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Abstract
Around the 1950s an explosive population growth started in the Third World.  Parallel with

the population growth a global network grew up advocating population control and  limited

population growth. Sweden had a unique place in that network through a pioneering role

promoting the issue in the UN organization. During the  20th century Sweden was a pioneer

country in terms of initiatives for population control. Ceylon family planing pilot project was

something new in a time when other donors considered family planning be too controversial

area  for  bilateral  aid  projects.   The aim of  this  thesis  is  to  answer  ”What  is  the  affinity

between  the  ideological  principles  behind  the  Swedish  welfare  policy  and  the  Swedish

initiatives  to  population  control?"  and  "Does  Sweden  express  a  unique  overpopulation

discourse influenced by the ideological principles behind the Swedish welfare policy?" 

In the thesis I examine whether it is an affinity between the Swedish welfare ideology and

the Swedish initiative to population control. I do this partly by examining how Alva Myrdal –

one of the ideological architects behind the swedish welfare state – implemented ideological

principles in an international political context and partly how the welfare state's ideological

principles took expression in the swedish family planing aid. I also investegating whether it is

possible  to  interpret  an  overpopulation  discourse  shaped  by  the  experiences  of  Swedish

welfare policy and what in that case characterizes it. By using  the concept ”governmentality”

I distinguishes different key actors in the swedish family planing  organisation and thereby I

problematize  the  concept  overpopulation  discourse.  The  thesis  demonstrates  fragmented

perceptions within the swedish family planing organisation  where a prophylactic line inspired

by the  welfare ideologies  end up getting  preference  based on its  benefits  to  get  political

legitimacy. The prophylactic line promoted to change peoples preferences towards  population

control instead of using coercion which has ideological affinity with the Swedish welfare

policy. One of my conclusions is that local circumstances in South Asia like high  rate of

illiteracy and  ” widespread apathy” (not my expression)  among the locals made key actors in

the family planing aid sceptical towards the efficency of using profylactic policies in the third

world.  That  partly  explains  the  swedish  family planing aid  shift  towards  suporting  more

coercive methods during the 1960s.

Keywords:  Alva  Myrdal,  Ceylonproject,  Welfare  ideology,  Population  control,

govermentality, overpopulation discourse, 20th century.
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Inledning

Befolkningsexplosion och befolkningskontroll

Kring 1950- talet började en explosionsartad befolkningstillväxt i tredje världen. Dödstalet

reducerades till cirka hälften av sin traditionella nivå i Centralamerika, Karibien, Sydamerika,

Kina, Sydasien och Sydöstra Asien medan födelsetalet i dessa områden fortsatte att vara lika

högt som tidigare.1 Eftersom ovan nämnda områden hade högre dödstal och födelsetal  än vad

europeiska länder haft under sin  demografiska transiton skedde folkökningen  dessutom i en

hastighet som saknade historisk  motsvarighet.2 

Parallellt med befolkningsutvecklingen i tredje världen växte det fram ett globalt nätverk

som  förespråkade  befolkningskontroll  och  som  arbetade  för  att  begränsa

befolkningsutvecklingen. Sverige intog en unik plats i detta nätverk genom ha en pionjärroll

vad gäller  att  driva frågan inom FN:s organisation.  Trots en internationell  opposition mot

födelsekontroll bedrev Sverige från 1952 och framåt lobbyverksamhet inom FN för att placera

befolkningsfrågan på FN:s agenda. Med stöd från USA under 1960- talet accepterade FN:s

generalförsamling 1969 att upprätta UN fund for Population Activities (UNFPA). Sverige var

dessutom 1958  det  första  landet  att  erbjuda  familjeplanering  till  utvecklingsländer,  inom

ramen  för  sitt  nationella  biståndsprogram.  Detta  sedan svenska  familjeplaneringsaktivister

samarbetat  med  Ceylons  familjeplaneringsorganisation  sedan  sent  1940-  tal.  3 Sweden-

Ceylon family planing pilot project (Ceylonprojektet)  var någonting nytt i en tid när andra

biståndsgivare  ansåg  familjeplanering  vara  ett  för  kontroversiellt  område  för  bilateralt

biståndssamarbete.4 Tidigare  forskning  har  visat   på  en  affinitet  mellan  svenska

välfärdsstatens bakomliggande ideologi och svenska initiativ till befolkningskontroll samt att

flera  av  svenska  välfärdspolitikens  centrala  aktörer  återfinns  i  biståndspolitiken.  Denna

affinitet  förutsätts  i  tidigare  forskning  utan  att  vara  föremål  för  en  öppen  undersökning.

Begreppet affinitet kan konkretiseras genom Max Webers klassiska verk Den protestantiska

etiken och kapitalismens anda. Weber använder ”elective affinity” för att beskriva relationen

mellan å enda sidan kapitalistiska normer och institutioner och å andra sidan protestantism.

Webers argument bygger inte på direkta orsaksband mellan protestantism och kapitalism utan

1 Robert Wyman, Lecture 5 februari, 2009, Yale University, oyc.yale.edu

2 Robert Wyman, Lecture Mars 3, 2009, Yale University, oyc.yale.edu

3 Sunniva Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning 
Programme, Oxford University 2005, s. 16.

4 Ibid.
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snarare på deras tillpasslighet och symbiotiska förhållande, med annat ord deras affinitet.5 I

Seeing like a state använder antropologen James C Scott  affinitet för att beskriva relationen

mellan   "authoritarian high modernism and certain institutional arrangements", som konkret

kunde bestå i ett symbiotiskt förhållande mellan en stark stat och likartat utformade städer.6

Genom att  använda begreppet   avser jag inte  att   uttyda direkta  kausala  samband mellan

välfärdsstatens  bakomliggande  principer  och  befolkningskontroll  utan  jag  intresserar  mig

istället  för  huruvida  det  finns  en  symbios  och  tillpasslighet  mellan  å  ensa  sidan

välfärdspolitikens ideologiska principer och å  sidan initiativ till befolkningskontroll.  Istället

för att förutsätta en affinitet  startar min undersökning med frågorna:  ”Vilken affinitet finns

mellan  mellan  de  ideologiska  principerna   bakom  svensk  välfärdspolitik  på

befolkningspolitikens  område  och  svenska  initiativ  till  befolkningskontroll?”  och  ”Ger

Sverige  uttryck  för  en  unik  överbefolkningsdiskurs  präglad  av  svenska  välfärdspolitikens

ideologiska  principer?”  Jag  besvarar  dessa  frågor  genom  att  studera  Alva  Myrdal  och

Ceylonprojektet. 

Varför undersöka Alva Myrdal och Ceylonprojektet?
Flera  centrala  aktörer  i  den  svenska  befolkningspolitiken  under  1930-  talet  hade  också

betydande positioner i rörelsen för befolkningskontroll.  Nätverket av aktörer var ivriga att

hävda sin demografiska expertis för att förespråka familjeplanering och födelsekontroll trots

att få av dem, om ens någon, i första hand definierade sig som demografer.7 Förutom Alva och

Gunnar  Myrdal  var  Signe  och Axel  Höjer  samt  statistikern  Sten  Wahlund  individer  med

framträdande positioner i både den nationella och internationella befolkningspolitiken. Varför

undersöka just Alva Myrdal?  Alva Myrdal särskiljer sig genom att vara en av de ledande

arkitekterna  bakom svenska  folkhemsideologin   samtidigt  som hon  senare  intog  centrala

politiska  roller  i  arbetet  för  befolkningskontroll  inom  både  United  Nations  Educational,

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) och i svenskt familjeplaneringsbistånd.  Alva

Myrdal   behandlade  både  den nationella  och  den internationella  befolkningsfrågan  på  ett

teoretiskt plan genom ett flertal publikationer. Att studera Alva Myrdal är att studera hur en av

5 Se exempelvis: Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos 1978, s.36-43, Scott, Seeing 
like a state, Yale university press 1998, s. 403, McKinnon, Elective Affinities of the Protestant Ethic: Weber and 
the Chemistry of Capitalism”, 2010, s.108-126.

6 Scott,  Seeing like a state, 1998, s. 55 f. 

7 Annika Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and 
Family Planning in Postindependence India” i Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 33 2010, s. 7.
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de ledande folkhemsideologerna tillämpade välfärdsstatens ideologi i ett skilt geografiskt och

politiskt  sammanhang.  För  att  förstå  de  ideologiska  principerna  bakom  Alva  Myrdals

befolkningspolitisk  måste  vi  först  förstå  hennes  teoretiska  behandling  av  begreppet

överbefolkning. Dessa två är intimt förknippade med varandra och därför kommer jag att ägna

en del av uppsatsen åt att reda ut Alva Myrdals befolkningspolitiska begreppsapparat. 

Inom svenska  biståndsorganisationen  var  Alva  Myrdal  en  integrerad  del  av  ett  större

sammanhang. Hon fick genom sina expertkunskaper utrymme att påverka  principerna bakom

familjeplaneringsbiståndet. Att hon hade möjlighet att påverka betyder däremot inte att andra

inflytelserika aktörer i biståndsadministrationen delade Alva Myrdals ideologiska principer.

För att besvara frågan om affinitet mellan de ideologiska principerna bakom välfärdspolitik

och svenskt  bistånd på familjeplaneringens område är  det  nödvändigt  att  undersöka vilka

principer som fick genomslag i biståndspraktiken och på vilket sätt detta gick till. Detta är

anledningen till  att undersöka Ceylonprojektet som var  Sveriges första biståndsprojekt på

familjeplaneringens  område.  Vid  sidan  av  att  utreda  de  ideologiska  principerna  bakom

biståndet  kommer  jag  också  att  undersöka  om  det  går  uttyda  en  gemensam

familjeplaneringsdiskurs, formad av den svenska välfärdspolitikens bakomliggande principer. 

Tidigare forskning om  svenska initiativ till befolkningskontroll
Svenskt  bistånd  är  ett  relativt  outforskat  område  och  har  fram till  nyligen  resulterat  i  få

historiska publikationer. I en licentiatavhandling från Lunds universitet  1968 undersöker Per

Åke Nilsson etableringen av svenska biståndsadministrationen.  Avhandlingen publicerades

2004 under titeln Svenskt bistånd till tredje världen - dess uppkomst under 1950- talet8 och

har sedan dess blivit ett centralt verk för historiker intresserade av svenskt utvecklingsbistånd.

Annan  litteratur  i  ämnet  är  främst  skriven  av  personer  som själva  varit  aktiva  och  haft

framträdande  positioner   i  biståndsadministrationen  och  deras  analyser  av  biståndets

utveckling  saknar  ofta  primärmaterial.  Ett  av  undantag  från  detta  är  Sunniva  Enghs

Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning

Programme från 2005 som behandlar svenska familjeplaneringsbiståndet i tredje världen.

Inledningsvis  nämnde  jag  att  tidigare  forskning  visat  på  en  affinitet  mellan   svensk

välfärdspolitik  och  biståndspolitik.  Engh  har  förklarat  Sveriges  roll  i  rörelsen  för

8 Torbjörn Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen – dess uppkomst under 1950-talet. En studie av 
SIDA:s och NIB:s föregångare: Centralkommitén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden, 
Hammerdal 2004.
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befolkningskontroll med svenska myndigheters erfarenheter av att gripa in i individens mest

privata och intima sfärer och att viljan återfinns i både välfärdspolitik och biståndspolitik. 9 

Mellan  1935-  1975  hade  Sverige  steriliseringslagar  som  var  utformade  för  att  förbättra

”människomaterialets kvalité”. Lagen togs i bruk den första Januari 1935 och kom sedan att

expandera 1941 genom att inte enbart låta steriliseringen omfatta ärftliga sinnessjukdomar och

”sinnesslöhet” utan även andra ”svåra” sjukdomar eller  lyten.    Fram till  tidigt  1950- tal

steriliserades  människor  som  kategoriserades  inom  dessa  grupper  i  stor  skala  och

sammantaget under de 40 åren den svenska steriliseringslagstiftningen var i bruk steriliserades

omkring  63  000  människor.  Engh  visar  hur  tvångsmässiga  metoder  även  karaktäriserade

svenskt  bistånd.  Svenska  bidragsgivare  gav  finansiellt  stöd  till  storskaliga

steriliseringskampanjer  i  Indien  och  mellan  1971-80  bidrog  SIDA till  att  finansiera  IPP

(Indian planned parenthood) varav en del av projektet gick ut på att ge kvinnor ekonomiska

incitament för att acceptera olika preventiva åtgärder och ännu högre kompensation för att

sterilisera  sig.  Under  ”Emergency  period”  1975-77   och  Sanjay  Gandhis

steriliseringskampanjer eskalerade situationen till att 100 000- tals personer, mestadels män,

steriliserades under mer eller  mindre tvångsmässiga former.  Trots detta visar Engh att  det

svenska stödet fortsatte fram till 1980 och slutade så sent som fem år efter att Sverige övergett

sin egen steriliseringslagstiftning.10  Engh argumenterar vidare för att det svenska intresset för

familjeplanering i tredje världen, med start under 1950- talet, bör förstås som en förlängning

av  mellankrigstidens   inhemska  antinatalistiska  politik,  exemplifierade  av

steriliseringspolitiken.11 

Historikern  Annika  Berg  problematiserar  länkarna  mellan  välfärdspolitiken  och

biståndspolitiken. Svenska befolkningspolitiken under 1930- 40- talen, med Alva och Gunnar

Myrdals Kris i befolkningsfrågan som förlösare till befolkningskommissionens reformer, var

pronatalistisk.  Detta  innebär  att  reformerna  syftade  till  ett  ökat  födelsetal  medan

biståndspolitiken var antinatalistisk och syftade till ett minskat födelsetal. Berg  intresserar sig

för hur den exakta överföringen mellan välfärdspolitik och biståndspolitik gick till. I likhet

med  Sunniva  Engh  konstaterar  Berg  ett  direkt  samband,  mellan  mellankrigstidens

9 Sunniva Engh, ”Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand”, i Den 
självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, Christina Florin, Elisabeth Elgán, 
Gro Hagemann (red.), Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2007,  s. 135.

10 Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme, 
2005, s. 221-278.

11 Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme, 
2005 s. 5, Engh, Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand,  2007, s. 132.
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befolkningspolitik  och  efterkrigstidens  initiativ  till  befolkningskontroll;  gemensamma

aktörer.12 Berg undersöker aktiviteterna hos ett nätverk av aktörer som definierade sig som

befolkningsexperter  och  som arbetade med befolkningsfrågor  över  nationsgränser.  Primärt

fokuserar Berg på Signe och Axel Höjers aktiviteter i indiska Travancore- Cochin (nuvarande

Kerala) men redogör  även översiktligt för Alva och Gunnar Myrdals, Hanna Rydhs, Sten

Wahlunds,  Ulla  Lindströms och Elise  Ottesen  Jensens  aktiviteter  och roll  som eventuella

överförare av tekniker och policies rörande befolkningskontroll. 

Berg konstaterar att Signe och Axel Höjers tystnad om sterilisering är ett tecken på att de

ansåg  sterilisering  vara  en  olämplig  metod  för  att  reducera  befolkningen,  trots  att  de

förespråkade den svenska steriliseringslagstiftningen. När svenska experter först etablerade

sig  i  Asien  rekommenderade  de  rytmmetoden och  andra  preventivmedel,  som byggde  på

självkontroll.  Berg  menar  att  samma tystnad karaktäriserade  paret  Myrdals  engagemang i

frågan,  med en reservation  för  sexualupplysaren  Elise  Ottesen Jensens13 påstående,  i  sina

memoarer,  om  att  Gunnar  Myrdal  övertalade  henne  att  acceptera  sterilisering  som

preventivmetod  1959 under den sjätte IPPF konferensen i New Dehli där Ottesen Jensen blev

vald  till  president.  Enligt  Ottesen  Jensen  hade  Gunnar  Myrdal  övertygat  henne  med

argumentet att hon skulle låta barn dö av hunger om hon motsatte sig sterilisering som metod

för befolkningskontroll.14 

Samtidigt  beskriver  Berg att  Ceylonprojektet,  där Alva Myrdal  och Sten Wahlund var

centrala aktörer, inte utmynnande i någon överföring av steriliseringsteknologi eller koersiva

policys, vilket tyder på att inget intresse fanns att använda sterilisering som preventiv teknik.

Dessutom nämnde varken Gunnar eller Alva Myrdal sterilisering som en lämplig metod när

de 1961 fick tillfälle att yttra sig i U- beredningen  som bestod av en sluten grupp av experter.

Inte heller föreslog Gunnar Myrdal sterilisering som en lösning på befolkningsproblemet i sitt

mastodontverk  Asian  drama.15 Berg  redogör  på  ett  övertygande  sätt  hur  överföringen  av

policys  och  tekniker  för  tvångssterilisering  var  närmast  obefintlig.  Sverige  såg  sig  vara

lämplig att driva familjeplaneringsfrågor på grund av sina moderna, rationella och sekulära

ideal  snarare  än  att  vara  bärare  av  en  speciell  teknologiskt  expertis.  Detta  är  ett  viktigt

12 Annika Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and 
Family Planning in Postindependence India” i Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 33 2010, s. 298f.

13 Elise Ottesen Jensen är också grundaren av riskförbundet för sexuell upplysning (RFSU).

14 Ottesen-Jensen,  Livet skrev, Ordfront 1986, s. 144, 182f.

15 Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family 
Planning in Postindependence India”, 2010, s. 304.
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konstaterande  och  dementerar  effektivt  förenklade  och  kausala  påståenden  om  att

efterkrigstiden kännetecknades av att svenska praktiker av tvångssterilisering exporterades till

Indien i ett desperat “[...]försök att stoppa flodvågen av fattiga med mörk hudfärg[...]”, vilket

är ett påstående av frilansjournalisten Greta Gaulin i tidskriften Arena 2008.16 Några direkta

orsakssamband  mellan  befolkningskontrollinitiativ,  under  ledarskap av  personer  som Alva

Myrdal,  Ulla  Lindström,  och  Elise  Ottesen  Jensen,  och  tvångssteriliseringar  i  Indien  är

uppenbarligen svåra att  finna.  Trots Sunniva Enghs och Annika Bergs klargörande studier

kvarstår  vissa   frågetecken  om  länkarna  mellan  svensk  välfärdspolitik  och  rörelsen  för

befolkningskontroll. Berg förklarar ledande aktörers tystnad kring sterilisering med: 

[…] methods such as the rhythm method were much more in line with modern ideals of governance that

relied on peoples ability to steer themselves in the right direction. Such methods could provide the basis

for  an  inexpensive  and  decentralized  system for  familyplanning  and  population  control,  which  also

mirrored Indian ideals of self-control. This liberal rationality of governance did not exclude the use of

more radical methods if people failed to achieve the ideals of self-discipline.17 

Konstaterandet är intressant men förklarar inte vad det tidiga biståndets ”modern ideals of

governance” innebar  i  termer  av  affinitet  mellan  välfärdspolitikens  och biståndspolitikens

bakomliggande principer. Det förklarar inte vilka delar av välfärdspolitikens ideologi som är

synlig i tidiga svenska initiativ till befolkningskontroll. För att besvara dessa frågor behöver

vi först veta vad som egentligen är välfärdspolitikens bakomliggande ideologiska principer,

vilket  jag  utreder  i  bakgrundskapitlet  under  rubriken  ”Makarna  Myrdals  och

välfärdspolitikens ideologiska principer”.

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det går att uttyda en  affinitet mellan svenska

välfärdspolitikens ideologiska  principer och svenska initiativ till befolkningskontroll. För att

uppnå syftet undersöker jag dels hur Alva Myrdal - en av folkhemmets ideologiska arkitekter

-  omsatte välfärdsstatens ideologiska principer i ett internationellt politiskt sammanhang och

dels  hur  välfärdsstatens  ideologiska  principer  tog  sig  till  uttryck  i  biståndspraktiken  på

familjeplaneringens  område.   Jag  undersöker  även  huruvida  det  går  att  uttyda  en

överbefolkningsdiskurs  formad  av  välfärdspolitikens  bakomliggande  ideologiska  principer

16 Grete Gaulin, ”Sterilisera dom fattiga!”, i Arena 6 2008, s. 15.

17 Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family 
Planning in Postindependence India”, 2010, s. 314.
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och  vad  som  i  så  fall  kännetecknar  den.   I  uppsatsen  avser  jag  att  besvara  följande

frågeställningar:

 Vad utmärker  Alva  Myrdals  idéer  om och  förhållningssätt  till  överbefolkning  och

befolkningskontroll under tiden 1948-1964? 

 Vilket förhållningssätt intar svenska familjeplaneringsbiståndet till överbefolkning och

befolkningskontroll under tiden 1956- 1964 inom ramen för Ceylonprojektet?

 Finns det en ideologisk affinitet mellan svensk välfärdspolitik och biståndspolitik på

familjeplaneringens område och i så fall, på vilket sätt?

 Är det legitimt att tala om en särpräglad svensk överbefolkningsdiskurs och i så fall,

på vilket sätt?  

Urval och metodologiska överväganden

Alva Myrdals och välfärdspolitikens bakomliggande ideologiska principer
Att studera Alva Myrdal för att avgöra  hur hon satte välfärdsstatens ideologiska principer i ett

internationellt  geografiskt  och  politiskt  sammanhang  förutsätter  att  Alva  Myrdal  är

någorlunda representativ för välfärdsstatens bakomliggande ideologi.  Tidigare forskning är

inte  helt  överens om huruvida Alva Myrdal  kan sägas vara det  eller  ej.  Makarna Myrdal

brukar  kallas  för  socialdemokratins  filosofer18 och  Yvonne  Hirdman  har,  i  den

uppmärksammade utredningen Att lägga livet till rätta,  som publicerades som en del av den

statliga maktutredningen 1989, visat hur Alva och Gunnar Myrdal var en del av ett utopiskt

reformpolitiskt skikt som hade en central roll i utvecklandet av de socialpolitiska principerna

bakom Sveriges välfärdspolitik.19 Hirdman beskriver Alva och Gunnar Myrdal som drivande i

det  socialdemokratiska  reformtänkandet  under  1930-  40-  talen.  Genom  att  använda  sin

expertis för att ge direktiv hur människor skulle organisera ”det lilla livet” (vilket inrymde

hem, familj och sexualitet) efter rationella principer upprättade experterna nya områden för

maktutövning samtidigt som de etablerade utopiska ideal.20

I texten  Att lägga historien till rätta  kritiserar Bo Rothstein Yvonne Hirdman för att ge

makarna Myrdals idéer för stort utrymme i den framväxande välfärdsstaten.21 Rothstein menar

att Hirdman inte skiljer på vad som sades i olika utredningar och på de faktiska besluten och

18 Tim Tilton, The Political Theory of Swedish Social Democracy. Through the Welfare State to Socialism. 
Oxford: Clarendon Press 1991, s. 150.

19 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta, Stockholm: Carlssons bokförlag  2010, s. 22.

20 Ibid., s. 130.
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han kritiserar  henne  för  att  inte  citera  en  enda  regeringsproposition.  Vidare  argumenterar

Rothstein för att socialminister Gustav Möller i slutändan bestämde vart det ”socialpolitiska

skåpet”  skulle  stå  och  att  utredningarna  genomsyrade  av  Alva  och  Gunnar  Myrdals

paternalism  inte  fick  politiskt  genomslag  i  praktiska  reformer.  Istället  var  generella

trygghetsreformer  med  syfte  att  minska  byråkratins  makt  över  den  enskildes  liv  en

grundprincip bakom välfärdsstatens framväxt.22 Hirdman har dock senare besvarat kritiken

med att Gustav Möller behövde det nät av argument, som makarna Myrdal 1935 utvecklade i

Kris i befolkningsfrågan, för att sätta den reformpolitiska stenen i rullning.23 Här ansluter jag

mig  till  Hirdman  och  menar  att Kris  i  befolkningsfrågans genomslag  gör  det  svårt  att

underskatta  makarna  Myrdals  betydelse  för  välfärdspolitiken  på  det  befolkningspolitiska

området.  Även idéhistorikern Henrick Björck är av uppfattningen att språket är viktigt och

påpekar: ”Om en debattör vinner gehör för  beskrivningen av en stads kåkbebyggelse i termer

av svultsbildning på samhällskroppen har förståelsen av problematiken ramats in på ett sätt

som banar väg för en viss sorts lösningar medan tänkbara alternativ skjuts åt sidan[…]”24 

På  detta  sätt  banade  makarna  Myrdals  problembeskrivning  i  Kris  i  befolkningsfrågan

vägen för vilka reformer som var möjliga att få gehör för på det befolkningspolitiska området.

Historikern Ann- Sofie Ohlander är också kritisk till Rothsteins ensidiga betoning av Möller

och menar att det knappast var så att Möller styrde utan hjälp av experter.25 Även om  Möller

inte delade svartmålningen av ett avfolkat Sverige kunde han använda problembeskrivningen

för att få igenom sociala reformer. Samtidigt menar Ohlander att de kontrollbetonade delarna

av paret Myrdals tänkande hörde hemma i en tidigare period och ställer sig kritisk till  att

Hirdman ser dem som idealtypiska folkhemsideologer. Oavsett hur representativa Alva och

Gunnar Myrdal var i relation till  andra folkhemsideologer kan man konstatera att flera av

deras  socialpolitiska  principer,  bland  annat  dem som byggde  på  att  avlasta  kvinnor  från

21 Bo Rothstein, Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik,  SNS Förlag 2002, s. 
207- 209.

22 Ibid.

23 Yvonne Hirdman, i Par i vetenskap och politik : intellektuella äktenskap i moderniteten, A. Berg, C. Florin, P. 
Wisselgren (red),  2011 Borea Bokförlag.s. 315.

24 Henrik Björck, Folkhemsbyggare, Lund 2008, s. 201.

25Ann-Sofie Ohlander, Det osynliga barnet? Kampen om den socialdemokratiska familjepolitiken, i 
Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år, Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark (red), 
Stockholm: Tiden, 1989, s. 172.

8



dubbelarbete och en profylaktiskt politik26, omsattes till underlag för praktisk politik genom

befolkningskommissionens  utredningar,  där  Gunnar  Myrdal  var  en  av  de  mest  drivande

aktörerna. Alva Myrdal var bitter över att bli ställd utanför kommissionen men hon medgav

samtidigt  i  sina  privata  anteckningar  det  naturliga  med  sin  makes  ledande  position.  Hon

”Insåg hans större prestige” och att han skulle ha lättare att få genomslag för deras idéer.27Att

Alva  Myrdal  stod  utanför  kommissionen  betyder  däremot  inte  att  hennes  idéer  var

frånvarande och Yvonne Hirdman har  visat  hur  Alva  Myrdal  assisterade  sin make i  hans

arbete.  Vad  som  karaktäriserade  paret  Myrdals  och  välfärdsstatens  ideologiska  principer

kommer jag att beskriva mer ingående framöver.

Alva Myrdals position i internationell befolkningspolitik
Som  tidigare  nämnt  var  Alva  Myrdal  högst  delaktig  i  utformandet  av  de  ideologiska

principerna bakom välfärdsstatens befolkningspolitik. Ytterligare en förutsättning för att Alva

Myrdal ska vara en intressant aktör att undersöka, för att i vidare  bemärkelse avgöra affinitet

mellan  svenska  välfärdspolitikens  ideologiska  principer  och  svenska  initiativ  till

befolkningskontroll,  är  att  hon  även  var  inflytelserik  på  den  internationella

befolkningspolitiska  arenan.  Vilka  positioner  hade  Alva  Myrdal  i  den  internationella

befolkningspolitiken?  Under slutet av 1940- talet fram till början av 1960- talet hade Alva

Myrdal  centrala positioner som gav henne inflytande över internationell befolkningspolitik

och svenskt familjeplaneringsbistånd. Alva Myrdal blev 1949 chef för FN:s avdelning för

sociala frågor och 1951 blev hon chef för UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning. Frågan

om överbefolkning var närvarande under hennes tid i UNESCO och hon använde  sin position

för att förändra demografivetenskapens förståelse av begreppet överbefolkning.  

Efter  sitt  arbete  i  UNESCO blev  hon 1955 utsedd  till  ambassadör  i  Indien  (inklusive

Ceylon, Burma och Nepal). I egenskap av ambassadör förhandlade hon senare, på uppdrag av

svenska biståndsorganisationen, med representanter från Ceylons regering, för att bestämma

formerna  för  Ceylonprojektet.28  Med  anledning  av  hennes  expertkunskaper  och

internationella  erfarenheter  av  att  arbeta  med  befolkningsfrågor  belönade

biståndsadministrationen  Alva  Myrdal  med  framträdande  positioner  inom  organisationen.

26 Profylaktisk politik  är makarna Myrdals uttryck och  betyder förebyggande politik. 

27Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat: boken om Alva Myrdal, Stockholm: Ordfront 2006, s. 221.

28 Hannes Hyrenius, Ulla Åhs, The Sweden-Ceylon Family Planning Pilot Project: Analysis
and Evaluation Undertaken on Behalf of the Swedish International Development Authority (SIDA),
Göteborg: Demographic Institute, University of Göteborg 1968.
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Biståndsadministrationen använde Alva Myrdals expertis  i olika sammanhang. Exempelvis

utsågs hon 1964  till  ordförande för en expertgrupp som fick i uppdrag att bestämma Sveriges

principiella  förhållningssätt  till  familjeplaneringsbistånd.  Alva  Myrdals  expertis  var

uppskattad av den tidiga biståndsadministrationen och hon fick vid ett flertal tillfällen sitta

som ordförande för familjeplaneringsutskottet.29 Centralkommittén (CK)30 utsåg Alva Myrdal

till förhandlare för Ceylonprojektet och gav henne fria ramar i förhandlingarna med Ceylons

regering. Att Ceylonprojektets praktik är ett direkt uttryck för Alva Myrdals idéer är dock

inget att ta för givet. Alva Myrdal var, trots sin framträdande position, långt ifrån ensam aktör

gällande utformningen av Ceylonprojektet.  Exakt i vilken omfattning det var Alva Myrdal

som påverkade biståndsadministrationens förhållningssätt till överbefolkning är dessutom en

fråga förknippad med stora metodologiska svårigheter och är därför ingen fråga som jag avser

att besvara. Den hastiga befolkningsökningen under 1900- talets mitt resulterade i att Alva

Myrdal redan under sent 1940- tal publicerade arbeten om överbefolkning.  Första steget i min

undersökning  är  att  beskriva  Alva  Myrdals  befolkningspolitiska  idéutveckling.  Att  Alva

Myrdal föreslog nya problemlösningar på en ny demografisk situation behöver inte betyda att

hon förändrade principerna bakom sina problemlösningar.  Med en systematisk genomgång av

Alva Myrdals svar på befolkningspolitiska problem vill jag undvika fallgropen att jämställa

svar på nya problemställningar med förändrade principer.  Först vid förändrade principer går

det  att  tala  om  en  verklig  diskontinuitet  mellan  välfärdspolitik  och  initiativ  till

befolkningskontroll.

Ceylonprojektet - representativt för tidigt svenskt familjeplaneringsbistånd
Uppsatsen andra del inriktar sig på biståndsadministrationen inom ramen för Ceylonprojektet

och  vilka  ideologiska  principer  som  låg  bakom  familjeplaneringsbiståndets  praktik.   En

anledning till att studera Ceylonprojektet är att det är Sveriges första bilaterala projekt inom

familjeplaneringens  område  och  att  projektet  i  den  meningen  representerar  det  tidiga

familjeplaneringsbiståndet.   I  relation  till  SIDA har  Ceylonprojektet  beskrivits   som mer

lyckosamt  i  sitt  familjeplaneringsbistånd.  I  en  rapport  till  regeringen  skriver  SIDA:s

företrädare  Bo  Stensson  att  det  senare  biståndet  kännetecknades  av  en  övertro  på

preventivmedel  och  teknologiers  verkan  för  att  lösa  problemet  med  överbefolkningen.31

Ytterligare en anledning att studera Ceylonprojektet är att dess tidsmässiga relativa närhet till

29 Alva och Gunnar Myrdal deltog dessutom 1961 i U- beredningen som utredde principerna för Sveriges 
internationella bistånd.

30 Centralkommitén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden. CK ersattes 1961 av Nämnden 
för internationellt bistånd (NIB) som 1965 övergick till SIDA.

10



befolkningskommissionens reformer också innebar en teknologisk närhet. Utvecklingen av P-

piller och IUD (intrauterine device) skedde först under 1960- talet och innan det fanns det

inget effektivt, säkert och billigt preventivmedel.32 Att studera det tidiga biståndet medför att

eventuella  diskontinuiteter  mellan  1930-  40-  talens  svenska  befolkningspolitik  och  1950-

talets  befolkningskontroll  inte  lika  lätt  kan  avfärdas  med  teknologisk  förändring  på

preventivmedlets område.

Val av material och tidsperiod
Valet att analysera  Alva Myrdals befolkningspolitiska engagemang under tidsperioden 1948-

1964 beror på att hon  började sitt arbete för UNESCO 1948 och att hennes korrespondens

med andra företrädare inom rörelsen för befolkningsprotokoll finns bevarad från den tiden.

Anledningen till att avsluta undersökningen 1964 är att det är slutskedet för Ceylonprojektet.

Året efter övertog Ceylons nationella myndigheter projektet.   Alva Myrdals engagemang i

befolkningsfrågan har tagit plats i olika sammanhang och av den anledningen har jag vänt mig

till  olika  arkiv  för  att  inhämta  material.  Min ambition  var  till  en början att  studera  Alva

Myrdals samtliga publikationer och uttalanden relaterat  till  frågan om överbefolkning och

befolkningskontroll.  Detta  visade  sig  vara  svårt  eftersom  hennes  uttalanden  om

befolkningspolitik är integrerade i andra områden och kan vara rubricerade under ämnen som

hälsovård,  jämställdhet  och  vikten  av  ett  vetenskapligt  förhållningssätt,  där

befolkningskontroll berörs indirekt. Hennes sammanlagda anteckningar, tal och skrifter i alla

dessa områden är minst sagt omfattande. Jag har därför avgränsat mig till de volymer i Alva

Myrdals privata arkiv som behandlar hennes engagemang i UNESCO och hennes tid som

ambassadör i Indien. Vidare har jag läst de publikationer av Alva Myrdal som direkt relaterar

till  befolkningsfrågan.  Materialet  som  berör  hennes  uppdrag  för  CK  finns  i

Centralkommitténs arkiv på Arninge. 

För att beskriva Alvas Myrdals idéer om befolkningskontroll har jag förlitat mig på hennes

UNESCO- publikationer om befolkningsfrågan, hennes seminarieanteckningar, kommentarer

på  andra  befolkningsexperters  publikationer,  hennes  föreläsningsserier  i  frågan,

utskottsuttalanden  i  CK  och  hennes  officiella  korrespondens  som  handlar  om

befolkningskontroll och familjeplanering. För att få tillgång till ett fullständigt material över

31 Bo Stensson “Konflikt och utveckling – befolkningsfrågan I svenskt bistånd 1958- 94” i ”Befolkningsfrågor 
till SRHR Sverige globala engagemang i sexuell och  och reproduktiv hälsa och rättigheter”, 
Utrikesdepartementet, (Januari. 2014). s. 3.

32 Richard Symonds & Michael Carder, The United nations and the population question 1945-1970, Sussex 
university 1973, s. 38. 
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hennes yttringar i befolkningsfrågan  skulle jag behöva besöka UNESCOS:s arkiv. Eftersom

jag framförallt  avser  att  studera  Alva  Myrdals  ideologiska  principer  och  inte  fullständiga

aktiviteter inom UNESCO är detta dock inget avgörande problem. 

För  att  avgöra  biståndsadministrationens  förhållningssätt  till  överbefolkningen  har  jag

primärt  studerat  protokoll  från  arbetsutskottet  (AU),  familjeplaneringsutskottet  och

rapporteringen mellan fältansvarig projektledare och CK:s styrelse.   Centralkommittén leddes

av AU och det verkade som en styrelse med ett verkställande sekretariat.33 Arbetsutskottet var

organisationens motor och diskuterade Ceylonprojektets mål, riktlinjer och intentioner på ett

ohämmat sätt där de gav uttryck för strategiskt tänkande som inte är synligt i andra officiella

rapporter. 

Diskurs och styrningsmentalitet

 Utan aktörer ingen diskurs
En  av  mina  teoretiska  utgångspunkter  är   att  principerna  bakom  befolkningspolitiken

konstrueras och omkonstrueras  i  specifika historiska sammanhang,  i  samspel  mellan olika

aktörer. Aktörerna begränsas å andra sidan av diskursiva praktiker samtidigt som diskursiva

praktiker varken skulle förändras eller reproduceras utan aktörer. Att enbart inta ett diskursivt

perspektiv skulle bortse från olika nyckelaktörers  inflytande på familjeplaneringsbiståndet

medan ett renodlat aktörsperspektiv skulle bortse från diskursernas tvingande makt. För att  ta

hänsyn till både aktörers och diskursers inflytande på den historiska utvecklingen har jag valt

att  strukturera  min  analys  med  hjälp  av  begreppen  diskurs  och  styrningsmentalitet.   Jag

kommer att börja med att redogöra för begreppet diskurs.  

Michel Foucault,  upphovsmannen till  begreppet,  menar  att  diskurs är  rotat  i  mänskliga

institutioner, praktiker och handlingar och att diskurser gör det svårt för individen att tänka

utanför dess gränser och  att diskurser på detta sätt utövar makt och kontroll.34 Att diskurser

har  ett  gemensamt  ramverk  innebär  inte  att  de  saknar  motsättningar.  Ania  Loomba  har

exemplifierat detta med den koloniala diskursen om änkebränning i  Indien (Sati)  som var

fylld av motsättningar men ändå karaktäriserades  av ett gemensamt begreppsligt  ramverk

som byggde på att  änkebränning tillhörde den hinduiska traditionen och som  betraktade

kvinnor  underlägsna män.35 För att  avgöra om det finns en särpräglad svensk diskurs på

33 Nilsson,  Svenskt bistånd till den tredje världen – dess uppkomst under 1950-talet 2004, s. 9.

34 Patrick Joyce “What is the Social in Social History?” i Past & Present, 206 Feb. 2010, s. 239.

35 Ania Loomba,  Kolonialism/Postkolonialism : en introduktion till ett forskningsfält, Stockholm: Tankekraft 
2006, s. 54.
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familjeplaneringensområde kommer jag att sätta Alva Myrdals och biståndsadministrationens

diskursiva  förståelse  av  överbefolkning  och  befolkningskontroll  i  relation  till  begreppet

”överbefolkningsdiskurs” som historikern Sarah Hodges utvecklat i artikeln Governmentality,

Population  and the  Reproductive  Family  in  Modern India. Vad menas då med begreppet

överbefolkningsdiskurs?

Överbefolkningsdiskurs

En amerikansk präglad ”överbefolkningsdiskurs” fick, enligt Sarah Hodges,  genomslag under

1940- talet. Flera historiker har visat hur ledande amerikanska demografer, däribland Warren

S. Thompson, Frank W. Notestein och Kingsley Davis (alla delaktiga i utformandet av den

demografiska tranistionsteorin), och andra inom rörelsen  för befolkningskontroll gav uttryck

för  en  gemensam  överbefolkningsdiskurs.36 Hodges  menar  att  befolkningskontroll  under

1900- talet och än idag upprättar sin egen industri av institutioner och diskurser som i sin tur

bestämmer  hur  frågor  om  reproduktion  i  Indien  kan  bli  besvarade  och  förstådda.

Befolkningskontroll är, enligt Hodges, bara den senaste av diskurser om sexualitet i Indien, i

vilken reproduktiva praktiker (reglering av storlek, struktur och sexualitet av indiska familjer)

representerar nationell framgång.37 Sarah Hodges menar att  det moderna Indien genomgått tre

åtskiljbara faser i sin diskursiva befolkningshistoria.  

I den första diskursiva fasen, som Hodges placerar kring 1870- talet, sysselsatte sig Indiens

kolonialstyre  med  befolkningsräkningar  och  kartläggningar  av  hungersnöd  och

kolonialadministrationen  behandlade  den  indiska  befolkningen  som  ett  naturhistoriskt

fenomen.  Det brittiska styret använde inte folkräkningarna för en formativ socialvetenskap

utan  avläste  dem som naturhistoriska  dokument.  Hodges  skriver:  ”Population  when  it  is

invoked at all as an abstract category in census reports, is apposite with things like 'rainfall' or

'cultivation,' and not as a key node for understanding or governing.”38 

Den andra diskursiva fasen var en nationalistisk inspirerad kritik av kolonialstyret  som

länkade  samman  en  specifik  befolkningsprofil  med  en  uppkommande  modernitet.  Under

första  halvan  av  1900-  talet  ändrades  principen  om  att  en  stor  befolkning  var  något

problemfritt och under 1920- 30- talen blev  relationen mellan fattigdom och befolkning ett

36 Se exempelvis: Sarah Hodges, 'Governmentality, Population and the Reproductive Family in Modern India.' 
Economic and Political Weekly 39, 11 (March 13, 2004), s. 1157-63, Simon Scretzer ”The Idea of Demographic 
Transition and the Study of Fertility Change: A Critical Intellectual History” Population and Development 
Review, Vol. 19, No. 4 (December, 1993) & Matthew Connelly, ”Population Control in India: Prologue to the 
Emergency Period”, Population and Development Review, vol. 32 (2006). 

37 Hodges, “Governmentality, Population and the Reproductive Family in Modern India.”  2004, s. 1157.

38 Ibid.,  2004, s. 1158.
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populärt föremål för undersökningar.   Hodges påpekar dock att att den andra diskursiva fasen

inte  var  enhetlig  och att  det  debatterades  huruvida  hög befolkning  innebar  problem eller

möjligheter. Det dröjde tills idén om överbefolkning blev hegemonisk, vilket Hodges placerar

i efterkrigstiden och den tredje  diskursiva förändringen i Indiens befolkningshistoria.39 

Den tredje diskursiva fasen som uppstod under 1940- talet – perioden för min undersökning -

såg kausala samband mellan moderna familjemönster och ekonomisk och social utveckling.40

Hodge  visar  hur  det  under  1950-  talet  uppstod  en  ortodoxi  bland  ekonomiska  planerare,

företrädare  från  socialvetenskapen  och  politiker  där  alla  vara  överens  om en  signifikant

relation mellan ekonomisk utveckling och moderna familjemönster. Snabb befolkningstillväxt

kunde vara ett  hinder för ekonomisk utveckling.  Den demografiska transitionen erbjöd en

historisk modell som länkade samman födelseminskning med västerländsk socioekonomisk

modernisering och politisk liberalisering.41 I sin ursprungliga tappning såg teorin fertilitet som

en  beroende  variabel. Långsiktiga  ekonomiska  projekt  till  för  att  bringa  allomfattande

ekonomisk  tillväxt  skulle  enligt  teorin   förändra  kulturella  och  sociala  situationer  och

traditionella  tankemönster.  Historikern  Simon Scretzer  beskriver  dock hur  det skedde  en

dramatisk  förändring  av  teorin  när  demografer  gick  över  till  befolkningskontroll  vari

diskussionen  försköts  från  egenskaper  samhällen  och  kulturer  abstraherade  till  enskilda

"individer" eller "bondefamiljer”. Det enkla antagandet var att den typiske sluge bonden inte

var  dum och  att  de  flesta  inte  var  enfaldiga;  Gemene  man  var  kapabel  till  ekonomiska

rationella beslut i sina reproduktiva val. Det effektivaste sättet att minska befolkningen var,

enligt resonemanget, inte ekonomisk tillväxt utan att förse länder med reproduktiva medel och

teknologi.  Teorin  behandlade   inte  längre  fertilitet  som den  beroende  variabeln,  styrd  av

ekonomisk och kulturell utveckling.42 

Under  den  tredje  diskursiva  fasen  kom  stor  befolkning  som  tidigare  ansetts  vara  en

nationell fördel, att betraktas som en global kris. “Stated briefly, while population statistics

had been conceived of and produced, as their etymology would indicate, for the consumption

of the state, overpopulation discourse changed the referent of population statistics from nation

39 Hodges, “Governmentality, Population and the Reproductive Family in Modern India.”  2004, s. 1159.

40 Ibid.

41 Susan Greenhalgh, ‘The Social Construction of Population Science: An Intellectual, Institutional, and 
Political History of Twentieth-Century Demography’ i Comparative Studies in Society and History vol. 38, no. 1 
1996, s. 26-66., Hodges, 2004, s. 1157-63., Simon Scretzer ”The Idea of Demographic Transition and the Study 
of Fertility Change: A Critical Intellectual History”, Population and Development Review, Vol. 19 1993.

42 Scretzer ”The Idea of Demographic Transition and the Study of Fertility Change: A Critical Intellectual 
History”, 1993.
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to globe.  The significance of this change cannot be underestimated.”43 Hodge poängterar att

efterkrigstidens  överbefolkningsdiskurs  utgick  från  att  tredje  världen,  med  sin  höga

befolkningstillväxt, hotade sig själv men också resten av världen. I den  tredje fasen försköts

betydelsen av befolkning från att  vara ett  diagnostiskt  verktyg för nationen till  att  bli  ett

diagnostiskt verktyg för världen.   Sociala reformer betraktades som civilisatorisk framgång

och överbefolkning kunde lösas genom befolkningskontroll. Överbefolkningsdiskurs blev en

samlingsplats för diskurser om eugenik och befolkningskontroll, folkhälsa och en modell för

modernt familjeliv. 

Sarah  Hodge  menar  att  andra  hälften  av  1900-  talet  kännetecknades  av  att  sociala

reformatorer  började tala om kärnfamiljer som speciellt passande för relationen med staten44

Överbefolkningsdiskursens  tredje  fas  karaktäriserades  av  idéer  om  att  traditionella

familjestrukturer  var  ett  hinder  för  politisk  demokrati,  industriell  utveckling  och  social

rättvisa, vilka var Indiens nationella mål.45 Hodges menar att tredje fasen kännetecknades av

att staten såg familjen som ett verktyg för att utöva sitt styre och hjälpmedel för att modifiera

befolkningen.  Familjen i  befolkningskontrollprogram var  baserad som en strategisk punkt

genom  vilken  policys  kunde  bli  överförda  och  från  vilken  information  kunde  samlas.

Överbefolkningsdiskursen  strukturerade  sig  kring   en  överensstämmelse  mellan  hushållets

ekonomi och nationens ekonomi. En del i resonemanget byggde på att individuella familjers

reproduktiva beteende var slösaktigt eftersom de medförde att familjen översteg sina resurser

samtidigt  som  befolkningen  översteg  sina  resurser.  Hodges  diskursiva  framställning  har

många  förtjänster  och  hennes  beskrivning  av  en  internationell  överbefolkningsdiskurs  är

nödvändig för att förklara en eventuell särpräglad svensk familjeplaneringsdiskurs. Ser Alva

Myrdal  och  CK  Sydasiens  överbefolkning  som  ett  globalt  diagnostiskt  verktyg?  Ser  de

fattigdom som effekten av överbefolkning och Indiens befolkningsproblem eller som en del

av deras civilisatoriska efterblivenhet? På vilket sätt använder Alva och CK familjen som en

informationspunkt  och  som  ett  verktyg  för  att  utöva  befolkningskontroll?  Betraktar  de

traditionella  familjemönster  som ett  hinder?  är  frågor  som jag  kommer  att  använda  som

verktyg för att avgöra om det går att uttyda en särpräglad svensk överbefolkningsdiskurs.46 En

kritik mot Hodges är att hon aldrig ställer diskursen i relation till det reella problemen som

43 Hodges, 'Governmentality, Population and the Reproductive Family in Modern India.',  2004 s. 1159.

44 Ibid., s. 1162.

45 Ibid.

46 Ibid.
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mycket demografisk och samhällsvetenskaplig forskning menar att överbefolkning innebär.

Hodges hänvisar aldrig till vad demografiforskningen säger om sambanden mellan ekonomisk

utveckling och minskad befolkning eller vad en befolkningspyramid med skev balans mellan

produktiva och improduktiva delar innebär för produktionen. Inte heller diskuterar Hodges

om det finns något fog för att se fattigdom som en konsekvens av en för hög befolkning i

relation till produktiv markyta. Svaren på dessa analyser reducerar Hodges istället till ”den

senaste  diskursen om sexualitet i Indien”. Diskurser har dessutom en tendens att bortse från

aktörers inflytande på den historiska utvecklingen. För att motverka detta problem använder

jag mig även av ett styrningsmentalitetsperspektiv. 

Styrningsmentalitet

Ett governmentality-, eller styrningsmentalitetperspektiv  ser sociala strukturer som  produkter

som skapas av olika aktörer och perspektivet betonar  att sociala strukturer inte är statiska.47

Mitchell Dean menar att analyser av den styrande makten (government) bör utgå från att den

styrande makten är ett löst sammanhållet kitt av problematiseringar av det förflutna och frågor

kring det förflutna snarare än en enhetlig juridisk politisk filosofi, världssyn eller ideologi.48

Genom  att  använda  begreppet  styrningsmentalitet  kan  inte  staten  tas  för  given  som  ett

oföränderligt ”det” utan ses istället som resultatet av en konstant skiftande relation mellan vad

vi brukar kalla för ”stat” och ”samhälle”.49 Att tillämpa ett styrningsmentalitetsperspektiv på

svenska  biståndsadministrationen  innebär  att  jag  skiljer  olika  nyckelaktörer  från  varandra

istället för att behandla biståndsorganisationen som en sammanhållande helhet. Att ta hänsyn

till  politiska  realiteter  i  det  ceylonesiska  samhället  och  analysera  hur  dessa  påverkar

biståndsadministrationens  politiska  reformer  är  ett  sätt  att  undvika   att  behandla

organisationen som ett oföränderligt ”det” som agerar i ett politiskt vakuum.

47 Patrick Joyce “What is the Social in Social History?” Past & Present,  2010, s. 277.

48 Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, Sage Publication 2010, s. 52-79.

49 Joyce “What is the Social in Social History?” 2010, s. 239.

16



Bakgrund

Malthus och hans kritiker
Om det  finns  en  särpräglad  svensk överbefolkningsdiskurs  är  det  rimligt  att  anta  att  den

grundar  sig  på välfärdsstatens  socialpolitik  och befolkningspolitik.  För  att  förstå  Sveriges

befolkningspolitik  under  1930-  talet  är  det  först  nödvändigt  att  bekanta  sig  med  Thomas

Malthus teorier. Hela befolkningspolitiska debatten under 1800- talet och 1900- talet förhöll

sig till Malthus. I  Kris i befolkningsfrågan  tog   Alva och Gunnar Myrdal själva avstamp  i

Malthus idéer, trots att de var kritiskt inställda till dem.50 Thomas Malthus formulerade sina

teorier i Essay in the principle of population som först publicerades 1798. Malthus uttryckte

en cynism och menade att människor av naturen var ”inert, sluggish, and averse from labour

unlessed  compelled  by  necessity.”  Passionen  mellan  könen  var  statiskt  och  skulle  aldrig

komma att förändras. Malthus baserade sina argument på antagandet att det fanns en fixerad

mängd av resurser.

Ett  annat grundantagande  i  Malthus teori  var att  teknologin enbart  kunde förbättra ett

lands avkastning genom en aritmetiskt progression (1, 2 ,3 ,4) medan befolkningen ökade

genom en exponentiell progression (2, 4, 8, 16).51 Eftersom mat är essentiellt för  överlevnad,

ansåg Malthus att det ojämnt fördelade faktorerna ”mat och befolkning” måste vara i balans.

För de lägre klasserna skulle svårigheten att  överleva vara av avgörande betydelse för att

balansera befolkningen. Den överflödiga befolkningen som producerades skulle helt enkelt dö

ut.  Malthus förespråkade inga metoder för att  reducera befolkningen utan han menade att

naturens egna tyglar skulle hålla befolkningen och födotillgången i balans.52 Enligt Malthus

skulle  befolkningsutvecklingen  kunna  hållas  tillbaka  genom  sedlighet  och  högre

äktenskapsålder men detta var någonting han hade låg tilltro till.53  Nymalthusianismen slog

igenom under andra hälften av 1800- talet och förespråkade preventivmedel i äktenskapet.

Lösningarna  på  att  återbalansera  den  exponentiella  befolkningsutvecklingen  lade

nymalthusianer på detta sätt på nativiteten istället för på mortaliteten. Nymalthusianer  trodde

att  det  fanns  ett  befolkningsoptimum,  helt  sonika  ett  optimalt  befolkningsantal,  där  den

50 Irene Wennemo, Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan : Knut Wicksells och makarna Myrdals 
befolkningsteorier, Stockholm Universitet 1992, s. 4.

51 Wyman, Robert. Lecture February 5, 2009, Yale University., http://oyc.yale.edu/.

52 Paul Harrison, The third revolution: Population, environment and a sustanible world, London: Penguin Books
1993, s. 11.

53 Wennemo, Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan : Knut Wicksells och makarna Myrdals befolkningsteorier, 
1992, s. 6.
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ekonomiska avkastningen skulle vara som högst. Underliggande teorier bakom konceptet var

vinster  genom  arbetsdelning  men  också  Malthus  lag  om  avtagande  avkastning.54 Den

teoretiska motparten till Malthus var Karl Marx. Enligt Marx var det inte ”naturens lagar”

utan  ”kapitalismens  lagar”  som var  orsaken  till  överbefolkning.  Investeringar  i  maskiner

skapade en reservarmé av arbetare som inte kunde försörja sig. Överbefolkningen existerade,

enligt Marx, enbart i relation till det ekonomiska systemet.55 

Kris i befolkningsfrågan och dess förspel
Med sin Kris i befolkningsfrågan  kom makarna Myrdal att helt förändra förutsättningarna för

svensk befolkningspolitik.  Hur såg  den befolkningspolitiska  situationen ut  innan makarna

Myrdals genombrytande skrift? Under slutet av 1800- talet hade bruket av preventivmedel

blivit vanligare. Knut Wicksell  (1856- 1926) var en inflytelserik nationalekonom för sin tid

och han förespråkade nymalthusianska idéer,  om bruk av preventivmedel för att  begränsa

befolkningen, som han bland annat drev genom föreläsningsserier. Förslaget väckte protester

och frågan kom inte att diskuteras på en högre nivå förrän 1910 då riksdagen på moralisk och

religiös grund avisade ett förslag, om att tillåta information om preventivmedel.56 Under 1930-

talet  bekymrade  låga  födelsetal  religiösa  och  konservativa  grupper  och  politiska  partier

definierade problemet som en fråga rörande inget  mindre än det  svenska folkets fortsatta

existens.57 1934 publicerade makarna Myrdal Kris i befolkningsfrågan som kom att förändra

befolkningsdebatten radikalt i riktning mot en pronatalistisk politik och bidrog till en våg av

efterföljande  befolkningspolitiska  och  socialpolitiska  reformer.  Politiseringen  av  hemmets

område tog sig uttryck i  befolkningskommissionens många utredningar  under  1930- talet,

utredningar  som berörde  områden  som sterilisering,  sexualitet  och  barnkrubbor.58 Sverige

reagerade under 1930- talet  signifikant annorlunda på befolkningsfrågan i  jämförelse med

övriga europeiska länder. Istället för repressiva inslag som skulle tvinga befolkningen till ett

ökat  barnafödande  karaktäriserades  befolkningskommissionens  reformer  av  att  förmedla

preventivmedel och ge information om detsamma.  Tanken var att skapa en miljö i vilken

individer skulle förändra sina värderingar och vilja ha fler barn. Under samma period skedde

54 Wennemo, Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan : Knut Wicksells och makarna Myrdals befolkningsteorier, 
1992, s. 6f.

55 Harrison, The third revolution: Population, environment and a sustanible world ,1993, s. 13.

56 Engh, Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand, 2007, s. 137f.

57 Ann-Sofie Kävlemark, More children of better quality?, Uppsala 1980, s. 55.

58 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2010, s. 130.
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en  liberalisering  av  abortlagstiftningen  och  staten  tog  på  sig  ett  visst  ansvar  för  att

tillgängliggöra information om preventiva metoder.  Meningen med detta  var  att  alla  barn

skulle vara önskade vilket gjorde Sverige unikt i avseende att incitament till fler barnafödslar

inte åtföljdes av repressiva metoder mot abort och för födelsekontroll.59

Makarna Myrdals befolkningspolitisk
Vad  kännetecknande  då  Alva  och  Gunnar  Myrdals  befolkningspolitiska  idéer?   Enligt

makarna Myrdal var det inte i antalet människor utan  samhällets sociala organisation som

utgjorde  problemet.  Alva  och  Gunnar  Myrdal  menade  att  det  fanns  tekniskt  kunnande,

naturtillgångar och arbetskraft men att det saknades en planmässig och förnuftig organisation

av produktionen och fördelningen av dess resultat.60  Det fanns inget nära samband mellan

befolkningsnivå  och  levnadsstandard.  Istället  visade  de  en  tilltro  till  den  tekniska

utvecklingens potential. Den nymalthusianska föreställningen om befolkningsoptimum vilade

på idén om att naturkrafterna i huvudsak var  använda och att teknikutvecklingen skulle bli

allt  långsammare.61 Paret  Myrdal  motsatte  sig  den  idén   och  utgick  från  ”den  tekniska

utvecklingens oavbrutet stegrande hastighet” och de påpekade nödvändigheten av en stabilt

växande  befolkning  för  att  kunna  hålla  en  balans  mellan  befolkningens  ”produktiva  och

improduktiva delar”.62 Deras befolkningspolitiska idéer var präglade av tanken att rationalitet

på individnivå kunde ge negativa konsekvenser på samhällsnivå.  Ett rationellt  ekonomiskt

beslut för individen, som exempelvis att minska sitt barnafödande, kunde blir förödande för

nationen.63 

Makarna Myrdals och välfärdspolitikens principer
För  att  kunna  avgöra  affinitet  mellan   Alva  Myrdals  nationella  och  internationella

engagemang i befolkningsfrågor måste vi reda ut vad som kännetecknade hennes ideologiska

principer. Enligt makarna Myrdal saknade den fria ekonomin förmågan att  lösa problemet

med att individens och nationens rationalitet kunde stå stick i stäv. Lösningen låg istället i att

staten, genom en profylaktisk politik, skulle ingripa för att antalet barn skulle bli det som

passade  staten  bäst.  Gunnar  Myrdal  lanserade  begreppet  ”profylaktisk  politik”  i  artikeln

59 Richard Symonds & Michael Carder, The United nations and the population question 1945-1970, 1973, s. 5. 

60 Alva Myrdal & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan,   Stockholm Bonnier 1935, s. 74.

61 Ibid, s. 61.

62 Wennemo, Arbetarrörelsen och befolkningsfrågan : Knut Wicksells och makarna Myrdals befolkningsteorier, 
1992,  s. 13. 

63 Myrdal & Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, 1935, s. 71.
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Socialpolitikens dilemma i  tidskriften  Spectrum 1932. Idén innebar att  preventiva sociala

åtgärder  som  utbildning  och  hälsovård  och  andra  investeringar  i  humant  kapital  var  en

rationell användning av resurser. Staten skulle förhindra problem genom reformer som gjorde

att problemen aldrig uppkom. Detta var ett tankesätt som två år senare genomsyrade  Kris i

befolkningsfrågan.64  Profylaktiska policyförslag om barnbidrag och gratis skollunch skulle

minska kostnaden för individen att agera solidariskt och få individer att fatta de besluten som

var bäst för samhället, samtidigt som det frivilliga föräldraskapet skulle kvarstå. 

Det  frivilliga  föräldraskapet  var  viktigt  för  paret  Myrdal  och  de  menade  att  en  del  i

kvinnans  problematik  var  tvångslagstiftning  som  med  våld  försökte  reglera  kvinnors

barnafödande.65 Samtidigt  menade  Alva  och  Gunnar  Myrdal  att  barnafödandet  innebar

problem som exempelvis kvinnans alienering från arbetslivet.  Yvonne Hirdman påpekar att

Alva  Myrdals  socialpolitiska  experiment  handlade  om  hur  kvinnokönets  dilemma  skulle

lösas.66  En  del  av  hennes  lösning,  som  också  kom  att  karaktärisera  den  svenska

välfärdsstaten, var principen om socialisering av individernas konsumtion istället för statliga

tvångsåtgärder. Detta var en fundamental skillnad gentemot marxismen som förespråkade en

socialisering av produktionen. 1941 skrev Alva Myrdal i Nation and family: “What is needed

in social  policy is  less interest  in philosophizing about power and production,  which is a

complicated problem, and more  interest  in  increasing control  from the consumption side,

which is a comparatively easy task for competent social engineering”.67  Myndigheter och

experter  skulle  styra  konsumtionen  med  hänsyn  till  konsumentens  egna  intressen.”Rätt”

konsumtion skulle ge fördelar och målet Alva Myrdal hade i sikte var att allmän planering

skulle ersätta privat planering på flera samhällsområden.68

Makarna Myrdal kunde realisera sin emancipatoriska reformvilja med hjälp av en idé som

byggde på att myndigheterna besatt det vetenskapliga förnuftet.  Makarna Myrdal, var en del

av ett reformpolitiskt skikt, som eftersträvade att behandla sociala problem genom en prisma

av vetenskaplighet och rationalitet och de ansåg att deras vetenskapliga expertis gav dem rätt

64 Myrdal & Myrdal, Kris i befolkningsfrågan,  1935, s. 205.

65 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2010, s. 108.

66 Ibid s. 108.

67 Alva Myrdal, Nation and family: the Swedish experiment in democratic family and population policy, New 
York Harper 1941, s. 151.

68 Tilton, The Political Theory of Swedish Social Democracy. Through the Welfare State to Socialism,  1991, s. 
162.
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att formulera det normerande ”bordet” för det privata livets ordnande.”69 Yvonne Hirdman

menar att det fanns en paradoxal människosyn hos det reformpolitiska skiktet. Å ena sidan

fanns det en absolut tilltro till att folk var lika förnuftiga som de själva och skulle inse det

riktiga i ordningen som de föreslog. ”Å andra sidan saknades ibland denna tillit: folk var trots

allt inte så kloka, eller hade inte hunnit bli så kloka, är rent av dåraktiga ibland och måste ha

ett högre förnuft som garanterar honom eller henne gentemot sig själv.”70 

Effektivitet som överordnad princip

En annan princip bakom svensk välfärdspolitik var effektivitet. Detta kan illustreras med att

socialpolitiska  reformatorer,  inklusive  paret  Myrdal,  vid  sidan  av  sina  pronatalistiska

principer, gav stöd till tvångssteriliseringslagstiftningen som trädde i kraft 1935.  71   

Samhällsekonomisk  effektivitet  spelade  större  roll  än  rasmysticism  i  det  svenska

steriliseringsprogrammets  utformning.72  Myrdalarnas  Kris  i  befolkningsfrågan placerade

befolkning och familj i en socioekonomisk kontext. De kritiserade ärftlighetsforskningen och

menade att den var begränsad i sin förmåga att kunna förutspå vilka genetiska egenskaper

som fördes vidare. Detta hindrade inte makarna Myrdal från att tala om ”önskvärda” - och

”olämpliga”  föräldrar  och  de  betraktade  sterilisering  av  ovan  nämnda  grupper  som  en

oundviklig  åtgärd.  Argumentationen  handlade  om  att  undvika  att  barn  växte  upp  med

olämpliga föräldrar, inte om huruvida barnen ärvde föräldrarnas egenskaper eller ej.73  Även

sociologen  Gøsta  Esping-Andersen  argumenterar  för  hur  effektivitet  var  den

socialdemokratiska  välfärdsmodellens  grundprincip,  som  motiverade

steriliseringslagstiftningen.  Esping-Andersen  visar  hur  den  socialdemokratiska

välfärdsmodellens profylaktiska socialpolitik och höga generella ersättningsnivåer krävde en

effektiv  användning  av  resurser,  en  kontracyklisk  ekonomisk  politik   och  en  aktiv

arbetsmarknadspolitik.74 

69 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2010, s. 126.

70 Ibid., s. 220.

71 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, “Eugenics in Sweden: Efficient Care”, i Gunnar Broberg och Nils Roll-
Hansen (red.) Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland, 
East Lansing: University of Michigan Press 1996, s. 92f.

72 Broberg & Tydén, “Eugenics in Sweden: Efficient Care”, 1996, s. 97.

73 Myrdal & Myrdal , 1935, Kris i befolkningsfrågan, s. 218- 226.

74 Gøsta Esping-Andersen, The three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press, 1990, s. 1–78.
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Sammanfattningsvis  är  en  profylaktisk  politik,  en  vilja  till  socialisering  av  individers

konsumtion, en utpräglad emancipationssträvan och en syn på myndigheter som bärare av ett

vetenskapligt förnuft och effektivitet som en överordnad princip grundläggande kännetecken

för makarna Myrdals och välfärdsstatens bakomliggande ideologiska principer.  Nästa steg är

att undersöka hur dessa ideologiska principer tog sig i uttryck i Alva Myrdals internationella

arbete för befolkningskontroll.

Alva Myrdal i UNESCO 
Innan jag beskriver Alva Myrdals förhållningssätt till befolkningsfrågan är det nödvändigt att

redogöra för UNESCO  som organisation och det institutionella sammanhang Alva Myrdal

var  en del  av.  När  Alva  Myrdal  påbörjade  sitt  engagemang i  FN:s  utbildningsorgan  låg

organisationen i sin linda. UNESCO etablerades  efter andra världskrigets slut och blev ett

forum för stater och NGO:s att samarbeta inom utbildningens, kulturens och vetenskapens

område.75 UNESCO verkade i likhet med de andra FN- fackorganen självständigt men var

ansvarig  för  att  lämna  informationsrapporter  till  FN:s  ekonomiska  och  sociala  råd.

Generaldirektören för varje fackorgan hade ansvar för ett separat lagstiftande organ med egen

budget och för rekryteringen av egen personal.76 

Organisationen  hävdade  sitt  politiska  oberoende  men  hur  mycket  UNESCO  än

proklamerade sina företags icke-politiska karaktär var organisationen känslig  för kalla krigets

politiska förvecklingar. 77 1948, ett år innan Alva Myrdals chefstillträde, axlade Jaime Torres

Bodet rollen som generaldirektör för UNESCO. Han beskrev UNESCO som sitt ”personal

faith” och dess uppdrag att verka för utbildningens spridande som ett ”great crusade”. 78 USA

uttryckte besvikelse över UNESCOS och generaldirektören Torres Bodets uttalade oberoende.

1949  uttryckte  Bodet  att  han  försökte  ändra  UNESCO  från  att  vara  en  organisation  för

drömmare och idealister och ett  steg i detta var att arbeta för ökade anslag. Torres Bodet

menade att organisationens uppdrag att föra utbildning och vetenskap till ”the forgotten men

and forgotten minds of the world” var ett omöjligt uppdrag på en budget mindre än 8 miljoner

dollar per år.79 Kombinationen av  idealism och att få USA:s ledare att ge UNESCO ökat

75 James P. Sewell, UNESCO and world politics: engaging in International Realtions, Princeton university press
1975, s. 44.

76 Saymonds & Cardner, The united nations and the population question 1945-1970, 1973, s. xii. 

77 Sewell, UNESCO and world politics: engaging in International Realtions, 1975, s. 139.

78 Ibid., s. 142f.

79 Sewell, UNESCO and world politics: engaging in International Realtions, 1975, s. 144.
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budgetanslag visade sig dock vara svårt.80 Stater kom att bli mer villiga att investera i takt med

ett  ökat  statligt  inflytande under  1950- talet.  Under  UNESCO:s tidiga  skede  bestod dock

organisationens representanter av vetenskapsmän, forskare, universitetspresidenter, författare

och  andra  prominenta  personer  inom  vetenskapens,  utbildningens  och  kulturens  område.

Konstitutionen klargjorde att representanterna tjänstgjorde för UNESCO:s vägnar och inte för

de enskilda medlemsländernas.81 Alva Myrdal var inte en representant för Sverige utan var där

på  grund  av  sin  position  inom  vetenskapens  område.  Efter  att  först  ha  engagerat  sig  i

UNESCO blev Alva Myrdal 1949 chef för FN:s avdelning för sociala frågor och 1951 chef för

UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning.82  I sin chefsposition fick Alva Myrdal möjlighet

att   prioritera  projekt  och  med hennes  befolkningspolitiska  profil  är  det  inte  märkligt  att

befolkningsfrågor fick ett stort utrymme på UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning.  I sin

position ska Alva Myrdal känt sig uppmuntrad av sitt uppdrag, på grund av möjligheterna att

kontrollera befolkningstillväxten.83 

80 Sewell, UNESCO and world politics: engaging in International Realtions, 1975, s. 144.

81 Ibid., s. 168.

82 Lars Lindskog, Alva Myrdal : “Förnuftet måste segra!” Lars G. Lindskog samtalar med Alva Myrdal om 
skilda epoker i hennes liv, Stockholm: Sveriges Radio 1986, s. 89.

83 Connely, Fatal Misconception, 2008, s. 145.
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Alva Myrdals initiativ till befolkningskontroll

Befolkningsfrågan i UNESCO
I  UNESCO var  en målsättning  att  överbefolkningsproblemet  skulle  lösas  på  vetenskaplig

grund. Julian Huxley, UNESCO:s förste generaldirektör uttryckte under en generalkonferens i

Paris 1946 att “In the scientific field we have to consider the whole range of pure scienze,

both  natural  and  social[…]”84.  Vetenskapen  skulle  även  gälla  i  befolkningspolitiken  och

experten  skulle  behandla  befolkningsfrågor  utan  några  värdepremisser.  Denna  tilltro  till

vetenskapens  objektivitet  på  politikens  område  delade  Alva  Myrdal,  vilket  också

kännetecknande hennes nationella befolkningspolitik. Social planering under rationell kontroll

var  paret  Myrdals  motto  och  Yvonne  Hirdman  har  visat  hur  idén  om det  vetenskapligt

planerade samhället och vetenskapligt planerade människan under 1940- talet på allvar trädde

in  i  föreställningsvärlden  som det  rätta  sättet  att  föra  politik;  Alva  och  Gunnar  Myrdal

förespråkade  detta  tankesätt  till  fullo.85  Men vad  innebar  en  ”rent  vetenskaplig”  syn  på

överbefolkning i en tid då demografivetenskapen fortfarande var i ett formeringsskede? 

”Den ovetenskapliga demografivetenskapen”
Alva  Myrdals  inledande  engagemang  i  frågan  om överbefolkning  ägde  rum i  en  tid  då

demografiforskningen ännu var i ett tidigt skede. Detta avtecknade sig i populärvetenskapen

där pseudovetenskapliga verk fick genomslag. Under 1930- 60- talen skrevs noveller med

titlar  som  Twilight  of  parenthood  och  Race suicide  som byggde på pseudovetenskapliga

föreställningar.  Att  demografiforskningen ännu var i  ett  tidigt skede framkommer även av

Alva  Myrdals  egna  uttalanden.  Hon  uttryckte  1949  att   demografisk  data  om

befolkningssammansättningar var högst opålitlig.86 Bristen på allomfattande faktakunskaper

försvårade, enligt Alva Myrdal, att dra rationella och konklusiva slutsatser.87 

Demografin växte inte fram som en vetenskaplig disciplin förrän under 1920- 1930- talen.

Sedan Malthus  tid  var  en  spridd  idé  bland allmänheten  att  demografivetenskapen var  ett

område präglat av politiska kontroverser. Demografivetenskapen stod, i jämförelse med andra

samhällsvetenskaper, redan vid dess konstituerande inför ett dilemma. Den verkade inom ett

policyorienterat fält och försökte samtidigt hävda sitt oberoende utan kopplingar till politik.

84 AM. Volym. 405.4.1.7. 001a, Unesco general conference, Tal av J. Huxley, 18 November , 1946. 

85 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2010, s. 83.

86 Alva Myrdal & P. Vincent, Are we too many?, London 1949, s. 9.

87 Ibid., s. 10.
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En utbredd uppfattning bland forskare i fältet var att demografi bara var en metod och ingen

teori.88  Alva Myrdals problematiserande av demografivetenskapen  särskiljer   henne från

andra  samtida  ledande  demografer.  Enligt  henne  var  det  inte  bara  bristande  pålitlig

demografisk data som var ett problem inom demografivetenskapen utan också existensen av

ett förlegat teoretiskt ramverk. 

Alva  Myrdal  menade  att  den  rådande  trenden  i  befolkningsstudier  grundade  sig  på

förenklade malthusianska begrepp och postmalthusianska teorier och mycket tyder på att hon

hade fog för sin kritik. 89   Historikern Dennis Hodgson har visat hur demografivetenskapen

under  sin  formeringsperiod  dominerades  av  aktivister  som  drev  politiska  agendor  och

förespråkade födelsekontroll, eugenik och immigrationsrestriktioner.90 Under sent 1940- och

tidigt 1950- tal förekom det att demografer ignorerade tidigare forskningsresultat för att kunna

förespråka  policyförslag  som legitimerade  interventioner  i  familjers  reproduktiva  beslut.91

Genom  att  acceptera  statlig  finansiering  för  att  bedriva  tillämpad  forskning  var

demografiforskningen tvungen att acceptera utgångspunkter som inte alltid stämde överens

med  vetenskapliga  normer.  John  Kanter  som var  president  för  Population  Association  of

America (PPA) har uttryckt "Few of us made more than mild protest as the profession was

borne to prominence on a Malthusian tide of alarm.  In this war against rapid population

growth,  truth often fell  before expediency.  The problem was presented  in  over-simplified

terms, as were the solutions."92 Kriget mot befolkningstillväxten var dessutom en del av kalla

krigets politik.  En av de mest inflytelserika personerna bakom USA:s strategi att använda

befolkning  som  ett  verktyg  för  att  utöva  styre  var  Frank  Notestein.  Notestein  var  en

nyckelfigur i att institutionalisera  amerikanska befolkningsstudier och han arbetade för det

inflytelserika  Princeton  projektet.  1944  uttalade  Notestein  varför  befolkningspolitik  är

nödvändig för USA:s globala dominans. Argumentationen gick ut på att överbefolkning utan

modernisering skulle alienera befolkningen som konsumenter och riskera att de vände sig till

88 Susan Greenhalgh, ‘The Social Construction of Population Science: An Intellectual, Institutional, and 
Political History of Twentieth-Century Demography’ in Comparative Studies in Society and History vol.
38, no. 1 (1996), s. 26-66.

89 A Myrdal & Vincent, Are we too many?, 1949, s. 10.

90 Se Hodgons  "Demography as social science and policy science," Population and Development Review 9, no.
1 (1983) och "The ideological origins of the Population As- sociation of America," Population and Development 
Review 17, no. 1 1991.

91 Greenhalgh, ‘The Social Construction of Population Science: An Intellectual, Institutional, and Political
History of Twentieth-Century Demography’, 1996 s. 26-66..

92 Ibid.
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kommunismen.93 Demografers engagemang i befolkningskontroll innebar en förändrad teori,

som inte grundande sig på ny empirisk data.94 

Ett  rimligt antagande är att  Alva Myrdal i  UNESCO kunde vara mer oberoende än de

ledande  amerikanska  demograferna,  vars  forskningsprojekt  var  sammanknutna  med  den

amerikanska utrikespolitiken. Julian Huxley hade varit pådrivande i UNESCO- konferensen

beslut att föreslå ”Food and population” som ledande diskussionsämne inom medlemsstaterna

för  året  1949.95 Tre  av  UNESCO:s  uppgifter  var  att  kommunicera  idéer,  förbereda

komparativa studier och påverka allmänheten direkt genom att skriva pamfletter och böcker96.

1949  fick  Alva  Myrdal  ansvaret  att  skriva  Are  we  to  many? i  serien  Food  &  People.

Demografen  Dr.  P Vincent  var  visserligen  medförfattare  men  Alva  Myrdal  var  ansvarig

utgivare. Skriften är  ett  uttryck för hennes förmåga att  syntetisera i  generella  akademiska

frågor och skapa en empirisk grundad men mer visionär diskurs än den som funnits tidigare,

vilket är en av Alva Myrdals förmågor som sociologen Stina E. Lyon uppmärksammat i andra

sammanhang.97 I  det här fallet  handlade det om att  etablera en ny förståelse av begreppet

överbefolkning.

Ett förlegat malthusianskt språkbruk
Alva  Myrdals  vilja  till  att  behandla  befolkningsproblematiken  ”genom  en  prisma  av

vetenskaplighet och rationalitet” genomsyrar pamfletten  Are we to many?. Hon uttryckte en

aversion mot slutsatser som saknade förankring i en vetenskaplig metodologi och gick till

frontalangrepp  mot  demografiforskningens  befintliga  begreppsapparat.  Hon  menade  att

demografivetenskapen saknade ett passande teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket såg

hon  som  förlegat  och  menade  att  begrepp  som  befolkning,  överbefolkning och

befolkningstryck var  färgade  av  en  malthusiansk  problembeskrivning.  Ett  tecken  på

malthusianska  problembeskrivningens  popularitet  och  att  Alva  Myrdals  kritik  inte  var

grundlös  är  att  Thompson  och  Notestein,  båda  ledande  demografer  för  sin  generation,

använde sig av en malthusiansk problembeskrivning.98 Malthusianismen hade Alva Myrdal

redan kritiserat i Kris i befolkningsfrågan.  Malthus misstog sig genom att inte ta variabeln tid

93 Hodges, 'Governmentality, Population and the Reproductive Family in Modern India.'  2004, s. 1161.

94 Scretzer ”The Idea of Demographic Transition and the Study of Fertility Change: A Critical Intellectual 
History”,1993, s. 661.

95 Saymonds & Gardner, The united nations and the population question 1945-1970,  1973, s. 54. 

96 AM. Volym. 405.4.1.7. 001a: Unesco general conference, November 18, 1946.

97 E. Stina Lyon, ”Kvinnor skriver om kvinnors dilemma: Alva Myrdals och Viola Kleins Kvinnans två roller”, i
Arbetarhistoria. (2003  nr 106/107),  s. 20-29.
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i beaktande. Med tiden har tekniken utvecklats på ett sätt,  som Malthus inte förutsåg, och

utvecklingen medförde, enligt Alva Myrdal, att även mat ökat exponentiellt. Ett vetenskapligt

misstag  vad  gäller  hanteringen  av  befolkningsfrågan   är  enligt  Alva  Myrdal  en  stor

underskattning av den tekniska utvecklingen som ligger framför oss,  ”a  lack of imagination”,

för att  låna hennes eget uttryck.99 Men det är  inte bara felaktiga framtidsförutsägelser om

teknikens potential som hon baserade sin kritik på. Genom empiriska exempel lyfte hon fram

brister i demografivetenskapens  begreppsapparat. 

Alva  Myrdal  menade  att  termen  befolkning  var  fiktiv  och  farlig  och  kunde  förleda

vetenskapsmannen.  När  forskare  använde  begreppet  befolkning  som  en  simpel  kvantitet

bortsåg  de  från  befolkningars  komplexa  sammansättningar  av  kön,  ålder,  hälsa  och  att

befolkningen  är  fördelad  på  olika  familjer  som  är  spridda  över  regioner  med  speciella

karaktäristika vad gäller utbildning, religion och moral.100 Hon menade att detta tydliggjorde

att det inte fanns någon enkel lag som reglerade relationen mellan befolkning och medel för

överlevnad.  Resurs  är  ytterligare  en  term  som  Alva  Myrdal  problematiserar  genom  att

poängtera  att  det  inte  finns  någon enkel  relation mellan mat  och  tillgänglig odlingsmark.

Marken kan användas till att framställa andra produkter än mat och den tekniska kunskapen

som inte ännu är  utvecklad måste  tas med i  beräkningen av ett  lands resurser,  vilket gör

begreppet komplext.101  Komplexiteten i begreppen resurser och befolkning är, enligt henne,

imperativet till att förkasta den gamla populära teorin om lagbundenhet mellan befolkning och

resurser för uppehälle.102 Alva Myrdals förhållningssätt  till  överbefolkning kommer fram i

hennes vilja till att skapa ett värdefritt teoretiskt ramverk, vilket hon menar är grunden för en

rationell befolkningspolitik. Hennes förslag för en rationell befolkningspolitik tar avstamp i

hennes kritik av ”befolkningens ideala storlek”, det så kallade ”population optimum”, som var

ett centralt begrepp inom demografivetenskapen. 

”The basic flaw in this whole idea of a ”population optimum” is that it should be scientifically possible to

prove that one type of life or any one size of population is in any absolute sense better than another. This

98 Se exempelvis Frank W. Notesteins, "Problems of policy in relation to areas of heavy population pressure" 
Milbank Memorial Fund Quarterly 22, no. 4 (1944). I titeln används begreppet ”population pressure”, vilket är 
en del av av den malthusiankt präglade begreppsapparaten Alva Myrdal kritiserar.

99 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?, 1949, s. 13.

100 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?, 1949, s. 10.

101 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?,   London 1949, s. 11.

102 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?,  London 1949, s. 12.
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theory, that science has to ascertain not only facts but also values, is completely shattered by modern

critical thinking.”103   

Alva  Myrdal  ställer  sig  frågande  till  hur  man  med  säkerhet  kan  fastslå  vad  som  är

befolkningens  ideala  storlek,  vilket  är  ett  resonemang  hon  också  för  i  Kris  i

befolkningsfrågan. 

En ny begreppsapparat
Alva  Myrdals  kritik  mynnar  ut  i  att  demografiforskningen  behöver  ett  mer  dynamiskt

förhållningssätt till överbefolkning. Man ska diskutera den optimala åldersdistributionen och

den  optimala  variationsrytmen  istället  för  att  tala  om  överbefolkning  i  absoluta  tal.  En

nyansering  av  den  optimala  befolkningen  öppnar  dörrarna  för  en  ”sensitive  population

policy”, för att låna hennes uttryck.104 Alva Myrdal menade att det är viktigt att fokusera på

familjestrukturen  och  beskriver  två  olika  system:  ”demografisk  befolkningspolicy”  och

”sociologisk  befolkningspolicy”  där  hon  föredrar  den  senare.  Den  demografiska

befolkningspolicyn  försöker  påverka  befolkningsutvecklingen  direkt  genom  exempelvis

tidigare  äktenskap  och  uppmuntran  till  ökad  fertilitet.  Detta  medan  den  sociologiska

befolkningspolicyn betonar att familjemönster tar plats inom en specifik kultur och policyn

uppmärksammar  hindren  som står  i  vägen  för  unga  att  gifta  sig.  Den  intresserar  sig  för

mönstren för arbete och rekreation och familjers upplevda svårigheter av att ha barn. Alva

Myrdal menar att befolkningspolitiken borde utarbetas i relation till de skilda lokala villkoren

där befolkningsexperterna tar hänsyn till den demografiska och den sociala situationen innan

de bestämmer lämpliga reformer. ”A population policy for India, planned simply to introduce

family regulation would be strangeley of the mark. In order to achieve any real improvement,

the whole social fabric of India has to be taken account.”105 Citatet illustrerar Alva Myrdals

idéer  om  hur  en  framgångsrik  befolkningspolitik  förutsätter  utvecklade  sociologiska

kunskaper. 

Denna kritiska genomgång av den demografiska begreppsapparaten får konsekvenser för

Alva Myrdals förståelse av över- och underbefolkning. Det är inte möjligt att avgöra om ett

land  är  över-  eller  underbefolkat  beroende  på  vilken  sida  det  hamnar  på  av  ”population

optimum”. Samtidigt har begreppet ”maximal befolkning” en definitiv mening när det handlar

103 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?,  London 1949, s. 11.

104 AM. 405.4.1.7.2: Plans for pamphlet on population, 1948. 

105 AM. 405.4.1.7.2: Plans for pamphlet on population, 1948. 
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om extrema regioner  som är  så  tätbefolkade  att  fattigdom framstår  som oundviklig.  Hon

menade  att  ett  minskat  befolkningsantal  inte  nödvändigtvis  innebar  en  minskad

överbefolkning. ”Here we have a new and somewhat more reasonable interpretation of what

overpopulation is: the operative factors is again not the size of the population but the rate of

increace.”106 Hennes resonemang bygger på att överbefolkning istället för att mätas i relation

till ett absolut tal bör mätas i relation till hastigheten i befolkningsökningen och hur stor andel

av resurserna som går till barn. Många barn innebär att en större andel av resurserna går till att

föda personer som inte är delaktiga i produktionen, det vill säga en hög ”child dependency

rate” och en befolkningssammansättning i obalans, vilket i sin tur kan resultera i fattigdom.107

Alva Myrdals resonemang faller inom ramen för Annika Bergs beskrivning av hur rörelsen för

befolkningskontroll menade att fattigdom och underutveckling måste angripas från flera håll

samtidigt.108 I vilken omfattning uppfattade Alva Myrdal överbefolkning som ett problem?

Är världen överbefolkad?
Frågan om världen är överbefolkad, menar Alva Myrdal, var en dåligt formulerad fråga när

man inte har någon klar idé om vad överbefolkning betyder.109 Här finns det en motsättning

mellan överbefolkningsdiskursen, som Sarah Hodges beskriver, där  befolkning går från att

vara ett diagnostiskt verktyg för nationen till att bli ett diagnostiskt verktyg för världen och

den begreppsapparat som Alva Myrdal använde. Alva Myrdal menade att det var fel att se

världen som en homogen enhet. Materiella, politiska, ekonomiska, moraliska och språkliga

barriärer förhindrade migration och hindrade människor att få lika tillgång till resurser. Hon

menade att detta hindrade befolkningsproblemet från att bli globalt och att det är anledningen

till  att  underbefolkade  och  överbefolkade  länder  kan  existera  sida  vid  sida.110

Befolkningskontroll kunde enligt Alva Myrdal vara nödvändig för att minska fattigdomen i

vissa områden, men huruvida området var överbefolkat eller inte kunde man veta först efter

omfattande  demografiska  studier.  Istället  för  att  måla  upp  bilden  av  en  tidvattenvåg  av

mörkhyade  som  sveper  över  världen  målar  hon  upp  en  komplex  problembild  där

befolkningssammansättningen,  snarare  än  absoluta  befolkningstal  i  sig,  är  en  viktig

106 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?, 1949, s. 18.

107 A. Myrdal, “World action against social ills” i The annals of the American academy of political and social 
science 264 (1949), s. 98-105.

108 Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family 
Planning in Postindependence India”, 2010, s. 305.

109 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?, 1949, s. 24.

110 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?, 1949, s. 25.
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komponent  av  problemet  fattigdom. I  jämförelse  med  andra  ledande  demografer

underminerade hon problemet överbefolkning istället för att propagera för att överbefolkning

var en global risk. Enligt hennes beräkningar var världen långt ifrån sin maximala befolkning

och när  hon väl  använde begreppet  befolkning som ett  globalt  diagnostiskt  verktyg,  med

reservation  för   metodologiska  problem,  är  prognosen  god.  Hennes  kritik  av

demografiforskningens begreppsapparat och hennes förslag på ett flexibelt förhållningssätt till

överbefolkning banade vägen för det hon kallar en rationell befolkningspolitik.

En rationell befolkningspolitik
Vad kännetecknar  då  Alva  Myrdals  rationella  befolkningspolitik?  Det  första  steget  är  att

acceptera en statlig planering; Överbefolkning löser sig inte genom laissez-faire. Här ser vi

samma resonemang som paret Myrdal driver i Kris i befolkningsfrågan och som bygger på att

ett  rationellt  beslut  för  individen  inte  behöver  vara  ett  rationellt  beslut  för  nationen.111

Befolkningsutvecklingen  är  någonting  som  staten  måste  försöka  styra.  Hon  konstaterar:

”Planning for resources without planning for population may lead matter wildly astray”.112

Alva Myrdal  menar  dock att  beslutet  att  ha barn i  första  hand ligger  hos individen.  Den

socialpolitiska principen om att familjer ska ha rätt att välja antalet barn de vill och att alla ska

vara  önskade barn  återkommer  i  hennes  argumentation  i  både  svenskt  och  internationellt

sammanhang under 1930- 1960- talen.113   

Men analysen byggde på  en  viktig  reservation:  “But  the fact  that  these  individuals  aggregate into a

population is a concern of society. However much freedom the individual claim and are able to retain,

they are dependent on the social conditions which governs the state of health, length of life, streams of

migration, and which also reflect themselves in certain patterns regarding the the age of marriage, size of

families and other traditions of importance for population trends.” 114  

Staten har ett ansvar att se till att individen fattade rationella beslut för staten. Samtidigt var

Alva Myrdal kritisk till statliga tvångsåtgärder. Hon kritiserade  religiösa och nationalistiska

grupper som  förespråkade vikten av barnafödande på ett för direkt och för tvingande sätt.

111 Myrdal & Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, 1935, s. 71.

112 A. Myrdal & P. Vincent, Are we to many?,  1949, s. 38.

113 Se A. & G. Myrdal, 1935, A Myrdal & P. Vincent, 1949, s. 38, ARAB,  A Myrdal “A scientific approach to 

international welfare A Myrdal, “A scientific approach to international welfare,” in Alva Myrdal, Arthur J. 
Altmeyer and Dean Rusk, Amercas role in international welfare, New York: Coloumbia University press 1955, 
s. 29 och Alva Myrdal, “Family planning and family welfare,” (Dec 1959),  AM, 44.303. 

114 A Myrdal & P. Vincent, Are we to many?,  1949,  s. 42.
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Hon var  skeptisk till  direkt propaganda som gick ut på att  tvinga familjer  att  minska sitt

barnafödande och hon ansåg att tvångsmässiga metoder var ineffektiva för att implementera

politiska beslut.115 

Här  går  det  att  skönja  samma  socialpolitiska  principer  som låg  bakom paret  Myrdals

reformer i den svenska befolkningsfrågan. Trots Sveriges låga födelsetal under 1930- talet var

det aldrig aktuellt för makarna Myrdal att föreslå ett förbud mot preventivmedel. Ett förbud

skulle vara ineffektivt och dessutom vara ett ingrepp på individens beslutsfattande vilket var

en del  av ”kvinnokönets dilemma”.116 Alva Myrdal föredrog andra metoder. Som ambassadör

i Indien uppmuntrade hon den indiska kvinnoeliten  att arbeta för att förbättra sina fattiga

systrars hälsa och levnadsvillkor. Hon förespråkade utbildning och hälsa för sin egen skull

men menade samtidigt att kvinnor som utbildade sig skulle föredra att ha färre barn.117 Även

när  det  gäller  frågan om befolkningskontroll  föredrog Alva Myrdal  att  rikta  in  sig  på att

förändra individens preferenser. Det är kombinationen av bristande effektivitet och övergrepp

på friheten som gör att Alva Myrdal ser sterilisering som olämplig metod för att begränsa

befolkningen. 

Alva Myrdal - en kritisk motkraft
Det  framkommer  tydligt  att  Alva  Myrdal  använde  sin  chefsposition  för  att  kritisera

demografivetenskapens  begreppsapparat  och  för  att  etablera  sin  egen  förståelse  av

överbefolkning. Detta gör hon genom att kritisera andra befolkningsexperter som verkar inom

UNESCO: s fält, vilket jag redogjort för. Historikern Matthew Connelly har visat hur många

av demografivetenskapens grundare var ideologiskt övertygade malthusianer och att rasliga

doktriner färgade deras akademiska arbeten.   Demografen Warren S Thompson, som var först

med att utveckla begreppet  demografiska transitionen i American Journal of sociology 1929,

var malthusianskt  präglad i  sin syn på befolkningstillväxt och såg en fara i  att  en snabbt

växande  befolkning  skulle  få  kvalitativa  komplikationer  och  att  en  expanderande

befolkningsmassa skulle  dränka den delen av mänskligheten som var mest  fritänkande.118.

Thompson hade i sällskap av andra ledande demografer, däribland Frank Notestein, Kingsley

Davis och Irene Taueber som oroade sig för att en snabb befolkningstillväxt skulle hämma

115 A Myrdal & P, Vincent, Are we to many?,  1949, s. 42.

116 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2010, s. 108.

117 Sodra R Herman, “Solidarity Abroad: Alva Myrdal´s Campaign for the developing nations” i Peter 
Wallensteen (red) “Alva Myrdal in International affairs”, Uppsala University 2002.

118 Matthew Connelly, ‘Population Control is History: New Perspectives on the International
Campaign to Limit Population Growth’, in Comparative Studies in Society and History 2003, s. 635.
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den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder och deras farhågor färgade deras vetenskapliga

arbeten.119 

Thompson  föreslog  en  UNESCO-  studie  på  tematiken  ”befolkningskontroll  och

internationella spänningar” där studieförslaget byggde på att fastslå ett givet landområde med

en fixerad  teknologi  för  att  sedan vetenskapligt  undersöka områdets  optimala  befolkning.

Thompson menade att en sådan studie skulle kunna ge förståelse för hur spänningar, som krig

och migration, kunde minska genom att befolkningen höll sig inom ett angivet gränsvärde.120

Thompsons intresse  var  inte  nydanande utan  diskussioner  om levnadsutrymme hade varit

frekvent förekommande  i internationella sammanhang under första halvan av 1900- talet.121

Befolkningsdensiteten  i  relation  till  resurser  skiljer  sig  mellan  länder  och  idén  om

befolkningsspänningar  byggde   på  att  det  fanns  en  kraft  eller  ett  tryck  som  skapade

förflyttning i form av migration eller krig om relationen mellan befolkning och resurser var

ogynnsam. I  Thompsons förslag syntes varken Alva Myrdals  teknikoptimism eller  hennes

kritik av begreppet befolkningstryck. Istället menade Thompson att befolkningskontroll var

nödvändig för att komma till rätta med spänningarna som befolkningstrycket skapade.122 

Studien  skedde  i  samverkan  med  den  amerikanska  filantropiska  organisationen  ”The

Carneige edowment for international peace” och projektet gick under namnet ”The tension

project”. ”The tension project”  gick ut på att använda resurser av utbildning och vetenskap

för att motverka krig och arbeta för fred, vilket också är var en av UNESCO:s huvudsakliga

uppgifter.  Redan  1946  under  UNESCO:s  första  generalkonferens  hade  den

socialvetenskapliga  kommissionen  utarbetat  riktlinjerna  för  projektet  ”Tensions  crucial  to

peace”123. I projektets första  rapport  gav experter sin syn på hur aggressiv nationalism kunde

övergå till internationell förståelse och projektets andra rapport  var en summering av vad

beteendevetenskapen visste om spänningar som påverkade internationell förståelse.  Projektet

syftade  till  att  verka  för  internationell  förståelse  och  fred  genom  att  kartlägga  sociala

119 Connelly,  “Population Control is History: New Perspectives on the International
Campaign to Limit Population Growth”, 2003, s. 634.

120 AM. 405.4.1.7.2: Brev från Thomspon till AM, 19 oktober 1948.

121 Symond & Gardner, 1973, s. 11. 

122 AM. 405.4.1.7.2: Brev från Thomspon till AM, 19 oktober 1948.

123 Unesco. Statement Concerning the Unesco tension project 1949-53. Unesdoc.unesco.org.
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spänningar  för  att  sedan göra  sig  av med dem.124 Alva Myrdal  var  dock kritisk till  ”The

tension projects” ideologiska prägel och var inte rädd för att kritisera projektet.

I ett brev till dr Howard Wilson efterfrågar Alva Myrdal mer guidning angående vad ”The

tension  project”  egentligen  arbetar  med  och  påpekar  vikten  av  att  isolera  variabeln

befolkningsfaktorn för att kunna sätta den i relation till diverse spänningar som exempelvis

migration. Alva Myrdal skriver: 

”We should not just serve as a group of ”poulation guys” treating certain problems on the outskirts of the

Tension project, but that some quite general aspect of the problems belonging to that project needed to be

treated in a free way by a more independent group- not only certain moot points in population.125 

Hon var kritisk till  att  projektet  var präglat  av förutfattade meningar där slutsatsen,  att

överbefolkningen var orsaken till spänningarna som projektet avsåg att minska, var bestämd

på förhand   Alva Myrdals kommentarer verkar ha fallit i god jord för den 22 december 1948

blev  hon  tillfrågad  av  Carneige  att  publicera  ett  kapitel  i  ämnet  ”Population  ideologies,

attitudes and policies as factors in international affairs”.126 

Alva  Myrdal  kritiserade  även  UNESCO:s  generalsekreterare  Julian  Huxley  för  att

överdriva orsakssambandet mellan nationalism och överbefolkning. Huxley var dedikerad att

kontrollera befolkningstillväxten på grund av de bestående skador den skulle innebära för den

mänskliga  miljön  och  därmed  minskad  kvalité  för  mänskligt  liv.127 Samband  mellan

nationalism  och  överbefolkning  bör  vara  slutsatsen  snarare  än  startpunkten  för

undersökningen. ”By buildning up the attack on the supposed villian of state manoeuvred

expansionism, he turns the uncritical reader against population increase as such”.128 Kritiken

riktade sig mot Huxleys  användning av en föråldrad Malthusianism som uttryckte idéer om

att  befolkningstillväxt  hotade  att  konsumera  världens  tillgängliga  resurser.  Huxley

överbetonade,  enligt  Alva  Myrdal,  betydelsen  av  befolkningens  storlek.  Hon  å  sin  sida

påpekade, i linje med marxistisk argumentation, att befolkningen inte enbart är konsumenter

utan även producenter. Att förklara krig som en kausal följd av befolkningsökning var enligt

124 UNESCO. Unesco/SS/4. 13 November 1951. Unesdoc.unesco.org. 

125 AM. 405.4.1.7.2: Brev från AM till Dr Howard Wilson, 11 November  1948.

126 AM. 405.4.1.7.2: Brev från Carnige Endowmement till AM, 22 december 1948.  

127 Symonds & Gardner, The united nations and the population question 1945-1970, 1973, s. 53.

128 AM. 405.4.1.7.2: Brev från AM till Dr Bronowski, 14 oktober 1948. 
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Alva Myrdal obsolet och hennes slutgiltiga omdöme var att Huxleys text inte ens lämpade sig

som en introduktion till en befolkningsdebatt.129

Etablerandet av ett nytt forskningsfält
Under  1950-  talet  fortsatte  Alva  Myrdal  att  använda  sin  position  till  att  fokusera  på

befolkningssammansättning  och  sociologisk  befolkningspolitik.  1951  blev  hon  chef  för

UNESCOS:  socialvetenskapliga  avdelning.  I  samband  med  att  hon  tackade  ja  till  posten

ställde hon krav. I ett brev till generalsekreterare Jaime Torres Bodet skriver Alva Myrdal: “I

should be used for making a general evaluation of the social role of other UNESCO and

ECOSOC activities.”130 Uttalandet tyder på att Alva Myrdal arbetade för att den sociologiska

befolkningspolicyn  skulle  få  en  framträdande  plats.  Under  första  halvan  av  1950-  talet

arbetade hon för att socialvetenskapen skulle definiera den önskvärda befolkningspolitiken

och hon deltog i etableringen av forskningsfältet ”family living studies” där en uppgift var att

utveckla  utvärderingstekniker  som  kunde  användas  av  både  nationella  regeringar  och

internationella  befolkningsexperter. 131 Sarah  Hodges påpekande om att  den  tredje  fasen  i

Indiens  diskursiva  historia  kännetecknades  av  både  en  global  och  nationell

befolkningskontroll hade inte kunnat illustreras tydligare.

Under  den  tredje  världskongressen  i  sociologi  1951  kände  Alva  Myrdal  tilltro  till

vetenskapens  möjligheter  att  avgöra  huruvida  länder  var  överbefolkade  eller  inte.

Befolkningsvetenskapen hade utvecklats sedan hon skrev  Are we to many? två år tidigare.

Hon skriver “It can be safely asserted that now in the 1950’s we have reached a level where,

due  to  the  systematic  collection  and  scientific  analysis  of  data,  human society has  at  its

command a body of knowledge about the massive phenomena of population change which

might even be considered sufficient for aiding policy or at least for influencing the general

direction of political thinking”132 och ”The scientific tools have been sharpened so as to allow

a quite elegeantly precise measuring of how this process (demografiska transitionen) evolves

in  each  individual  country.”133 Citatet  visar  att  Alva  Myrdal  använde  den  demografiska

transitionen som en förutsägande modell  och  inte  som en historisk beskrivning.  Hon var

129 AM. 405.4.1.7.2: Brev från AM till Dr Bronowski, 14 oktober 1948. 

130 AM 4.1.07. 006: Brev från AM till Jaime Torres Bodet, 17 april 1950.

131 AM 4.1.07. 006:  I ett brev till M. Réne Maheu (assistant director- general) kritiserar Alva öppningstalet på 
ECOSOC: se lösa papper.

132Alva Myrdal, “Population trends in densely populated areas (reprinted from proceedings of the american 

philosophical society”, vol 95, no 1, 1951: Transaction of the third world congress of sociology.
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vidare av uppfattningen att både mortalitet och fertilitet reducerades i takt med ekonomins

utveckling,  vilket  skiljer  henne  från  ledande  samtida  demografer  som  under  1950-  talet

förändrade sina teoretiska utgångspunkter till det motsatta; att minskad fertilitet kan leda till

ekonomisk utveckling. Oavsett demografiska transitionsteorins innehåll, har Hodges påpekat,

att teorin sammankopplade fertilitet och reproduktiva mönster med nationell framgång. Detta

gör  sig  även  gällande  i  Alva  Myrdals  resonemang.  Hon  menade  att  första  skedet  i

familjeplaneringsprojekten var att utveckla en ny vetenskap som hon benämnde  ”scientific

studies of family problems”. Hon satte förhoppning till framväxten av en ny typ av familj. I

framtiden ” […]it could well be discerned a new family, organised more appropriately around

the personalized family values which might come unscatched if not actually enhanced through

the  period  of  reorganization.  Such  a  family  may  well  reach  a  new  kind  of  harmony.”

Uttalandet  påminner  om  demografiska  transitionens  ursprungliga  formulering  och  ser

förändringar i fertilitet som ett led i en större kulturell förändring. En tillgång på reproduktiva

medel skulle inte vara nog för att minska fertiliteten. Samtidigt visar uttalandet implicit att

Alva  Myrdal  såg  traditionella  familjemönster  som  ett  hot.  Vidskepelse  som  religionen

erbjuder  menade hon vara ett  hot  mot  utvecklingen och i  förlängningen ett  hot mot livet

självt.134

Alva Myrdal menade att dödstalet i tredje världen skulle komma att minska snabbt på grund

av en ökad statlig planering och hon förespråkade att  födelsetalet  skulle genomgå samma

minskning. Enligt hennes resonemang var det onödigt att  vänta på att kurvorna skulle matcha

varandra;  Den  vetenskapliga  kunskapen  fanns  tillgänglig  och  var  en  passande  guide  för

befolkningspolicy.135 Att tillämpa befolkningskontroll var, enligt Alva Myrdals resonemang,

en social handling som influerade förutsättningarna för hela familjelivet och därför ansåg hon

att  det  vara  nödvändigt  med  en   detaljerad  kunskap  på  många  områden  innan

befolkningskontrollen tillämpades, vilket medförde att experten skulle fortsätta ställa frågor

snarare än att ge svar. Med andra ord uppmuntrade Alva Myrdals syn på befolkningskontroll

experten  att hämta mer information om familjeliv och familjemönster. 

133 A. Myrdal, “Population trends in densely populated areas (reprinted from proceedings of the american 
philosophical society”,  1951. 

134 Sodra R Herman, “Solidarity Abroad: Alva Myrdal´s Campaign for the developing nations” i Peter 
Wallensteen “Alva Myrdal in International affairs, Uppsala University 2002; citerar Margit Vinberg “Intervju för
Idun-veckojournalen” (April 1965).

135 A. Myrdal, “Population trends in densely populated areas (reprinted from proceedings of the american 
philosophical society”, 1951.
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Förkastade prognoser men ståndaktiga principer
Alva Myrdals åsikter genomgick en förändring som blev tydlig under 1950- talet. 1953 heter

det att befolkningsfaktorn är “[…]the most vioently unbalancing of all factors[…]” och att

den har ”[…] been brought under toreable control”136. Under mitten av 1950- talet, året innan

Alva Myrdal  blev utsedd till  ambassadör i  Indien,  höll  hon en föreläsningsserie på Clark

University i London.   Osäkerheten rörande huruvida överbefolkningen ens var ett problem,

som hon gav uttryck för under 1940- talet,  är  helt  borta.  Under 1950- talet  menade hon

istället att det borde vara obligatoriskt i socialt avancerade samhällen att studera och publicera

kostnaden för barn och vilken minskning av levnadsstandarden som barnen skapar.137 Hennes

förändrade åsikter speglar vad historikerna Richard Symonds och Michael Gardner beskrev

som den generella  trenden under  1950- talet,  nämligen ett  långsamt uppvaknande till  det

faktum att  världens  befolkning  växte  i  en  hastighet  utan  historiskt  motstycke.  I  världens

underutvecklade regioner  växte befolkningstillväxten från 1 procent  per  år  1940 till  till  2

procent per år 1960.138 

I sin föreläsningsserie utvecklar Alva Myrdal principerna för befolkningskontroll. Den indiska

befolkningen skulle genom utbildning lära sig det objektivt fördelaktiga med att ha mindre

familjer. Hennes modell för befolkningskontroll grundade sig på en positivt verkande spiral.

Hon menade att de verkligt överbefolkade länderna hade en unik problembild som skilde sig

från västs erfarenheter av den demografiska transitionen.139 Hennes förslag för att råda bot på

överbefolkningen var investeringar i hälsa och utbildning. En mer långlivad befolkning skulle,

enligt  hennes  resonemang,  göra  andra  investeringar  i  befolkningen  mer  effektiva  vilket  i

förlängningen  skulle  förändra  befolkningens  psykologi.  När  barnen  överlevde  skulle  inte

föräldrarna känna sig lika benägna att skaffa fler barn.  

Alva  Myrdal  argumenterade  dessutom  för  att  hälsokliniker  lade  grunden  för

födelsekontroll och att inget var mer effektivt för befolkningskontroll än ett utbrett nätverk av

hälsokliniker. Hon menade att nyförlösta mödrar var som mest mottagliga för idéer om ”Wiser

spacing of children”. Familjeplaneringsarbetarna skulle  övertyga mödrarna med argumenten

136 A. Myrdal, “A scientific approach to international welfare”,   1955 s. 23.

137 AM 4.1.07.11: Lecture, The interplay of factors in the development world”, 17 oktober 1955.

138 Symonds & Cardner, The united nations and the population question 1945-1970, 1973, s.  xiv.

139 AM 4.1.07.11: Lecture, The role of health and education in the process of development: Health Clarc 
lectures at the London school of hygiene and tropical medicine; university of London, 1955- 10- 17- 21.
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att ett minskat barnafödande var det bästa för deras egen hälsa och för det nyförlöste barnets

framtid.140 Hennes  resonemang  byggde  på  en  profylaktisk  politik  som  skulle  förebygga

problemen innan de uppkom; samma princip som låg bakom välfärdsstatens reformer. Alva

Myrdal  ställde  sig  skeptisk  till  rörelser  för  födelsekontroll  som  inte  inkorporerade

befolkningskontroll i ett arbete för hälsa och utbildning; 

I am doubtful about the efficiency of, and even the moral justification for, special movements to convert

the peoples ideology, to a pattern of birth control. The whole question takes on a very different hue if the

doctors, the midwifes and the nurses become agents willing to advise families to the optimum situation in

wich they can bear and reer children.”141 

Uttalandet  är  intressant  av  två  anledningar.  För  det  första  motsätter  sig  Alva  Myrdal

tvångsmässiga metoder, trots att hon i rapporter och prognoser under 1950- talet gett uttryck

för överbefolkningen som ett eskalerande problem. För det andra visar uttalandet   tilltro till

den  värdeneutrala  medicinska  expertisen   vilken,  enligt  henne,  har  legitimitet  att  avråda

familjer till födelse och fostran av barn. En av Alva Myrdals målsättningar är ett långt och

hälsosamt liv för de redan födda och en reduktion av dem ”just given life to get wasted”.142

Här  sviktar  hon  på  sin  värdeneutralitet.  Begreppet  optimal  befolkning  har  hon  tidigare

problematiserat  med  att  optimala  förutsättningar  kan  skilja  sig  beroende  på  individers

preferenser. Optimala förutsättningar för att fostra barn ser hon däremot som ett område för

den medicinska expertisens objektivitet.

Andra pelaren i Alva Myrdals resonemang är utbildning. Hon menade att utbildning är

avgörande  för att komma till bukt med överbefolkningen och att det kan inte existera en

befolkningspolitik i ett land med demokratiska ambitioner utan befolkningens samtycke eller

medgivande  (consent).  Alvas  Myrdals  resonemang  har  dock  vissa  reservationer.  För  att

befolkningen ska vara vis nog att ge sitt samtycke krävs utbildning. 

In order to have a population, wise enough to consent or to state its case for dissension a fair level of

education is needed. If education is enhanced, that is, if the insight in one´s own situation is increaded, the

desire of  the family to  protect  the best  standards for  its  children by restricting their  number is  born

immediately. 

140 AM 4.1.07.11: Lecture, The role of health and education in the process of development: Health Clarc 
lectures at the London school of hygiene and tropical medicine; university of London, 1955- 10- 17- 21.

141 Ibid.

142 Ibid.
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Åsikten har likheter med resonemang som befolkningsexperterna tillämpade i den svenska

befolkningspolitiken. Med vetenskapen på sin sida hade experten rätten att ingripa även om

det  skedde  mot  den  enskildes  vilja.143 Yvonne  Hirdman  menar  vidare  att  det  fanns  en

paradoxal  människosyn hos  det  reformpolitiska skiktet.  Å ena  sidan fanns det  en absolut

tilltro till att folk var lika förnuftiga som de själva och skulle inse det riktiga i ordningen som

föreslogs. ”Å andra sidan saknades ibland denna tillit: folk var trots allt inte så kloka, eller

hade inte hunnit bli så kloka, är rent av dåraktiga ibland och måste ha ett högre förnuft som

garanterar  honom  eller  henne  gentemot  sig  själv.”144 Medicinen  mot  dåraktighet  var

utbildning. 

Alva Myrdals användning av begreppet ”den demografiska transitionen” rymmer synsättet

att förändrade kulturella och sociala situationer och traditionella tankemönster måste till för

att effektivt kunna minska fertiliteten. För att illustrera detta kan nämnas att Alva Myrdal såg

det  som  ett  problem   att alla  utvecklingsländer,  på  grund  av  avsaknaden  av  en  kristen

tradition, var mindre rationella. Samtidigt betraktade  hon befolkningen som mottaglig för

utbildning. Högre utbildning skulle föda en  pliktkänsla för att förse deras barn med högre

standard av hygien, husrum, nutrition, och kultur.  Till skillnad från västs skolsystem skulle

utbildningen  till  en  början  koncentrera  sig  på  de  vuxna.  Föräldrarna  var  tvungna  att  bli

upplysta för att staten effektivt skulle kunna implementera befolkningskontroll som en del av

barn- och mödrahälsan.145 

Sammanfattning
I sitt arbete för UNESCO fortsatte Alva Myrdal, i likhet med hennes nationella engagemang,

att  kritisera  nymalthusianismen.  Istället  för  att  rätta  sig  efter  åsikter  av  nymalthusianisk

karaktär som var synliga i Huxley, Warren S Thompson och Carnegie foundation så fungerade

hon som en motkraft till idéerna. Hennes inställning och kritik av malthusianismen handlade

aldrig om att  hon satte upp principiellt  annorlunda mål.   Kritiken riktade sig snarare mot

demografivetenskapens  bristande  vetenskaplighet  och  dess  tendensiösa  drag.  Hon

förespråkade  undersökningar  som  ställde  sig  öppet  frågande  till  vilken  betydelse

befolkningsökning hade för krig, migration och sociala konflikter. Att det skulle finnas ett

direkt samband mellan krig och överbefolkning avvisade hon helt. Under 1940- talet använde

143 Hirdman, “Att lägga livet till rätta”, 2010, s. 126f.

144 Hirdman, “Att lägga livet till rätta”,  2010, s. 220.

145 AM 4.1.07.11: Lecture, The role of health and education in the process of development: Health Clarc 
lectures at the London school of hygiene and tropical medicine; university of London, 1955- 10- 17- 21.
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Alva  Myrdal  sin  position  för  att  motarbeta  företrädare  som  arbetade  för  att  begränsa

befolkningens  storlek  och  som ensidigt  använde  en  demografisk  befolkningspolicy.  Alva

Myrdals  begreppsapparat  byggde  på   att  överbefolkning  avsåg  storleken  på

befolkningstillväxten istället för ett absolut befolkningstal . Detta står i kontrast till tidigare

forskning som enbart pekat på befolkningsexperternas intresse av att minska befolkningens

absoluta antal. Sondra R. Herman har visserligen observerat att Alva Myrdal drev frågor om

befolkningskontroll för att råda bot på fattigdom men utan att analysera  begreppsapparaten

med vilken Alva Myrdal fastställer problemet. 

Under 1950- talet använde Alva Myrdal sin position för att socialvetenskapen och vad hon

kallar  ”sociologisk  familypolicy”  skulle  få  företräde  framför  en  ”demografisk  population

policy”.   Den  sociologiska  befolkningspolicyn  utgick  från  att  ta  hänsyn  till

befolkningsstrukturer och familjemönster snarare än att inrikta sig på absoluta befolkningstal.

Vidare deltog Alva Myrdal i formandet av familjesociologi och förespråkade genomgripande

kunskapstillskott inom familjeområdets samtliga områden innan man utvecklade metoder för

befolkningskontroll.  Hon  såg  framför  sig  hur  befolkningskontroll  skulle  skapa  en  mer

personlig  och  harmonisk  familjestruktur  samtidigt  som  hon  paradoxalt  nog  menade  att

vetenskapen stod utan värdepremisser.

Det finns en ideologisk affinitet  mellan Alva Myrdals nationella befolkningspolitik och

hennes  internationella  initiativ  till  befolkningskontroll.  Detta  trots  att  hennes  nationella

befolkningspolitiska förslag uppmuntrade till  en ökad befolkning.  På båda arenorna fanns

viljan  att  förändra  befolkningens  preferenser  och  att  föra  en  profylaktisk  politik.  Den

profylaktiska politiken ansåg Alva Myrdal vara metoden för en effektiv befolkningskontroll.

Alva Myrdal uttryckte  en uttalad skepticism mot tvångsåtgärders effektivitet. Hon ställde sig

skeptisk till rörelser för befolkningskontroll som, utan expertis- och medicinsk kunskap, ville

övertyga befolkningen om sin befolkningskontrollsideologi. Den profylaktiska politiken tog

sig till uttryck i att hon förespråkade vuxenutbildning för att ändra familjens inställning till

barnafödande och investeringar i  hälsa för att  investeringar skulle blir  mer effektiva.  Hon

ansåg  att  befolkningen  genom  utbildning  skulle  bli  klok  nog  att  avgöra  om

befolkningskontroll var nödvändig och att det  först var då som befolkningen skulle rådfrågas

innan reformerna sattes in. Uppfattningen att experten borde ha mandat att direkt arbeta för att

förändra  individens  preferenser  rörande  beslut  på  det  privata  området  präglar  både  Alva

Myrdals svenska och internationella  engagemang. 

Sarah Hodges beskrivning om hur överbefolkningen under 1940- talet  gick från att vara ett

diagnostiskt verktyg för nationen till att bli det för världen stämmer inte med Alva Myrdals
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uppfattning.  Trots att Alva Myrdal såg överbefolkning som ett alarmerande problem under

1950- talet  argumenterade hon aldrig för att det skulle vara ett globalt hot och en av hennes

huvudsakliga principer var, i  likhet med hennes nationella engagemang, att låta familjerna

behålla sin frihet. Hon såg individers möjlighet till rationella val som en universell förmåga

och ansåg att individer skulle göra de rätta valen så länge de fick utbildning. Vidare betraktade

hon, i likhet med den amerikanskledda överbefolkningsdiskursen, minskade familjer som ett

tecken på modernitet medan traditionella familjemönster var något som befolkningsexperten

skulle bekämpa. 

1955 avslutade Alva Myrdal sitt engagemang i UNESCO och blev utsedd till ambassadör i 

Indien (inklusive Ceylon, Burma och Nepal). Som tidigare nämnts drev hon frågan om 

familjeplanering inför indiska kvinnoklubbar och hade nära kontakt med premiärminister 

Nehru.146 Under andra hälften av 1950- talet startade Sverige Ceylon- projektet där Alva 

Myrdal var en central aktör. I egenskap av ambassadör förhandlade hon senare, på uppdrag av

den svenska biståndsorganisationen, med representanter från Ceylons regering, för att 

bestämma formerna för Ceylonprojektet  som var Sveriges första bilaterala projekt på 

familjeplaneringens område.147 

 

146 Sodra R Herman, “Solidarity Abroad: Alva Myrdal´s Campaign for the developing nations” i Peter 
Wallensteen “Alva Myrdal in International affairs, Uppsala University 2002.

147 Hyrenius & Åhs, The Sweden-Ceylon Family Planning Pilot Project: Analysis
and Evaluation Undertaken on Behalf of the Swedish International Development Authority (SIDA),
1968.
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Välfärdspolitiska principer i svenskt familjeplaneringsbistånd

CK och Ceylonprojektet
Biståndsorganisationen  Centralkommittén  för  svenskt   bistånd  till  underutvecklade  länder

(CK)  inledde  Ceylonprojektet  som  var  världens  första  bilaterala  projekt  på

familjeplaneringens område.  Innan vi  undersöker  en eventuell  ideologisk  affinitet  mellan

svensk välfärdspolitik och CK:s befolkningskontroll är det nödvändigt att veta mer om CK

som organisation. CK  byggde på frivillig medverkan av olika organisationer och var inte en

myndighet. En representant från utrikesdepartementets FN- byrå var visserligen självskriven

medlem för organisationen och regeringen utsåg CK:s ordförande men i övrigt var det ingen

formaliserad  statlig  inblandning  i  organisationens  styrelse.  Det  första  initiativet  till

Ceylonprojektet  togs  av  Ceylons  regering.  Ceylons  regering  uppfattade

befolkningssituationen  på  Ceylon  som  ett  problem.148 En  förbättrad  levnadsstandard  och

vetenskapliga landvinningar efter andra världskriget, i synnerhet användningen av DDT för

att kontrollera malaria, sänkte dödligheten avsevärt. Den förväntade livslängden på Ceylon,

som hade varit 44 år 1946, hade  ökat till 60 år 1954149  medan dödstalet per tusen invånare

minskat från 23 till 13  mellan åren 1932 till 1950. Ceylons regering vände sig till Sverige och

bad om experthjälp för att kunna råda bot på befolkningsökningen, som var ett resultat av det

minskade dödstalet.150 Den 22 maj 1958 i Colombo undertecknades ett avtal mellan Sverige

och  Ceylon  på  familjeplaneringens  område.  Alva  Myrdal  innehade  i  egenskap  av  sin

ambassadörspost en central  position i  CK och var organisationens utsände förhandlare för

projektet. Projektet gick ut på att Sverige under tre års tid skulle leda försöksverksamhet på

utvalda områden i Ceylon.  Projektet skulle bestå av en folkräkning och attitydundersökningar

hos  familjer  i  på förhand utvalda  områden,  samt  individuell  och kollektiv  undervisning i

metodisk födelsekontroll som sedan skulle övergå till massundervisning. För att genomföra

detta skulle kliniker inrättas i utvalda byar 30 kilometer utanför Colombo. För att blidka den

nationalistiska oppositionen insisterade Alva Myrdal på att projektet skulle rikta sig till både

tamilska och singalesiska områden, vilka var Ceylons största nationaliteter.151

148 RA. 2710.F1.2: Redogörelse för CK:s verksamhet för tiden 1/7- 1955 – 30/6 1956.

149 Symonds & Cardner, The united nations and the population question 1945-1970, 1973, s. 33.

150 RA. 2710.F1.2: Redogörelse för CK:s verksamhet för tiden 1/7- 1955 – 30/6 1956.

151 RA. 2710.F1.2: Redogörelse för CK:s verksamhet för tiden 1/7- 1955 – 30/6 1956.
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Profylaktisk politik eller tvångsmässiga åtgärder?
Annika Berg har beskrivit att Ceylonprojektet inte resulterade i några tvångsmässiga metoder

i syfte att reducera befolkningen och har förklarat detta med att det passade in i en liberalare

diskurs vilken var på frammarsch.152 Även Sidas rapport  Från befolkningsfrågor till SRHR.

Sveriges  globala  engagemang  i  sexuell  och  reproduktiv  hälsa  och  rättigheter  från  2013

särskiljer  Ceylonprojektet  från  Sidas  stöd  till  senare  steriliseringskampanjer  vilka

karaktäriserades  av  en  övertro  på  preventivmedel  och  teknologiers  verkan.  Rapporten

beskriver  Ceylonprojektet  som mer lyckosamt.153 Genom att  studera beslutsprocessen som

ledde fram till projektets metoder  har det dock blivit tydligt att lokala omständigheter gjorde

koersiva metoder, som sterilisering, omöjliga att genomdriva. Det fanns krafter inom CK som

inte principiellt motsatte sig tvångsmässiga metoder utan som enbart var skeptiska till deras

effektivitet i biståndsprojektet på Ceylon. Alva Myrdal var, som tidigare nämnt, principiellt

emot en tvångslagstiftning som inkräktade på individens frihet.  Samtidigt hade hon under

1930- talet gett sitt stöd åt steriliseringslagstiftningen, genom att låta tvånget försvinna genom

vad vi idag skulle kalla eufemismer för tvång.154 Materialet visar att det fanns en splittring i

CK om huruvida profylaktiska metoder skulle användas. I slutändan vann idéerna som Alva

Myrdal tidigare gett  uttryck för  företräde i  projektet,  bland annat   på grund av att  CK:s

fältansvarige läkare delade ett ”myrdalskt förhållningssätt” till profylaktiska metoder. 

Sten Wahlunds inflytande

Ett  sätt  att  problematisera  begreppet  diskurs  är  att  ta  hänsyn  till  aktörer  inom CK  som

företrädde skilda uppfattningar vad gäller utformningen av biståndspraktiken.  I källmaterialet

har det blivit tydligt att Sten Wahlund var en framträdande aktör gällande utformningen av

projektets ideologiska principer. Sten Wahlund var en statistiker med internationell erfarenhet

av arbete  med befolkningskontroll.  Under  hösten 1951 åkte den amerikanska läkaren och

äktenskapsrådgivaren  Abraham Stone,  utsänd av  WHO till  Indien,  på  begäran  av  Indiens

regering. Stone skulle ta på sig rollen som rådgivare för ett pilotprojekt för att introducera

rytmmetoden (metoden förlitade sig på säkra perioden under menstruationscykeln) på den

indiska landsbygden. Wahlund fick uppdrag av FN:s ekonomiska och sociala råd att agera

152 Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family 
Planning in Postindependence India”, 2010, s.309.

153 Stensson “Konflikt och utveckling – befolkningsfrågan i svenskt bistånd 1958- 94” 2014, s. 3.

154 Tydén, Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975. Stockholm 2002, s.23.
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statistisk rådgivare till Stone.155 Sten Wahlund var professionellt aktiv i demografivetenskapen

och  arbetade  under  1920-  30-  talen  på  det  rasbiologiska  institutet  i  Uppsala,  där  han

fokuserade  på  den  samiska  befolkningen.  Redan  1943  skrev  Wahlund  om  accelererande

befolkningstillväxt i länder som Indien och menade att den kunde få globala konsekvenser för

framtiden.156 Med andra ord är Wahlund ytterligare exempel på en person där det svenska

intresset för nationell befolkningspolitik överlappade med intresset för befolkningskontroll. 

Redan hösten 1956 var Sverige beredd att ingå ett avtal med Ceylons regering men den

inrikespolitiska utvecklingen på Ceylon kom att försena avtalet. Första initiativet till projektet

togs  av  Hanna Rydh  och  Elise  Ottesen  Jensen som etablerade  kontakt  med  ceylonesiska

företrädare under en konferens och de uppfattade ett intresse av en familjeplaneringsinsats. De

förde förslaget vidare till CK:s dåvarande ordförande Axel Gjöres som ställde sig positiv till

projektet. Det var dock regeringen som fattade det slutgiltiga beslutet i frågan om insatsen och

regeringen valde att invänta en rapport från Wahlund, innan de tog ställning till frågan. Sten

Wahlunds rapport övertygade dem om behovet av ett familjeplaneringsprojekt.157 Riktlinjerna

för  Ceylonprojektets  insats  bestämde  sedan  AU där  Wahlund  åter  intog  en  framträdande

position. CK styrelserepresentant Gunnar Hecksher har beskrivit hur AU först var emot ett

projekt  på  Ceylon men hur  de blev  övertygade om projektets  vikt  efter  att  ha  diskuterat

Wahlunds promemoria.158 Vid  ett  flertal  tillfällen  refererar  övriga  ledamöter  till  Wahlunds

statistiska expertis och Wahlund själv förankrade sina förslag i erfarenheterna från sitt arbete

som Abraham Stones assistent i Indien. Wahlund poängterade att tillfället måste tas i akt när

den ceylonesiska regeringen hade begärt familjeplanering. 

155 Berg, “A Suitable Country: The Relationship between Sweden’s Interwar Population Policy and Family 
Planning in Postindependence India”, 2010, s. 302.

156 Ibid.

157 Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen – dess uppkomst under 1950-talet. En studie av SIDA:s och 
NIB:s föregångare: Centralkommitén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden,  2004, s. 21f.

158 RA. 2710.F1.16: Plenarsammanträde med centralkommitéen, 16 april 1956.
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Ceylonesisk resistens

1956 diskuterade AU vilket hot motståndet, framförallt den katolska opinionen,  på Ceylon

kunde innebära för familjeplaneringsprojektet och kom fram till att den katolska opinionen

inte borde ha någon avgörande betydelse.  Slutsatsen grundande sig återigen på Wahlunds

analyser.  Av AU:s stenografiska (delvis stolpiga) protokoll  går det att  utläsa hur Wahlund

uttryckte sig: 

”Indien är det något fantastiskt som där har hänt.  När jag kom dit hade vi resistens.  Katolikerna var

aktiva. Gjort attitydundersökningar. Slog aldrig fel att det var en katolik som inte ville vara med. Rätt sätt

var att inte ta honom på allvar. För närvarande opinionen bra i Indien. Där är saken klar. Beträffande

Ceylon  redovisade  jag  att  det  kommer  inget  motstånd.  Inte  kunnat  märka  resistens.  Hos  folket  inte

anledning tro annat än att förhållandet är samma som i Indien, dvs inget spår av resistens. Men man går ju

inte abrupt in på en sådan här sak utan man måste veta att man har folket och opinionen med sig”.159

Wahlunds uttalanden visar hur han återkommande använde erfarenheterna från Indien för att

forma Ceylonprojektet och ingen inom AU ifrågasatte Wahlunds analys av situationen. Men

det visade sig snart att CK underskattat resistensen mot familjeplanering. Diskussioner om

resistensen  hos  befolkningen  var  återkommande  och  visar  på  att  svenska

biståndsadministrationen handlade  i relation till ett fält av aktörer som administrationen var

tvungen att förhålla sig till. Att det fanns ett utbrett motstånd mot familjeplanering under sent

1950-  tal  är  föga  förvånande  då  projektet  tog  plats  i  en tid  då  andra  biståndsgivare  såg

familjeplanering  som  ett  alltför  kontroversiellt  område  för  att  inleda  bilaterala

biståndsprogram.160  I projektets inledande fas uttalade sig AU om betydelsen av att ha en

intim kontakt med ceylonesiska myndigheter161 men CK var även tvungen att formulera sin

policy i relation till den ceylonesiska oppositionen.  På så sätt kan en undersökning som bara

ser  projektet  som  ett  uttryck  för  en  enhetlig  styrningsideologi,  missförstå  projektets

intentioner och motiv.  Annika Bergs konstaterande att  Ceylonprojektet  aldrig utmynnade i

några tvångsmetoder betyder inte per automatik att sådana ambitioner saknades. Wahlunds

avfärdande  av  det  katolska  motståndet  visade  sig  snart  vara  en  felbedömning.  Den

ceylonesiska  regeringens  vägran  att  skriva  på  avtalet  1956,  under  de  sista  dagarna  innan

159 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956. 

160 Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning 
Programme,  2005, s. 16.

161 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956. 
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avtalet skulle undertecknas, berodde på just katolsk motstånd. CK:s generalsekreterare Beer

fick i uppgift att ta reda på vad den ceylonesiska regeringens inbromsning berodde på och

spårade den till ceylons finansminister, som var katolik. Anledningen till att Ceylon trots allt

skrev på avtalet  två år  senare var,  enligt  Beer,  att  de som sysselsatte  sig med frågan om

familjeplanering arbetat hårt för att driva igenom projektet sedan ”de politiska hindren var

undanröjda” samt på grund av att den ceylonesiska majoriteten var ”rätt angelägen” om ett

familjeplaneringsprojekt. De ceylonesiska representanterna önskade att projektet skulle heta

familjeplanering istället för barnbegränsning, vilket CK accepterade. 162 

Att  ett  avtal  kunde komma till  stånd först  efter  hårt  arbete  av  en  grupp ”duktiga  och

ansvarsfulla människor” (för att låna Beers uttryck) överkommit politiska hinder, visar hur

begränsad CK var i sitt handlingsutrymme. Att benämna projektet familjeplanering istället för

barnbegränsning,  tyder  på  en  vilja  från  ceylonesiska  myndigheter  att  blidka  katolska

kritiker.163 Det är i relation till oppositionen som Wahlunds förslag, från diskussioner i AU

1956, måste förstås: ”Vad vi skulle kunna göra vore att göra ett par befolkningsdemografiska

studier och smyga in födelsekontroll i detta.!”164 Ingen i AU opponerade sig mot förslaget.

Wahlund utvecklade inte vad han menade med  ”smyga in födelsekontroll”  men det står klart

att  den huvudsakliga betoningen utåt  sett  skulle ligga på demografiska studier.  Uttalandet

tyder på att födelsekontroll var det primära för CK och att CK skulle utföra den oavsett vad

befolkningsdemografiska  studierna  kom  fram  till.  Detta  tyder  på  ett  intresse  att  minska

befolkningens absoluta tal snarare än att tillämpa ”myrdalska” principerna om att bestämma

reformerna efter befolkningens demografiska sammansättning. Här ska vi dock komma ihåg

att det var ceylonesiska regeringsföreträdare som först uttryckte sitt intresse, drog paralleller

mellan stora familjer, fattigdom och bristande hälsa och som bad Sverige om teknisk assistans

i frågor som rörde födelsekontroll och familjeplanering.165 Wahlunds kommentar bör inte ses

som ett försök att mörka något för de ceylonesiska förespråkarna av projektet utan snarare

mörka delar av projektet för en motstridig opposition. 

Jan  Asplund,  läkare  och  fältansvarig  för  projektet,  beskriver  i  en  rapport  1959  hur

veckobladet catholic messenger under en tid gick till våldsam attack mot att regeringen och

162 RA. 2710.F1.16: CK:s årsmöte, 22 november 1957. 

163 RA. 2710.F1.16: CK:s årsmöte, 22 november 1957. 

164 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956.

165 RA. 2710.F1.128: Brev Ceylon minister of health till chairmen committee for help to under-developed 
countries, 6 juli 1955. 
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hälsodepartementet  introducerat  familyplanning  i  landet  via  smygvägar.166 Rimligen  en

befogad kritik med tanke på att detta var Wahlunds uttryckliga idé. Det var inte enbart under

projektets inledningsfas som CK satte sina handlingar i relation till ceylonesiska regeringen. I

en rapport till CK 1961 skrev Jan Asplund, att mycket hänger på om generaldirektören för

hälsodepartementet är en ”persona grata” i regeringskretsar. Att ha regeringens helhjärtade

stöd var nödvändigt för att de skulle frigöra ekonomiska resurser och inhemsk personal till

projektet.  1961 poängterade Asplund att  stödet till  projektet  under de inledande åren varit

halvhjärtat och att det fanns en tveksam inställning till familjeplanering inom många ledande

kretsar.167 Svårigheterna att få den ceylonesiska regeringens medhåll fortsatte och med detta i

åtanke  är  det  inte  förvånande  att  den  nye  fältansvarige  dr  Arne  Kinch  1962  uttryckte

skepticism till att få projekt förlängt. Ceylons premiärminister S. Bandaranaiyke hade uttalat

sig om att folket inte var redo för ett större familjeplaneringsprogram. Ett annat problem var

spänningar mellan de olika folkgrupperna. Indiska tamiler var, enligt Kinch, avogt inställda

till den ceylonesiska ledarstaben. Det fanns en rädsla hos tamiler att familjeplanering skulle

förändra styrkeförhållandet, mellan dem och andra ceylonesiska folkslag, i en för dem negativ

riktning. Kinch slutsats var att situationen krävde största möjliga ”takt och försiktighet.”168 CK

rörde sig inte  i  ett  vakuum utan var  tvungen att  anpassa sina intentioner till  den rådande

terrängen. Men vilken var då deras plan och vad kännetecknade CK:s och den inflytelserika

Wahlunds förhållningssätt till fenomenet överbefolkning? 

CK:s förhållningssätt till överbefolkning

CK:s förhållningssätt till överbefolkning framträder i Wahlund promemoria där han skrev att

Ceylon hade en enormt hög födelsefrekvens som inte visade någon tendens att  minska.169

Dödstalen hade gått ner medan födelsetalen var fortsatt höga, vilket i sin tur skapade sociala

problem  som  främst  var  koncentrerade  till  landsbygden.  Wahlund  sammankopplade

befolkningsökningen med bristande tillgång på jord och menade att ”Under en kortare period

torde det bli möjligt att placera befolkningsöverskottet på nyodlingar”[…] Man torde vara på

det klara med att lätta på befolkningstrycket med emigration äro praktiskt taget obefintliga.”170

166 RA. 2710.F1.129: Rapport från Sweden- Ceylon FPPP av Jan Asplund, 1 augusti 1959. 

167 RA. 2710.F1.129: Rapport från Sweden- Ceylon FPPP av Jan Asplund, 19 april 1961. 

168 AM 4.1.11.007: Brev från Arne Kinch till AM, 23 juli 1962.

169 RA. 2710.F1.128: P.M beträffande C-P av Ulf Wahlund, 14 mars 1958.

170 RA. 2710.F1.128: P.M beträffande C-P av Ulf Wahlund, 14 mars 1958.
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Argumenten för födelsekontroll handlade om att förhindra sociala problem. Wahlund beskrev

hur  ceylonesiska  befolkningen  var  medveten  om  den  kausala  relationen  mellan

överbefolkning och fattigdom och hur han mött människor som berättat hur de för 20 år sedan

kunnat äta två mål om dagen, vilket inte längre var möjligt. Det är inte hela Ceylon utan vissa

områden som Wahlund bedömde var överbefolkade. Han påpekade att befolkningen hade jord

men att det skulle bli problematiskt när barnen kom i produktionsåldern och behövde egen

jord för att försörja sina egna familjer.171 Wahlund kopplade behovet av befolkningskontroll

till tillgången på odlingsbar mark och inte till orientaliska föreställningar om ”den andre” eller

till föreställningar om överbefolkning som ett globalt hot. Istället beskrev han problemet som

regionalt. Vidare kritiserade han den kommunistiska inställningen som menade att det var fel

att anpassa befolkningen efter näringstillgången.172 Wahlund såg inte till absoluta antal i sin

förståelse  av  överbefolkningen  utan  till  hastigheten  i  befolkningsökningen,  vilket  hade

likheter med Alva Myrdals förståelse av problemet.

Varken under CK:s styrelsemöten, i AU:s diskussioner eller i Wahlunds PM finns det något

uttalande som kan tolkas inom ramen för Hodges befolkningsdiskurs i den bemärkelsen att

befolkningstillväxt  skulle  vara  ett  hot  både  mot  själva  landet  i  fråga  och  mot  resten  av

världen. Snarare  beskrevs  problemet  som  nationellt  och  en  förstärkare  till  andra  lokala,

regionala  och  nationella  problem.  AU:s  ledamot  Kéfler  uttryckte  visserligen  behovet  av

befolkningskontroll i ordalag som: ”När man sett dessa myllrande skaror förstår man ju att

utvecklingen måste dämpas upp på något sätt”173 men principdiskussionerna tog aldrig uttryck

i att befolkningsökningen i förlängningen var ett hot mot Sverige. Det är möjligt att ett sådant

synsätt  finns  att  utläsa  i  andra  sammanhang  men  i  en  sammanställning  av  de  motiv  CK

åberopade för biståndsgivning, som publicerades i en artikel för TCO- tidningen  i maj 1956,

är de enda anspelningarna, som faller inom ramen för 1950- talets globala befolkningsdiskurs,

att internationella förvecklingar mer och mer kommer att påverka även Sverige. På vilket sätt

detta skulle ske definieras däremot inte.174 Dåvarande biståndsminister Ulla Lindströms tal om

familjeplaneringsfrågor som hon höll  i  Stockholm i augusti 1955 illustrerade däremot den

överbefolkningsdiskurs Hodges beskriver: ”[…]men dessa våra barn som vi nu är omgivna av

kommer om 50 år att leva i en värld vars befolkning är nära nog dubbelt så stor som den

171 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956. 

172 RA. 2710.F1.16: Plenarsammanträde med centralkommitéen, 16 april 1956. 

173 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956. 

174 Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen – dess uppkomst under 1950-talet. En studie av SIDA:s och 
NIB:s föregångare: Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden 2004, s. 25.
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jorden f.n. uppfylles av. Det är föga troligt att Sverige kommer att bli ett vakuum i en värld,

där  trängseln  och  plågan  kommer  att  bli  stor,  om  inte  FN  lyckas  reda  upp  de

försörjningsproblem som här anmäler sig och sprida kunskap och metoder för födelsekontroll

som folket kan använda för anpassning av barnantal till försörjningsmöjligheterna[…].175 Talet

riktade sig till allmänheten och kan ha varit ett sätt att spela på allmänhetens rädsla för att

vinna  support  till  familjeplaneringsbiståndet.  Eventuella  outtalade  syften  gör  det  svårt  att

avgöra om Ulla Lindström uppfattade befolkningsökningen som hot mot Sverige trots att hon

uttrycker sådana farhågor i sitt tal. Som tidigare nämnts är ministerns tal inte representativt för

idéströmningarna  inom  CK.   En  förskjutning  mot  att  biståndsadministrationen  i  högre

utsträckning uppfattar överbefolkning som ett globalt hot är dock  en rimlig förklaring till

stödet till tvångsmässiga åtgärder för att minska befolkningen under 1960- talet. Var då dessa

tvångsmässiga metoder uteslutna i Ceylonprojektet? 

Tvångsmässiga  metoder
I CK:s initiala diskussioner om Ceylonprojektet kommer frågan om sterilisering på tal. Jan

Asplund  konstaterade  att  steriliseringen  ”[…]kanske  väl  ej  vore  så  ömtålig  eftersom den

förekom  i  Indien.”176  Ingen  uttrycker  en  motstridig  uppfattning  men  diskussionen  om

sterilisering  uteblir  i  fortsättningen,  vilket  tyder  på  en  skepticism  mot  metoden.  Att

sterilisering fördes på tal tyder dock på att CK inte principiellt var emot metoden men att

metoden, på grund av det känsliga politiska läget, inte var möjlig att bedriva. CK ansåg att

sterilisering  inte  var  det  mest  effektiva  sättet  att  minska  befolkningen.  I  Arne  Kinch

projektrapport  från  perioden  22  maj  1958  till  1  mars  1961  går  det  att  utläsa  projektets

förhållningssätt  till  sterilisering.  Projektet  rekommenderade metoden vid några få tillfällen

och då efter strikta regler. Till exempel skulle makarna vara minst 30 år, ha minst 5 barn varav

en frisk pojke, de skulle bli informerade om ingreppet, få lång tid på sig att överväga det och

båda  skulle  ge  sitt  skriftliga  medgivande. I  rapporten  betonades  att  alla  metoder

familjeplaneringsarbetaren presenterade under hembesöken skulle redogöras för  på ett vänligt

sätt.  Inget  tvång  skulle  användas.  ”The  project  never  persuades  anyone.”  Istället  skulle

hembesöken uppmuntra familjerna till att ställa egna frågor.”She (familjeplaneringsarbetaren)

talks about spacing, and not controlling, or limitation, because the project has learnt that the

175 Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen – dess uppkomst under 1950-talet. En studie av SIDA:s och 
NIB:s föregångare: Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden  2004, s. 22.

176 RA. 2710.F1.128:.Premoria angående Ceylonkommittens andra sammanträde, 13 maj 1958. 
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tamil familes do not like these ideas.”177 Ibland får man intrycket av att rapportens syfte är att

blidka kritiker till  projektet.  Med tanke på att  Kinch ett  år senare befarade att inte ens få

fortsätta projektet bör hans restriktiva förhållningssätt till tvångsmässiga metoder inte tolkas

som en skepticism av principiella skäl.   

I  en rapport  till  CK redogör Jan Asplund för steriliseringens användande i  Indien utan

värdeomdömen annat än att internationella organisationen ännu inte är mogen för det: 

I Madras har man startat en stor propaganda för frivillig sterilisering av alla män över 30 med minst 3

barn. Det får extra ledigt för operationen samt en premie på 25 rupies. Av diskussionen syntes framgå att

tiden  ej  är  mogen  för  ett  generellt  ställningstagande  från  den  internationella  organisationen  sida  till

sterilisering,  som  ett  populationshämmande  medel.  I  Madras  använder  man  sig  uteslutande  av

Foamtablets och dessutom sterilisering.178 

Asplund lyfter vidare fram att Indien har två goda förutsättningar, för en lyckad sterilisering

vilket Ceylon saknar. Med Asplunds ord låter det: ”Den ena är den, att nöden och fattigdomen

på sina  håll  är  så  påfallande,  att  man i  alla  ansvariga  kretsar  verkligen  inser  behovet  av

befolkningskontroll, och det andra är det stöd som all familjeplaneringsverksamhet har från

regeringens  sida.”179 Återigen  blir  det  tydligt  hur  överbefolkning  sammankopplas  med

fattigdom. Asplunds rapport ger intrycket av att med starkare ceylonesiskt regeringsstöd så

skulle  de  svenska  familjeplaneringsmetoderna  kunnat  skifta  till  förmån  för  mer  koersiva

åtgärder såsom sterilisering. 

CK:s motstridiga intressen

I  en  konflikt  mellan  Jan  Asplund  och  AU  framkommer  det  att  det  fanns  principiella

motsättningar inom CK. Konflikten handlade om huruvida familjeplaneringen skulle utvidgas

till  ”family  welfare”,  vilket  Asplund  förespråkade  men  han  mötte  på  motstånd   i  CK.

Begreppet   står  för  en  nedtoning  av  kontrollaspekterna  i  familjeplaneringsprogrammen.180

Family  welfare  innebar  en  investering  i  individen  och  att  familjeplaneringen  skulle

177 RA. 2710.F1.129: Report från Sweden- Ceylon FPPP av Arne Kinch, 6 december 1961. 

178 RA. 2710.F1.129: Rapport från resa till Indien av Jan Asplund, 10 mars 1959. 

179 RA. 2710.F1.129: Rapport från resa till Indien av Jan Asplund, 10 mars 1959. 

180 Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning 
Programme, 2005, s.16.
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inkorporeras i en övergripande välfärdsfilosofi.181  Asplund var förespråkare av Alva Myrdals

profylaktiska  principer  som  såg  hälsovård  som  ett  fundament  för  en  effektiv

befolkningsbegränsning.  Han menade att  det var  absolut nödvändigt att  familjeplanering

skulle kombineras med födelsevård eftersom det gav ett nödvändigt fäste för propagandan. I

en rapport till CK hade Asplund tidigare skrivit att  bästa tillfället att göra kvinnor ”family

planning- minded” var under en kontroll sex veckor efter förlossningen, vilket var tankar som

också Alva Myrdal gav uttryck för i sin föreläsningsserie. Dessutom uttryckte Asplund: ”Man

har inte kommit så långt i frigjordhet här, att den ceylonesiska kvinnan inte blir generad av att

alla vet, att hon söker råd just för födelsekontroll”182 och han menade att en inkorporation av

familjeplaneringen i en övergripande välfärdsfilosofi skulle lösa detta problem.  

CK: arbetsutskott å andra sidan menade att Asplunds förslag tog resurser  från det primära

uppdraget som var befolkningskontroll.  I  en infekterad  brevväxling uttryckte Asplund sin

besvikelse samtidigt som han meddelade att han skulle  avstå från att förlänga sitt uppdrag ute

i fält.183 I projektets initiala diskussioner gav Wahlund uttryck för att projektet skulle styras

centralt från CK. Det skulle vara en duktig människa på fältet men inget krav skulle behöva

finnas på kompetens i födelsekontroll eller statistik utan det skulle räcka att vederbörande,

som sedermera blev Asplund, bara efter instruktion från CK kunde fylla i de rapporter som

behövdes. 184 Alva Myrdal kritiserade detta och fick gehör för att personen på fält skulle vara

medicinskt ansvarig. Detta ser jag som ytterligare ett uttryck för konflikten mellan Asplunds

och  Alva  Myrdals  profylaktisk  linje,  som  ville  inkludera  biståndet  i  hälsovården,  och

Wahlunds linje som var mer direkt inriktad på befolkningskontroll.

Trots att det rådde en konflikt mellan skilda intressen inom CK är konflikten ett exempel

på  motstridiga intressen inom en och samma diskurs. Diskursens gemensamma drag är att

reformerna  för befolkningskontroll, först och främst vägdes utifrån dess effektivitet. Inom

administrationen fanns det dock olika synsätt beträffande vad som var det mest effektiva sättet

att begränsa befolkningen. Asplund argumenterade inte för en utökad ”family welfare” med

hänsyn  till  individens  rättigheter  utan  för  att  det  var  ett  effektivt  medel  för  att  nå  en

befolkningsminskning. I  denna fråga representerade Wahlund åsikten att  övertyga folk till

födelsebegränsning utan att inkludera dem i hälsovården var den mest effektiva användningen

181 Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning 
Programme, 2005, 216

182 RA. 2710.F1.129: Brev från  Jan Asplund till Lidgard, 8 maj 1959.

183 RA. 2710.F1.129: Brev från  Jan Asplund till Lidgard, 8 maj 1959.

184 RA. 2710.F1.19: Behandling av förslag till biståndsinsats på Ceylon, sammanträde 21 mars 1956. 
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av resurser. Wahlund delade Myrdals syn på befolkning som en komplex enhet men delade

inte hennes profylaktiska befolkningspolitik.  Wahlunds linje,  innehöll  en moral,  som Alva

Myrdal ställt sig kritisk till i sin föreläsningsserie i mitten av 1950- talet. Ceylonprojektet kom

att  bli  framgångsrikt  med  tanke  på  att  det  lyckades  inkludera  familjeplaneringen  i

hälsovården, vilket visar att Myrdals och Asplunds linje i slutändan vann gehör.  Att ta hänsyn

till  skilda  aktörer  inom  biståndet  gör  det  svårare  att  tala  om  en  särpräglad  svensk

överbefolkningsdiskurs formad av välfärdspolitiska erfarenheter. Lokala omständigheter av en

kritisk  opposition  måste  ha  gynnat  Jan  Asplunds  och  Alva  Myrdals  profylaktiska

förhållningssätt. Det är en rimlig förklaring till att den annars så inflytelserika Sten Wahlund i

slutändan inte fick gehör för sina idéer i denna avgörande fråga för biståndets inriktning. 

Fortsatt bistånd och negativa erfarenheter från Ceylonprojektet

1964 blev Alva Myrdal utsedd till ordförande för en arbetsgrupp på tre personer med uppgift

att  utforma  riktlinjerna  för  ”Sveriges  allmänna  politik  på  familjeplaneringens  område”.

Gruppen föreslog att inkludera familjeplanering i lokala utvecklingsprojekt och anknyta den

till existerande och allmänt förekommande institutioner. Gruppen föreslog också att Sverige

borde samarbeta med andra länder och följa IPPF noggrant.185 Från gruppens förslag går det

inte att utläsa något stöd till tvångsmässiga metoder. Med tanke på att svenskt bistånd tog en

riktning  karaktäriserad  av  stöd  till  tvångssteriliseringar  under  1960-70  talet  kan  negativa

erfarenheter från Ceylonprojektet vara en intressant förklaring till biståndets ändrade riktning.

En rimlig förklaring till biståndets ändrade riktning är erfarenheter av att en sociologisk

familjepolicy var långsam och ineffektiv. Hade den sociologiska familjeplaneringen uppfattats

som effektiv finns det ingen anledning till att den skulle ha upphört.   Centrala aktörer inom

biståndet gav uttryck för att det inte fanns samma möjligheter till  en profylaktisk politik i

Sydasien i jämförelse med västvärlden. Alva Myrdal skrev ”Det verkligt svåra motståndet,

som det är en fråga om Indien alls kan övervinna inom rimlig framtid, består naturligtvis i den

tröghet i kommunikationsministeriet inom samhället, som gör att nya idéer, vare sig fråga om

födelsekontrollens teknik eller  dess ”motivering”,  svårligen tränger  fram till  de många på

vilken privatliv nationens öde ytterst vilar”.186  I biståndsutredningen 1961 gav även Gunnar

Myrdal uttryck för en frustration över familjeplaneringens svårigheter. 

185 AM: 4.1 .11. 006: Rapport från NIB:s arbetsgrupp för utarbetande av riktlinjer för svenskt bistånd på 
familjeplaneringens område, juli 1964.

186 AM: 4.1 .11. 006: Rapport från AM till utrikesministern ND nr 74/1, 12 mars 1959.
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Ibland har jag tänkt, att den mest effektiva hjälp på detta område, som vi skulle kunna ge, vore att förse

dessa länder med några hundra miljoner pessarer för  gratis  utdelning eller  den materiel,  stålring och

gummi, varmed de själva kan tillverka pessarer, och som de inte har råd att köpa. Ändå skall vi inte vänta

oss snabba och stora resultat. Att få illitterata, hårt traditionsbundna och apatiska människor som lever

inkrupna  i  jord-  och  bambuhyddor,  vanligen  utan  ljus,  att  tillämpa  systematisk  och  regelbunden

födelsekontroll är överhuvudtaget någon av de svåraste uppgifter man kan sätta sig.”187

Vid sidan av detta fick Ceylonprojektet konstant förhålla sig till ett gediget motstånd. Nya

förutsättningar  i  form  av  stöd  av  Indiens  regering,  positiva  attityder  från  IPPF  och

erfarenheter av den sociologiska familjepolicyns begränsningar kan tillsammans ha fungerat

som katalysator  till   det  svenska  biståndets  förändrade  inriktning.  En  likhet  mellan  båda

inriktningarna var att de  verkade inom ramen för en effektivitetsdiskurs som syftade till att

minska  befolkningstillväxten  på  det  mest  effektiva  sättet.  Metoderna  för  att  begränsa

befolkningen bedömdes på så sätt inte i första hand utifrån individens integritet.

Sammanfattande slutsatser

Avslutningsvis ska jag återknyta till  de inledande frågorna. Det finns en tydlig kontinuitet

mellan Alva Myrdals nationella  välfärdspolitik  och den nya förståelsen av överbefolkning

som hon arbetade för att etablera genom sin chefsposition i UNESCO. Både i boken Kris i

befolkningsfrågan  och  i  UNESCO  kritiserade  hon nymalthusianer  som  enligt  henne

överbetonade överbefolkningens problematik. Alva Myrdals överbefolkningsbegrepp byggde

på att tolka överbefolkning efter hastigheten i befolkningsökningen istället för att jämställa

överbefolkning med det absoluta antalet. Hon nyanserade begreppet resurser genom att bland

annat inkludera framtida tekniska framsteg i begreppet och hon gav en mer nyanserad syn på

begreppet befolkning genom att fokusera på befolkningssammansättningen. 

Den nya förståelsen av begreppen såg  Alva Myrdal som hörnstenar för en ny demografisk

vetenskap. Hon betraktade inte överbefolkning som ett globalt hot utan ansåg istället under

slutet av 1940- talet att den demografiska vetenskapen inte var nog sofistikerad för att avgöra

om länder var överbefolkade eller inte. För att avgöra om ett land var överbefolkat ansåg Alva

Myrdal  att  omfattande  sociologisk  kunskap  var  nödvändig.  Hon  förespråkade  därför

utvecklandet av en sociologisk befolkningspolitik vilket hon menade var ett krav för att kunna

bedriva en rationell befolkningspolitik. Bland annat var hon delaktig i etableringen av ”family

living  studies”.  Att  undersöka  hur  Alva  Myrdal  och  UNESCO  arbetade  för  att  etablera

forskningsfältet ”family living studies” och hur de förändrade förutsättningarna för att kunna

187 RA: BIB, vol. 8, 10:  Gunnar Myrdal, tal Manuskrif, 3 Mars 1961.
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föra en sociologisk befolkningspolitik är ett framtida intressant undersökningsområde som jag

inte haft möjlighet att fördjupa mig i. 

Under 1950- talet ansåg Alva Myrdal överbefolkning vara ett akut problem i vissa regioner

och hon benämnde befolkning som den ”våldsammaste och mest obalanserade” faktorn. Hon

reviderade sina prognoser om befolkningstillväxtens omfattning men behöll  sina principer.

Till  skillnad  från en marxistisk förståelse av överbefolkning erkände Alva Myrdal  att  det

existerar ett överbefolkningsmaximum som en förändrad organisation av samhällets resurser

inte kunde förhindra. Befolkningskontroll krävde enligt Alva Myrdal detaljerad kunskap om

familjelivets alla områden på grund av befolkningskontrollens vida påverkan. Alva Myrdal

var  kritisk  till  tvångsmässiga  metoder  för  befolkningskontroll.  Både  på  nationellt  och

internationellt  plan  såg  hon  tvångslagstiftning  gällande  barnafödande  som  en  del  av

kvinnokönets  dilemma.  Istället  för  tvångslagstiftning  föredrog  hon,  i  likhet  med  hennes

nationella  reformförslag,  att  förändra  befolkningens  preferenser.  Alva  Myrdal  kritiserade

befolkningkontrollsideologier  baserade  utanför  förebyggande  hälsovård  och  som  saknade

medicinsk  expertis.  Istället  såg  hon  profylaktiska  reformer  som  vuxenutbildning  och  en

förebyggande hälsovård som de effektivaste sätten att begränsa befolkningen. Här finns  en

affinitet  med välfärdsstatens ideologiska principer. Välfärdspolitikens principer och politiska

verktyg tillämpades i syftet att begränsa befolkningen. Vidare såg Alva Myrdal det som ett

demokratiskt  krav  att  befolkningen  skulle  vara  positiv  inställd  till  reformerna,  men  detta

gällde enbart om befolkningen var utbildad och vis nog för att rådgöra med. Med andra ord

innebar  en  illitterat  befolkning  som  var  skeptisk  till  metoderna  inte  ett  hinder  för  att

befolkningsexperter skulle genomdriva metoder för befolkningskontroll. 

I den svenska biståndsadministrationen fanns det en splittrad inställning till Alva Myrdals

profylaktiska principer. Att inkludera befolkningskontroll i  en förebyggande hälsovård fick

visserligen genomslag i Ceylonprojektet. Sten Wahlund som var en annan framträdande aktör

i CK var av uppfattningen att en satsning på hälsovård tog resurser från den primära uppgiften

som var befolkningskontroll. Trots motsättningarna delade samtliga i CK uppfattningen att det

var  av  vikt  att  begränsa  befolkningen  på  ett  så  effektivt  sätt  som  möjligt  eftersom

överbefolkning skapade sociala problem. CK värderade metoderna för befolkningskontroll

utifrån effektivitet och inte i relation till individens och familjers integritet. Genomslaget för

välfärdsstatens profylaktiska principer med utbyggnad av en förebyggande hälsovård kan till

stor del förklaras med lokala omständigheter som exempelvis en stark ceylonesisk opposition

mot  familjeplanering.  Inom  CK  fanns  dock  aktörer  som  såg   steriliseringsmetodernas

möjligheter. Återigen motverkade en stark ceylonesisk opposition att metoderna fick något
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större  utrymme.  Det  legitimitetsskapande som hälsovården innebar  var  nödvändigt  för  att

blidka  den  kritiska  opinionen  och  i  förlängningen  viktig  för  projektets  effektivitet  och

fortlevnad.  Sten  Wahlund  som  hade  stort  inflytande  över  Ceylonprojektets  arbetsutskott

delade däremot Alva Myrdals flexibla syn på begreppet befolkning. 

Går  det  då  att  tala  om  en  särpräglad  svensk  överbefolkningsdiskurs  formad  av

välfärdspolitiska erfarenheter? Frågan har inget entydigt svar. Ceylonprojektet visade,  som

nämnts,  en  skepticism  mot  sterilisering  och  tvångsmässig  befolkningskontroll  och  dess

praktik karaktäriseras av profylaktiska metoder och ett arbete för att förändra individernas

preferenser  eller  ”sociala  konsumtion”  för  att  låna  Alva  Myrdals  uttryck.

Biståndsorganisationen  ansåg  att  familjeplaneringsarbetaren   besatt  det  vetenskapliga

förnuftet och  kunskaper om när det var lämpligt för familjer att skaffa barn och när det var

lämpligt att avstå. Detta gör det tydligt att Ceylonprojektets biståndspraktik var sprungen ur

välfärdsstatens  bakomliggande  ideologiska  principer.  Men  genom  att  tillämpa  ett

styrningsmentalitetsperspektiv, som främjar hänsynstagande till nyckelaktörer och som menar

att  organisationer  inte  kan  betraktas  som  ett oföränderligt  ”det”, blir  det  tydligt   att

biståndspraktikens  utfall  inte  var  en  självklarhet.  CK  var  splittrat  i  hur  biståndet  skulle

utformas.  Att  anta  ett  aktörsperspektiv  har  visat  svårigheter  med  att  fastställa  en  diskurs

tydligt färgad av välfärdspolitiska ideologiska principer.  Diskursen gemensamma nämnare

var  att reformerna främst värderades utifrån effektivitet och inte utifrån rasdoktriner eller

familjers integritet. För att avgöra hur utmärkande detta drag var i svenskt bistånd skulle det

behövas en komparativ studie som jämför Sveriges och andra länders biståndsprogram på

familjeplaneringens  område.  Till  skillnad  från  den  amerikanskledda  befolkningsdiskursen,

som Sarah  Hodges  redogör  för,  går  det  inte  att  uttyda  någon idéströmning  i  CK om att

överbefolkning  i  tredje  världen  skulle  vara  ett  hot  på  den  global  skalan.  I  principiella

diskussioner om överbefolkningen ser CK det som ett regionalt och nationellt problem.  CK:s

förståelse  av  överbefolkning  byggde  på  Alva  Myrdals  flexibla  förståelse  av  begreppen

befolkning och resurser.  En förklaring till att amerikanska demografer såg överbefolkning

som en globalt problem,  i högre utsträckning än svenska befolkningsexperter, är möjligen att

amerikanska  demografer  betraktade  överbefolkningen  som  en  grogrund  för  kommunism,

vilket i förlängningen kunde hota USA:s  globala dominans. Detta säger i så fall mer om hur

särpräglad den amerikanskledda överbefolkningsdiskursen är. Sarah Hodges menar vidare att

den amerikanska överbefolkningsdiskursen genererade diskurser om folkhälsa, eugenik och

befolkningskontroll  men  i  det  tidiga  svenska  familjeplaneringsbiståndet  var  folkhälsa   en

integrerad del av arbetet för befolkningskontroll. CK:s familjeplaneringsarbetare eftersträvade
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detaljerad kunskap om familjerna, utnyttjade hälsovården för att etablera befolkningskontroll

och propagerade för ”Wiser child spacing” sex veckor efter förlösning när kvinnan var som

mest  villig  att  blir  ”Family  planning  minded”.   En  ingående  information  om

familjeförhållanden gav experten  makt  att  avgöra  vad som var  lämpligt  utifrån  familjens

specifika  förutsättningar  och  detta  ser  jag  som  uttryck  för  en  sociologisk  familjepolitik,

vilken inte var en del av den amerikanska befolkningsdiskursen som Hodge beskriver.  

Avslutningsvis vill jag säga något om hur min undersökning kan bidra till att förstå hur

svenska biståndet kunde gå från profylaktiska till tvångsmässiga metoder. Till skillnad från

Sveriges  nationella  erfarenheter  av  befolkningspolitiska  reformer  mötte

familjeplaneringsbiståndet på svårigheter i form av en katolsk opposition och en ”illitterat,

apatisk,  svårtillgänglig  och  outbildad  befolkning”  för  att  låna  Gunnar  Myrdals  ord  från

biståndsutredningen 1961.  Alva Myrdal  såg  sig som en skolad  upplysare  men kritiserade

trögheten i det indiska kommunikationsministeriet och nämnde i en föreläsningsserie under

mitten av 1950- talet att befolkningen i Sydasien saknade en rationalistisk tradition. Alva och

Gunnar  Myrdal  menade  att  upplysningen  hade  svårt  att  röra  sig  i  landet  och  att  de

traditionsbundna inte var öppna för upplysning. Enligt makarna Myrdals resonemang hade

”de illitterata”  svårt att ta till sig upplysningen och ”de apatiska” gjorde inte något av den.

Sammantaget försvårade detta att sprida idéer om befolkningskontroll. Vi ser här en kritik mot

de  profylaktiska  principernas  effektivitet  som  kom  från  makarna  Myrdal  själva.  Dessa

erfarenheter från det tidiga biståndet är, vid sidan av teknisk utveckling på preventivmedlets

område,   en förklaring till  att metoderna för svenskt familjeplaneringsbistånd under 1960-

talet skiftade från att vara profylaktiska till att bli tvångsmässiga. 
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