsträckning övertog borgerlighetens ideal 
beträff ande den harmoniska och fullvärdiga familjen, men att de anpassade 
detta ideal efter de egna förutsättningarna. Det medel genom vilket målet 
– respektabiliteten – uppnåddes var medveten och eff ektiv barnbegränsning.
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Kroppsliga erfarenheter och hälsa
Av det föregående kan vi dra slutsatsen att tidigare erfarenheter av föräldra-
skapets ekonomiska och praktiska sida kunde förmå både kvinnor och män 
att undvika ytterligare barn. Som motiv för barnbegränsning var detta fram-
åtsyftande; det handlade om att skapa en god framtid för sig själv och sina 
barn, samtidigt som den egna identiteten konstruerades. Att ha få barn sig-
nalerade respektabilitet och självkontroll; dessutom tillät ett litet antal barn 
ett materiellt bättre liv, då pengar kunde läggas på mer än det allra nödvän-
digaste. 

Den erfarenhet som allra starkast hängde samman med moderskapet var 
emellertid själva barnafödandet: att bära på och föda barn sätter ofta starka 
spår i kvinnor, både fysiskt och psykiskt, och kan leda till beslutet att till 
varje pris undvika fl er graviditeter. Detta är en aspekt av fertilitetetstransitio-
nen som negligerats av stora delar av den tidigare forskningen. I sin bok Th e 
Long Sexual Revolution uppmärksammar Hera Cook denna forskningslucka 
och hon riktar dessutom skarp kritik mot demografi n för dess tendens att 
ignorera kvinnors reproduktiva erfarenheter som potentiell motor för föränd-
rade fertilitetsmönster. Eftersom forskningen ofta utgått från att förändrade 
fruktsamhetsmönster orsakats av yttre faktorer, ekonomiska eller kulturella, 
har man bortsett från att den reproduktiva processen i sig kan motivera kvin-
nor till att avstå från fl er graviditeter. Genom att bortse från detta har forsk-
ningen betraktat barnafödandet som en process som kvinnor, under ideala 
yttre omständigheter, alltid välkomnar.90 Detta var, som framgick i kapitel 
7, också det perspektiv utifrån vilket befolkningskommissionen (och andra 
instanser) behandlade den under 1930-talet aktuella abortfrågan: istället för 
att förespråka abort på sociala indikationer valde man att upprätthålla en 
sträng lagstiftning, samtidigt som man drog upp riktlinjer för hur de om-
ständigheter som gjorde de specifi ka graviditeterna ovälkomna i kvinnornas 
vardag skulle reformeras bort.91 Man uppfattade således inte graviditeten som 
sådan som ett problem för kvinnan, utan problemen antogs ligga utanför 
individen, i samhället. På ett likartat sätt resonerade man, som vi har sett, an-
gående kvinnor som bara ville ha ett eller två barn. Det var omständigheterna 
runtomkring som man skyllde för kvinnors ovilja att få fl er barn; när dessa 
omständigheter såg annorlunda ut skulle också fl er barn vara välkomna.

Befolkningskommissionens resonemang hade, som redan har påpekats, 
sin grund i föreställningen om moderskapet som kvinnans kall. En kvinna 
som valde bort barn av orsaker som kunde tolkas som ”bekväma” eller ”egois-
tiska” var obegriplig, och beskrevs i försjukligande ordalag, medan en kvinna 
som valde bort barn på grund av svåra yttre omständigheter möttes med för-
ståelse och inspirerade till reformförslag och statliga ingripanden. Föreställ-
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ningar om vad som konstituerade kvinnlighet gjorde det under hela under-
sökningsperioden svårt att se själva graviditeten som ett tillräckligt argument 
för barnbegränsning. Mer överraskande är emellertid att också forskningen, 
i stor utsträckning, varit blind för hur barnafödandets fysiska konsekvenser 
verkat som en drivkraft i utvecklingen mot mindre familjer. Som Hera Cook 
påpekar inkluderar fertilitetsforskning vanligen analyser av kvinnors repro-
duktiva funktioner, men saknar i de fl esta fall resonemang kring hur kvinnor 
som sociala varelser upplever dessa funktioner: ”Th ere is no internal dialogue 
of desire and rejection here. Th e woman’s body has no needs and makes no 
demands upon her consciousness, say, for respite.”92 Kvinnor framställs såle-
des såsom reagerande på externa faktorer, som arbetslöshet och fattigdom, 
men inte på sådana signaler som den egna kroppen ger dem.

Cook försöker inte förklara hur det kommer sig att forskningen bortsett 
från kvinnors reproduktiva erfarenheter i förklaringar av fertilitetstransitio-
nen. För egen del kan jag emellertid föreställa mig ett fl ertal orsaker. För 
det första är reproduktiva erfarenheter (precis som alla andra erfarenheter 
av personlig karaktär) ganska osynliga i de fl esta källmaterial. För den de-
mografi ska forskning som framför allt ägnat sig åt fertilitetstransitionen kan 
dessutom kvinnors subjektiva erfarenheter förefalla alltför anekdotiska för att 
vara av egentlig betydelse.93 Ytterligare en orsak till tystnaden kring kvinnors 
reproduktiva erfarenheter kan vara barnafödandets förmodade naturlighet. 
Genom att fokusera på barnafödandet som biologisk process osynliggörs de 
historiskt och kulturellt konstruerade upplevelserna av hur det är att bära och 
föda barn. Barnafödande framstår då som något oföränderligt, som något 
som på grund av sin beständighet inte kan föranleda förändring, och därför 
inte kan ses som en drivkraft i fertilitetstransitionen. En sista förklaring skul-
le möjligen kunna hänga samman med att forskare av fertilitetstransitionen 
tenderar att vara män: kanske är barnafödandets fysiska konsekvenser inte 
lika uppenbara för män som de är för kvinnor?

Brev från barnafödande kvinnor och deras män visar dock, med skärpa, 
att beslut kring både förebyggande barnbegränsning och abort ofta (om inte 
alltid) fattades i ljuset av kvinnans tidigare erfarenheter av barnfödande. Barn 
kunde således vara oönskade enbart på grundval av att kvinnan (och hen-
nes man) inte ville genomgå ytterligare en graviditet och förlossning. Som 
framgår av fi gur 7 motiverade ungefär 23 procent av de kvinnliga korrespon-
denterna, och 26 procent av de manliga, sitt barnbegränsningsbeslut med 
hänvisningar till kvinnans allmänna, eller specifi kt reproduktiva, hälsa. Det 
faktum att en större andel män än kvinnor uppger kvinnans reproduktiva 
hälsa som motiv för födelsekontroll säger något om relation mellan man och 
hustru. Tidigare studier av liknande karaktär har ofta lyft fram kvinnor som 
särskilt benägna att förespråka födelsekontroll med hänvisning till sin hälsa, 
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men detta är inte en slutsats som kan bekräftas av föreliggande undersök-
ning.94 Liksom har framhållits i andra sammanhang förefaller män ha känt 
ett djupt ansvar för kvinnors reproduktiva hälsa, ett ansvar som vanligen 
gjorde dem villiga att anpassa sina sexuella och barnbegränsande praktiker 
efter kvinnans önskemål.  

I föreliggande avsnitt kommer jag först att diskutera de motiv för barn-
begränsning som härrörde direkt från kvinnans tidigare erfarenheter av barna-
födande, för att därefter studera hur kvinnors mer allmänna hälsotillstånd 
användes som ett motiv för barnbegränsning.

Barnafödande som avskräckande erfarenhet
Att själva graviditeten i sig kunde frambringa beslutet att abortera eller till-
lämpa förebyggande födelsekontroll, alldeles oavsett ekonomi och andra yttre 
faktorer, är tydligt i rådgivningskorrespondensen. Följande brev kan exem-
plifi era detta:

Jag har fem barn och vid de två sista förlossningarna har det varit mycket svårt, 
”stor blodförlust den ena av gångerna gick blodmängden ned till 15% varför 
blodöverföring blev nödvändig samt dessa två sista gånger har efterbörden varit 
helt fastväxt”, så nu är vi rädda att om jag bleve gravid en gång till så kanske jag ej 
kunde gå igenom en sådan förlossning till då läkarna påstår att efterbörden kom-
mer antagligen att bliva fastväxt vid nytt havandeskap. (27-årig kvinna med fem 
barn, från mindre samhälle i Skaraborgs län, gift med arbetare, 1937.) 95

Det förhåller sig nämligen så att min rygg, som jag även under normala förhål-
landen alltid har värk i, under havandeskap med dess ytterligare påfrestningar är 
ett rent inferno. (Kvinna, 1938.) 96

Jag […] är gift å har genomgått fyra barnsängar tre tvång förlösningar på grund av 
bäckenförtrångning ett med kejsarsnitt […] det sista barnet lever å är en pojke stor 
å kraftig, 10 år. Har nu troligen blivit i grosess  (Kvinna från Gotland, 1937.) 97

Citaten belyser hur det i kvinnornas kroppsliga upplevelser av barnafödande 
fi nns en stark motor till förändring av reproduktiva mönster. Tidigare erfa-
renheter av barnafödande framställs som avgörande för beslutet att förebygga 
fl er graviditeter; många redogör för sina upplevelser med panisk detaljrike-
dom, andra konstaterar bara kort att de inte vill vara med om det igen; ge-
mensamt för alla är att det är barnafödandet i sig som föranleder tillämpan-
det av födelsekontroll. 

Hur kan det förklaras att reproduktiva erfarenheter och förlossnings-
rädsla blir motiv för barnbegränsning vid denna tidpunkt? En utgångspunkt 
bör givetvis vara att kvinnor alltid har uppfattat förlossningen som riskfylld 
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och att de därför alltid, i någon utsträckning, emotsett den med fruktan. 
Att denna fruktan blir ett motiv för födelsekontroll vid denna tidpunkt kan 
förklaras utifrån åtminstone två perspektiv. Förlossningsrädsla är, för det för-
sta, något som upplevs av kvinnor och inte av män. Det är möjligt att kvin-
nors reproduktiva erfarenheter blev ett motiv för barnbegränsning först sedan 
medveten födelsekontroll blivit ett etablerat sätt för män att agera på. Som 
föregående kapitel har visat var födelsekontroll ett område på vilket mannen 
innehade både den praktiska möjligheten och det yttersta ansvaret att agera. 
Vid fertilitetstransitionens slut var detta ansvar en självklarhet för många män 
och tillämpandet av preventiva tekniker var följaktligen ett etablerat tillväga-
gångssätt vid samlag. Det är möjligt att hänsyn till kvinnans reproduktiva 
hälsa blev ett legitimt motiv för barnbegräsning först efter det att födelsekon-
troll blivit en mer eller mindre konsekvent genomförd självklarhet för män. 
De många brev från män som angav kvinnans reproduktiva erfarenheter som 
motiv för födelsekontroll bekräftar att män, under 1930-talet, var väl med-
vetna om både kvinnors reproduktiva utsatthet och sitt eget ansvar.

En annan möjlig förklaring till varför förlossningsrädsla uppstod som ett 
motiv för barnbegränsning under just denna tidsperiod sammanhänger med 
barnafödandet som historiskt och kulturellt konstruerad erfarenhet. Dels 
inträff ade vissa förändringar i förlossningsvården, som sannolikt påverkade 
hur kvinnor upplevde förlossningen, och dels kan det argumenteras för att 
upplevelsen av smärta förändrades under 1800-talets gång. Den förändrade 
förlossningsvården hängde i huvudsak samman med att barnafödandet fl yt-
tades från det egna hemmet till sjukhus eller andra till institutioner. Maria 
J. Wisselgren konstaterar att för Sundsvalls del genomfördes 80 procent av 
förlossningarna på anstalt vid 1930-talets början.98 Andra svenska städer upp-
visade liknande siff ror, medan övergången från hemförlossning till institu-
tionsförlossning skedde något senare på landsbygden.99 Institutionalieringen 
förklaras av Lisa Öberg med att det låg i samhällets intresse att professionali-
sera och förbättra förlossningsvården, men att också kvinnorna hade förtro-
ende för den institutionaliserade vården och därför aktivt valde att söka sig 
dit.100 Wisselgren betonar barnaföderskornas möjligheter att göra egna val, 
och framhåller betydelsen av att institutionsmiljön erbjöd barnaföderskan 
både välbehövlig vila, i och med att hon fysiskt separerades från hemmets 
göromål, och en känsla av trygghet.101

Institutionaliseringen ledde bland annat till att alltfl er kvinnor blev för-
lösta av medicinskt utbildad personal, vanligen av barnmorskor men i vissa 
fall också av läkare. Som framgick av särskilt det första citatet ovan spelade 
läkare och läkares utlåtanden en stor roll för hur kvinnor såg tillbaka på sitt 
barnafödande. Läkare gjorde alldeles uppenbart större intryck på kvinnorna 
än vad barnmorskor gjorde: i inget fall hänvisar korrespondenterna till vad en 

••



237

barnmorska sagt, medan hänvisningar till läkarutlåtanden är förhållandevis 
vanliga. Detta förklaras naturligtvis delvis av det faktum att läkare enbart 
bistod svårare förlossningar. Således var det mer påkallat att läkare, efter en 
svår förlossning, utfärdade varningar, än att barnmorskor gjorde det. Kvinnor 
med erfarenhet av svåra förlossningar är dessutom sannolikt överrepresen-
terade i denna grupp av korrespondenter. Emellertid är det inte bara korre-
spondenter som har haft svåra förlossningar som hänvisar till vad läkare sagt. 
Följande citat exemplifi erar:

för 1 år sedan fi ck jag missfall också för klenhetens skull det går inte an det här nå 
mer sa doktor Jonsson, då blir det så här när hon är så klen de som är blodfattiga 
ska inga barn ha sa han modern blir dåligt å barnet blir dåligt (Gift kvinna med tre 
barn, från mindre samhälle i Södermanland, 1938.) 102 

Jag har även besökt en doktor som hade föga hopp om att jag skulle kunna föda 
ett barn. (Ogift kvinna från landsbygd i Småland, 1938.) 103 

Orsaken varför vi har måst återhållt allt, är att jag hos en tandläkare har blivit 
tillsagd att skulle jag föda ett barn kan det medföra att jag får sätta livet till, för 
mitt blod var så att jag kunde förblöda (Förlovad kvinna från mindre samhälle i 

Uppland, 1936.) 104 

Läkares varningar kunde dels skapa och förstärka kvinnornas förlossnings-
rädsla, men också legitimera och ge vetenskaplig grund åt denna oro. Ge-
nom att läkaren bekräftade den oro som kvinnan redan kände inför kom-
mande förlossningar tillät han henne att ta sin rädsla på allvar, samtidigt 
som kvinnans tro på den egna förmågan att bedöma kroppens möjligheter 
och begränsningar stärktes. Dessutom lånade läkares utlåtande tyngd och 
trovärdighet till kvinnans ord i samtal med den äkta mannen: att citera en 
läkare kunde aldrig uppfattas som ett omotiverat klagomål; en läkares ord 
togs på allvar. Läkare försåg kvinnor med ett nytt vokabulär – ”blodmängden 
ned till 15%”, ”blodöverföring” och ”bäckenförtrångning” – vilket ytterligare 
bidrog till att förstärka allvaret i situationen och till att fastställa förlossnings-
situationens risker. Detta indikerar att läkarkåren, i de fall där makarna var 
oeniga i barnbegränsningsfrågan, försåg kvinnor med kraftfulla och eff ek-
tiva argument för födelsekontroll. Därigenom kan det också antas att läka-
rens närvaro i förlossningsrummet påverkade både kvinnors inställning till 
ett fortsatt barnafödande och deras möjlighet att driva igenom reproduktiva 
önskemål på hemmaplan.

Vad som står helt klart är att den professionaliserade och institutionali-
serade förlossningsvården ställde kvinnan inför en ny typ av förlossnings situa-
tion. Sociologen Hedvig Ekerwald har argumenterat för att den institutionali-
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serade vården, med sin sterila miljö, sina instrument och det vetenskapligt 
auktoritära tilltalet, skapade en förlossningsmiljö som i mångt och mycket 
betonade det krisartade i födandet. Det var en miljö som andades akuthet, 
kejsarsnitt och en kanske överdriven fokusering vid hygien.105 En förloss-
ningssituation som genom själva sin utformning framhäver det krisartade i 
skeendet gör utan tvekan kvinnor medvetna om förlossningens risker. Även 
en kvinna som haft en förhållandevis lätt förlossning görs i en sådan situation 
uppmärksam på riskerna, och kommer sannolikt att förhålla sig till framtida 
graviditeter utifrån det. De korrespondenter som allra mest fruktade en ny 
förlossning var också de som tidigare hade blivit förlösta av läkare, till stor 
del – får man anta – för att deras förlossningar varit ovanligt svåra. Läkar-
ingripanden och användandet av instrument blir i breven till bevis på hur 
svår förlossningen varit: 

Undertecknad som gifte sig mäd Maria 1930. Min Fru fi k en Flika den 3 Septem-
ber 1931. Under svåra Plågor Tångförlossning mm. […] Jag önskade ej att min 
Maria skall komma i sådarna omständigheter mera då det för henne betyder en 
Ren död. Vore Eder mycket tacksam för ett råd o sakunig upplysnig. (Gift man 
med ett barn, från stad i Jönköpings län, 1935.) 106

jag är rädd att få fl era barn jag har nämligen fått ett barn som nu är 15 år män som 
det var så svårt att få, det gick ej utan Läkarehjälp han använde instrument att ta 
barnet med […] så Fru Jensen förstår att man är så rädd så. (38-årig gift kvinna 
med ett barn, från stad i Södermanlands län, 1932.) 107 

I breven blir läkarna och instrumenten till bevis på hur svår förlossningen 
varit och därigenom till ett argument för att undvika framtida graviditeter. 
Fortfarande femton år senare minns kvinnan i det senare citatet sin förloss-
ning med stor rädsla, vilket är talande för hur djup förlossningsrädslan kunde 
vara hos kvinnor. Sannolikt ledde också en auktoritär attityd hos förloss-
ningspersonalen till att olika tillvägagångssätt inte förklarades för barnafö-
derskorna och att ingreppen alltså inte gjordes begripliga. Detta bemötande 
av kvinnorna, samt det sätt på vilket barnaföderskorna utsattes för operativa 
ingrepp och tänger, spelade säkerligen stor roll när kvinnorna konstruerade 
sin förlossning som ett uteslutande skrämmande minne. 

Samma faktorer som skapade ett intryck av kris kan emellertid också ha 
ingivit kvinnorna en känsla av trygghet. Hemförlossning innebar visserligen 
att barnaföderskan fi ck föda sitt barn i en bekant miljö, men det var ändå en 
situation som förknippades med stora risker. Den bild som Hedwig Ekerwald 
använder att kontrastera institutionsförlossningen mot – en hemförlossning, i 
soluppgången, med ”en gammal pensionerad barnmorska” som biträde – bör 
nog inte generaliseras.108 Snarare bör vi akta oss för att romantisera äldre tiders 
hemförlossningar och konstatera att institutionsmiljön, oavsett hur steril och 
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opersonlig den var, ändå erbjöd kvinnor en välbehövlig känsla av trygghet. 
Sannolikt ligger en del av förklaringen till att kvinnor föredrog förlossningar 
i institutionsmiljö i just denna paradox: att förlossningsvårdens institutio-
nalisering både förstärkte intrycket av kris och ingav en känsla av säkerhet. 
Korrespondenterna visar genomgående ett stort förtroende för ”vetenskapen” 
och bedömde antagligen att denna expertis behövdes för att de säkert skulle 
överleva alla de risker som förlossningen representerade. Således skapades en 
större riskmedvetenhet hos kvinnorna, samtidigt som läkarvetenskapen för-
sedde dem med ett intryck av att förlossningens utgång var påverkningsbar.109 
Båda dessa aspekter inverkade på deras vilja till ett fortsatt barnafödande.

Det faktum att förlossningens utgång uppfattades som påverkningsbar 
i högre grad antyder också en minskad benägenhet att lägga ansvaret för 
reproduktionen i händerna på Gud, eller ödet.110 Den amerikanske forska-
ren Donald Caton har visat hur sekulariseringen bidrog till att omvandla 
barnafödande kvinnors erfarenheter av smärta.111 Värk och smärta har alltid 
varit en del av livet, men var så i ännu högre grad i det förindustriella samhäl-
let. ”Smärta var förtrogna, kanske triviala delar av vardagen”, skriver Karin 
Johannisson.112 Religionen bidrog i detta sammanhang till att göra smärta 
hanterbar, till att göra den begriplig och meningsfull. I kristen tro har smärta 
ofta representerat vägen till räddning: historien är full av martyrer och mun-
kar som lidit för sin tro och vunnit inträde i himmelriket. Smärtan var me-
ningsfull därför att den tjänade ett högre syfte, och dessutom var den ålagd 
människan av Gud.113 Barnafödandets specifi ka smärta är i Bibeln explicit 
länkad till Evas fall (och därigenom också till den kvinnliga sexualiteten). I 
första Mosebokens tredje kapitel står Guds ord till Eva: ”Stor skall jag göra 
din möda när du är havande, med smärta skall du föda dina barn.”114 Kristen 
tro tillhandahöll på så sätt en tolkningsram för kvinnor som gjorde förloss-
ningens smärta förklarlig och därmed hanterbar.115 Det är en slutsats som gör 
sekulariseringen till en mycket intressant process.  

Forskare av den så kallade sekulariseringsprocessen pekar ofta ut 1800-
talet som en särskilt viktig period.116 1800-talet var ett sekel under vilket både 
traditionella levnadssätt och tankesystem utmanades, framför allt genom att 
fl er alternativ erbjöds människan, med en uppluckring av den traditionellt 
kristna världsbilden som följd.117 Som Hugh McLeod konstaterar är sekulari-
seringen en mycket utdragen och gradvis process, vilket bland annat innebär 
att styrkan i vissa religiösa värden och praktiker kvarstod (och fortfarande 
kvarstår), samtidigt som andra värden och praktiker avtog i betydelse.118 
Människor kunde således fortsätta att ha en i allt väsentligt religiös världsbild 
trots att vissa traditionellt kristna värderingar kom att spela en allt mindre 
roll. Förståelsen av smärta som en meningsfull del av livet kom således, så 
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småningom, att ersättas med en föreställning om hälsa och kroppsligt välbe-
fi nnande som viktiga värden, eftersträvansvärda för sin egen del.119 

Ytterligare en eff ekt av 1800-talets sekulariseringsprocess var att själva 
barnafödandet kunde ifrågasättas på ett nytt sätt. Den tidigare citerade sam-
lingen av minnesteckningar vid Nordiska museet visar att människor tidigare 
hade uppfattat det antal barn man fi ck som förutbestämt, av Gud eller av 
ödet. Några exempel på hur uppgiftslämnare formulerade sig i kring detta 
kan vara på sin plats:

I regel trodde man tidigare att det var förutbestämt om antalet  (Manlig uppgifts-
lämnare från Småland)120

Äldre personer ansåg att allt var förutbestämt således även antalet barn, som skulle 
födas. (Ett gift par, båda födda under 1890-talet, från Småland.)121

Förr i världen ville de visst ha barn de togo barnen som en gåva av Gud. (Gift 
kvinnlig uppgiftslämnare från Skåne.)122

Vid 1930-talets början var uppfattningen att varje kvinna fi ck ett förut-
bestämt antal barn defi nitivt utkonkurrerad av uppfattningen att barnens 
antal kunde, och borde, kontrolleras. Det blev under fertilitetstransitionen 
möjligt att refl ektera kring kommande graviditeter i termer av önskade eller 
oönskade och födelsekontroll hamnade således ”within the calculus of cons-
cious choice”, för att använda Ansley Coales berömda formulering.123 Denna 
idémässiga förändring kan delvis förklaras av barnafödandets medikalisering, 
men bör också ses som ett resultat av en tilltagande sekularisering. Som det 
sista citatet ovan visar var det ofta Gud som antogs styra det förutbestämda. 
Under fertilitetstransitionen miste denna tolkning av barnafödandet sin för-
klaringskraft, även om de fl esta även fortsättningsvis hyste någon form av 
gudstro.124 Korrespondensen vittnar också om en viss medvetenhet om reli-
gionens förmåga att investera mening i stora barnkullar. En kvinna med fem 
barn formulerade det till exempel såhär: ”Det borde bara bli en ny lag, med 
stora rättigheter för kunnigt folk att upplysa och bistå stackars okunniga och 
betryckta kvinnor, i synnerhet på landsbygden. Där tar de fl esta kvinnor det 
som ett öde Gud utstakat åt dem.”125

Det kan sammanfattningsvis konstateras att åtminstone två, i någon 
utsträckning sammanhängande fenomen, bidrog till att kvinnor (och män) 
började ifrågasätta reproduktionens eff ekter på kvinnors kroppsliga hälsa. 
Barnafödandets gradvisa institutionalisering förstärkte intrycket av att för-
lossningen var något farligt och riskabelt. Samtidigt förmedlades uppfatt-
ningen att förlossningens utgång var påverkningsbar, vilket i någon utsträck-
ning separerade barnafödandet från det förutbestämda och oundvikliga. Till 
denna utveckling bidrog dessutom sekulariseringen som, genom att utmana 
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traditionella värden och praktiker, också luckrade upp föreställningen att 
reproduktionen låg i Guds händer. Sekulariseringen bidrog därmed till att 
omforma människors upplevelse av det smärtsamma, eftersom den rationali-
sering av smärta som kristendomen erbjudit avtog i betydelse.

Att få behålla hälsan
För andra korrespondenter var det kvinnans hälsotillstånd i allmänhet, sna-
rare än hennes specifi kt reproduktiva erfarenheter, som motiverade tilläm-
pandet av födelsekontroll. Oro för att kvinnans hälsa skulle försämras yt-
terligare, av de påfrestningar som barnafödandet innebar, gjorde att framtida 
graviditeter upplevdes som ovälkomna. Eff ektiv födelsekontroll blev i dessa 
fall ett medel i kampen för kvinnans hälsa.

En möjlig tolkning är att dessa kvinnors hälsotillstånd var dåligt som en 
eff ekt av att de redan burit och fött ett antal barn. Som bland andra James 
C. Riley har visat hade det upprepade barnafödandet en negativ eff ekt på 
kvinnors allmänna hälsotillstånd och gjorde dem mer sårbara för sjukdom. 
”It was not the individual birth that should have troubled women so much 
as the career of childbearing”, avslutar Riley sin artikel.126 Det går emellertid 
inte att tolka de kvinnliga korrespondenternas allmänt dåliga hälsotillstånd 
som en konsekvens av många graviditeter: kvinnorna i denna grupp hade 
nämligen bara fått i genomsnitt 2,0 barn var. Siff ran är baserad på ett ganska 
litet underlag och säger naturligtvis ingenting om hur svåra dessa graviditeter 
och förlossningar var. Slutsatsen att kvinnorna var kroppsligt svaga på grund 
av många tidigare förlossningar kan dock inte dras. 

De sjukdomar och åkommor som korrespondenterna hänvisar till är 
dessutom av mycket skilda slag: diabetes, hjärtfel, åderbrock, nervositet, 
ögonsjukdomar, efterverkningar av polio, struma, tbc, ”klenhet” och så vi-
dare. Ett par citat kan exemplifi era:

jag lider av höggradig bleksot den går inte att bota sa doktor Berg men järn får 
vi lov att äta. Så har jag haft katarr på livmodern med blödningar var 14de dag å 
oftare också ibland allt på grund av svaghet säjer doktorerna så för 1 år sedan fi ck 
jag missfall också för klenhetens skull det går inte an det här nå mer sa doktor 
Jonsson, då blir det så här när hon är så klen de som är blodfattiga ska inga barn 
ha sa han modern blir dåligt å barnet blir dåligt å det syns på fl ickan vi har hon 
har varit sjuklig sedan hon blev född. (Gift trebarnsmor från mindre samhälle i 
Västmanlands län, 1938.) 127

hon har vårdats för T.b.c. i vänstra lungan år 1928–1929 därefter fi ck hon vatten 
i lungsäcken blev bra 1932. Konvalecent till 1934. [---] Jag befarar att hennes 
nerver inte står imot för påfrestning att ständigt tänka på sin första skukdomstid 
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om det skulle bryta ut. (Fabriksarbetare med ett barn, gift med 37-årig kvinna, från 
mindre samhälle i Värmlands län, 1940.) 128

Barnbegränsningsmotiv relaterade till moderns hälsa kan ses mot bakgrund 
av både bakteriologins framväxt under 1800-talets andra hälft och det tillta-
gande folkhälsoarbetet under 1900-talets inledande decennier. Den nya fo-
kuseringen vid folkhälsa hade sin idémässiga bakgrund i socialhygienismen, 
som i sin tur uppstått ur den nya syn på hälsa och ohälsa som bakteriologin 
fört med sig. Genom bakteriologin uppkom en epidemiologisk syn på ohälsa 
och man började tala om risk för, och förebyggande av, sjukdom.129 Genom 
att medicinvetenskapen dessutom knöts till rent samhällsekonomiska aspek-
ter kom folkhälsoarbetet att också erhålla politisk legitimitet. Hälsokampan-
jerna under perioden var många och nådde vanligt folk via skolläkare, lärare, 
distriktssköterskor, hälsovårdsinspektörer och kringresande informatörer från 
bland annat RFSU. Dessutom integrerades folkhälsoarbetet i folkrörelsernas 
verksamheter, vilket innebar att både anordnandet av gymnastikpass och in-
ternt upplysningsarbete blev vanliga delar i arbetar- och nykterhetsrörelsernas 
lokala program.130 

I centrum för folkhälsokampanjerna stod arbetarklassen, och särskilt 
arbetarklassens kvinnor. Sambandet mellan ohälsa och fattigdom uppmärk-
sammades tidigt och kom, som bland andra Sören Edvinsson noterat, att bli 
ett viktigt element i konstruktionen av underklassen såsom ”farlig”.131 Karin 
Johannisson menar att hälsobudskap alltid haft störst framgång hos borger-
ligheten, och att en sund kropp därför kommit att bli ett ”socialt hävdelse-
instrument”.132 Det framstår därför som logiskt att budskapet om både den 
personliga hygienen och bostadens hygien fördes ut i samhället av företrädare 
för medelklassen, och dessutom att sundhet och kroppslig hälsa blev medel 
för den respektabla arbetarklassen att avskilja sig från den genom smuts och 
ohälsa defi nierade underklassen.

Som en följd av både folkhälsoarbetet och medicinvetenskapens allt stör-
re räckvidd kom också läkarens funktion att förändras och breddas: från att 
ha ägnat sig åt sjukvård i avgränsad betydelse kom han (för läkaren var oftast 
en han) att fylla en samhällsfunktion; han fi ck status som samhällsförbättrare 
och folkfostrare. Detta ledde till att läkare blev närvarande i människors liv 
på ett nytt sätt; Eva Palmblad talar om tillkomsten av en ”medicinsk ser-
viceanda”.133 Läkarkårens ökade närvaro i lokalsamhället bidrog ytterligare 
till att omskapa bilden av sjukdom och dödlighet: läkarens blotta existens 
visade att kroppslig hälsa var föremål för påverkan. Att läkare var i högsta 
grad närvarande i korrespondenternas vardag är uppenbart. I ett av de brev 
som citerades i början av avsnittet nämner den kvinnliga korrespondenten 
inte bara en, utan två, läkare vid namn: först hänvisar hon till ”doktor Berg” 
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och några rader längre ner till ”doktor Jonsson”. Först och främst bör detta 
ses som en indikation på allvaret i kvinnans hälsotillstånd, men det belyser 
också läkarkårens utbredda närvaro i lokalsamhället.

Under 1900-talets första decennier skedde så en förskjutning i hur män-
niskor uppfattade frågor om liv och död, hälsa och sjukdom. Detta var knap-
past enbart ett resultat av det utvidgade folkhälsoarbetet, men att kampanjer-
na var starkt bidragande framstår ändå som sannolikt. Man började betrakta 
hälsa som något som var möjligt att påverka, i motsats till något beroende 
av ödet eller av Guds vilja. Denna inställning kan illustreras av följande brev 
från en gift tvåbarnsfar: ”Min hustru har sockersjuka, vi ha två barn, läkare 
har låtit oss förstå, att det får räcka med dessa barn.”134 För denna korrespon-
dent var barnbegränsning ett direkt medel för att förbättra, eller åtminstone 
undvika att förvärra, hustruns hälsotillstånd.

Rådgivningskorrespondensen visar således på en stor medvetenhet om 
hälsa och ohälsa. Sjukdomar beskrivs i detalj av korrespondenterna och ges 
ofta en vetenskaplig språkdräkt, kanske i syfte att betona tillståndets allvar, 
men sannolikt också som ett resultat av att läkarens språk i någon utsträck-
ning blivit deras eget. Läkarkåren var i högsta grad närvarande i arbetar-
klasskvinnornas vardagsliv; den bild de förmedlar av läkaren är den av en 
människa de är personligt bekanta med, någon som de vänder sig till med 
allehanda fysiska, psykiska och även sexuella problem. Genom denna ökade 
medvetenhet om hälsa och ohälsa blir födelsekontroll ett sätt för kvinnor att 
påverka sitt hälsotillstånd. Detta indikerar att varken sjukdom eller barnafö-
dande sågs som ödesbestämt eller som naturliga och ofrånkomliga delar av 
kvinnors livscykel. Tvärtom kunde både hälsan och barnafödandet påverkas, 
genom (bland annat) tillämpandet av eff ektiva preventivtekniker.135 

Att känna skam
Att vara ogift och gravid var, fortfarande under 1930-talet, förenat med nöd, 
utsatthet och skam. Läkaren Rut Grubb skrev år 1935 i Fredrika Bremer-
förbundets tidskrift Hertha att ”alla ogifta kvinnor, som vänta barn, äro i 
nöd av ett eller annat slag”, vilket illustrerar problemets omfattning.136 Att 
korrespondenterna uppger det faktum att de lever i en sexuell relation, utan 
att vara gift, som ett fullgott motiv för både förebyggande födelsekontroll och 
abort är därför inte att undra på. Rädslan att bli gravid kunde många gånger 
hindra kvinnor från att inleda sexuella relationer, i synnerhet när de saknade 
tillgång till preventiv kunskap. Korrespondensen innehåller också ett stort 
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antal brev från kvinnor och män som är förlovade, men inte gifta, och som 
ber RFSU att hjälpa dem med en säker preventivmetod: ”Säkert förstår Fru 
Jensen vad som rör sig inom oss – varför skulle inte även vi få leva livet”, som 
den kvinna som lånat avhandlingen sin titel uttryckte det.137

Den tidigare forskningen har i betydande grad uppmärksammat den 
ensamstående modern och lyft fram den socialt svåra position hon befann sig 
i, medan det ogifta paret har gått ganska obemärkt förbi. Över 60 procent av 
de korrespondenter som åberopar sitt civilstånd som barnbegränsningsmotiv 
uppger dock att de lever i en stabil relation, vilket indikerar att situationen 
kunde vara komplicerad även när barnafadern var närvarande. I ungefär en 
tredjedel av fallen uppger den vanligen kvinnliga korrespondenten att hon är 
gravid och ogift, vilket jag i detta sammanhang tolkar som att hon saknar 
fast sällskap. Denna mycket utsatta grupp har diskuterats tidigare i avhand-
lingen och kommer inte att beröras vidare här. Istället väljer jag att fokusera 
på de män och kvinnor som lever i en fast relation, vanligen som förlovade, 
och som blivit ofrivilligt gravida. Att jag väljer att lyfta fram de som redan 
blivit gravida, på bekostnad av dem som ville förebygga graviditet, har att 
göra med att i dessa fall har situationen blivit ställd på sin spets. I dessa ofta 
mycket desperata brev framträder det skamrelaterade motivet som tydligast. 
De kan därför utgöra en förklarande bakgrund även till de brev där korre-
spondenten visserligen inte väntar barn, men ändå oroar sig för att bli gravid 
före giftermålet. 

Det skamrelaterade motivet skiljer sig från övriga motiv genom sin för-
ankring i ett äldre historiskt sammanhang. Medan övriga motiv till stor del 
utvecklades andra halvan av 1800-talet, som konsekvenser av ett samhälle i 
förändring, leder det skamrelaterade motivets rötter långt bak i historien.138 
Av den utredning som år 1934 tillsattes för att utreda abortfrågan kallades 
motivet ”konventionellt” vilket ytterligare framhäver dess bundenhet till tra-
ditionella regelsystem och normer.139 Även i 1930-talets olika utredningar 
var det den övergivna kvinnan som stod i fokus, sannolikt för att lösningen 
för det ogifta paret syntes så enkel. Det var ju bara för dem att gifta sig, före-
ställde man sig. 

Av rådgivningskorrespondensen framgår emellertid tydligt att en fast 
pojkvän inte betydde att kvinnan stod fri från omvärldens fördömande om 
hon skulle råka bli gravid. Oavsett om det överordnade motivet var skam-
relaterat eller av ekonomisk natur förefaller alla ha varit medvetna om de 
svårigheter som det innebar att få ett barn innan man hunnit gifta sig. Några 
brevutdrag får illustrera:

Min fästmö och jag ha efter 2 års bekantskap råkat i den vanliga olyckan d.v.s. 
hon skall få ett barn. Då vi ej, hur gärna vi än vill, kan gifta oss har hon varit hos 
en läkare för att söka få bort det, vilket emellertid ej ser ut att lyckas då läkaren 
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endast ordinerar sådana medel som ingen verkan gör alls. Min fästmö är alldeles 
nedbruten på grund av det inträff ade och då jag bär skulden därför fruktar jag för 
att allt blir slut emellan oss om inte jag kan komma i sådan ställning så att vi kan 
gifta oss. (23-årig lantarbetare, förlovad med 20-årig kvinna, från landsbygden i 
Skaraborgs län, 1937.)140

Vi skulle ingen hjälp begära men saken är den att jag är fortfarande arbetslös. Vi 
har älskat varandra och hoppats på bättre tider så att vi skulle kunnat gifta oss. 
Men nu har ängslan och förtvivlan tagit överhanden. [---] Vi har aktat oss så gott 
vi kunnat men ändå har detta fasansfulla skett hon är förtvivlad och gråter och jag 
grubblar om man bara hade ett arbete så man kunde gifta sig men arbetslös och 
utan både Far o Mor, o vad livet är grymt. (28-årig man från Dalarna, 1935.)141

Och nu ska min väninna ha ett barn. [---] Min fl icka säjer, att det måste bort. 
Vi kan inte gifta oss nu, menar hon. Hon har inget i ordning: lakan, handdukar 
och sånt där, som varje kvinna vill föra med sig, när hon ska bilda hem. [---] Om 
vi gifter oss i sommar och bosätter oss i den by där j. har mitt arbete, kommer 
hon […] att lida fruktansvärt av att komma dit bland obekanta människor under 
sådana omständigheter. Av att veta att folk skvallrar om att vi varit tvungna att 
gifta oss. Jag fruktar, att hennes liv förbittras, att hela den lycka vi drömt om slås 
i spillror. (31-årig lärare från Norrbotten, 1937.)142

Alla de citerade korrespondenterna levde i tillsynes stabila relationer. Det 
man då kan fråga sig är varför de valde att gå den tillsynes krångliga vägen 
för att få till stånd en illegal abort när det verkar ha varit så mycket enklare att 
gifta sig. Merparten av de korrespondenter som befann sig i denna situation 
medgav att de planerade att gifta sig, men menade samtidigt att de inte ville 
göra det riktigt än. Orsaken till detta var för det mesta ekonomisk, då man 
helt enkelt inte ansåg sig ha råd med ett giftermål, men kunde också hänga 
samman med det misslyckande man menade att det innebar att ”tvingas” till 
ett giftermål. En ung kvinna formulerade sig såhär:  ”Det fi nns inte mycket 
jag är så rädd för som att bli tvungen att gifta mig och nu inbillar jag mig att 
folk efter alla mina systrars ’fall’ tänker att det bara är en tidsfråga när jag 
också är ’färdig’”.143 Att tvingas till ett giftermål, på grund av en ovälkommen 
graviditet, kunde således väcka samma typ av reaktioner från omgivningen 
som den utomäktenskapliga graviditet, som inte ledde till äktenskap, gjorde.

Björn Horgby, som delar in Norrköpings arbetarfamiljer i kategorierna 
skötsamma och egensinniga, menar att ett utmärkande drag hos de sköt-
samma familjerna var just att de väntade med äktenskap tills de hade sparat 
ihop en tillräcklig summa pengar. Giftermålet var kostsamt, dels eftersom 
bröllopet helst skulle fi ras rejält men också eftersom det nya hemmet behövde 
möbler och husgeråd. Men giftermålet utgjorde också en moralisk gräns, före 
vilken paret inte sammanbodde och absolut inte fi ck barn. Både giftermålet 
och sexualiteten underordnades således ett långsiktigt, rationellt och mora-
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liskt planeringsperspektiv, där de ekonomiska besparingarna utgjorde planens 
förutsättningar. Att visa prov på bristande planering, genom exempelvis ett 
hastigt framtvingat giftermål, var således något som personer med anspråk på 
respektabilitet ville undvika till varje pris.144  

I linje med Horgbys slutsatser kan det antas att det låg mer bakom kor-
respondenternas önskan att dröja med giftermålet än enbart ekonomi. Att 
kunna ingå äktenskap med ett relativt välstånd i bagaget och, framför allt, 
att inte bli tvingad till giftermål på grund av en ovälkommen graviditet var 
symboliskt viktigt och sade något om individens karaktär och respektabili-
tet. Det var mot bakgrund av sådana förväntningar och normer som många 
kvinnor, trots fästman, föredrog en riskfylld abort framför ett tidigarelagt 
giftermål. Tydligast illustreras detta av det tredje citatet ovan: det är uppen-
bart att kvinnans ovilja att ingå äktenskap inte enbart handlar om innehål-
let i brudkistan; att brudkistan är symboliskt viktig därför att den visar att 
äktenskapet ingåtts efter långsiktig planering och inte brådstörtat efter en 
oplanerad graviditet; dessutom att dygder som skötsamhet och respektabilitet 
är knutna till just denna långsiktighet. Det ska emellertid poängteras att om 
den eftersträvade aborten misslyckades föredrog både kvinnor och män van-
ligen giftermål före skammen att få ett utomäktenskapligt barn. Dessutom är 
det viktigt att lyfta fram att misslyckandet – hur det än såg ut – hade olika 
orsaker, och fi ck olika konsekvenser, för kvinnor respektive för män. Vad 
detta innebär är att det egentliga barnbegränsningsmotivet skiljde sig åt mel-
lan kvinnor och män.

Kvinnors respektabilitet var i hög grad knuten till deras sexualitet.145 Be-
verley Skeggs skriver att respektabiliteten både förmedlar reaktioner på, och 
positioner i förhållande till, sexualiteten. Att göra anspråk på att vara respek-
tabel innebar således att kvinnor också positionerade sig själva i förhållande 
till den egna sexualiteten, liksom andras. Genom att bli gravid utan att vara 
gift, och således göra sin sexualitet synlig, rasade kvinnornas anspråk på att 
vara respektabla. En synliggjord sexualitet förknippades inte med respekta-
bilitet utan tvärtom, med ”de andra”, de som ansågs sakna respektabilitet, de 
sexuellt dekadenta.146 Det var också orsaken till att ogifta gravida kvinnor, i 
sina brev till RFSU, försäkrade att de trots allt var bra personer: ”Syster Ann 
får absolut inte tro att jag är någon dålig fl icka för att jag blivit med barn”, 
skrev en förlovad kvinna från Skåne.147

Som framgick i kapitel 4 konstruerades den kvinnliga sexualiteten i mot-
sats till moderlig omsorg – och alltså i motsättning till den form av moder-
skap som utmärkte respektabla kvinnor. En föräktenskaplig graviditet var ett 
synligt bevis på att utomäktenskaplig sexuell aktivitet förekommit, och blev 
därför till ett starkt ifrågasättande av kvinnans respektabilitet. Det förefaller 
emellertid inte ha varit den sexuella handlingen som sådan som gav upp-
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hov till skamkänslor och fördömanden. Snarare var det sexualitetens synlig-
görande som framkallade reaktion, eftersom detta visade att man inte reglerat 
sin sexualitet i enlighet med gällande normer. Att göra anspråk på feminin 
respektabilitet innebar att man underställde sig en stark reglering av den egna 
föräktenskapliga sexualiteten; när man misslyckades med detta föll också an-
språken på respektabilitet. Kvinnorna uppfattade därför abort som det enda 
sättet att helt rädda situationen på.

För män såg normer och förväntningar annorlunda ut. För att konstru-
era sig själv som respektabel behövde han agera ansvarsfullt och hederligt, 
förutom att naturligtvis ta på sig det fulla försörjningsansvaret för fru och 
barn. När fästmön blev oplanerat gravid var detta något som starkt utmanade 
hans anspråk på respektabilitet, men inte för att han avslöjat sig som sexuellt 
aktiv, utan istället för att han misslyckats med att skydda kvinnan från gravi-
ditet – något som en ansvarstagande man skulle göra. De krav som därefter 
ställdes på den respektabla mannen var tydliga men komplicerade: medan 
det heder liga visserligen var att gifta sig med kvinnan ställde familjeförsörjar-
idealet krav på att han också skulle kunna hantera det ekonomiska ansvaret 
för den blivande familjen. Som också Birgitta Skarin Frykman konstaterar 
skulle den man som inte kunde försörja hustru och eventuella barn helt 
 enkelt inte gifta sig.148 För de män som saknade ekonomiska tillgångar fanns 
således inga möjligheter att helt leva upp till de förväntningar som ställdes på 
honom: att inte gifta sig med kvinnan skulle vara ohederligt; att gifta sig utan 
att kunna försörja fru och barn var också ohederligt. Således kom abort att bli 
det föredragna alternativet också för en majoritet av männen.

Det kan sammanfattningsvis konstateras att de krav som under 1930-
talet ställdes på män och kvinnor inom kärnfamiljen också komplicerade 
situationen för det ogifta paret. De förväntningar som korrespondenterna 
hade på sitt framtida liv innefattade, bland annat, ett ordentligt bröllop och 
en viss ekonomisk buff ert för den nya familjen. Symboliskt var detta viktigt, 
eftersom det demonstrerade långsiktig planering och respektabilitet, så vik-
tigt att man uppfattade en illegal och riskabel abort som det enda alternativet. 
Därigenom kunde både självbilden, självrespekten och kontrollen över den 
egna framtiden återställas.  
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Individen och barnbegränsningen
Motiv för barnbegränsning har diskuterats även på andra platser i avhand-
lingen, men då utifrån ett mer normativt perspektiv. I kapitel 4 beskrevs 
de legitima motiv för barnbegränsning som förespråkades i den borgerliga 
äktenskapsrådgivningslitteraturen, medan kapitel 5 beskrev barnbegräns-
ningsmotiv utifrån den socialistiska preventivmedelspropagandan. I rådgiv-
ningslitteraturen nämndes i huvudsak tre motiv för barnbegränsning: kvin-
nans hälsa, familjens ekonomiska situation och rashygieniska motiv. Pre-
ventivmedelspropagandan talade i större utsträckning om barnbegränsning 
som ett medel genom vilket en bättre framtid för (arbetarklass)kollektivet 
kunde skapas. Genom att människor tillämpade födelsekontroll förväntades 
fattigdomen minska, människosläktet förädlas, kvinnors villkor förbättras, 
konkurrensen om arbetstillfällena minska och klassandan stärkas. Dessutom 
argumenterade feministiskt inriktade propagandister för att barnbegränsning 
behövdes för att göra utslitna kvinnors situation dräglig.

Det fanns uppenbarligen likheter mellan hur födelsekontroll legitimera-
des på normativ nivå och hur det gjordes bland enskilda män och kvinnor. 
Jämfört med propagandan hade emellertid äktenskapsrådgivningslitteratu-
ren en mer individualistisk syn på barnbegränsning. För handboksförfattarna 
ingick födelsekontroll som en del i mannens hänsynsfulla och respektabla 
agerande gentemot hustrun. Dessutom var författarna överens om att kvin-
nan var den enda som kunde avgöra om ytterligare en graviditet var välkom-
men eller inte. Rådgivningslitteraturen framhöll också vikten av att kunna ge 
sina barn en kvalitativt god uppväxt, vilket innebär att familjens ekonomiska 
situation blev ett legitimt motiv för barnbegränsning trots att genrens mål-
grupp utgjordes av den relativt välbärgade medelklassen. 

Preventivmedelspropagandisterna, som till skillnad från handboksför-
fattarna riktade sig till arbetarklassen, var mindre villiga att bekräfta indivi-
dualistiska argument för barnbegränsning. Denna tendens speglade givetvis 
propagandans syfte och funktion: propagandisterna riktade sig till ett kol-
lektiv och ett av syftena med agitationen var att skapa en kollektiv känsla av 
samhörighet. När propagandisterna särskilt lyfte fram de mest utsatta grup-
perna i samhället fyllde detta en liknande funktion. Gripande beskrivningar 
av misär och fattigdom skapade lojalitet mot de egna, medan relationen till 
de övre samhällsklasserna blev tydligt polemisk. Preventivmedelspropagan-
dan måste därmed betraktas som en del i den mer övergripande socialistiska 
klasskampen.

Att korrespondenternas önskan om att själva få utforma sin framtid 
stämmer bättre överens med äktenskapsrådgivningslitteraturen än propagan-
dan är därför inte särskilt märkligt. Rådgivningslitteraturen riktade sig till 
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det enskilda paret och var, som genre betraktad, bättre lämpad att se till den 
enskilda familjens behov. Födelsekontroll beskrevs av handboksförfattarna 
som något respektabelt, som något som förnuftiga människor självklart äg-
nade sig åt: ”Den bildade och tänkande människan inser och känner sitt an-
svar inför kommande generationer”, skrev Th eodore Meinke, samtidigt som 
han menade att barnalstringen bland de mindre situerade klasserna skedde 
”alldeles på en slump, utan ringaste eftertanke och utan ansvarskänsla inför 
de varelser, man skänker livet.”149 

När den socialistiska propagandan ställs mot den borgerliga rådgiv-
ningslitteraturen blir det tydligt att medelklassens människor i större ut-
sträckning betraktades som individer, medan arbetarklassen var konstruerad 
som ett kollektiv. Arbetarklassens kvinnor och män defi nierade ofta sig själva 
som delar av ett kollektiv, i ordets positiva bemärkelse, medan samhället i 
övrigt uppfattade dem som ett kollektiv i negativ bemärkelse. Arbetarklass-
familjen var emellertid, vare sig den var en del av ett kollektiv eller inte, an-
gelägen om att på samma sätt som medelklassfamiljen skapa sin egen fram-
tid.  Korrespondenterna identifi erade sig med de respektabla människor som 
Meinke beskrev som ”tänkande” och inte med de ”mindre situerade” som 
enligt  Meinkes framställning helt saknade ansvarskänsla. Barnbegränsning 
blev en del av ett identitetsskapande projekt och i detta blev strävan efter 
respektabilitet en viktig drivande motor. Detta projekt blev bättre defi nierat 
av den borgerliga äktenskapsrådgivningen eftersom denna, till sin helhet, var 
en beskrivning av det respektabla. 
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Slutdiskussion

Barnbegränsning, sexualitet och genus

Th ey all seek advice, help, support or a sympathetic hearing. If genuine, they repre-
sent a collective cry for knowledge in a period when fertility was low and getting 
lower, when it would appear that most married couples knew how to prevent con-
ceptions, albeit subject to mistakes and tensions. Are these not pleas for sympathy 
from those whose husbands would not be tamed? Th ey are of importance as signs 
of anguish, but do they illuminate mass behaviour, and thereby shed light on the 
generality of working-class fertility?

Robert Woods kommenterar Marie Stopes rådgivningskorrespondens i Past 
and Present 1992.1

Syftet med denna avhandling har varit att studera barnbegränsandets idé 
och praktik under perioden för den svenska fertilitetstransitionen (1880–

1940), samt att analysera hur barnbegränsning, som både idé och praktik, 
konstruerades och realiserades genom olika föreställningar av genus. Un-
der fertilitetstransitionen ökade tillämpandet av barnbegränsande praktiker 
kraftigt, med en halvering av det aggregerade barnafödandet som följd. Det 
faktum att detta hände vid ungefär samma tidpunkt i hela västvärlden har 
föranlett ett omfattande forskningsfält att ställa frågor om samhällsföränd-
ringar och kausalitet. Ett urval av de teorier och förklaringar som har erbju-
dits fertilitetstransitionen presenterades i inledningskapitlet. Föreliggande av-
handling har inte studerat fertilitetstransitionen som sådan, men ändå berört 
sådana fenomen som var av betydelse för dess förlopp. Fertilitetstransitionen 
har därigenom fungerat som tidsram och, i synnerhet, som bakomliggande 
tolkningsram. I slutet av föreliggande kapitel kommer jag att återvända till 
frågan om hur fertilitetstransitionen kan förklaras och diskutera mina resul-
tat i relation till det större problemkomplex som fertilitetstransitionen utgör.

Inledningsvis vill jag emellertid upphålla mig ytterligare vid 1930-talets 
samhälle. Redan vid 1930-talets början hade förebyggande födelsekontroll 
blivit ett etablerat sätt att förhålla sig till reproduktionen inom de fl esta sam-
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hällsgrupper. På regional nivå fanns fortfarande områden med ett upprätt-
hållet högt barnafödande, men på nationell nivå var fertilitetstransitionen 
redan genomförd. År 1933 var barnafödandet rekordlågt med en summerad 
fruktsamhet på 1,77 barn per kvinna. Inte förrän under andra halvan av 
1990-talet nådde det svenska barnafödandet samma låga nivåer igen.2 En 
orsak till att barnafödandet sjönk, liksom till att befolkningskommissionens 
förhoppningar om en återgång till fl erbarnsfamiljen aldrig uppfylldes, var att 
små familjer började att uppfattas som respektabelt.

Den respektabla barnbegränsningen
I kapitel 5, Propaganda och upplysningsverksamhet, beskrevs den bland pre-
ventivmedelspropagandister ofta framförda föreställningen att medelklassen 
medvetet höll barnbegränsande kunskap borta från arbetarklassen. Borger-
ligheten ville upprätthålla ett högt barnafödande inom arbetarbefolkningen, 
menade propagandisterna, eftersom detta skulle säkerställa både medelklas-
sens behov av fabriksarbetare och nationens behov av soldater. Som kapitel 5 
också visade fanns det emellertid ingen grund för denna misstanke; den barn-
begränsande kunskapen var ojämnt fördelad i samhället men denna skillnad 
berodde inte på någon medveten strategi från medelklassen att undanhålla 
arbetarbefolkningen adekvat preventivmedelsupplysning.3 Att denna före-
ställning levde inom den politiskt organiserade arbetarklassen är ändå intres-
sant, eftersom det säger något om synen på stora respektive små familjer un-
der 1900-talets första decennier. Uppenbarligen hade stora familjer kommit 
att bli förknippade med arbetarklassen och dessutom med sådant som hängde 
samman med den off entliga bilden av arbetarklassen: smuts, oordning, fattig-
dom och kontrollöshet. Det fanns moraliska värderingar kopplade till detta 
med att ha en stor respektive en liten familj. Stora familjer var något som den 
respektabla arbetarklassen försökte ta avstånd från, bland annat genom att 
lägga det yttersta moraliska ansvaret på medelklassen.

I linje med ett sådant resonemang uttalade sig läkaren Åke Berglund 
när han år 1931 hävdade att åtgärder i syfte att rationalisera barnalstrandet 
vidtogs ”i de allra fl esta stadshem med några anspråk på civilisation”.4 Berg-
lund menade således att det var ”civiliserat” att begränsa barnantalet medan 
det, får man förmoda, var ”ociviliserat” att låta barnen komma utan någon 
form av rationell planering. Barnbegränsning hade således blivit något som 
respektabla människor tillämpade, medan det tvärtom uppfattades som icke-
 respektabelt att inte begränsa barnafödandet.5 En sådan slutsats kan också 
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dras av nymalthusianen Anton Nyströms skrifter, där barnrika familjer kopp-
lades ihop med fattigdom och beskrevs i avståndstagande ordalag: ”Som det 
nu går till bland otaliga, så inom som utom äktenskapet, är det ett sexuel lt 
hul ler om bul ler,  där folk afl a barn som om de vore idioter utan alla in-
sikter om könslifvet och utan all känsla af ansvar och plikt gentemot afkom-
man.”6 I Nyströms skrift blir det tydligt att många barn, för det första, antas 
sammanhänga med sexuell dekadens och, för det andra, att familjer med 
många barn betraktades som ansvariga för sin egen fattigdom och misär. 
Familjer som hade många barn konstruerades som irrationella, sexuellt lös-
släppta, hänsynslösa mot avkomman och ociviliserade. Dessutom konstru-
erades de som arbetarklass.

När arbetarklassens kvinnor och män började tillämpa födelsekontroll 
kan alltså detta tolkas som ett sätt för dem att både framställa sig som respek-
tabla och konstruera sig själva i motsats till den off entliga bilden av arbetar-
klassen. Genom att uppvisa ett lagom antal barn tog de respektabla arbetar-
klassfamiljerna avstånd från den offi  ciella bilden av vad det innebar att vara 
arbetarklass. Hur den förebyggande barnbegränsningen genomfördes var av 
mindre betydelse, eftersom detta inte var något som syntes, så länge barn-
antalet signalerade respektabilitet och sexuell skötsamhet. 

I det individuella genusskapandet fi ck emellertid barnbegränsningens 
praktiska genomförande en större betydelse. Som särskilt framgick i kapitel 4, 
Normer och ideal, innebar detta att vara en respektabel kvinna att framställa 
sig själv som blyg, pryd och naiv när det gällde sexuella frågor. Detta inne-
bar ett begränsat utrymme för kvinnor att, till exempel, föreslå olika preven-
tivtekniker med utgångspunkt i egna sexuella erfarenheter. Överhuvudtaget 
blev det komplicerat för kvinnor att ta praktiskt ansvar för den förebyggande 
födelsekontrollen, eftersom detta förutsatte att aktiva handlingar vidtogs i 
syfte att förändra makarnas sexliv. Att vara en respektabel man innebar å an-
dra sidan att framställa sig som sexuellt kunnig, men också som hänsynsfull 
och lyhörd i frågor som rörde makarnas gemensamma sexliv. Ansvaret för 
den förebyggande barnbegränsningen kom därför att bli hans. Mot bakgrund 
av detta framstår det också som logiskt att den enda barnbegränsningsmeto-
den som inte förutsatte ingrepp i sexualiteten, nämligen abort, var den enda 
som förblev ett kvinnligt kodat ansvar. Gränsdragningarna var emellertid 
aldrig skarpa, och RFSU-korrespondensen erbjuder exempel på både kvinnor 
som tog ansvar för den förebyggande barnbegränsningen och män som tog 
ansvar för aborten.

Att män i föreliggande avhandling till övervägande grad agerade både 
hänsynsfullt och respektfullt i relation till hustrun kan tolkas mot bakgrund 
av den omförhandling av relationerna mellan könen som pågick under sär-
skilt 1800-talets slut. I och med sedlighetsdebatterna problematiserades de 
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normer som tidigare hade givit män frihet att inleda sexuella relationer, både 
inom och utom äktenskapet, utan hänsyn till kvinnors situation. Den borger-
liga kvinnorörelsen menade att män måste börja ta moraliskt ansvar för sitt 
agerande och alltså i högre utsträckning handla utifrån hänsyn till sin hus-
tru. I samband med sedlighetsdebatterna omformulerades således det idealt 
manliga genusskapandet. Äktenskapsrådgivningslitteraturen, särskilt den av 
senare datum, porträtterade den respektabla mannen som respektfull, hän-
synsfull och uppmärksam på sin hustrus signaler. Den normativa manlighet 
som tidigare hade konstruerats i relation till andra män började alltså, under 
1800-talets slut, konstrueras i relation till kvinnor.7 Detta blev också tydligt 
i den socialistiska preventivmedelspropagandan. Sannolikt är det resultatet 
av en sådan process som kan iakttas i korrespondensen, där förebyggande 
barnbegränsning tagit formen av ett gemensamt projekt.

Det var emellertid inte bara detta att ha få barn som signalerade respek-
tabilitet till omvärlden, utan denna symbolik gällde också andra aspekter av 
vardagen. I kapitel 8, Erfarenheter och motiv, framgick betydelsen av att kun-
na ge sina barn en kvalitativt bra barndom, ur både materiellt och socialt hän-
seende. Att ha en stor familj blev ur detta perspektiv oansvarigt mot barnen, 
eftersom det innebar att varje barn fi ck en mindre del av den gemensamma 
kakan. Det blev också ett tecken på icke-respektabilitet, eftersom det visade 
att man inte hade anpassat sitt barnantal efter de ekonomiska tillgångarna. 
På ett liknande sätt var hemmets yta av stor betydelse för respektabiliteten: 
prydlighet och renlighet användes som måttstockar när skötsamma kvinnor 
skiljdes från oskötsamma. Att det var enklare att upprätthålla ett rent och 
prydligt hem om man hade två barn, jämfört med fem, säger sig självt. Färre 
barn innebar både att en mindre mängd kläder skulle tvättas och lappas, och 
att mer tid kunde lägga på  hushållets skötsel. 

I den respektabla familjen ansvarade mannen för försörjningen medan 
kvinnan ansvarade för hemmets och barnens skötsel. Detta innebär att med-
an det visserligen var kvinnan som ansvarade för att både hem och barn gav 
ett respektabelt intryck, var det mannen som tillhandahöll de ekonomiska 
förutsättningarna. En konsekvens av att respektabla män och kvinnor ska-
pade genus på olika sätt var att ett litet barnantal blev viktigt för båda par-
ters genusskapande. Jane Schneider och Peter Schneider har argumenterat 
för att strävan efter respektabilitet var något som enade män och kvinnor i 
barnbegränsningsfrågan.8 Både män och kvinnor tjänade på att framställa 
sig som respektabla, och för båda underlättades detta projekt av ett begränsat 
antal barn. Den bild av barnbegränsning som ett gemensamt projekt, som 
diskuterades särskilt i kapitel 6, kan således förklaras av att födelsekontroll 
hade kommit att uppfattas som något positivt för både mäns och kvinnors 
genusskapande.
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På så sätt blev barnantal och familjestorlek viktiga identitetsskapande 
faktorer, på det sätt som det har beskrivits av John R. Gillis, Louise A. Tilly 
och David Levine.9 Detta innebär att de män och kvinnor som under fer-
tilitetstransitionen valde att tillämpa födelsekontroll samtidigt sade något 
viktigt om sig själva; de gjorde anspråk på att vara respektabla, rationella, 
ansvarsfulla och moderna. Detta kan illustreras genom att återigen låta den 
kvinna vars ord har lånat avhandlingen sin titel tala:

Vi deltaga båda i föreningslivet, vi går promenader talar om alla tidens frågor, 
som vi kunna förstå, och framför allt göra vi om sommaren långa cykelfärder 
tillsammans. Vi se hur naturen om våren vaknar till liv, vi höra locktonerna från 
skogens fåglar, men själva våga vi ej helt få leva. Säkert förstår Fru Jensen vad som 
rör sig inom oss – varför skulle inte även vi få leva livet.  (Förlovad kvinna från stad 
i Västmanland, 1934)10

Samtidigt som den kvinnliga korrespondenten ber om preventivmedelsupp-
lysning framställer hon sig själv och fästmannen som resonerande, förståndiga 
och moderna personer. De är föreningsaktiva och ägnar sin fritid åt att ”tala 
om alla tidens frågor, som [de] kunna förstå”. Den självbild som kvinnan ger 
uttryck för går hand i hand med det ”civiliserade”, som beskrevs av Berglund, 
och innebär samtidigt ett avståndstagande från den sexuella ansvarslöshet, 
som Nyström talade om. Denna strävan efter det respektabla torde utgöra en 
av fertilitetstransitionens starkaste, på individnivå verkande, drivkrafter.

Subjektiva erfarenheter och 
fertilitetstransitionen

I kapitel 8, Erfarenheter och motiv, diskuterades de motiv för barnbegränsning 
som uppgavs av dem som vände sig till RFSU för rådgivning under 1930-talet. 
Dessa motiv rörde huvudsakligen familjens ekonomiska situation, familjens 
uppfattning om hur många barn de kunde ta hand om, kvinnans upplevelse 
av sin reproduktiva och allmänna hälsa, samt rädslan för att få ett utomäkten-
skapligt barn. Trots att dessa motiv är relaterade till enskilda individer knyter 
de också an till frågan om varför fertilitetstransitionen egentligen hände. Jag 
ska i det följande avsluta avhandlingen med att diskutera förhållandet mellan 
mina resultat och den bakomliggande fertilitetstransitionen.

I en artikel i tidskriften Demography från 1997 formulerar Karen O. Ma-
son ett förslag på hur en bättre förståelse av fertilitetstransitionen kan uppnås. 

••
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Som en överordnad princip framhåller hon vikten av att se förändrad fertili-
tet utifrån förändrade intryck och upplevelser. Mason skriver: ”[M]odels of 
fertility transition [...] need to be ideational in that they must recognize that 
changing perceptions ultimately drive fertility change, and that perceptions 
may change more slowly or more quickly than the reality with which they are 
concerned.”11 Med utgångspunkt i denna princip sätter hon upp tre olika fak-
torer som hon menar bestämmer fertilitet: ”(1) perceptions of child survival 
probabilities among reproducing couples or women; (2) perceptions of child 
costs and benefi ts; and (3) perceptions of the costs of postnatal versus prenatal 
controls on family size and composition.”12 

Dessa variabler uppvisar stora likheter med annan teoribildning: exem-
pelvis formulerade de i inledningskapitlet introducerade Richard Easterlin 
och Eileen Crimmins fertilitet som resultatet av en liknande sammansätt-
ning av variabler; skillnaden är att Mason tydligt betonar att det handlar 
om de intryck som människor hade – av barns överlevnadsmöjligheter, av de 
kostnader och förmåner som barn förde med sig, av kostnader förknippade 
med födelsekontroll.13 Samma modifi ering av tidigare ekonomisk teoribild-
ning görs av Simon Szreter i hans bok Fertility, Class and Gender in Britain, 
1860–1940. Szreter väljer att defi niera fertilitets transitionen som ”a change 
in the perceived relative costs of childrearing”.14  Han betonar att ”kostnader” 
inte refererar till uteslutande ekonomiska aspekter utan även rymmer sociala, 
kulturella och emotionella faktorer; dessutom anger termen ”relativ” att hän-
syn är tagen också till de förmåner och positiva värden som ett barn för med 
sig. Genom att i likhet med Mason lyfta fram människors upplevelser och in-
tryck (”perceptions”) lägger Szreter fokus på de barnbegränsande individerna, 
samtidigt som han poängterar att människor inte nödvändigtvis är medvetna 
om vad som formar deras upplevelser och intryck. Därmed menar han att 
också sådana fenomen och samhällsförändringar som individen inte är direkt 
medveten om, men som ändå påverkar hur hon upplever sin situation, kan 
inkluderas.15

Jag tycker, av fl era olika orsaker, att dessa tre ramverk är intressanta och 
värda att lyfta fram. För det första fi nns i samtliga modeller ett tilltalande 
brett omfång som i förlängningen tillåter en tolkningsmässig fl exibilitet. Alla 
framhåller till exempel att kostnader och förmåner kopplade till barnafödan-
det inte bör tolkas i strikt ekonomiska termer, även om språkbruket ger klart 
ekonomiska associationer. Exempelvis skriver Easterlin och Crimmins att ett 
barns kostnad innefattar ”both the economic and noneconomic returns from 
children as well as their costs”. Jag kan visserligen ha invändningar mot att 
använda ett ekonomiskt språkbruk när vi talar om barn – vars existens fak-
tiskt är något som mycket få vuxna är beredda att köpslå om – men genom 
att ramverken tydligt defi nierar dessa kostnader och förmåner i kulturella, 
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sociala och emotionella termer tycker jag att viktiga aspekter av barnafödan-
dets villkor ändå lyfts fram.

För det andra belyser ramverken fertilitetstransitionens utmanande sam-
mansättning av generalitet och individualitet. Det faktum att fertiliteten 
sjönk ungefär samtidigt i ungefär hela Europa gör det omöjligt att ignorera 
strukturella samhällsförändringar. Samtidigt kommer vi inte ifrån att fer-
tiliteten sjönk som en eff ekt av att enskilda individer fattade aktiva beslut 
kring sexualitet och födelsekontroll, vilket understryker vikten av att också 
se till de historiska individerna och deras upplevelse av sin situation. I likhet 
med Szreter menar jag att varje försök att förklara fertilitetstransitionen måste 
ta hänsyn till båda dessa aspekter.16 Det gör också dessa modeller, om än i 
olika stor utsträckning. Easterlin och Crimmins menar att den så  kallade 
moderniseringsprocessen påverkade fertiliteten genom de kostnader och för-
måner som ett barn innebär för hushållet.17 Mason och Szreter lyfter på ett 
mer explicit sätt fram betydelsen av hur individen upplever förändringar på 
strukturell nivå. Genom att placera individens upplevelser och intryck i ana-
lysens mittpunkt uppmärksammar dessa forskare både individens avgörande 
betydelse för fertilitetstransitionens genomförande och den historiska kontext 
utifrån vilken individens upplevelser och intryck formas. Således fångas de 
enskilda barnbegränsande individerna in, liksom samhällsförändringarna.

Masons modell är enbart ett förslag till hur fertilitetstransitioner skulle 
kunna förklaras; hon gör inget försök till operationalisering. Det gör däre-
mot Szreter. Emellertid använder Szreter ett källmaterial där befolkningen 
beskrivs som ett aggregat – 1911 års brittiska folkräkning – vilket gör att han 
saknar egentlig möjlighet att fånga in ”the perceived relative costs of childrea-
ring” (min kursivering).18 En förutsättning för att vi ska kunna uttala oss om 
hur historiska aktörer upplevde barnafödandets ”relativa kostnader” är att vi 
har tillgång till ett källmaterial som, i åtminstone någon utsträckning, belyser 
just individens upplevelse av sin situation. Det kan vara dagboksmaterial, pri-
vata brevväxlingar, retrospektiva intervjuer, minnesanteckningar eller, som i 
föreliggande avhandling, personliga brev adresserade till en organisation som 
arbetar med sexual- och preventivmedelsupplysning. Det brevmaterial som 
jag har studerat är visserligen begränsat i omfång, men det säger ändå något 
väsentligt om hur människor upplevde både sin allmänna livssituation och de 
”kostnader” som ett nytt barn förde med sig. 

Jag har inte för avsikt att vare sig förklara fertilitetstransitionen eller ut-
forma teoretiska ramverk. Däremot vill jag framhålla den absoluta vikten 
av att, så gott det går, reda ut hur barnbegränsande par under fertilitets-
transitionen erfor sin situation. Det var av dem som beslutet att tillämpa 
födelsekontroll fattades vilket, precis som Szreter också framhåller, gör deras 
erfarenheter till centrala utgångspunkter för vår förståelse av fertilitetstransi-
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tionens genomförande och drivkrafter. Genom dessa erfarenheter kan den 
större bilden ta form; sammantagna pekar de utåt, mot samhället, i det att de 
faktiskt beskriver eff ekter av strukturer och samhällsfenomen. De brev som 
har analyserats i föreliggande avhandling beskriver inte i första hand separata 
livshistorier, utan gemensamma erfarenheter – av att leva under ekonomisk 
press, oroa sig för barnafödandets eff ekter på hälsan, eller frukta konsekven-
serna av att bli förälder utan att vara gift. 

Det vanligaste motivet för barnbegränsning bland korrespondenterna i 
denna studie hängde samman med familjens ekonomiska situation. Mot bak-
grund av att den generella levnadsstandarden i Sverige faktiskt ökade både 
före och under fertilitetstransitionen kan vi dra slutsatsen att detta motiv inte 
härstammade från någon reell försämring av familjernas ekonomiska situa-
tion. Istället handlar det om att man upplevde det som dyrare att ha barn un-
der 1930-talet än vad man hade gjort femtio år tidigare. Det är således, precis 
som både Mason och Szreter framhåller, upplevelsen som sådan som har för-
ändrats. Flera faktorer påverkade hur människor uppfattade de ekonomiska 
kostnaderna kring barn, liksom hur dessa uppfattningar förändrades under 
fertilitetstransitionen. Jag har i detta sammanhang valt att lyfta fram både as-
pekter som gällde det specifi ka 1930-talet, som den utbredda arbetslösheten, 
och aspekter som under en längre tid påverkat människors upplevelse av sin 
ekonomiska situation. I synnerhet har jag betonat den förändring som före-
ställningen av det goda livet genomgick under fertilitetstransitionen. 

Det näst vanligaste motivet för födelsekontroll handlade om de fysiska 
kostnader som barnafödandet innebar för kvinnor. I den tidigare forskningen 
har kvinnans roll för de sjunkande födelsetalen under fertilitetstransitionen 
ofta reducerats till att omfatta enbart hennes biologiska funktioner. Kvin-
nors upplevelse av den egna reproduktiva rollen – den som barnaföderska 
och mamma – har bara i mycket begränsad utsträckning berörts. Som denna 
avhandling har visat var emellertid kvinnors kroppsliga erfarenheter av barna-
födande och ohälsa ofta avgörande för deras (och deras mäns) inställning 
till ett fortsatt barnafödande. Det faktum att kvinnor i tilltagande utsträck-
ning upplevde sin reproduktiva hälsa som ett problem kan förklaras utifrån 
fl era perspektiv, varav alla givetvis är av intresse för fertilitetstransitionen. 
Jag har i synnerhet betonat det under 1930-talet utbredda folkhälsoarbetet 
samt processer av mer djupgående betydelse, som institutionaliseringen av 
förlossningsvården, läkarkårens mer utbredda närvaro i samhället och seku-
lariseringen. 

En tredje grupp av korrespondenter uppger sitt civilstånd som huvud-
sakligt argument för födelsekontroll. Detta är ett motiv för barnbegränsning 
som skiljer sig från övriga genom att vara länkat till ett äldre samhälle. Det 
är också det enda av motiven som i stort sett saknar giltighet i dagens sam-
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hälle.19 Som barnbegränsningsmotiv kan detta relateras både till parets eko-
nomiska förutsättningar (eller brist på förutsättningar) och till den skam som 
utomäktenskapligheten fortfarande var förknippad med. Båda dessa aspekter 
kan förstås utifrån både mannens och kvinnans strävan efter respektabilitet. 

Den demografi ska forskningen har under det senaste decenniet fått upp 
ögonen för vikten av att anlägga ett genusperspektiv på de fenomen som 
studeras. Det fi nns dessutom en ökad tendens att se fertilitetstransitionen 
som ett resultat av enskilda människors försök att undvika fl er barn, vilket 
i detta avsnitt har illustrerats av hur särskilt Mason och Szreter har valt att 
förklara fertilitetstransitionen. Szreters redogörelse är mycket omfångsrik och 
dessutom övertygande. Den är också, menar jag, ett ypperligt exempel på 
ett förklarande ramverk som skulle tjäna på att tydligare lyfta fram familje-
bildandets problematik utifrån de barnbegränsande individernas perspektiv. 
Min slutsats blir därmed att den demografi ska forskningen kan ha stor nytta 
av mer kvalitativt inriktade källmaterial och metoder. Den svenska fertilitets-
transitionen har ännu inte blivit ordentligt utredd men, när det görs, förefal-
ler en kombination av kvalitativa och kvantitativa källor och metoder vara det 
optimala för att ett tillfredsställande resultat ska uppnås.

••
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Summary

We dare not fully live:
Birth Control, Sexuality and Gender 

During the Swedish Fertility Transition

This thesis is about birth control, sexuality and gender during the  Swedish 
fertility transition (1880–1940). Th e aim is to study birth control at both 

an ideational and a practical level, as well as to analyse the ways in which birth 
control was constructed and realised through diff erent notions of gender.

Th e study is grounded in post-structuralist gender theories. Gender is 
understood as something fl uent and constantly under construction rather 
than something stable and grounded in biology. Gender is a process intertwi-
ned with the construction of identity. It off ers meaning to the biological sex: 
through acting, dressing and moving in a ‘feminine’ manner I communicate 
to the surrounding society that I belong to a certain biological gender. Th e 
fact that gender is a process implies continuity and repetition: theorists have 
argued that gender is constructed through the constant repetition of specifi c 
gendered actions. A decent woman living at the end of the nineteenth century 
should, for example, be unaware of sex. Th e fact that she was likely to have 
gained sexual knowledge through married life was something that needed to 
be concealed, since sexual expression was considered either a male characte-
ristic or a symptom of illness. Th us sexual ignorance was demonstrated again 
and again by ‘feminine women’ – and gender was constructed.

Women did not only demarcate themselves from men when demon-
strating sexual ignorance but also from other women. Gender contains an 
important class aspect without which the formation of gender cannot be 
understood. Th is is what makes certain constructions of womanliness and 
manliness more worth striving for than others. Th ere are idealised versions 
of being female or male that appear as the most natural and normal ones. 
Th is means that when women demonstrated sexual ignorance they did this 
to distance themselves not only from men, but also from those subordinate 
forms of femininity exhibited by the irresponsible or lecherous women who 
made sexual experience visible. Th e demonstration of sexual ignorance can 
therefore be said to include a claim for respectability.
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Beverley Skeggs argues that working-class women demonstrate respec-
tability in order to avoid the offi  cial picture of what it means to be working 
class; acting respectably becomes a characteristic signalling that one is not 
working class. Th is means that they actively try to act in accordance with 
bourgeois norms regarding femininity. In this manner, by following gendered 
and principally middle-class norms, the respectable working classes distance 
themselves from ‘the disorderly working class’ and thus construct themselves 
as respectable, as non-working class. Th is does not mean that they want to 
become middle class, but should rather be understood as a process through 
which the working classes form their own identities. While it is true that the 
working classes adopt bourgeois norms, it is equally true that they attach new 
meanings to those norms.

Chapter 2, Perspectives on birth control, serves as a background descrip-
tion to the following study. Th e fi rst part of the chapter describes the exis-
tence of birth control in pre-transitive European societies. It concludes that 
even though birth control has always been used in specifi c societies during 
specifi c periods of time, this usage was never wide-spread and had no eff ect 
on aggregate fertility levels. It was not until the end of the 19th century that 
any major changes in fertility occurred. Th e second part of the chapter deals 
with the European and Swedish fertility decline. Th e birth rates began to 
decline in Sweden in the 1880s and the transition was thus completed at the 
beginning of the 1930s, even though regional variations existed. It was not 
until the 1930s that political action was taken in order to check the negative 
development. Laws against both abortion and public marketing of contra-
ceptives existed but did not have any real eff ects on how people employed 
birth control (apart from the fact that the criminalisation of abortion made 
abortions more dangerous). In 1935 a commission on population issues was 
appointed by the Swedish parliament to uncover the reasons behind the fall-
ing birth rates and to work out strategies for turning the development.

Th e fi rst empirical chapter, A morality debate in Sundsvall, deals with 
the morality debates which took place in Sweden during the fi nal decades of 
the 19th century. Th e aim of the chapter is to show how ideas of birth control 
were discussed and diff used in the Swedish society during the fi rst part of 
the fertility transition. Th is is done through a minor study, a snap-shot, of 
the morality debates in the town of Sundsvall. Th rough a source material 
consisting of local newspapers this chapter studies the debates following the 
activity of the radical socialist and feminist Frida Stéenhoff  in Sundsvall. 
Stéenhoff  was supported by the female section of the local social democratic 
party, but lacked any  visible support from more powerful sections of the local 
society. On the contrary, the economic and academic elites of the town, the  
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churches, and the two women’s organisations Th e White Ribbon and YWCA 
were all opposed to her ideas.

According to Stéenhoff  the only way to reach sexual equality between 
men and women was to separate love from marriage. Her conception of free 
love meant that women too were allowed to follow the sexual morality of 
men. Implicit to the argument was a positive attitude to birth control. Th is 
was something against which Stéenhoff ’s opponents reacted strongly. Repre-
sentatives of both the White Ribbon and YWCA, supported by the churches 
and the local economic and academic elites, argued that women both morally 
and emotionally were superior to men, and that men therefore ought to fol-
low the sexual morality of women. Th is, of course, meant that men as well 
as women ought to practise sexual abstinence prior to marriage, and sexual 
fi delity while married. 

Th e chapter concludes that the confl ict between eff ective birth  control 
and sexual abstention was a confl ict between diff erent conceptions of  Woman, 
of which both may be labelled feminist. Both sides admitted that sexual in-
equality existed and they recognised that this had implications for reproduc-
tion. Frida Stéenhoff , supported by the social democratic women, meant that 
women as well as men had a right to their sexuality, and that birth  control 
was the means by which reproduction should be controlled. Th e White Rib-
bon women meant that women were morally superior to men and that men 
therefore should follow the female norms of sexual behaviour. Of course this 
strategy too, though no one mentioned it, had a defi nite impact on reproduc-
tion. Th e debate made it clear that the White Ribbon women were the ones 
who set the norms, who represented the norms. Th e working-class women, or 
those who supported Frida Stéenhoff , did not make their voices heard to the 
same extent as Stéenhoff ’s opponents, since they lacked access to the public 
arenas (the newspapers) and had little to gain from showing where they stood 
in this matter. 

In chapter 4, Norms and ideals, the arguments of the White Ribbon 
women is further analysed. Th e aim of the chapter is to analyse norms which 
regulated a respectable production of gender. Th rough the reading of 22 
 marriage manuals, norms concerning femininity, masculinity, motherhood 
and fatherhood, as well as respectable forms of birth control, are analysed. 
Th e chapter concludes that respectable femininity was constructed through 
the demonstration of shyness, sexual passivity and subordination. First and 
foremost the respectable woman was a mother of children, which means that 
childless women were regarded as selfi sh and “abnormal”. Respectable mas-
culinity was, on the other hand, constructed through the demonstration of 
consideration, attentiveness and through acting responsibly in sexual matters. 
Th e marriage manuals indicate a shift in how respectable masculinity was 
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constructed. Manuals published prior to the 1920s generally describe men’s 
production of respectability as independent of women, while books published 
after 1920 separate respectable men from non-respectable men by the manner 
in which they relate to women. Considerate men are considered respecta-
ble while selfi sh men are considered  non-respectable. Th e marriage manuals 
were generally positive to birth control. It was the duty of every respectable 
man not to enforce pregnancies on women. Th is potentially positive attitude 
to contraception did, however, not result in the promotion of methods such 
as withdrawal, condoms or diaphragms. Contrary to this, authors of marriage 
manuals argued that sexual abstention was the only natural and respectable 
form of birth control. Abstaining from sex was also seen as showing consider-
ation towards the wife, an aspect which added to the presumed link between 
respectability and sexual abstention.

In chapter 5, Propaganda and education, the study returns to Frida 
 Stéenhoff  and others who, just like Stéenhoff , challenged norms regarding 
respectability and abstention and spoke openly about birth control and sexu-
ality. Th e aim of the chapter is to study those groups in society that chose, or 
wanted, to speak out about birth control and sexuality. Th e most important 
among these groups were radical socialists who propagandised openly about 
birth control. Th is was prohibited by law and several of the propagandists 
were consequently arrested and ordered to pay fi nes. Th e chapter presents 
the propaganda according to its bearing arguments, which means that neo-
malthusian arguments are fi rst presented followed by eugenic, feminist, and 
class-related arguments for birth control. Th e impact of socialist propaganda 
on attitudes to birth control is presumed to be large. Th e propagandists took 
advantage of the organisation of the early labour movement to spread their 
message and they used a rhetoric familiar to the working classes. Th e empiri-
cal evidence shows that several of the pamphlets published by propagandists 
circulated among members of local sections of diff erent socialist parties and 
unions. Th e chapter also deals with attitudes expressed by doctors in medical 
journals on birth control and abortion – they were generally positive to birth 
control but very negative to abortion – and sex education. Th e importance of 
sexual and reproductive education among girls was raised during the end of 
the 19th century but it was not until 1935, with the commission of popula-
tion issues, that the subject was thoroughly investigated and sexual education 
became a formalised part of the curriculum. 

With chapter 6, Preventing pregnancy, the perspective of the study 
is changed to that of the birth controlling individuals. Almost 500 letters 
from working-class men and women are analysed in order to fi nd out both 
which the applied contraceptive methods were and the ways in which the 
prevention of pregnancy related to diff erent notions of gender. Th e letters 
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were  written during the period 1927-1940 and sent to Th e Swedish Associa-
tion for Sexuality Education (RFSU), which was an organisation working 
for education in contraceptive and sexual issues. Th e chapter concludes that 
condoms and withdrawal were the most common methods during the 1930s. 
One of reason for the dominance of these methods was the fact that they were 
performed and controlled by men. Th e close connection between preventive 
birth control and sexuality made it diffi  cult for women to act in order to 
change the couple’s birth controlling strategies. An important conclusion is 
that although talking about sex and initiating changes in the couple’s birth 
controlling practices was possible for some women, for the majority this was 
counter to both their gender identity and their claim to respectability. Th is 
means that women seldom wished to be the ones responsible for birth control, 
which also is one reason for why the diaphragm never reached any popularity 
among couples using birth control. 

Th e chapter shows that men sometimes preferred diaphragms because 
this was the method that disturbed sexual intercourse the least. Generally 
men expressed a greater concern with the ways in which birth control inter-
vened with sexual intercourse, while women worried more about the safety 
of the methods. Th ese expressions are interpreted as ways in which men and 
women constructed gender. Men’s concern with sexuality included the ways 
in which birth control aff ected the experiences women had of sex. Being 
 responsible for the couple’s sex life was a crucial element in how respectable 
men constructed gender, and this included both birth control and to ensure 
that their wife, too, enjoyed the experience. 

Th e only method of birth control that did not interfere with sexuality was 
abortion. Chapter 7, Terminating pregnancy, shows that abortion remained 
within the female sphere throughout the fertility transition. Th is does not 
mean that men were not involved at all, but they defi nitely played a minor 
part. Th e chapter concludes that abortion remained a female responsibility 
partly because it was a method for birth control completely separated from 
sexuality but mainly because abortion traditionally was seen as the  woman’s 
aff air. Knowledge about methods circulated among women and were not 
immediately available to men. Th e chapter also analyses how the images of 
both the aborting woman and the abortionist were constructed. In offi  cial 
investigations about abortion the aborting woman was constructed as either 
a victim of the circumstances or to some extent mentally ill. Investigators 
were eager in showing sympathy to poor women, worn out women with many 
children, and abandoned women. Th ese were constructed as victims, which 
means that their wish to abort did not necessarily contain a threat to their 
womanliness. More problematic was the woman who wanted an abortion 
although her situation in life, from the viewpoint of the investigators, was 
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good. If a woman was married, not poor, and did not have many children she 
was labelled “comfortable” and diagnosed as mentally ill. Contradictory as it 
may seem, this was a way to make the “comfortable” woman comprehensible, 
since her unwomanly wish to terminate a pregnancy could be explained by 
her mental status. Th us her actions did not constitute a threat to the notion of 
women as natural mothers. Individuals who helped women abort were on the 
other hand constructed as selfi sh, incompetent and greedy. Th ose who sup-
ported the abortion law, as well as those who wanted abortion legalised, used 
the image of the greedy quack to underpin their argument. Th ere are however 
reasons to believe that the actual abortionists were driven by a want to help, 
rather than greed, and that the abortion market was less dangerous than con-
temporary reformists, investigators and policy makers presumed it to be.

Th e last empirical chapter, Experiences and motives, studies and con-
textualises the motives for birth control given by men and women in their 
correspondence with the RFSU. Th ese were usually one or a combination of 
the following: the economic situation of the family, the reproductive health of 
the mother, or the fact that the couple were not yet married. What is striking 
about the fi rst three motives is that they all imply a change of the expecta-
tions people had on life. Most people who wrote to the RFSU were not on 
the border of  poverty, they had no life threatening diseases, and only few of 
them had more than three children. What this indicates is that the general 
improvements of society created new norms for what constituted a good life. 
People wanted to be able to give each of their children a good childhood, and 
this required that fi nancial resources as well as the time of the mother did 
not have to be shared between too many siblings. Also, being able to aff ord a 
qualitatively good childhood for the children was important when men and 
women constructed themselves as respectable. A respectable father was able 
to support his family fi nancially and a respectable mother was able to spend 
most of her time at home, with the children. Th is required a good income 
but also a limited number of children. Equally, improvements in the area of 
medicine resulted in a new attitude to physical suff erings. Women realised 
that there were things they could do to aff ect their health and one of these 
was to stop childbearing. Th e secularisation process also contributed to a less 
fatalistic attitude to childbirth.  

In chapter 9, Birth control, sexuality and gender, the results of the thesis are 
further discussed. Th e chapter emphasises that a small family became a sign 
of respectability which both signalled that the couple handled their reproduc-
tion in a responsible manner and separated them from the non- respectable 
working-classes. In the 1930s, having too many children was a stigma which 
symbolised both sexual decadence and a less responsible  attitude to ones child-
ren. Th e chapter also concludes that the kind of source material used in this 
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thesis could be of great value for demographic scholars aiming at explaining 
the fertility transition. Historical demographers are becoming increasingly 
aware of the fact that changes in fertility always starts with individual men 
and women making decisions about sexuality and reproduction. Th is aware-
ness has placed an increased focus on how people perceived changes in society, 
but has produced few studies in which demographic analyses are combined 
with qualitative sources, from which information about how people perceived 
their situation actually can be drawn. Th e thesis thus concludes that research 
on the fertility transition would gain credibility from a more thorough usage 
of qualitative sources, like the ones analysed in the present study.
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