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Abstract 
The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in 

the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done 

by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. 

The tools for the analysis is based on Toulmins method of argumentation analysis, where 

Hofsteds argumnets för birth control is essential for the result. The result from this study 

shows that Hofstedts lecture reflects on the contemporary debat while it also was part of a 

larger movement that would help to change the women’s sexual- and social preconditions 

fundamentally.  

 

 

Keywords: Birth control, poverty, sexual rights, social rights, fattigdom- barnalstring, 

lecture, arguments, woman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.	Introduktion	....................................................................................................................................................	1	
1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar.	..........................................................................	3	
1.2 Urval och avgränsningar.	......................................................................................................................	3	
1.3 Tidigare forskning och perspektiv på barnbegränsning	..............................................................	4	

2.	Teoretiska	perspektiv	..................................................................................................................................	6	
2.1 Genus	...........................................................................................................................................................	6	
2.2 Klass	.............................................................................................................................................................	7	

3.	Källmaterial	och	metod	...............................................................................................................................	8	
3.1 Fattigdom- barnalstring	..........................................................................................................................	8	
3.2 Argumentationsanalys	............................................................................................................................	8	
3.3 The uses of argumnet – Toulmins modell för argumentationsanalys	.....................................	9	

4.	Historisk	bakgrund	.....................................................................................................................................	11	
4.1 Barnbegränsandets historia	.................................................................................................................	11	
4.2 Nymalthusianismen	...............................................................................................................................	13	
4.3 Sedlighetsdebatten	.................................................................................................................................	13	
4.4 Preventivmedelslagen	...........................................................................................................................	15	

5.	Analys	...............................................................................................................................................................	17	
5.1 Tema: Genus	............................................................................................................................................	17	
5.2 Tema: Klass	.............................................................................................................................................	22	
5.3 Tema: Sedlighet	......................................................................................................................................	28	
5.4 Tema: Preventivmedelslagen	.............................................................................................................	32	

6.	Avslutande	diskussion	..............................................................................................................................	38	
6.1 Sedlighet, barnbegränsning, kön och klass	....................................................................................	38	
6.2 Didaktisk självreflektion - Att lyfta fram den enskilda människan i undervisningen	.....	41	

7.	Källhänvisningar	..........................................................................................................................................	44	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 1	

1. Introduktion 
Männen har nu i årtusenden styrt världen och trots sitt stora förstånd dock styrt den i 

denna avgrund av mord, plundring, farsoter och hungersnöd, och därför vänder sig nu 

miljoners hopp i dag till världens kvinnor.1 

 

Citatet är hämtat från Hilma Hofstedts föredrag Fattigdom- barnalstring, ett föredrag som 

hölls i Halmstad år 1915 som en del i kampen för kvinnors rättigheter som denna Hofstedt 

ägnade sitt liv åt att föra. Mitt intresse för Hilma Hofstedt började långt tidigare än under 

forskningen för denna uppsatts eftersom jag personligen har en nära koppling till henne då 

hon är min mormors farmor. Min mormor har alltid talat väldigt gott om hennes farmor där 

hon bland annat berättat om Hofstedts politiska engagemang som främst rörde 

kvinnorättsfrågor kopplade till barnbegränsning och fattigdom. För att sätta personen i en 

kontext så föddes Hilma Hofstedt den andra februari år 1882 i Arvika där hon växte upp innan 

hon flyttade till Norge för att arbeta som textilarbetare. Under hennes tid i Norge tog det 

politiska engagemanget fart på allvar då hon blev aktiv i den socialistiska 

ungdomsföreningen. När Hofstedt sedan flyttade tillbaka till Sverige så fortsatte hennes 

engagemang i samma politiska förening. Det visade sig att hon var en talare av rang och 

började därför frekvent anlitas för att agitera på möten runt om i Sverige.2 Hofstedt arbetade 

sedan många år som resetalare för det ungsocialistiska partiet som vid denna tid leddes av 

Hinke Bergegren, ett namn som kommer bli bekant längre fram i uppsatsen.3 Föredragen som 

Hofstedt höll handlade främst om kvinnors rättigheter där hon brann för att göra 

arbetarkvinnornas liv bättre. Hon kämpade både för kvinnors rösträtt och en ny sexualpolitik 

där avskaffandet av preventivmedelslagen och barnbegränsning var viktiga frågor för 

Hofstedt som menade att ”alla barn ska vara önskade barn”.4  

 

Under den period som Hofstedt var aktiv så minskade barnafödandet i Sverige med över 50 

procent, varje kvinna födde år 1880 cirka 4,5 barn, samma statistik år 1940 låg på runt 1,8 

barn per kvinna. Denna enorma nedgång i barnafödande brukar inom historieforskningen 

kallas fertilitetstransitionen. Begreppet refererar till en period i historien där barnafödandet 

övergår från högt till lågt inom en given befolkning. Vissa forskare definierar 

																																																								
1 Hofstedt, Hilma, Fattigdom- barnalstring, Halmstad, 1917, s.30 
2Åslund, Anna Pia, Tingdal, Skantze-Ärlemalm, Inger, Höglind, Ingrid Och Blomberg, Mymmel, Halländsk 
kvinnokraft: fem författare om fyrtio kvinnor från förr och nu, Cal- förlaget, Varberg, 2012, s. 79-80. 
3 Svensson, Ingemar, Brytningsåren, Tre böcker, Göteborg, 1992, s. 12-13, 29-32. 
4 Åslund, Tingdal, Skantze-Ärlemalm, Höglind & Blomberg, 2012, s.79-80. 
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fertilitetstransitionen som en period där användandet av preventiva metoder ökade och där det 

därmed fokuserades på barnbegränsningsmetoder snarare än ett minskat barnafödande. Här 

framhålls den enskilda individens betydelse för förändringen, alltså ett förändrat sexuellt 

beteende i form av att framförallt kvinnan tog kontroll över sin egen kropp.5 En sådan drastisk 

samhällsförändring måste börja någonstans och då det fanns en lag, preventivmedelslagen, 

som förbjöd spridandet av information kring preventivmedel så var det inte lätt för kvinnorna 

att varken ta del av information om metoder att begränsa sitt barnantal eller kämpa för sin rätt 

till detta. Som så många gånger tidigare i historien krävdes det därför modiga och starka 

människor för att denna förändring skulle vara möjlig. 

 

Hofsteds föredrag Fattigdom- barnalstring är extra intressant i sammanhanget då det handlar 

om just kvinnans rätt till sin egen kropp i form av barnbegränsning. I föredraget beskriver 

Hofstedt bland annat hur olika preventivmedel används, vilket gjorde att hon fängslades efter 

att ha brutit mot den tidigare nämna preventivlagen. Trots straffet så kom Hofstedt i sin 

övertygelse att ge ut föredraget i textform för att kunna nå ut med sitt budskap till så många 

som möjligt.6 Tiden under vilken texten skrevs präglas av sina många och hetsiga debatter i 

olika frågor, en av de stora debatterna var sedlighetsdebatten som skulle leda till ett förändrat 

samhälle där synen på kvinnors sexualitet och rätt till sina egna kroppar förändrades drastiskt. 

De stora förändringarna som definierat denna tid inkluderade många människor som alla på 

ett eller annat sätt haft betydelse för att samhället ser ut som det gör idag. Jag kommer härmed 

att studera en sådan människa i form av Hilma Hofstedt och analysera hennes betydelse för 

det större sammanhanget, alltså genom det lilla försöka säga något om det stora. För trots sin 

gärning så är Hofstedt, precis som många andra kvinnor genom historien, idag nästan helt 

bortglömd och kanske är det därmed dags att i en tid som präglas av kvinnlig upprättelse 

också bidra till historieskrivningen genom att lyfta fram Hilma Hofstedt som en kvinna för 

historieböckerna. 

 

I de inledande kapitlen kommer jag att beskriva undersökningens syfte, frågeställningar samt 

de teoretiska utgångspunkter som analysen utgår från. Val av metod och en historisk 

bakgrund kommer sedan att redogöras för innan huvuddelen i form av analysen presenteras. 

Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion samt en didaktisk självreflektion.   
																																																								
5 Kling, Sofia, Vi våga ej helt leva: barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska 
fertilitetstransitionen, Umeå universitet, Diss. Umeå: universitet, 2007, Umeå, 2007, s. 10-12. 
6	”Om- SAC/Historik/Biografier/Hofstedt, -Hilma-1882-1937”, Tillgänglig: https://www.sac.se/Om-
SAC/Historik/Biografier/Hovstedt,-Hilma-1882-1937 (Hämtad: 2018-12-18).	
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar.  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att uppmärksamma och undersöka den enskilda 

kvinnans bidrag i kampen för kvinnors rättigheter och bestämmandet över sin egen kropp 

genom att studera Hilma Hofstedts föredrag Fattigdom- Barnalstring. Detta kommer att göras 

genom att analysera de argument som Hofstedt har för barnbegränsning samt genom att 

studera den rådande samhällsdiskursen i ämnet. Det blir här en fråga om att studera de idéer 

och argument för barnbegränsning som framkommer i texten samt de konsekvenser som 

samhällsklimatet och den dåtida synen på sexualitet fick för kvinnors möjligheter att lyckas i 

samhället. Föredraget diskuteras med andra ord i relation till den verklighet och det sociala 

sammanhang under vilken det skrevs där fokus ligger på kvinnors livssituation. 

 

Tidigare forskning behandlar framförallt detta ämne ur ett bredare perspektiv med större 

förklaringsmodeller där folkrörelser snarare än enskilda människor är i fokus. En stor mängd 

forskning har exempelvis behandlat sedlighetsdebatten, nymalthusianismen och 

preventivmedelslagen i förhållande till politiska ideologier och folkrörelser. Problemet är att 

enskilda individers påverkan och erfarenheter kring ämnet har fallit bort, framförallt kvinnors 

påverkan på sin egen situation, och det är precis det som denna uppsats ska tillföra, Hilma 

Hofstedts gärning i något som kom att förändra kvinnors situation för all framtid. En bricka i 

ett mycket större bräde, men en viktigt sådan för helheten och för den förändring som skulle 

komma.  

Utifrån syftet och problemområdet har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vilken betydelse hade kön och klass, enligt Hofsteds föredrag, för kvinnans 

förutsättningar att framgångsrikt kunna begränsa sitt barnantal?    

• Hur speglar föredraget den samtida debatten om sedlighet och preventivmedel? 

• Hur argumenterar Hofstedt för barnbegränsning i sitt föredrag Fattigdom- 

barnalstring? 

 

1.2 Urval och avgränsningar.  
Undersökningen är avgränsad till endast Hilma Hofstedt och ett av föredragen som hon höll. 

Föredraget i fråga skrevs ner i textform där det är texten som är föremålet för analysen. 

Texten är 31 sidor lång vilket jag anser är lagom längd för att ordentligt hinna sätta mig in i 

Hofstedts idéer och argumentation. Det hade kanske varit fördelaktigt att ta in fler perspektiv i 
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undersökningen genom att analysera någon som stod på andra sidan Hofstedt i debatten kring 

preventivmedel, men på grund av tidsbristen så har jag kommit fram till att det rimliga, för 

kvaliténs skull, är att avgränsa undersökningen till endast Hofstedts gärning. När det kommer 

till att sätta in föredraget i ett sammanhang så kommer jag genom uppsatsen att referera till 

”under den tiden” som en utgångspunkt för dåtidens sexualpolitiska samhällsdiskurs. Med det 

menas dels tiden under vilket föredraget hölls, vilket var 1915, men också det som är av 

historisk relevans för att förstå hur ”den tidens” diskurs såg ut när det kommer till sexualitet, 

genus, klass och barnbegränsning.  

 

1.3 Tidigare forskning och perspektiv på barnbegränsning 

Historikern Sofia Kling har analyserat sedlighets- och preventivmedelsdebatten i Sverige 

under åren för fertilitetstransitionen mellan 1800-1940. Kling studerar debatten ur ett 

genusperspektiv där hon beskriver hur mannen och kvinnan hade olika roller när det kom till 

ansvarstagande kring preventivmedel och barnbegränsning. Undersökningen går ut på att 

studera barnabegräsningen både på en idémässig- och en praktisk nivå där fokus ligger på hur 

barnbegränsningen realiserades och konstruerades utifrån olika föreställningar som fanns om 

manlig och kvinnlig sexualitet. Kling beskriver hur det fanns en oro kring ett minskat 

barnafödande då en minskad befolkning riskerade att föra med sig en sjunkande produktivitet. 

Teorin som gick ut på att medelklassen ville begränsa kunskapen inom området för 

arbetarklassen i syfte att upprätthålla en produktivitet i landet visade sig vara svårbevisad. I 

förhållande till detta förklarar Kling istället att det fanns ett synsätt i samhället där stora 

familjer sågs som mindre respektabla och förknippades med en fattig arbetarklass. När 

arbetarklassen då började minska sitt barnafödande tolkades det som ett sätt att visa sig mer 

respektabla genom att visa upp en mindre familj. När det kommer till genusdimensionen av 

barnbegränsningen kom det att falla på mannen att ta ansvar för de förebyggande metoderna 

där de vanligaste var kondom eller avbrutet samlag. Den enda metoden som inte kopplades 

till mannen var abort som förblev ett kvinnligt ansvar. Det fanns även en genusdimension i 

samhället där mannen stod för försörjningen och kvinnan stod för skötseln av hemmet, här 

tjänade båda parterna på ett minskat barnantal då det skulle visa sig vara positivt för båda 

sidornas genusskapande. Sammanfattningsvis kommer Kling fram till att det minskade 

barnafödandet till stor del berodde på familjens ekonomiska situation och levnadsvillkor där 

både förställningar om det manliga och kvinnliga var av vikt, där männens försörjande och 

kvinnors förutsättningar att sköta hemmet spelade in. Även kvinnors syn på sig själva var av 
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vikt då deras uppfattning av sin sexualitet och reproduktiva hälsa spelade in i hur väl de 

lyckades begränsa sitt barnantal.7  

 

Historikern Hjördis Levin har undersökt den nymalthusianska propagandan och dess motstånd 

i Sverige under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Levins gör en historiedemografisk 

utforskning som kretsar kring barnbegränsningens olika metoder och dess förespråkare och 

motståndare under sedlighetsdebatten i Sverige. Levin utgår från tesen att pionjärerna för 

födelsekontroll hade som syfte att förändra den rådande sexualmoralen och människors 

inställning till sitt sexuella beteende och att pionjärernas motståndare var rädda för hur det 

skulle påverka samhället. Begreppen malthusianism och nymalthusianism är här centrala och 

syftar till teorier inom befolkningsläran som beskriver varför barnantalet bör begränsas. De 

olika teorierna och dess följen förespråkade olika metoder för att kontrollera 

befolkningstillväxten, som båda såg som ett hot. Maltusianismen propagerade för uppskjutna 

äktenskap, avhållsamhet och folkbildning medan nymaltusianismen bejakade människans 

sexualitet och snarare förespråkade preventiva samlag. Nymalthusianismens idéer gav upphov 

till en ideologisk strid i Sverige och Levin undersöker vad som var så upprörande med dessa 

idéer och varför. Levins huvudsakliga resultat blev att dessa idéer skapade en så lång och 

hetsig debatt på grund av att de utmanade och tog strid mot de etablerade värderingar som så 

länge funnits i samhället. Hon förklarar här att tesen hon ställde i inledningen bekräftas och 

att rädslan för det nya samhället ställdes mot förändringarna som pågick under denna tid då 

Sverige höll på att övergå från ett fattigsamhälle till ett konsumtions- och välfärdssamhälle. 

De kulturella förändringar som skedde skapade ett begär efter bekvämlighet och njutning som 

inte funnits eller tillåtits på samma sätt tidigare. Detta krävde en förändring och Levin menar 

att sedlighetsdebatten och den nymalthusianska propagandan ingick i något större som snarare 

realiserades som en ideologisk omvälvning där det nästan går att tala om en övergång från en 

världsåskådning till en annan.8

																																																								
7 Kling, 2007, s.251-257. 
8 Levin, Hjördis, Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och 
motstånd, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Umeå: Univ. Stockholm, 1994. s. 15-19, 27-30, 359, 366-367. 
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2. Teoretiska perspektiv 
Under tiden då Hofstedt skrev sitt föredrag skilde sig reproduktionen och familjestorlekarna 

mycket åt mellan olika sociala grupper i samhället. Människors sexuella handlande och 

reproduktiva beslut påverkades av både klass och genus vilket betydde att kvinnor av de lägre 

klasserna ofta födde fler barn än andra. Barnbegränsning, genus och klass var vid denna tid 

starkt sammankopplat och vem som hade ansvar för vad i en relation styrdes till stor del av de 

diskurser som fanns i samhället samt de normer och värderingar som skapade stora skillnader 

i förutsättningar beroende på vem du var.9 Utifrån denna beskrivning av klass och genus som 

viktiga aspekter i frågan om att framgångsrikt ha möjlighet till att begränsa sitt barnantal, i 

relation med Hofsteds föredrag som handlar om- och riktade sig till främst 

arbetarklasskvinnan, så har jag valt att ta ett genus- och klassperspektiv på min undersökning. 

Det är viktigt att poängtera att genus- och klassbegreppen har mycket gemensamt, deras 

exakta innehåll är inte fördefinierat utan förändras över tid beroende på rådande 

samhällsdiskurs och de normer och värderingar som finns, de är alltså inte eviga, oförändliga 

och biologiskt givna begrepp utan snarare tvärtom vilket gör att det är viktigt att varje genus- 

och klassanalys är tydlig med sina utgångspunkter och premisser.10 I analysen av Fattigdom- 

Barnalstring blir det därmed en fråga om hur texten, argumenten och Hofstedts ståndpunkter 

kan relateras till den samtida sexuella- och politiska diskursen där den rådande genus- och 

klassordningen blir grundläggande för analysen.  

 

2.1 Genus  
Genusteori betonar det konstruerade i könen där fokus ligger på roller, förväntningar, normer, 

beteenden och sociala strukturer som skapas i samhället. Frågor om lagar, politisk kultur, och 

symboliska manifestationer för kön är relevanta för att förstå hur samhället har skapat olika 

typer av ordning och maktfördelning som missgynnar kvinnor.11 Genusteorin utgår från att 

det sociala förhållandet som finns mellan män och kvinnor skapas utifrån den diskurs som 

finns i samhället under den specifika tiden. Här är det av relevans att veta att under tiden för 

föredraget sågs bland annat mannen och kvinnan som självständiga individer i det 

reproduktiva förhållandet och samhällets inställning till barnbegränsning kunde knappast 

																																																								
9 Kling, 2007, s.23-25. 
10 Holgersson, Ulrika, Klass: feministiska och kulturanalytiska perspektiv, 1a. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2011, s. 31-33. 
11 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1.uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2015,s. 97-98.	
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separeras från diskursen som formade den samhälleliga synen på genus.12  Kvinnligt och 

manligt har uppfattats på olika sätt under olika tidpunkter i historien, exempelvis så sågs inte 

kvinnors sexualitet alls på samma sätt som mäns under denna period. Även sociala skillnader 

är viktiga i genusteori då det skapas strukturer i samhället som talar om vad kvinnor och män 

ska göra, exempelvis omhändertagandet av barn, vem som ska arbeta och vem som har ansvar 

för vad i en sexuell relation. Dessa samhällsstrukturer hade stora konsekvenser för kvinnorna i 

längden.13   

 

2.2 Klass 

Begreppet klass är komplicerat och Holgersson klargör att det inte riktigt finns någon 

koncensus inom vetenskapen som universellt kan förklara klassbegreppet, dock används det 

ofta för att förklara sociala skillnader och det är så begreppet kommer att användas här.14 

Den nya användningen av begreppet växte fram under industrisamhället, vilket passar bra in 

på min undersökning. Här går det att sammanfatta begreppet som att det kan ha tre olika 

betydelser; klass som grupp, klass som rank och klass som formation. Klass som grupp syftar 

till en strukturerad ojämlikhet relaterad till ekonomi och makt. Klass som rank kan beskrivas 

som sociala förhållande i vilka du antingen föds in i eller genom social rörlighet hamnar i och 

slutligen handlar klass som formation om politiska och kulturella skillnader. Detta kan enkelt 

beskrivas som; socialt-, ekonomisk- och kulturellt kapital som alla har betydelse för vilken 

klass en individ kategoriseras i, ofta hör dessa aspekter ihop och har mycket gemensamt. 

Beroende på kontext och hur människor handlar i samspel med andra kategoriseras vi in oss 

själva och andra i de socialt konstruerade klasserna som samhället för tillfället bygger på.15 

 

Klass kan alltså beskrivas som en social konstruktion som grundar sig i den samhälleliga 

synen på skillnader mellan människor, där dessa skillnader missgynnar vissa grupper. Det är 

även relevant att förstå att klass ingår i ett intersektionellt förhållande till andra kategorier, 

exempelvis. genus, och sexualitet. Det går ofta inte att skilja dessa begrepp från varandra när 

människor kategoriseras vilket gör att speciellt kvinnor ur de lägre klasserna drabbades extra 

hårt av klasskategoriseringen under denna tid.16 

																																																								
12 Kling, 2007, s.25-26. 
13 Berglund & Ney, 2015, s.98. 
14 Holgersson, 2011, s.11. 
15 Holgersson, 2011, s.40-42, 161-165. 
16 Holgersson, 2011, s.165.	
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3. Källmaterial och metod 
3.1 Fattigdom- barnalstring   

Undersökningsmaterialet för denna studie är alltså begränsat till föredraget fattigdom- och 

barnalstring, med fokus på Hofstedts argumentation i texten. Källmaterialet har genom 

tidigare forskning och historiskt relevant bakgrund, ställts i relation till de förutsättningar som 

fanns för kvinnor under tiden då föredraget hölls med förhoppningen att på så sätt kunna tolka 

och säga något om de avsikter Hofstedt hade med sitt föredrag. Fattigdom- barnalstring är en 

text baserad på det föredrag Hilma Hofstedt höll 1915 i Halmstad där hon argumenterar för 

vikten av att arbetarklasskvinnorna ska kunna få förutsättningar att begränsa sitt barnantal. 

Föredraget ledde som sagt till att hon fängslades för att ha brutit mot preventivlagen då hon 

bland annat informerade om hur olika preventiva medel används. Trots straffet valde Hofstedt 

att fortsätta argumentera för sin sak och skrev därför också ner föredraget i textform, vilken 

då utgavs i text två år senare, 1917.17 Texten kommer att vara grunden i analysen och mitt 

huvudsakliga källmaterial.  

 

3.2 Argumentationsanalys 
Utifrån Hilmas roll som agitator så var hennes främsta mål att genom kommunikation 

övertyga människor om den handlingsinriktning eller de värderingar som hon ansåg vara rätt 

och viktiga för samhället. Bouréus och Bergström menar att det i forskning kan vara viktigt 

att beskriva en argumentation för att skapa en överblick av den kommunikation som används 

för att övertyga folk till olika saker, i olika sammanhang. Genom att beskriva och metodiskt 

analysera argument går det att få en djupare förståelse för kommunikationens mening. Ofta 

används argumentationsanalys för att analysera retorik i form av tal men inte desto mindre 

relevant kan det vara att använda i textanalyser.18 Hofstedts föredrag hölls både som tal och 

text och utifrån syftet och frågeställningarna, som går ut på att just analysera hennes 

argumentation, känns det därför logiskt att ta en argumentationsanalytisk hållning.  

I en argumentationsanalys studeras delarna för att förstå helheten. Vissa delar i en text 

kommer alltid vara viktigare än andra, beroende på ur vilket perspektiv texten läses.19 Här blir 

det relevant att systematiskt söka efter och hitta de argument som Hofstedt har för att på så 

sätt kunna analysera hennes idéer, ståndpunkter och lösningar i frågan. Detta blir än mer 

																																																								
17 ”Om- SAC/Historik/Biografier/Hofstedt, -Hilma-1882-1937” (Hämtad: 2018-12-18). 
18 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3 .,[utök.] uppl., Lund, 2012, s. 91-92. 
19 Bergström & Boréus, 2012, s. 92. 
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intressant då hennes argumentation kommer från en tid då det var olagligt att agitera om 

barnbegränsning. 

 

3.3 The uses of argumnet – Toulmins modell för argumentationsanalys 
Målet med användningen av argumentationsanalys är att kunna rekonstruera argumentationen 

i debatten samt att urskilja argumenten i texten, detta kan göras på olika sätt beroende på 

syfte. Utifrån syftet med min undersökning har jag utgått från Toulmins modell för 

argumentationsanalys. Den främsta anledningen till att jag valde just denna modell är för att 

den inte enbart används för att ta fram de synliga huvudargumenten, utan också för att belysa 

osynliga och underförstådda argument. Detta anser jag passar bra till just Hofstedts föredrag 

då hennes argumentation förs kring ett så pass tabulagt och förbjudet ämne vilket gör att 

hennes argumentation ibland kan vara mer underförstådd än direkt uttalad. För att förstå det 

underförstådda krävs det kännedom om kontexten för argumentationen, det är därför viktigt 

med bakgrundsinformation för att kunna hitta argumenten och för att kunna analysera dess 

beviskraft och hållbarhet. Till skillnad från andra argumentationsanalytiska modeller, som 

ofta används främst för att analysera flera texter med olika åsikter i debatten och för att 

urskilja för- och motargument, så används Toulmins modell med fördel till att analysera ena 

sidan av en debatt, 20 vilket är precis vad jag ska göra i form av Hofstedts text.  

 

Toulmins modell utgår från ett antal element som fungerar som byggstenar i en 

argumentation. Den första byggstenen kallas för ”claim”, vilket syftar till det påstående som 

det argumenteras för, alltså det sändaren vill få mottagaren att hålla med om. Här finns det 

alltid en imaginär motdebattör som konstant ställer frågan, ”vad grundar du ditt påstående 

på?”. Därför gäller det att hitta argument som underbygger påståendet, vilket då ska vara 

utgångspunkten för argumentationen. Denna byggsten benämns i modellen som, ”data”. Den 

tredje byggstenen kallas ”warrant” och syftar till premissen för argumentationen. Premissen 

är det implicita påståendet som argumentationen baseras på och kan vara svårare att hitta då 

det ofta är underförstått. Premissen är mer generell än påståendet och fungerar som en länk 

mellan påståendet och argumentet och utgör samtidigt då förutsättningen för hela 

argumentationen, alltså det antagande som argumentationen baseras på. Premissen kan ibland 

behöva stöd och det blir den fjärde byggstenen i Toulmins modell, ”backing”. Backing 

fungerar som vilket argument som helst men används för att backa upp premissen och belysa 

																																																								
20 Bengtsson, 2011, s. 157. 
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dess problemområde och utgör då alltså ett stöd för att premissen ska vara gällande i den 

specifika argumentationen. 21 Dessa byggstenar benämns framöver som följer; Påstående, 

argument, premiss och premissargument.  

 

Toulmins modell ser ut som följande grafiskt; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
21 Bergström & Boréus, 2012, s. 107-108. 

Premissargument	

Argument		 Påstående	

Premiss	



	 11	

4. Historisk bakgrund 
Den historiska bakgrunden är relevant för att förstå kontexten under vilken Fattigdom- 

Barnalstring skrevs. Klass- och genusteorin utgår från dess kontext där den rådande 

samhällsdiskursen och de normer och värderingar som fanns i samhället under den givna 

tidpunkten blir viktiga att förstå, på så sätt får argumentationen ett sammanhang och kan 

därmed bli begriplig.  

 

4.1 Barnbegränsandets historia 
Barnbegränsning och reglering av reproduktion är något som alltid förekommit, på olika sätt, 

av olika grupper, i olika tider genom historien. Det har också varit ett ständigt ämne för debatt 

där olika grupper haft olika åsikter om vad som är rätt och fel när det kommer till sexualitet, 

mänsklig moral och reproduktion. I antika Grekland och i Romarriket förekom olika metoder 

för att begränsa antalet arvingar där den vanligaste metoden var olika former av abort eller att 

överge nyfödda barn. Kvinnans hälsa var inte ett motiv för att begränsa antalet födda barn 

utan det var nästan uteslutande på mannens villkor som detta gjordes. När kristendomen 

började spridas moraliserades de metoder som fanns för barnbegränsning och det var också då 

som kampanjer mot detta började drivas. Den sexuella moralfrågan har i och med den kristna 

läran blivit synonym med föreställningen om den goda människans moral i form av synen på 

reproduktion som den enda anledningen till att legitimera sexualitet. Fördömandet av 

födelsekontroll och människors olika anledningar och försök till begränsandet av barn har 

sedan dess genomsyrat samhället och varit en stor del i hur människor uppfattas. I det 

förindustriella Europa ökade användandet av olika preventiva metoder och barnafödandet 

sjönk. Kyrkan fortsatte dock att fördöma barnbegränsning och förespråkade fortsatt 

avhållsamhet vilket skulle skapa två läger i en debatt som kom att förändra samhället för all 

framtid.22 

 

Det som kan sägas helt säker är att oavsett hur reproduktion och hur preventiva metoder 

användes och sågs på så hände något i Västeuropa i slutet av 1800- talet när antalet födda 

barn drastiskt sjönk på ett sätt det aldrig tidigare i gjort, detta brukar refereras till som en 

brytpunkt i den demografiska historien, eller fertilitetstransitionen. Det har formulerats tre 

huvudsakliga förutsättningar för att det ska var möjligt att så drastiskt minska antalet födda 

barn under en och samma tidpunkt; 1.barnbegränsning måste vara ett beslut människor 

																																																								
22 Kling, 2007, s.38-39. 
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upplever sig kunna fatta och ändå accepteras för, 2.metoder för barnbegränsning måste finnas 

tillgängliga och 3.det måste ses som fördelaktigt med en mindre barnaskara. Allt kokas här 

ner till ett ord, kunskap. Antingen fanns det ingen utbredd kunskap innan denna brytpunkt 

eller så var det inte accepterat eller praktiskt möjligt att omvandla denna kunskap till praktik. 

Det finns olika teorier till att det var just här och då som denna brytpunkt först skedde men det 

viktiga att lyfta är att det var här som kunskapen och förutsättningarna fanns för att minska 

barnafödandet så drastiskt.23  

 

Den sjunkande befolkningen uppmärksammades och oron kring detta ökade i samhället vilket 

skulle leda till olika politiska åtgärder och olika lagstiftningar. Abortlagstiftningen och 

preventivlagen är två svenska exempel på politiska åtgärder som vidtagits genom historien 

rörande människors sexuella förutsättningar. Abort var sedan långt bak i tiden förbjudet i 

Sverige och var ändan fram till 1864 belagt med dödsstraff, efter 1864 bestraffades abort med 

långa straffarbeten, 1921 blev straffet mildare i form av kortare fängelsestraff och 1938 blev 

abort tillåtet på humanitära och medicinska grunder. I samband med att debatten kring 

människans sexuella moral och preventivmedel var som störst utformades en lag som rörde 

barnbegränsning, preventivmedelslagen. Vid sekelskiftet runt 1900 så började preventivmedel 

bli vanligt förekommande vilket inte alla såg som positivt. Detta gjorde att preventivlagen 

infördes år 1910 vilken förbjöd spridningen av information och tekniker kring 

barnbegränsning. Lagen gjorde det alltså till en kriminell handling att offentligt visa upp och 

informera om preventivmedel, den förbjöd alltså inte användandet av detsamma. Debatten 

som föregick denna lagstiftning har visat sig handla om sedlighet då röster höjdes om att 

samhället började skadas av allt mer lösa och tillfälliga relationer.24  

 

Sedlighetsdebatten och preventivmedelslagen är två fenomen som är av relevans för denna 

undersökning och kommer därmed återkomma längre fram. Det som är tydligt efter denna 

korta genomgång av människans begränsning av sin reproduktion är att människor långt 

genom historien har debatterat och haft olika syn på sexualitet och barnbegränsning, och så 

långt som en bra bit in på 1900- talet skulle alltså kvinnor fortfarande inte ha rätten till att 

bestämma över sin egen kropp. Preventivlagen var således alltså inget hastigt beslut utan 

snarare klimaxen på en lång debatt som utspelade sig under åren runt sekelskiftet 1900. För 

att ta några kliv bakåt i historien och få ett sammanhang att hänga upp lagstiftningen på så är 

																																																								
23 Kling, 2007, s. 39-40. 
24 Kling, 2007, s. 46-49.	
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det viktigt att förstå att denna tid i Sveriges historia är känd för sina hetsiga debatter i olika 

frågor och framförallt då den tidigare nämnda sedlighetsdebatten. Bland de mest radikala 

idéerna här var nymalthusianismen som mötte stort motstånd i den sexualpolitiska debatten.   

 

4.2 Nymalthusianismen  

Nymalthusianismen var en teori och en rörelse som hade sitt ursprung i Robert Malthus 

teorier. Malthus var präst och nationalekonom som år 1798 publicerade en text som 

behandlade befolkningsökningen där enligt Malthus människan tenderar att föröka sig 

snabbare än näringsmedlen hinner växa. Här presenterar han ett förslag till att kontrollera 

befolkningsökningen genom sexuell avhållsamhet, senare skulle han mena att det var en 

mänsklig plikt med avhållsamhet för att får att få kontroll på denna kraftiga 

befolkningsökning. Nymalthusianismen blev en reaktion på Malthus idéer och menade att 

avhållsamhet inte var ett alternativ, utan att det fanns andra, bättre sätt att minska barnantalet, 

vilka då framförallt var kontroll av befolkningsökningen med hjälp av preventiva medel och 

metoder. I Sverige hölls det första föredraget om Malthus befolkningslära år 1880 och blev 

början på en ideologisk strid och debatt som skulle kallas sedlighetsdebatten. Knut Wicksell 

var här en förgrundsfigur som propagerade för att Sverige var överbefolkat med bevis som 

ökad fattigdom och många utomäktenskapliga barn. Wicksell menade att preventiva åtgärder 

var det effektivaste botemedlet mot detta, här var information speciellt riktad till kvinnan av 

hög relevans. Wicksell startade en debatt som kom att hålla i sig i årtionden framöver och 

som nådde kulmen med Hinke Bergegrens föredrag om kärlek utan barn som mynnade ut i 

preventivlagen 1910.25 Nymalthusianismens idéer gav alltså upphov till en ideologisk strid 

som skulle bli starten på den sedlighetsdebatt som är av stor relevans för denna uppsats. 

 

4.3 Sedlighetsdebatten 

Sedlighetsdebatten runt sekelskiftet 1900 handlade till stor del om de olika sexuella normer 

som fanns och borde finnas för män och kvinnor. Många såg tidigare på sexuella relationer 

som något som skulle uteslutande pågå i äktenskapet, men diskursen i samhället tillät män att 

i praktiken överträda denna norm samtidigt som det var oacceptabelt för kvinnor att göra 

detsamma. När detta ifrågasattes och kvinnors sexualitet lyftes som mer än bara ett medel för 

																																																								
25 Levins, 1994, s. 15-19.	
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reproduktion så blev frågan om den mänskliga sexualmoralen och sedlighet ett ämne för en 

lång debatt i Sverige.26 

 

Sedlighet används i det här fallet, precis som i många andra fall, som en beskrivning av den 

rådande sexualmoralen, där sedlighet refereras till som ”den rätta sexuella moralen” och där 

osedlighet refereras till som det motsatta.27 

 

Debatten angående sedlighet var ett känslig ämnet att gå in i, framförallt för kvinnor. Män och 

kvinnors sexualmoral relaterades ofta till varandra på det sätt att många menade att män hade 

starkare sexuella behov än vad kvinnor hade samtidigt som debatten till stor del handlade om 

utnyttjandet av kvinnor. Den rådande debatten bidrog alltså kraftigt till de diskurser om genus 

som formade samhället där kvinnor sågs som mindre sexuella än män vilket i förlängningen 

bidrog till att forma ett samhälle där kvinnors rätt till självbestämmande över sin egen kropp 

kraftigt begränsades.28 

 

Samtidigt som sedlighetsdebatten var i full gång fick kvinnors sexualitet mer och mer 

erkännanden. Det fanns röster som höjdes för kvinnors rättighet att själva bestämma över sin 

kropp men också att lära känna och utforska den, något som tidigare ansågs som radikalt och 

inte alls passande att prata om. I motsats till dessa åsikter fanns det också åsikter som 

betraktade kvinnors kroppar och sexualitet som något för det privata och läkarvetenskapen där 

moderskapet och dess process stod i centrum i motsats till mäns sexualitet och kroppar som 

snarare kopplades till drifter och behov. Frågan om preventivmedel var i hög grad en fråga 

som hörde ihop med kvinnors rättigheter och moderskapet där risken för oönskade 

graviditeter och sjukdomsspridning var rädslor som fanns. Den ena sida av debatten 

förespråkade sexualkunskap där sedlighet och avhållsamhet lyftes som lösningen på 

problemet. Den andra sidan i debatten förespråkade givetvis preventivmedel istället för 

avhållsamhet. Hinke Bergegrens föredrag ”kärlek utan barn” är det klassiska exemplet på 

preventivmedelsförespråkare där han upplyste om preventivmedel och vart man kunde få tag 

på det. Hinke Bergegren skulle bli en förgrundsfigur i denna debatt, vilket vi återkommer 

till.29  

																																																								
26 Bengtsson, Åsa, Nyktra kvinnor: folkbildare, företagare och politiska aktörer: Vita bandet 1900-1930, 
Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2012, Göteborg, 2011, s. 158. 
27 Bengtsson, 2011, s. 142. 
28 Bengtsson, 2011, s. 142-143. 
29 Bengtsson, 2011, s. 151-156. 
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Sammanfattningsvis handlade sedlighetsdebatten främst om kvinnlig sexualmoral- och 

reproduktion där den ena sidan förespråkade en form av valfrihet där äktenskapet inte 

behövde vara en grundval för en sexuell relation. Den andra, mer traditionella sidan menade 

att äktenskapet var en institution på vilken samhället vilade där det endast var där som den 

sexuella relationen skulle finnas.30 Sedlighetsdebatten och debatten om preventivmedel gick 

hand i hand och skulle också mötas och mynna ut i den tidigare nämna preventivmedelslagen, 

Hilma Hofstedt skulle ge sig in i både debatten och ställas inför preventivmedelslagen.  

 

4.4 Preventivmedelslagen 

Sedlighetsdebatten ställdes på sin spets år 1910 då preventivmedelslagstiftningen infördes. 

Detta var en lag som förbjöd all reklam och spridning av information om preventivmedel och 

hur det används, det var heller inte tillåtet att råda människor till användning av preventiva 

medel. Det är här Hinke Bergegren återkommer då denna lag var en direkt motreaktion till 

hans föredrag ”kärlek utan barn” som blev kulmen på debatten och införandet av 

preventivmedelslagen, som också skulle benämnas som Lex Hinke. Lagen formulerades i 18 

kap. 13 par. I strafflagen och löd som följer; 31 

 

Sprider någon ut skrift, målning, teckning eller bild, som tukt och sedlighet sårar, 

straffes med böter eller fängelse i högst sex månader. Lag samme vare, om man genom 

annan gärning sårar tukt och sedlighet, så att allmän förargelse eller fara för andras 

förförelser därav kommer. 32 

 

Det vanligaste preventivmedlet vid denna tid var kondomen som främst brukades som skydd 

mot könssjukdomar. Ett starkt argument för lagen var att det som vann fördel av fri tillgång 

till denna sorts preventivmedel skulle helt uteslutas om människor inte visste att de fanns. Här 

syftade man till att om människor hade fri tillgång till preventivmedel skulle ett ”råare 

sexuellt sinnelag” infinna sig och därmed skulle ungdomarna löpa en stor risk för osedlighet. 

Höll människor däremot sig gifta och lät sin sexualitet stanna inom äktenskapet skulle varken 

sjukdomar eller osedligt beteende främjas och därmed skulle ”samhällets viktigaste etiska 

grundvalar” fortsätta stå stadigt. Allmänheten sågs vi det här laget som okritisk och lagen var 

																																																								
30 Bengtsson, 2011, s. 170-172. 
31 Bengtsson, 2011, s. 157. 
32 Levins, 1994, s. 340. 
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därmed ett sätt att tygla och rädda människor från ett beteende som ansågs kunna skada 

samhället och dess människor.33  

 

Det intressanta med preventivlagen och debatten kring denna är att båda sidorna till stor del 

var överens om att det var den sexuella okunskapen som var problemet. Det var bara det att 

det som refererades till som okunskap definierades på olika sätt. För att lyfta det uppenbara så 

var oönskade graviditeter ett stort problem för kvinnors situation under denna tid, därmed var 

kunskap om hur människor kunde skydda sig mot detta av relevans. Den ena sida, den med 

Hinke Bergegren i spetsen menade såklart att kunskap om preventivmedel och hur det 

används var den rätta vägen att gå medan den andra sidan var av åsikten att kunskap om 

ansvar när det kommer till avhållsamhet var det rätta.34  

 

Den största anledningen till att lagen stiftades, enligt min forsning, var på grund av en rädsla 

som sakta smugit sig in i samhället. En rädsla för folkminskning, en rädsla för ett osedligt 

samhälle och en rädsla för en ökad makt hos kvinnorna där en förändrad diskurs om sexualitet 

och genus hotade att förändra de maktordningar som samhället stod så ”stadigt” på.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
33 Levins, 1994, s. 346-347.	
34 Bengtsson, 2011, s. 158. 
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5. Analys 
Analysen är indelad i fyra tematiska underrubriker; genus, klass, sedlighet och 

preventivmedelslagen. Dessa underrubriker är framtagna utifrån teorin och frågeställningarna 

och representerar olika delar i den argumentation Hofstedt för i Fattigdom- Barnalstring kring 

hur frågan om barnbegränsning påverkade kvinnors situation negativt. Jag har valt att lägga 

de fyra olika temana i denna ordning eftersom genus- och klassbetydelsen hade stor påverkan 

på både sedlighetsdebatten och preventivmedelslagen. Analysen kommer att presenteras 

utifrån Toulmins modell för argumentationsanalys och sedan utvecklas genom att presentera 

citat från Hofstedts text i relation till mina tolkningar utifrån forskningen.  

 

5.1 Tema: Genus 

Utifrån Toulmins modell har jag tagit fram följande schema för att presentera Hofstedts 

argumentation när det kommer till hur den samtida genusdiskursen påverkade arbetarklassens 

kvinnor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

	Argument: 

För många barn leder till sämre 

förutsättningar och levnadsvillkor för 

arbetarklassens kvinnor och därför 

måste barnbegränsning praktiseras. 

Påstående: 

För att kunna ge kvinnorna bättre 

förutsättningar i livet krävs en 

förändrad syn på vad som är manligt 

och kvinnligt.   

Premiss: 

Arbetarklassens kvinnor påverkas väldigt 

negativt av den rådande genusordningen.  

	
	

Premissargument: 

Arbetarklassens kvinnor begränsas till att endas 

ta hand om barnen, men samhället går framåt och 

då måste också synen på vad som är kvinnligt 

göra det.    
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Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv tolkar jag Hofstedts argumentation som ovan. Hofstedt 

diskuterar mycket hur genussynen måste förändras eftersom den rådande synen kraftigt 

begränsade kvinnan, både sexuellt men också i samhället som stort. Vidare argumenterar hon 

för att samhället vid denna tid var under förändring och snabbt gick framåt, men att synen på 

kvinnan och hennes roll i samhället fortfarande var den samma som den alltid varit, vilket 

måste förändras om arbetarklassens kvinnor någonsin ska få det bättre.35 Premissen blir då 

helt enkelt att arbetarklassens kvinnor påverkas negativt av den rådande genusordningen. 

Argumentet för detta är starkt kopplat till barnbegränsningsfrågan där okunnighet när det 

kommer till preventiva metoder gjorde att många arbetarklassfamiljer fick fler barn än vad de 

kunde ta hand om, och på grund av hur samhället såg ut så föll det på kvinnan att ta hand om 

alla dessa barn. 

 

Hofstedt diskuterar livligt sin syn på hur föråldrat genustänk som samhället hade under denna 

tid. Hon förklarar att synen på vad som är manligt och kvinnligt påverkade kvinnorna negativt 

och att ju fler oönskade barn kvinnan fick desto sämre blev henne och hennes barns 

förutsättningar i livet. Kling beskriver skillnaden i syn på manligt och kvinnligt under denna 

tid som att de männen gjorde var att tjäna pengar medan kvinnorna tog hand om barnen. 

Männens uppgifter värderades betydlig högre i samhället och därför hade de en överordnad 

position gentemot kvinnor. Kling beskriver vidare hur genus därigenom konstrueras som en 

process där handlingar hela tiden återskapas och upprepas vilket gör dessa normer väldigt 

svåra att bryta.36 Hofstedt är inne på samma sak och menar att kvinnorna och synen på 

kvinnligt kraftigt begränsade deras livsutrymme och förutsättningar att lyckas i samhället.  

Till skillnad från männen så definierades och begränsades kvinnornas liv till att endas vara 

förälder vilket ledde till att ju fler barn de fick, ju sämre förutsättningar fick de att själva 

lyckas.37 

 

Premissargumentet i Hofstedts argumentation, är som jag tolkar det att samhället förändras 

drastiskt utanför hemmen men att kvinnans roll fortfarande är densamma som tidigare, vilket 

stärker Klings tes kring hur svårt det är att bryta satta samhällsnormer. Hofstedt beskriver sin 

syn på detta som följer; 

 

																																																								
35 Hofstedt, 1917, s. 28. 
36 Kling, 2007, s. 26-28. 
37 Hofstedt, 1917, s. 14. 
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Kvinnorna, säger man, skola vårda hemmen och fostra barnen. Men jag förstår ej hur 

kvinnan skall bli en god uppfostrarinna när hon inte känner till den nya tiden, den friska 

vinden som blåser in över världen. Medan allt därute går framåt med brusande fart, så 

fordrar man av henne, modern, uppfostrarinnan, att hon skall stå på samma ståndpunkt 

som för århundraden sedan.38 

 

Jag tolkar Hofstedts argumentation som att hon menar att det främst är kvinnorna som 

påverkades negativt av för många barn. Utifrån det hon skriver så tänker jag att dåtidens 

genusdiskurs begränsade kvinnorna till att endas sköta hemmet vilket gjorde att de inte hade 

förutsättningar nog att göra något annat, trots att samhället utanför hemmet förändrades. 

Utifrån ett genusperspektiv och Hofstedts argumentation skriver så hade kön därmed en stark 

koppling till hur väl man lyckades i samhället.  

  

Barnbegränsning är även det starkt kopplat till föreställningar om genus då kvinnorna under 

1900-talets början hade som norm att framställa sig själva som sexuellt okunniga. Detta var 

ytterliga en manifestation i makt mellan könen då okunnighet uppfattades som feminint.39 

Hofstedt beskriver kärleksförhållandet mellan man och kvinna som ”det vackraste som finns” 

men utifrån detta beskriver hon samtidigt att människan under denna tid besatt en väldig 

okunnighet när det kom till frågor om det sexuella och fortplantning, vilket blev en stor 

anledning till att samhället präglades av så mycket lidande.40  Barnafödande och reproduktion 

sågs som en uteslutande kvinnlig angelägenhet, där genusskapandet och identitetsskapandet 

det innebar att bli mamma ofta var starkare än vad det var för männen att bli pappa. Att vara 

en bra mamma och en bra pappa var alltså två helt olika saker vilket gjorde att det lidande 

som samhället till stor del präglades av främst drabbade kvinnorna.41 Hofstedt skriver på sida 

14 i sitt föredrag om hur livet som mamma och fattig arbetarkvinnan med många barn 

påverkar dem negativt; 

 

När barnaskaran är sju, då är det vanligtvis inte många omgångar kläder att byta med, 

utan då måste hon sätta sig att stoppa strumpor, lappa byxor och kjolar och se till att de 

barn som skola i skolan äro hela och rena. Kommer barnen i skolan och inte äro hela 

och rena, så säger man, att det är en slarvig och oordentlig arbetarkvinna.42 

																																																								
38 Hofstedt, 1917, s. 28.	
39 Kling, 2007, s. 26-29. 
40 Hofstedt, 1917, s. 11.  
41 Kling, 2007, s. 32. 
42 Hofstedt, 1917, s. 14. 
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Hofstedt beskriver fortsättningsvis hur en dag för arbetarkvinnan ser ut, hur hon får ägna hela 

sitt liv till att ta hand om alla sina barn. Alldeles för många barn för att kunna ta hand om.43 

Hofstedt menar, enligt min tolkning, att det både tar för mycket tid och ork att föda och ta 

hand om så många barn för att överhuvudtaget kunna göra något annat.  

 

Det finns inget arbete som är så själsdödande som i rum och kök. Föda, vagga och 

fostra alla barnen och samtidigt räkna ut hur man ska få de fattiga slantarna att räcka till 

det allra nödvändigaste.44 

 

Detta citat talar sitt tydliga språk. Det var kvinnans roll som moder att sköta allt som hade 

med hemmet och barnen att göra, och många kvinnor fick för många barn för sitt eget bästa. 

Eftersom den kvinnliga sexualiteten ofta kopplades till reproduktion och moderskap och den 

manliga till drifter och behov verkar det inte gå att skilja reproduktion från genus och inte 

heller genus från reproduktion. Detta betyder att kön var helt avgörande för människans 

förutsättningar under denna period.  

 

Som jag nämnde tidigare är det svårt att förändra de samhällsnormer som finns vilket betyder 

att många kvinnor även betraktade sig själva som endast mödrar, vilket jag tror var ett stort 

problem i frågan. Samhället var strukturerat så och därför var det inget som ifrågasatte det i 

något större omfång, iallafall inte under en lång tid. Strukturer är svåra att ändra på och det är 

till och med svårt att se som problemen, eller i alla fall lyfta fram som problem. Därför krävs 

det att någon gör just det för att samhället ska reagera, vilket sexualreformsrörelsen här tillslut 

på allvar gjorde. Hofstedt är under sitt föredrag väldigt pådrivande i att dels uppmärksamma 

kvinnorna om problemen i genusskapandet som samhällsdiskursen bidrog till, men också att 

mana på och uppmuntra kvinnorna till att själva ta tag i och göra något åt de problemen som 

så starkt påverka dem. Hofstedt agiterar starkt för att det nu är kvinnans tur att delta i 

samhällsutvecklingen och föra den framåt, hon skriver; 

 

Männen har i årtusenden styrt världen och trots sitt stora förstånd dock styrt den i denna 

avgrund av mord, plundring, farsoter och hungersnöd och därför vänder sig miljonernas 

hopp i dag till väldens kvinnor. Må då också världens kvinnor visa att de äro mäktiga att 

uppfylla och förverkliga detta hopp, inte endast vad det gäller arbetet utåt i samhället, 

																																																								
43 Hofstedt, 1917, s. 14-15. 
44 Hofstedt, 1917, s. 14.		
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utan fastmer arbetet inåt… Ja, vi behöver kvinnorna med oss, det finns ej en gren där 

kvinnan är överflödig. Kvinnor, Hur länge ämnar ni att dröja?45 

 

Trots att texten skrevs för över hundra år sedan är argumentationen inte långt ifrån den som 

förs av moderna feminister, vilket är intressant. Levin beskriver hur synen på sexualitet 

genom historian förändras beroende på sociala mönster, normer och samhällsdiskurs. Hon 

förklarar hur samhällets normer är en konstruktion som formar genusdimensionen mellan 

könen och hur makt ofta demonstreras genom sexualiteten. Detta har också gjort att sexualitet 

har varit, och fortfarande är, ett ständigt ämne för feminismen. När det pratas om tidig 

feminism utgås det ofta från kvinnorörelser som arbetat med allt från krav på arbete för 

kvinnorna till kampen mot sexuellt förtryck.46 Hofstedt, som jag ser det, kan därmed sägas 

vara en del av början till den moderna feminismen, i alla fall i delar av hennes argumentation. 

Hon är långt ifrån att prata om ren jämställdhet mellan könen, hon referera exempelvis 

fortfarande till kvinnan som ”uppfostrarinna” och hon nämner inget om att männen borde 

uppfostra och ta hand om barnen, vilket gör att hon i vissa avseenden var ganska traditionell i 

sitt tänk, framförallt kring föräldraskap. Men trots det var hon långt fram för sin tid och som 

vi ser i citatet ovan ville hon att kvinnorna skulle ta plats i samhället, samtidigt som hon 

argumenterade för att samhället behövde kvinnorna att ta plats för att kunna gå framåt, något 

som tragiskt nog fortfarande är aktuellt.  

 

Sammanfattningsvis så är det uppenbart att den genusdiskurs som fanns i samhället kraftigt 

missgynnade kvinnorna. Kling förklarar att historisk har detta mycket att göra med just 

reproduktionsaspekten där sociala och kulturella omständigheter kan begränsa individens 

möjligheter till ett bra föräldraskap genom att exempelvis erbjuda större eller mindre tillgång 

till preventiv kunskap.47 Denna förklaring är strakt sammankopplad med Hofstedts syn på hur 

samhällets genusskapande och de sociala omständigheterna runt kvinnan, starkt missgynnade 

henne. Den samtida genusdiskursen och den icke existerande tillgången på preventiv kunskap 

begränsade kvinnans livsutrymme där Hofstedt agiterar för att det är kvinnans tur att ta plats 

och stiga fram för att få till en förändring då det patriarkala samhället knappast tänkte på 

kvinnan när beslut fattades, trots att det rörde henne och hennes kropp.   

																																																								
45 Hofstedt, 1917, s. 30.		
46 Levins, 1994, s. 25-27. 
47 Kling, 2007, s. 33.		
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5.2 Tema: Klass 

Utifrån Toulmins modell har jag tagit fram följande schema för att presentera Hofstedts 

användning och argumentation av begreppet klass i förhållande till barnbegränsningsdebatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Utifrån ett klassteoretiskt perspektiv så tolkar jag Hofstedts argumentation som ovan. 

Hofstedt var väldigt engagerad i arbetarrörelsen och arbetade hårt med att förbättra 

arbetarklassens villkor i samhället, arbetarklassens kvinnor och deras rättigheter låg här henne 

speciellt varmt om hjärtat.48 Klassfrågan och kampen mellan klasserna var därmed något som 

Hofstedt var mycket engagerad i vilket är tydligt genomgående i hennes föredrag.  

 

Hofstedts trodde starkt på den samstämmiga arbetarklassens kamp för bättre villkor, hon 

agiterar för att klassen som helhet måste organisera sig, både männen och kvinnorna, för att 

på så sätt arbeta för en minskad fattigdom och en bättre levnadsstandard. Den stora 

fattigdomen och låga levnadsstandarden berodde, enligt Hofstedt, på att kunskapen inom 

barnbegränsning var i princip icke existerande vilket gjorde att arbetarklassfamiljerna ofta 
																																																								
48 Åslund, Tingdal, Skantze-Ärlemalm, Höglind & Blomberg, 2012, s. 79-80. 

	Argument: 

Inskränkning av barnantalet bland 

arbetarna är bra för dem som klass.  

Påstående: 

Arbetarklassen måste ta upp kampen 

för en bättre tillvaro. 

Premiss: 

Arbetarklassen levde under stor 

fattigdom där alla oönskade barn blev en 

börda för familjen.  

	

Premissargument: 

Lönen en arbetare fick räckte endas till det allra 

nödvändigaste för familjen. Allt för många barn 

skapade stort lidande. Den höga 

dödlighetssiffran bland arbetarbarnen talar sitt 

tydliga språk.  
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fick för många barn för att kunna ta hand om.49 Utifrån detta blir premissen i Hofstedts 

argumentation kring klassbegreppet att arbetarklassen levde under en stor fattigdom där de 

flesta familjer var för stora för att överhuvudtaget kunna få ihop till det nödvändigaste. Vidare 

backar hon upp premissen med att påvisa att den stora dödligheten bland barn i arbetarklassen 

talar sitt tydliga språk, familjerna kunde alltså inte ta hand om alla sina barn och i och med det 

skapade varje nytt barn ökat lidande, ökade utgifter, en ökad mängd arbete och kanske även 

större dödlighet. Utifrån premissen argumenterar Hofstedt sedan för sin övertygelse om att 

barnbegränsning är lösningen, hon agiterar för att arbetarklassen som helhet hade mått bättre 

av en ökad kunskap om preventiva metoder så att familjerna själva hade kunnat bestämma hur 

många barn de ville ha och kunde ta hand om. I förhållande till detta gör Hofstedt gällande för 

att det endas går att uppnå bättre levnadsvillkor om arbetarklassen som helhet organiserar sig 

och tillsammans tar upp kampen.50 

 

I sammanhanget blir Holgerssons definition av klass som grupp en naturlig parallell att dra då 

Hofstedt baserar mycket av sin argumentation på en strukturell ojämlikhet mellan klasserna, 

framförallt när det kommer till ekonomi och makt i samhället. Samtidigt baseras hennes 

argument på att det är arbetarklassen som helhet som missgynnas av denna samhällsstruktur 

och agiterar utefter det att gruppen tillsammans, som en helhet, måste kämpa för bättre liv. 

Jag tolkar vidare Hofstedts argumentation utifrån klassbegreppet att hon anser att det är av 

vikt att människorna i arbetarklassen definierar sig som just tillhörande till den gruppen. Att 

definiera sig själv som tillhörande till en grupp tror jag gör samhörigheten starkare och 

därmed stärks också vilja till att stå upp för gruppen som helhet ännu mer, vilket är en poäng 

jag tror Hofstedt vill nå fram med här. 

 

Kling beskriver hur respektabilitet vid denna tid var något som till stor del formade 

klassbegreppet. Framförallt var det av betydelse för arbetarklassen då medelklassen 

separerade sig själva från andra genom att se arbetarklassen som ett problem i samhället som 

stod för revolutionära villfarelser, lösaktighet och som bärare av smittsamma sjukdomar. 

Medelklassen definierade sig själva som respektabla och menade att arbetarklassen kom att 

representera allt som enligt den rådande samhällsdiskursen sågs som icke- respektabelt. 

Respektabilitet var alltså den tydligaste markören på klasstillhörighet och hade stor betydelse 

för hur människor såg sig själva och andra. Social ställning, ekonomi och hur väl människor 

																																																								
49 Hofstedt, 1917, s. 6, 13. 
50 Hofstedt, 1917, s. 8-9. 
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passade in i den kultur som medelklassen ansåg som respektabel definierade dig som person 

och skapade ett samhälle där människor delades upp utifrån klass.51  

 

Utifrån Klings beskrivning ovan av hur medelklassen separerade sig från arbetarklassen så 

vill jag återigen göra en koppling till Holgersson och hennes definition av klass som 

formation. Klass som formation skapades utifrån politiska och kulturella skillnader där 

människors kulturella- och politiska kapital hade stor betydelse för det samhälleliga 

identitetsskapandet det innebar att vara del av en klass.52 I förhållande till Klings beskrivning 

av respektabilitet som en tydlig klassmarkör och Holgersson definition av klass så vill jag 

koppla på Hofstedts syn på det hela. Hon diskuterar nämligen problemen med att placera in 

människor i fack på det här sättet då det kan bidra till att uppfylla gamla sanningar, fördomar 

och stereotyper i samhället. Allt detta sammantaget bidrar i sin tur till att skapa orättvisor som 

Hofstedt gör gällande för manifesteras genom ett klassamhälle som kraftigt missgynnar det 

fattigaste i from av arbetarklassen.53 

 

Hofstedt beskriver vidare hur fattigdomsfrågan trots att det var en klassfråga, engagerade alla 

samhällsklasser. Dock engagerade den på olika sätt, det fanns nämligen ingen koncensus 

kring hur frågan skulle lösas utan medelklassen hade, utifrån sin syn på respektabilitet, en helt 

annan syn på fattigdomsfrågan än vad arbetarklassen hade. I förhållande till detta beskriver 

Hofstedt hur en liten del av befolkningen, medelklassen, tar alla rikedomar och lämnar 

arbetarklassen tomhänta och urfattiga.54 Hon förklarar hur medelklassen utnyttjar 

arbetarklassen för att tjäna pengar och skriver följande; 

 

Denna nöd och elände, som är en direkt följd av de nuvarande samhällsförhållandena, 

vilka tillåta en liten del av mänskligheten att tillroffa sig alla naturtillgångar och arbetets 

rikedomar, medan den största delen av befolkningen levet till liv på svältgränsen.55  

 

Vidare beskriver Hofstedt hur lönen arbetaren får knappt räckte till att försörja sin familj; 

”arbetarens avlöning räcker ej till det allra nödvändigaste för honom och hans familj”.56 Här 

blir det tydligt att klassfrågan och barnbegränsningsfrågan hör ihop och att Hofstedt insåg 

																																																								
51 Kling, 2007, s. 28-30. 
52 Holgersson, 2011, s. 11. 
53 Hofstedt, 1917, s. 5-6. 
54 Hofstedt, 1917, s. 5-6. 
55 Hofstedt, 1917, s. 5. 
56 Hofstedt, 1917, s. 6. 



	 25	

vikten av preventiv kunskap för att arbetarklassen och framförallt dess kvinnors skulle kunna 

få det bättre. 

 

Som tidigare klargjort så hänger klassidentitet och genusskapande ihop vilket arbetarklassens 

män kunde utnyttja då det kroppsliga arbetet värderades förhållandevis högt då det sågs som 

en positiv motpol till medelklassens mindre fysiska arbete. Arbetarklasskvinnorna däremot 

saknade detta viktiga identitetsskapande element eftersom de, precis som medelklassens 

kvinnor främst ansvarade för hemmet och barnen, men utifrån ett klassperspektiv på ett 

mindre respektabelt sätt, helt enkelt eftersom de hade sämre förutsättningar.57 Holgerssons 

definition av klass som rank blir därmed speciellt applicerbar på arbetarklassens kvinnor då 

det hade väldigt svårt att genom rörelse förändra synen på sig eftersom de hade samma 

uppgifter som medelklassens kvinnor. Detta gjorde att deras social kapital blev mycket mer 

begränsat än mannens då han på något plan ändå kunde socialt uppskattas i form av en positiv 

motpol till medelklassens män.  

 

Hofstedts syn på klass som rank var, enligt min forskning, att det bidrog till att skapa de 

orättvisor som arbetarklasskvinnan stod inför. Eftersom respektabilitet så starkt kopplades till 

klass och kvinnans uppgifter i samhället i sin tur kopplades så starkt till familjen så ledde det 

till att ju fler barn arbetarfamiljen fick, ju svårare blev livet för kvinnan, både ur ett klass- och 

genusperspektiv. Utifrån detta anser jag att det blir svårt att i sammanhanget skilja klass från 

genus, och genus from klass då de båda kategorierna tillsammans hade så stor betydelse för 

människors livsförhållanden. Här beskriver Hofstedt hur arbetarklasskvinnan påverkades av 

för många oplanerade barn;  

 

Två är så lagom, tredje bär man väl med jämnmod, fjärde börjar man misströsta och 

femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde osv. gången hälsas inte dessa händelser 

med någon glädje utan med tårar och utbrott av förtvivlan. I all synnerhet av arbetets 

kvinnor, ty varje barn betyder ökat lidande, ökade utgifter, ökat arbete och ökad 

kringskärning utan den smula frihet man förut drömt om.58  

 

Hofstedt fortsätter att diskuterar hur arbetarkvinnan ofta anklagas för att ha en bristande 

förståelse för samtiden och de viktiga frågor som rör samhället, att hon endast duger till att ta 

																																																								
57 Kling, 2007, s. 31-32.	
58 Hofstedt, 1917, s. 13. 
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hand om sina barn och hemmet, och knappt ens det. Hon ställer sig frågande till hur kvinnans 

situation ska kunna förändras om hon inte har möjlighet till den frihet det hade inneburit att 

kunna begränsa sitt barnantal, en frihet som också hade inneburit en större rörlighet och plats i 

samhället.59  

 

Tidigare hade kvinnors situation och roll knappast ifrågasatts på något större plan, men detta 

började här förändras i en tid som brukar refereras till som ”den första vågen av 

kvinnorörelser”. Frida Steénhoff var en förgrundsfigur i Sverige för feminismen. 1903 skrev 

hon texten feminismens moral där hon starkt kritiserade kvinnors underordning i samhället där 

hon främst riktar in sig på arbetarkvinnan. Skriften i fråga fick inga direkta konsekvenser i 

dess samtid men har blivit stilbildande och banat väg för senare kvinnorörelser. Det 

intressanta med feminismens moral är att den kan ses som en tidsmarkör av rang där 

samtidens ideologiska tankar om klass och kvinnors rättigheter lyfts. Steénhoff kritiserar inte 

männen i sin text utan framhäver snarare kvinnornas betydelse för samhället. Hon 

argumenterar för att kvinnokampen snarare var en kamp mellan grupper än mellan kön. Det 

var en kamp med männen mot andra kvinnor och män, arbetarklasskvinnans kamp för bättre 

liv var alltså en klasskamp, snarare än en könskamp enligt Steénhoff.60 

 

Det märks att Hofstedt är influerad av Steénhoff i många av hennes tankar. Båda ansåg att 

barnbegränsningsfrågan även var en klassfråga och att samhället i stort hade mått bra av friare 

och tänkande kvinnor med rättigheter. Kvinnorättsrörelsen och sexualreformsrörelsen kan 

därmed sägas gå hand i hand vilket även Steénhoff och Hofstedt metaforiskt får göra. 

Hofstedts argumentation om att barnbegränsning även var en klassfråga får representera det; 

 

Är inte inskränkning av barnantalet bland arbetarna nyttigt för dem som klass? …  

Men för att nå dit behöver vi arbetare organisation och upplysning, låtom oss därför slå 

vakt om organisationerna och göra dem till verkliga klasskampsorganisationer, där alla 

frågor diskuteras och inte minst den så viktiga, att rycka kvinnorna med oss i arbetet.61 

 

																																																								
59 Hofstedt, 1917, s. 13.	
60 Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) Könspolitiska nyckeltexter 1 Från äktenskap till 
sexualupplysning 1839-1930, Makadam, Göteborg, 2012, s. 138-141. 
61 Hofstedt, 1917, s. 20, 24. 
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I citatet syns det att Hofstedt, liksom Steénhoff, var av åsikten att kampen för kvinnornas 

rättigheter var könsöverskridande och snarare en klasskamp som hela arbetarklassen måste 

delta i för att få till någon from av förändring.  

Klass som social, ekonomisk och kulturell betydelse var i enlighet med Holgerssons 

beskrivning av begreppet under industrisamhället något som hade stor påverkan på 

bernbegränsningsdebatten och kvinnors utgångsläge i samhället. Både Hofstedt och tidigare 

nämnda Steénhoff diskuterar hur dessa faktorer gjorde att kvinnan i de lägre klasserna kraftigt 

underminerades och diskriminerades av de rådande samhällsnormerna. Att klass ingår i ett 

intersektionellt förhållande med andra kategorier är sedan tidigare klargjort, i fallet 

barnbegränsning och utifrån Hofstedts argumentation så bli den andra kategorin genus. 

Arbetarklasskvinnornas dåliga förutsättningar att kunna begränsa sitt barnantal verkar ha 

skapat en misär som bara blev större med varje nytt oönskat barn som tillkom familjen. 

Kvinnan drabbades såklart extra hårt, men det drabbade även familjen som helhet. Att 

kvinnorna inte själva hade möjligheten till att ensam ändra på sin situation samtidigt som 

kvinnans roll i samhällsutvecklingen började uppmärksammas gör att barnbegränsningsfrågan 

i allra högsta grand inte bara var en könsfråga, utan även en klassfråga, detta illustrerar 

Hofstedt på följande sätt; 

  

Ser man på kärleksförhållandet mellan man och kvinna med sunda, naturliga ögon. 

Detta som är det största och vackraste av allt, nej… ty det råder väl numera endast en 

mening om detta, att en stor barnaskara i ett trångt och fattigt arbetarhem är mer olycka 

än lycka.62 

 

Sammanfattningsvis så skulle jag vilja påstå att barnbegränsningsfrågan var en fråga om liv 

och död för arbetarklassen. Citatet ovan talar sitt tydliga språk i det att livsförutsättningarna 

blev sämre för varje nytt oönskat barn som tillkom arbetarfamiljen. Inskränkning av 

barnantalet skulle, enligt Hofstedt, vara bra för arbetarklassen som helhet och hennes poäng 

kan därmed kokas ner till att klassen som helhet därmed måste kämpa för deras rätt till detta. 

På samma sätt som genusdiskursen missgynnade kvinnorna under denna tid så missgynnade 

också klassamhället arbetarklassen. Utifrån detta använder Hofstedt samma retorik som i 

genusfrågan när hon här istället agiterar för att det är dags för arbetarklassen att ta upp 

kampen för bättre villkor. En kamp som framförallt var en kamp för bättre levnadsvillkor för 

arbetarklasskvinnan, men inte desto mindre en könsöverskridande klasskamp.  
																																																								
62 Hofstedt, 1917, s. 11. 
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5.3 Tema: Sedlighet 

Utifrån Toulmins modell har jag tagit fram följande schema för att presentera Hofstedts 

argumentation kring hur sedlighetsdebatten påverkade kvinnornas situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatten om sedlighet började före Hofstedts tid och dominerade samhällsdebatterna runt 

sekelskiftet 1900. Preventivlagen som stiftades 1910 var inget hastigt beslut utan som jag 

varit inne på tidigare, kulmen på ett mångårigt motstånd mot den rådande sexualmoralen.63 

Hofstedt hamnade mitt i brinnande debatt i en punkt där samhället började förändras. Vid 

denna tid började röster höjas för kvinnorna och deras rättigheter. Kvinnors sexualitet hade 

knappast varit ett ämne för debatt tidigare men sedlighetsdebatten kom att sätta kvinnors 

problem i fokus samtidigt som den skapade ett forum för kvinnor att kunna debattera för sig 

själva, något som inte tidigare varit möjligt.64 Hofstedt är inte konkret i sin argumentation 

kring hur hon ställer sig i debatten utan fokuserar snarare på barnbegränsning och 

fattigdomsbekämpning, men indirekt är hon i allra högst grad en del av den kvinnorörelsen 

som förespråkade en förändra sexualmoraliskt syn för att på så sätt kunna ge kvinnor mer 

utrymme- och bättre förutsättningar i samhället. I förhållande till detta relaterar Hofstedt sin 

syn på hur religionen har begränsat kvinnor; 

 

																																																								
63 Levins, 1994, s. 15. 
64 Kling, 2007, s. 57-58. 

	Argument: 

Synen på sedlighet bidrar till att skapa 

genusskillnader som missgynnar och 

begränsar kvinnan inte bara sexuellt 

utan också samhälleligt.  

 

Påstående: 

Synen på kvinnors sexualitet och 

kvinnlighet i stort bör förändras för att 

samhället i stort ska kunna bli bättre. 

 
Premiss: 

Sedlighetsdebatten handlade om mer än 

bara sexualmoralen.  

	
	Premissargument: 

Debatten förs för att dölja de verkliga problemen i 

samhället, fattigdom, elände och utnyttjande av 

arbetarklassen och kvinnor.  
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När nu kvinnor med sådan iver omfatta kristendomen och religionen, skulle man kunna 

fråga: vad har denna religion uträttat för oss kvinnor? Har den förfäktat våra rättigheter 

som människor? Nej blir svaret! Bibeln skrevs inte av kvinnor och inom dessa pärmar 

finnes endast förödmjukelse och skam för oss, vi anses där som männens egendom, 

tvingas att bedja om förlåtelse för att vi blir mödrar.65 

 

Hofstedt var, som vi ser i citatet, en motståndare till religion och kristendomen då hon ansåg 

att de var kvinnoförtryckande. Sedlighetsdebatten var främst om en kamp mellan 

världsåskådningar där den kristna och borgliga sexualmoralen stod mot den mer nytänkande. 

Den kristna om mer traditionella sexualmoralen gick ut på att sexuella relationen var 

förbehållna till äktenskapet, när det gällde kvinnor, män ansågs ha starkare sexuella behov 

och ingick inte i denna moralsyn. Den andra sida i debatten förespråkades istället en form av 

valfrihet där äktenskapet inte behövde vara en grundval för en sexuell relation.66 Det krävs 

ingen djupare tolkning av Hofstedts text för att förstå vilken sida hon stod på då hon så tydligt 

tar ställning mot det traditionella och istället förespråkar det framåtskridande.   

 

Eftersom genus är ett genomgående tema för föredraget känns det relevant att också ta upp i 

förhållande till sedlighetsdebatten som var starkt kopplad till föreställningen om könen. Män 

och kvinnors sexualmoral relaterat till sedlighet var två olika saker. Män sågs som sagt som 

mer sexuella än kvinnor och detta bidrog till att forma den genusdiskurs som fanns i samhället 

och som därmed också kraftigt begränsade kvinnorna och deras liv. Målet för den progressiva 

rörelsen i debatten kan sägas vara att de ville skapa en jämställd sexualmoral mellan män och 

kvinnor där ”den nya kvinnan” skulle kunna ta mer plats i samhället. Detta beskrevs som en 

kvinna med rättigheter, en självständig kvinna som tar plats i samhället och som kan skilja på 

sex och fortplantning.67 Hofstedt beskriver i det tidigare citatet hur religionen begränsade 

kvinnors rättigheter, hur den såg kvinnan som mannens egendom och att kvinnan ensam var 

skyldig till alla barn som tillkom familjen. Detta i relation till sedlighetsdebatten gör att 

Hofstedt i allra högsta grad var en del av den sida som kämpade för den förändrade synen på 

kvinnors sexualitet och legitimerar därmed att jag benämner henne som en del av debatten 

trots att hon inte explicit uttrycker sig vara det.  

 

																																																								
65 Hofstedt, 1917, s. 28-29. 
66 Bengtsson, 2011, s. 142, 156. 
67 Bengtsson, 2011, s. 158, 169-170.	
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Till trots Hofsteds indirekta argumentation när det kommer till sedlighet och debatten som 

omgav begreppet så är hon konkret i hur den rådande moralen påverkade de sociala 

förhållanden som arbetarklassens kvinnor levde under. I citatet nedan beskriver hon sin syn på 

vad debatten egentligen handlande om;  

 

När man nu från samhällsbevarande håll skrek så högt om sedlighet, skulle man ju tro 

att vi leva i ett sedligt och moraliskt samhälle, göra vi då det? Jag tycker att den stora 

sedlighet man skyltar med endast är en bland fernissa utanpå för att dölja allt de låga, 

lumpa och fula som ligger därunder och lurar.68 

 

Hofstedt förklarar här hur den högljudda debatten om sedlighet snarare handlade om att dölja 

andra stora problem i samhället, problem som framförallt handlade om fattigdomen och 

bristen på information om barnbegränsning. Detta gör att trots att Hofstedt var en del av den 

progressiva strömningen i debatten så var hennes huvudfokus snarare än sexualmoral det som 

hon ansåg vara större och viktigare frågor.    

 

Levins beskriver i förhållande till sedlighetsdebatten hur det sociala elände som fanns i 

samhället inte kunde botas via moralpredikningar och att debatten egentligen handlade om 

mer än bara sexualmoralen. Hon tar bland annat upp Wicksell som känns igen från 

nymalthusianismens idéer. Wicksell var här av åsikten att det sociala eländet, snarare än 

moralpredikningar, kunde botas genom en minskad befolkningstillväxt där han argumenterade 

för att en minskad befolkning skulle hjälpa till att bekämpa den utbredda fattigdom som fanns 

runt om i landet och att preventiva åtgärder var det effektivaste sättet att göra detta på.69 

Hofstedt var alltså inne på precis samma saker som Levins beskriver och precis samma 

lösningar som Wicksell hade. Hofstedt menade att sedlighetsdebatten och moralpredikan 

fördes främst för att dölja den fattigdom som för många barn ledde till.70 Det verkliga 

problemet enligt Hofstedt var alltså fattigdomen och det ökande lidandet som för många barn 

ledde till. 

 

Wicksells nymalthusianistiska idéer finns starkt speglade i Hofsteds föredrag vilket gör att 

hon kan placeras in i ett större sammanhang även ideologiskt. Överbefolkning och ökad 

fattigdom hängde som sagt ihop och detta pratade Hofstedt om som ett stort problem för 
																																																								
68 Hofstedt, 1917, s. 11. 
69 Levins, 1994, s. 359-360. 
70 Hofstedt, 1917, s. 11. 
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arbetarkvinnan.71 Wicksell var även han inne på att ett högt barnafödande var ett stort 

problem och argumenterade för att preventiva metoder och information kring preventivmedel 

skulle förbättra kvinnans förutsättningar, precis som Hofstedt angav skäl för några år senare.72 

Trots att det är viktigt att påpeka att man inte måste vara nymalthusian om man är för 

preventivmedel så finns det för många likheter mellan Hofstedts text och argumentation för 

att blunda för att hon inte skulle varit influerad av dessa idéer. Hofstedt diskuterade bland 

annat att debatten om sedlighet användes för att sminka över de verkliga problemen i 

samhället och argumenterade istället för preventiva metoder och barnbegränsning som en 

lösning, en argumentation precis i linje med de nymalthusianistiska idéerna som handlade om 

att kontrollera de ökade befolkningen genom preventiva medel och metoder.  

 

Wicksell och hans nymalthusianistiska idéer ses ofta som starten på sedlighetsdebatten, och 

det känns befogat. Malthusianismen pratade om avhållsamhet som utvägen till en minskad 

befolkning medan nymalthusianismen ville minska barnantalet genom preventiva metoder.73 

Debatten om sedlighet kom även den att hamna i två läger som liknade dessa två, där 

avhållsamhet och preventiva metoder stod mot varandra när det kom till barnbegränsning. 

Hofstedt är tydlig med var hon står; 

 

Denna avhållsamhetsmoral man predikat för människor i alla tider och med samma 

resultat, människor har i alla tider brutit mot densamma och detta måste väl bero så, att 

man har fordrat något av människorna som de med bästa vilja i världen inte förmått att 

hålla. Historien visar oss, att trots allt hån, att förföljelse, skam, straff och vanära som 

varit följden av brott mot avhållsamheten så har människor i alla tider brutit mot 

detsamma och jag tror det är så, att det finns en kraft i naturen, som är starkare än alla 

människors moralbud tillsammans.74 

 

Avhållsamhet är här alltså inget alternativ och i relation till detta beskriver Hofstedt samtidigt 

sin syn på kärlek och hur debatten om sedlighet kraftigt begränsar människans förutsättningar 

till just kärleken. Hofstedt konstaterar att sedlighetsdebatten är en stor bidragande orsak till 

den okunskap som omger sexuella- och fortplantningsfrågor och hur kärleken därmed istället 

																																																								
71 Hofstedt, 1917, s. 10-11. 
72 Levins, 1994, s. 17-18.	
73 Levins, 1994, s. 15-16. 
74 Hofstedt, 1917, s. 11-12. 
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för att skapa lycka bidrar till lidande i forma av allt för många barn.75 Sammanfattningsvis 

kan därmed fattigdomen och eländet bland arbetarklassen sägas vara en direkt påföljd av 

sedlighetsdebatten och i och med det var Hofstedt helt rätt på det när hon argumenterade för 

att debatten handlade om så mycket mer än bara den rådande sexualmoralen. 

 

5.4 Tema: Preventivmedelslagen 

Utifrån Toulmins modell har jag tagit fram följande schema för att presentera Hofstedts 

argumentation kring hur preventivmedelslagen påverkade arbetarklassens kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Preventivmedelslagen var väldigt aktuell under tiden för Hofstedts föredrag, framförallt när 

texten skrevs. Hofstedt hade ju själv dömts för brott mot densamma eftersom hon under 

föredraget beskrivit hur en kondom används; 

 

																																																								
75 Hofstedt, 1917, s. 10-12.	

	Argument: 

Preventivmedelslagen är det största 

hindret mot kvinnors möjlighet till att 

framgångsrikt kunna begränsa sitt 

barnantal. 

Påstående: 

För att kvinnorna ska få bättre 

förutsättningar i samhället krävs 

upplysning i frågan om 

barnbegränsning.  

Premiss: 

Lagen förbjöd all spridning av 

information om preventivmedel och hur 

det kan användas.  

	

Premissargument: 

Okunnigheten om sexuella- och fortplantningsfrågor var hög, 

vilket ledde till många oönskade graviditeter och svåra 

situationer för arbetarklassens kvinnor. Hade de som stiftat 

lagen bara tagit sig tid till att träffa de drabbade familjerna hade 

de knappats kunnat genomdriva den.  
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Kondongen säljs stundom under namnet ”preservativ”, emedan den ursprungligen 

användes för att skydda för veneriska sjukdomar. Den är som bekant ett cylinderformat 

fordral, med vilken manslemmen betäckes. Det är tydligt, att om kondongen icke 

brister, icke har något hål, är det omöjligt att säden kan intränga i livmoder, varje 

beröring med den befruktande vätskan och slidan hindras, och kvinnan kan sålunda 

vara säker på, att skyddad mot havandeskap.76 

 

Beskrivningen hämtade Hofstedt ur Hinke Bergegrens text Kärlek utan barn, vilken var direkt 

bidragande till att preventivmedelslagen stiftades 10 år tidigare. Det var denna del av 

föredraget som gjorde att Hofstedt kunde fällas för lagen, därför finns det inte med i den 

senare texten.77 

 

Påståendet som jag menar Hofstedt argumenterar för är att kvinnor behöver tillåtas 

upplysning i frågan om barnbegränsning för att på så sätt ha möjligheten till att välja att 

begränsa sitt barnantal. Upplysning och kunskap är två återkommande teman i texten och 

något som Hofstedt därmed ser ut att ha brunnit för, hon verkar tämligen övertygad om att 

kvinnornas vardag skulle bli bättre av just det. Hon var i sammanhanget väl medveten om 

arbetarklassens okunskap när det kom till preventivmedel och hade själv sett konsekvenserna 

av detta; 

 

Om jag blir hundra år gammal, kommer jag aldrig glömma denna utpinade, utmärglade 

och misshandlade kvinnokropp. Bruten av alla dessa hemska barnsängar.78 

 

Hofstedt beskriver ingående hur hon själv både varit patient och besökt barnbördshus runt om 

i landet och hur det påverkade henne till att brinna så passionerat för just kvinnors sexuella 

rättigheter. Hon berättar ingående i tre sidor om sina besök och förklarar hur de som främst 

drabbas av lagen är de fattiga ur arbetarklassen eftersom det är i den gruppen som 

okunnigheten är som störts och i kombination med deras dåliga ekonomiska förhållanden 

kunde preventivmedelslagen bli ödestigen för dessa kvinnor och deras barn.79  

 

Man behöver just ej ha någon särskilt livlig fantasi för att göra sig en föreställning om 

hur det var i detta hem. Kommunalarbetare i den staden har upp till 40 och 50 öre i 
																																																								
76 Svensson, 1992, s. 30. 
77 Svensson, 1992, s. 29-32. 
78 Hofstedt, 1917, s. 16. 
79 Hofstedt, 1917, s. 15-17. 
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timmen och tro mig eller ej men när den dagen kom att hon skulle utskrivas hade hon 

inte ens en trasa att linda in sina tvillingar i. 80 

 

Det finns fler liknanden berättelser i texten och som syns i de båda citaten ovan återkommer 

Hofstedts till den betydelse som klass och kön har i frågan och hur just arbetarklasskvinnan 

påverkas värst. Det är kvinnan som bär på barnen, det är hennes kropp som slits och det är 

också sedan hon som måste ta hand om alla barn. Den omfattande fattigdomen och låga 

lönerna i relation till den sexuella okunskapen verkar ha gjort preventivmedelslagen till en 

klasslag som påverkade vissa mer än andra. 

 

Kunskaperna när det kom till preventiva metoder skilde sig mellan klasserna och detta 

förklarar Levins i relation till preventivlagen. Läkare hade fortfarande möjlighet att ordinera 

och informera om preventivmedel på sina privata mottagningar vilket gjorde att även 

preventivmedel blev en fråga om pengar.81 Möjligheten att ta del av preventiva metoder var 

därmed i princip icke existerande för de lägre klasserna vilket jag tror bidrog till att skapa ett 

samhälle med så stora skillnader i livsförutsättningar mellan människor. Att preventivlagen på 

så sätt var en klasslag är något som Hofstedt, enligt min forskning, var övertygad om.  

 

Som jag tidigare beskrivit fanns det en rädsla i samhället om vad ett minskat barnantal skulle 

leda till. Denna rädsla riktade sig främst till arbetarklassen då industriägarna fruktade att 

arbetarna skulle minska i antal och att Sveriges industriella utvecklingsmöjligheter därmed 

skulle påverkas negativt.82 Rädslan för att arbetarna skulle minska sitt barnantal kan därmed 

ha varit ett viktigt skäl till att lagen stiftades vilket gör att klassteorin i alla högsta grad är 

relevant för preventivmedelslagen där dess införande kan ses som en maktdemonstration av 

de högre klasserna, mot arbetarklassen. Samtidigt som lagen kan ses som en 

maktdemonstration mellan samhällsklasser förklara Hofstedt också hur genusperspektivet 

påverkade lagstiftningen, vilket då också blir hennes premissargument i frågan; 

 

Jag tänker om det varit kvinnor som suttit i riksdagen den gång man genomdrev 

preventivlagen, månne det lyckats, eller om de män som då lagstiftade tagit ett par 

dagars semester, gått in i våra barnbördshus, talat med de kvinnor som fanns, forskat i 

deras liv, läst deras journaler eller gått i fattigkvarteren och blickat in i hemmen med de 

																																																								
80 Hofstedt, 1917, s. 17.	
81 Levins, 1994, s. 356. 
82 Levins, 1994, s. 356-357. 
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stora barnaskarorna, sett all den ohyggliga nöd och lidande dessa barn är utsatta för, 

skulle de då haft hjärta att stifta denna lag utan att då på samma gång ändra 

livsförhållandena för dessa, det är svårt att fatta.83   

 

Preventivmedel var en förutsättning för att kvinnor skulle kunna få ökad makt i samhället och 

införandet av lagen gjorde många kvinnor beroende av att hålla sig till en man, bilda familj, 

stanna i hemmet, uppehålla nativiteten i landet och därmed stå på samma plats i samhället 

som kvinnorna alltid gjort.84 Att män har begränsat kvinnors möjligheter till att bestämma 

över sin egen kropp är något som pågått genom hela mänsklighetens historia, 

preventivmedelslagen kan därmed ses som ytterligare en del i det sexuella förtryck kvinnor 

utsatts för.  

 

Hofstedts inställning till lagen var, som vi ser i citatet ovan, att dess stiftande främst berodde 

på att männen från de högre klasserna inte brydde sig om arbetarklassens kvinnors 

livsförhållande. Kanske var det till och med så att de inte ville att arbetarklasskvinnorna 

skulle få möjlighet att minska sina barnaskaror och därmed få bättre liv eftersom det i 

förlängningen kunde påverka nativiteten i ladet. Teorin var dels att mindre barnaskaror i 

arbetarhemmen skulle leda till en sämre produktivitet i landet på sikt men också att detta 

kunde leda till en klassförskjutning eftersom arbetarklassens barn, om de var färre, hade större 

möjlighet att göra en klassresa. Preventivlagen sågs av vissa människor därmed som ett sätt 

att bibehålla maktbalansen mellan klasserna och som ett sätt för medelklassen att tjäna pengar 

på arbetarklassen.85  

 

Levins beskriver hur preventivlagen sammanföll med den kraftiga fertilitetsnedgången i 

Sverige och hur det knappats var en tillfällighet. Beskrivningen av preventivmedelslagen som 

både en klass- och könslag stiftad av överklassens män för att förhindra arbetarkvinnornas 

tillgång till preventivmedel är väldigt applicerbar på Hofstedts argumentation som helhet. 

Överklassens män ville behålla sina privilegier för sig själva och under en tid som präglades 

av förändring blev preventivlagen ett sätt att ha kvar den gamla maktbalansen.86 

Hofstedt beskriver hur makt manifesterades genom lagar; 

 

																																																								
83 Hofstedt, 1917, s. 15.	
84 Levins, 1994, s. 355-356. 
85 Levins, 1994, s. 355. 
86 Levins, 1994, s. 17-18. 
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Men när då ett sådant brott ät begånget av en kvinna, då ställes hon inför lagen. Hon 

dömes av män efter lagar som stiftats av män. 87 

 

Det är tydligt hur genus- och klass används för att skapa och vidhålla en maktbalans i 

samhället genom politik, i det här fallet via preventivmedelslagen. Precis som Holgersson 

beskriver hur klass formas i en maktkamp som bygger på politiska grunder där ekonomi och 

makt har betydelse,88 så vill jag påstå att Hofstedt argumenterar för att preventivmedelslagen 

är en politisk åtgärd för att både begränsa kvinnornas- och arbetarklassens förutsättningar i 

samhället. 

 

Hofstedts argumentation grundar sig i hur fattigdomen bäst ska bekämpas och hur 

arbetarklassen och framförallt dess kvinnor ska få bättre rättigheter i samhället. Det är stora 

frågor och det krävs samhällsomvälvande åtgärder för att kunna lösa dessa problem. Men 

Hofstedt har sina lösningar, hon förklarar hur den främsta bifrågan när det kommer till att 

bekämpa fattigdomen är minskningen av barnantalet. 89 I förhållande till begränsandet av 

barnantalet beskriver hon sedan hur upplysning i frågan är vägen att gå; 

 

Vår viktigaste fråga är erövringen av brödet och lycka, grundandet av ett samhälle 

byggt på rättfärdighetens grundval. Men för att nå dit behöver vi arbetare organisation 

och upplysning.90 

 

Det är intressant att se Hofstedts vinkel i preventivmedelsdebatten och hur övertygad hon är 

om sin sak. Lagen var är en fråga om liv och död för många familjer och Hofstedt 

argumenterar för att om information kring preventivmedel bara fått spridas hade kunskapen 

ökat och många hade fått det mycket bättre. Hofstedt argumentation går i stort sett helt ut på 

att fattigdomen bäst förhindras genom barnbegränsning och barnbegränsning verkar bäst 

förhindras genom preventivmedelslagen. Här beskriver hon hur lagen gör många kvinnor och 

barn olyckliga samtidigt som hon hintar om vart det går att få tag på den informationen som 

lagen förbjuder att hon själv berättar om; 

 

																																																								
87 Hofstedt, 1917, s. 18-19.	
88 Holgersson, 2011, s. 165. 
89 Hofstedt, 1917, s. 24. 
90 Hofstedt, 1917, s. 24.	
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Under alla förhållanden är det nog bäst at ungdomen är försiktig, att man tänker först 

och handlar sedan. Då behöver det ej bli så många olyckliga kvinnor och barn som nu är 

fallet. Lagen förbjuder att skriva något om de medel som finnas att tillgå, men med den 

som en smula vill studera arbetarpressen samt övriga skrifter i frågan, skall säkert med 

lite god vilja finna vad han söker.  

 

1910 års preventivmedelslag uttryckte något djupare och något mer än bara det som lagen 

bestämde. En ideologisk strid mellan grupper i ett samhälle av förändring. Tidigare har jag 

förklarat att det blev en brytpunkt i svensk historia här, en brytpunkt som beskrivs som en 

övergång från ett fattigsamhälle till konsumtions- och välfärdssamhälle. En sådan brytpunkt 

sker inte över en natt och det är många bidragande orsaker till att den sker. Men Levins menar 

att när samhället var i övergången mellan ett fattigsamhälle och välfärdssamhälle skapades 

också begär efter bekvämlighet och njutning på en helt annan nivå än tidigare.91  

Människor var, enligt min uppfattning, på olika sidor av brytpunkten här vilket gjorde 

preventivlagen komplicerad. Många som var för preventivmedel hade som syfte att förändra 

den sexuella diskursen medan motståndarna var rädda för denna förändring. Hofstedt var, som 

jag ser det, någonstans mitt emellan allt det där. Jag tror inte att hon ville avskaffa lagen för 

att förändra den sexuella diskursen på lång sikt och därmed bryta upp med det gamla 

samhällets värderingar och gå in i en ny tid. Jag tolkar det som att Hofstedts främsta mål var 

att bekämpa fattigdomen och ge arbetarklassens kvinnor bättre liv genom att helt enkelt ha 

möjligheten till ett sexuellt aktivt liv, men utan oönskade barn. Alltså en förändring på kort 

sikt, snarare än något ideologiskt. Det Hofstedt inte visste var att hon skulle visa sig vara en 

del av en större ideologisk omvälvning där det svenska samhället i grunden förändrades. 

Levins beskriver det som en övergång från en världsåskådning till en annan.92 

																																																								
91 Levins, 1994, s. 367. 
92 Levins, 1994, s. 365-366.	
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6. Avslutande diskussion 
6.1 Sedlighet, barnbegränsning, kön och klass 

Det övergripande syftet med denna uppsatts har varit att uppmärksamma och undersöka den 

enskilda kvinnans bidrag i kampen för kvinnors rättigheter och bestämmandet över sin egen 

kropp genom att studera Hilma Hofstedts föredrag Fattigdom- Barnalstring. Efter att ha 

studerat just Hofstedts individuella bidrag skulle jag vilja börja med att benämna föredraget 

som en tydlig tidsmarkör för den sexualpolitiska brytpunkt som samhället stod inför. 

Föredraget i relation till forskningen gör gällande att sedlighets- och preventivmedelsdebatten 

till stor del var barn av sin tid i den mån att den samtida genus- och klassdiskursen 

växelverkade i förklaringen kring de orättvisor som arbetarklassen och dess kvinnor stod 

inför, något som manifesterades genom de båda debatterna och dess olika läger.  

 

Det faktum att samhällsklimatet fick stora konsekvenser för arbetarklassens kvinnor under 

denna tid är, efter att ha studerat Hofstedts föredrag i relation till forskningen, fastslaget. 

Sedlighetsdebatten brann som starkast här vilket manifesterades genom införandet av 

preventivmedelslagen 1910. Hofstedts föredrag är därmed kort sagt en reaktion på dåtidens 

debatter och samhällsdiskurser och grundar sig i hennes övertygelse om att alla barn skulle 

vara önskade barn. Kvinnors rätt till bestämmandet över sin egen kropp och 

preventivmedelslagen blev i någon form motsatser till varandra och Hofstedts argumentation 

om barnbegränsnings kan ses som en motreaktion till det rådande samhällsklimatet och lagen.   

  

Titeln på föredraget talar sitt tydliga språk, Hofstedt var övertygad om att fattigdomen bland 

arbetarklassen till stor del berodde på deras oförmåga att framgångsrikt kunna begränsa sitt 

barnantal, vilket var en följd av den okunnighet som präglade fortplantnings- och sexualfrågor 

under denna tid. Mycket av hennes argumentation går ut på att det är kvinnan som får lida 

extra mycket av denna okunskap då det dels är hon som måste bära på alla dessa barn, vilket 

sliter något oerhört på kvinnans kropp, men också för att det är kvinnan som det faller på att 

ta hand om alla dessa barn.93 Hennes poäng kan därmed brytas ner till att hon menade att för 

många barn ledde till sämre förutsättningar och levnadsvillkor för arbetarklassens kvinnor där 

genus, klass, sedlighet och preventivmedelslagen hängde ihop och var tillsammans 

bidragande till kvinnans begränsningar i livet och i samhället. Synen på sedlighet skapade 

alltså en samhällsdiskurs som såg ner på kvinnlig sexualitet vilken i förlängningen då bidrog 

																																																								
93 Hofstedt, 1917, s. 10-16. 
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till införandet av preventivmedelslagen. Preventivmedelslagen var dock inte bara en lag som 

missgynnade kvinnorna utan också en klasslag som, enligt min tolkning, Hofstedt gör 

gällande för begränsade arbetarklassen som helhet. 

 

Genusskillnaderna och klasskillnaderna som fanns under denna tid speglas genom Hofstedts 

föredrag där sedlighetsdebatten har visat sig vara av stor betydelse i sammanhanget då 

preventivmedelslagen var det konkreta problemet för Hofstedt. Hofstedts övertygelse om att 

framförallt arbetarklasskvinnan missgynnades av för många barn och därmed och 

missgynnades mest av lagen gör både genus och klass till viktiga aspekter i hennes 

argumentation. 

 

Enligt min forskning kan preventivmedelslagen, trots dess alla negativa aspekter, ses som 

brytpunkten i sedlighetsdebatten där debatten vände från den gammalmodiga synen på 

sexualitet till den mer moderna i sammanhanget. Detta kan låta motsägelsefullt men det var 

trots allt här som röster på allvar höjdes och kvinnors situation lyftes fram som ett verkligt 

problem vilket var en förutsättning för att en förändring senare skulle kunna ske.  

 

Jag har tidigare nämnt att allmänheten sågs som förhållandevis okritisk vid denna tid och att i 

förhållande till sedlighetsdebatten var lagen ett sätt att tygla och rädda människor för ett 

beteende som ansågs skadligt för samhället.94 Denna syn på allmänheten verkar dock, enligt 

min forskning, ha varit felaktig och istället fick lagen motsatt effekt, en allt mer kritisk 

allmänhet som i och med förbjudandet av informationsspridning fick upp ögonen för alla de 

orättvisor som präglade och hade präglat samhället genom historien.  Hofsteds föredrag är 

bara ett exempel och en spegling av den samtida debatten som kom att förändra samhället i 

grunden. Precis som Levins skriver så verkar sedlighetsdebatten därmed ha ingått i ett större 

sammanhang där samhället övergick från en världsåskådning till en annan, 95 och som jag ser 

det så var preventivmedelslagen den verkliga brytpunkten i denna övergång och Hofstedt i sin 

tur en del av en större rörelse som kom att förändra den samhälleliga kvinnosynen 

fundamentalt.   

 

Jag vill nu återkoppla till fertilitetstransitionen som skedde mellan 1880-1940 i Sverige. I den 

demografiska forskningen har det, som jag tidigare nämnt, formulerats tre huvudsakliga 

																																																								
94 Bengtsson, 2011, s. 158. 
95 Levins, 1994, s. 359, 366-367.	



	 40	

förutsättningar för att barnafödandet drastiskt ska kunna minska under en och samma tidpunkt 

för en och samma befolkning. 1.barnbegränsning måste vara ett beslut människor upplever sig 

kunna fatta och ändå accepteras för, 2.metoder för barnbegränsning måste finnas tillgängliga 

och 3.det måste ses som fördelaktigt med en mindre barnaskara.96 Min forskning gör gällande 

att Hofstedts argumentation för barnbegränsning berör alla tre. Inledningsvis är det av 

relevans att nämna att år 1933 var barnafödande rekordlågt och nådde en nivå som vi inte såg 

i Sverige igen förrän under mitten av 1990- talet, det betyder att de tre förutsättningar som 

krävdes för att detta skulle vara möjligt fanns i Sverige under denna tid.97 Anledningen till att 

det här nämns är att i någon mån går det att hävda Hofstedts betydelse för detta, den lilla 

gärningen i det mycket större sammanhanget.  

 

Den första förutsättningen för att en befolkning ska kunna minska sitt barnafödande som 

helhet var att barnbegränsning måste vara ett beslut som människor upplever sig kunna 

accepteras för att fatta. Som bekant vid det här laget så var barnbegränsningsmetoder föga 

accepterat innan sedlighetsdebatten startade. Även under sedlighetsdebatten var det ett 

känsligt ämne men trots det var det här som ämnet började diskuteras och gamla normer och 

ideal problematiserades. Detta gjorde att kvinnans genusskapande kunde förändras från att 

hon skulle var sexuellt okunnig i förhållande till mannen, till att hon tilläts, och tillät sig själv 

att ta ansvar för sin sexualitet och reproduktiva hälsa.98 Den samtida debatten bidrog till 

denna förändring och att Hofstedts så öppet talade om kvinnan och hennes sexualitet kan ha 

haft betydelse för att barnbegränsning mer och mer accepterades vid denna tid. 

 

Den andra förutsättningen var att metoder måste finnas tillgängliga samtidigt som den tredje 

förutsättningen var att det måste ses som fördelaktigt med en mindre barnaskara.99 Hofstedts 

argumentation grundar sig helt och hållet i fördelarna med en mindre barnaskara, vilket då 

kopplas till att kvinnors situation höll på att förändras, färre barn var lika med bättre 

förutsättningar för kvinnan. Information om metoder att begränsa sitt barnantal var i enlighet 

med preventivmedelslagen inte något som direkt spreds med någon vidare fart i samhället. 

Men relaterat till Hofstedt och samtidens debattklimat så var det ändå en fråga som 

engagerade och som många brann för. Hofstedt spred exempelvis information om preventiva 

metoder och fick ta sitt straff, Bergegren och Wicksell lika så, samtidigt som det ska sägas att 
																																																								
96 Kling, 2007, s. 39-40. 
97 Kling, 2007, s. 250-251. 
98 Kling, 2007, s. 251-253. 
99 Kling, 2007, s. 39-40.	
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preventivmedelslagen inte förbjöd användningen av preventiva medel utan endast spridning 

av information av detsamma. Min slutsats här blir därför att när debatten brann som den 

gjorde, och när preventivmedelslagen infördes, blev den en motsatt effekt. Människor fick 

upp ögonen för detta som ett samhällsproblem och började inse fördelarna och möjligheterna 

med barnbegränsning vilket gjorde att fler och fler själva hittade vägar till preventivmedel, 

Hofstedts många fullsatta föredrag i frågan vittnar om vilja och lusten som fanns till att aktivt 

kunna begränsa barnantalet vilket jag tycker gör att föredraget speglar samhällsdebatten och 

den förändring som bara var möjlig genom ett förändrat sexuellt beteende, en förändring som 

i det här fallet innebar att kvinnan fick möjlighet till att ta kontroll över sin egen kropp.  

 

Slutligen är det av vikt att förstå att den sexualpolitiska debatten under denna tid präglades av 

män, och mäns åsikter, trots att det i så stor utsträckning handlade om kvinnorna. Även 

arbetarklassen hade lite att säga till om när det kommer till denna fråga, som till stor del också 

handlade om dem. Detta gjorde att kvinnorörelsen och arbetarrörelsen var två grupper som 

hamnade i skymundan av de mer omskrivna männen i den politiska sfären.100 Det som då gör 

Hofstedt så speciell i sammanhanget är att hon kan sägas vara en del av alla dessa kretsar. 

Fattigdom- Barnalstring förhåller sig därmed till många av de olika idéer som cirkulerade 

under denna tid. Kvinnorörelsens höjda röster för kvinnornas rättigheter som individer i 

samhället, arbetarrörelsens argument som rörde de fattiga arbetarkvinnornas situation, och att 

hon genom politiken hade möjlighet till att uttrycka vikten av frågan gör att hon även hade 

perspektivet av en politiker. Sammantaget var Hofstedt kanske då en blandning av alla dessa 

grupper, en unik sådan som bidrog med något som var sällsynt. Ett perspektiv som arbetarna 

kunde relatera till, ett perspektiv som kvinnorna kunde relatera till och genom sin förmåga att 

tala och skriva kunde hon också nå ut med sitt perspektiv och budskap till folket.  

 

6.2 Didaktisk självreflektion - Att lyfta fram den enskilda människan i 

undervisningen 
Efter arbetet med denna uppsats och efter att ha forskat om min mormors farmor har jag fått 

med mig bra och viktiga erfarenheter som jag kan ta med mig i min yrkesroll. Jag har genom 

argumentationsanalysen insett att det är effektivt att undersöka den enskilda individens 

historia för att lära sig något om det större sammanhanget. Jag hade själv väldigt begränsad 

kunskap i ämnet innan min forskning började men under arbetets gång har jag dock fått upp 

																																																								
100 Arnberg, Sundevall & Tjeder, 2012, s. 161-163. 



	 42	

ögonen för hur viktig denna tid och dess debatter har varit för den Svenska historien och för 

de förändringar som bidragit till att skapa det samhället vi har idag. Utifrån den enskilda 

människan har jag alltså lärt mig mycket om den större historieskrivningen.  

 

I det centrala innehållet för historia 1b på gymnasiet står det att undervisningen ska behandla 

bland annat; Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar och kvinnor och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation, utifrån olika perspektiv, till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och 

sexualitet.101 Detta innebär att undervisningen på gymnasiet ska behandla mikrohistoria där 

enskilda individer ska lyftas fram i förhållande till samhällsförändringar, vilket är precis vad 

jag har gjort i min undersökning.   

 

Som jag beskrivit tidigare så har kvinnor ofta fallit bort i historieskrivningen och deras bidrag 

står fortfarande i skugga bakom männens. Historieskrivningen utgår nästan uteslutande från 

männens perspektiv men då min undersökning både har uppmärksammat en kvinnas bidrag i 

historien samtidigt som den lärt mig mycket om det större sammanhanget så menar jag att 

detta inte behöver vara ett problem i skolan. Här gäller det att som lärare titta utanför 

läroböckerna och systematiska välja ut historisk källmaterial som kan bidra med både mikro- 

och makroperspektivet. 

 

Utifrån dessa lärdomar och med koppling till styrdokumenten, som uttryckligen förklarar hur 

enskilda individers försök att förändra sin egen och andras situation ska lyftas fram, så är min 

slutsats att mikrohistoria är synnerligen effektivt att använda sig av för att lära sig något om 

de större sammanhangen. Så precis som jag har lärt mig mycket om svensk historia genom att 

analysera en persons bidrag så skulle min undervisning kunna göra detsamma. Det är 

självklart inte möjligt att eleverna ska kunna studera ett ämne lika ingående som jag har gjort 

men det behövs inte då det är kontexten som blir viktig i sammanhanget. Då Toulmins modell 

för argumentationsanalys går att simplifiera skulle en mindre version av min undersökning 

vara möjlig att göra på gymnasienivå. Det behöver inte vara på samma källmaterial utan det 

viktiga är att det behandlar en individs åsikter och att det går att koppla till ett större 

samhällsperspektiv. Det grundläggande här blir att som lärare bidra med en kontext och sedan 

göra ett urval av relevant historiskt källmaterial som eleverna utifrån kontexten kan analysera. 

																																																								
101 Historia – Skolverket, 2011, s. 8. 
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Urvalet av materialet är kritiskt i en mikrohistorisk undersökning då det måste har relevans 

för ämnet samtidigt som det inte får bli för mycket material att gå igenom för eleverna. Målet 

med att använda mikrohistoria i undervisningen blir utifrån mina erfarenheter att utveckla ett 

tänkande och en insikt hos eleverna som utifrån enskilda människors mindre perspektiv ska 

bidra till att skapa en förståelse för större historiska processer. 
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