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Abstract 

The hospitalization of childbirth and maternal care in Sweden is from an international 

perspective quite unique. It was implemented already in the beginning of the 20th century and 

fully mainstreamed by the 1960’s. This essay examines the professional discussions of 

midwives and doctors as depicted in their union’s membership papers, during the 

hospitalization period. The hospitalization of childbirths presented a shift in responsibility and 

power from the midwives to the doctors, which has lead previous research to analyse this 

development as a clear conflict of professional interest. I will argue however that the 

professional frictions came later, as the midwife profession grew stronger as a collective, and 

were not so much present in the actual making. This essay investigates why, and touches upon 

class and gender divergences as explanatory factors. My findings are in part that the 

overtaking was more elaborate from the doctor’s point of view than the midwives. Through 

undermining the midwives professional competence, denying them necessary resources and 

advocating their superiority in the midwives internal debates, the doctor’s managed to steer 

the development of hospitalization and establish the hierarchy that followed. Today’s lively 

and sometimes infectious debate on the organization of childbirth and maternal care 

highlights the necessity for a deeper historical understanding and background to the indeed 

different positions midwives and doctors take in this regard.  
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1. Inledning 

En ”normal” förlossning äger i dagens Sverige rum på sjukhus. Bara hundra svenska kvinnor 

om året föder hemma, vilket motsvarar knappt en promille av alla förlossningar i landet. Så 

har det dock inte alltid sett ut. Sverige är unikt i hur förlossningsvården tidigt 

professionaliserades och centraliserades till sjukhus. Redan på 1960-talet upphörde 

hemförlossningar helt att accepteras som ett fullvärdigt alternativ till att föda på sjukhus.1 I 

det jämförbara grannlandet Holland däremot sker ungefär en tredjedel av förlossningarna 

hemma hos föderskan.2  

         Inställningen till hemförlossningar i Sverige kan komma att förändras i takt med att 

styrkeförhållandena inom politiken, opinionen och sjukvården gör det. Tongångarna i 

debatten om förlossningsvårdens organisering går idag höga, och har inte minst aktualiserats i 

och med öppnandet av BB Sophia i Stockholm, som ligger utanför ett akutsjukhus. Detta har 

föranlett stark medicinsk kritik från framförallt läkarkåren, medan barnmorskor å sin sida 

tagit enheten i försvar. En del föreningar, startade av barnmorskor eller mödrar som fött 

hemma, driver lobbyarbete gentemot allmänhet och politiker för att få fler att föda hemma, 

vilket idag sker på egen bekostnad i alla landsting utom i Stockholm.3  

         Frågan är komplex eftersom att synen på hemförlossningar, och privata utomstående 

aktörer som BB Sophia, påverkas av situationen på storsjukhusen och personalens villkor där. 

Likväl finns det skillnader mellan läkare och barnmorskor i synen på patientsäkerhet kopplat 

till rum, där barnmorskorna betonar förlossningen som naturlig och vikten av att 

avdramatisera processen och barnmorskans roll i detta, medan läkare mer står för ett 

risktänkande som leder dem till att förespråka all tänkbar medicinsk uppbackning från start. 

Många läkare jämför sjukhusförlossningar med bilbälteskravet, medan barnmorskor menar att 

detta risktänkande i sig är en risk för mamman, eftersom att det kan orsaka stress och oro som 

påverkar värkarbetet och hela upplevelsen av förlossningen negativt.4  

          Läkarnas strävan karaktäriseras av en mer patologisk och klinisk argumentation, medan 

barnmorskorna tenderar att betona vikten av mer mjuka värden, såsom föderskans känsla av 

trygghet och kontroll, som grunden för en lyckad förlossning. Barnmorskeförbundet anser 

1 Vår första kontakt med landstinget, Landstingsarkivet Stockholm: 
http://www.landstingsarkivetstockholm.se/files/content/sites/abc/files/Artiklar/Att%20f%C3%B6da%20barn.pdf  
2 Lindgren, Helena, Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. Kvinnors erfarenheter och utfall., Karolinska 
Institutet, Stockholm, 2012 
3 Födelsehuset: www.fodelsehuset.se  
4 se exempelvis ”Vem vill spela holländsk roulett?”, Mats Reimer, barnläkare, Dagens Medicin 08-07-08 
http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2008/08/07/hemforlossning---vem-vill-spela-hollandsk-roulett/ 
och ”Som att köra bil utan bilbälte”, Svensk förening för Anestesi och Intensivvård, Aftonbladet 03-09-14 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19473512.ab  
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därför att hemförlossningar bör subventioneras i hela Sverige, även om debatten idag mer 

kretsar kring barnmorskeledda enheter, det vill säga förlossningsavdelningar där 

barnmorskorna ytterst ansvarar för att organisera arbetet istället för läkarna.5 Själva 

lokaliseringen inom sjukhuset med dess tydliga hierarki kan ligga barnmorskorna i fatet när 

de försöker utöka sitt inflytande över förlossningsvården. Det kan vara ett annat skäl till 

varför barnmorskor är positivt inställda till hemförlossningar: det skulle ge dem mer ansvar 

och autonomi i arbetet. 

        Även om hemförlossningar är sällsynta i Sverige, är de alltså fortfarande föremål för en 

intensiv debatt och diskussion, som vid närmare anblick blottar en gammal 

professionskonflikt mellan läkare och barnmorskor i synen på kvinnokroppen och vem som 

äger tolkningsföreträdet till densamma, men också en maktkamp om respektive professions 

egen utvidgning (i läkarnas fall) och överlevnad (i barnmorskornas fall). Striden om 

tolkningsföreträdet ägde rum i samband med förlossningsvårdens hospitalisering vid 

sekelskiftet. Hospitaliseringen av förlossningarna var avgörande för professionernas 

utveckling, inbördesförhållande och anseende idag.        

        De svenska barnmorskorna har i en internationell jämförelse en hög status och 

självständighet, med ett ansvarsområde som sträcker sig längre än många av deras kollegors i 

andra länder.6 Men även Sverige var en del av den internationella trend där barnmorskor helt 

eller delvis förlorade yrkesrevir och självständighet i samband med förlossningsvårdens 

hospitalisering.7 Temat för denna uppsats är att undersöka hur barnmorskorna och läkarna 

uppfattade, reagerade och deltog i denna förändringsprocess. För att förstå aktörernas 

perspektiv analyseras debatten under perioden strax innan sekelskiftet och 1900-talets början, 

då majoriteten av förlossningarna gick från att äga rum hemma, till att äga rum på 

barnbördshus - dåtidens förlossningsavdelning.  

 

 

 

 

 

 

5 ”Kritiken mot BB Sophia är helt obefogad”, Ingela Wiklund m.fl., DN Debatt 04-05-14 
http://www.dn.se/debatt/kritiken-mot-sakerheten-pa-bb-sophia-ar-helt-obefogad/  
6 A cross-national view on the status of midwives, Raymond G. de Vries, i Gender, Work and Medicine, red. 
Elianne Riska, Katarina Weger, London 1993  
7 se avsnitt 3. Teori och tidigare forskning 
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2. Syfte och frågeställning 

I Stockholm under 1870-talet föddes nio av tio barn i moderns eget hem, i undantagsfall 

hemma hos en barnmorska. 1920 var situationen nästan omvänd: 15 procent av barnen föddes 

hemma eller på något mindre förlossningshem, och 85 procent av barnen på något av de tre 

stora barnbördshusen Pro Patria, Södra Barnbördshuset och Allmänna BB.8 Många faktorer 

bidrog till denna utveckling men denna uppsats fokuserar på de centrala aktörerna – 

barnmorskorna och läkarna – och deras förhållningssätt under processens gång. Syftet med 

uppsatsen är att förstå hur barnmorskor och läkare såg på omställningen från 

hemförlossningar till barnbördshusförlossningar; om de invände eller uppmuntrade 

utvecklingen, och därigenom försöka dra slutsatser om det fanns skilda perspektiv på de 

praktiska förutsättningarna för förlossningar utifrån professionstillhörighet. 

 

Var förlossningsvårdens hospitalisering föremål för konflikt eller konsensus och hur såg 

argumentationen för densamma ut bland läkare och barnmorskor? 

 

Uppsatsen syftar inte till att bringa klarhet i vad som är rätt eller fel form för en förlossning, 

utan till en förståelse för argumentationen bakom förlossningsvårdens hospitalisering. Därför 

har jag valt fokusera på tidsperioden runt sekelskiftet då hospitaliseringen ägde rum, 

inledningsvis i storstäderna, för att sedan spridas vidare till landsbygden.  

 

3. Teori och tidigare forskning  

Uppsatsen tar avstamp i framförallt Lisa Öbergs avhandling ”Barnmorskan och läkaren - 

Konflikt och kompetens i svensk förlossningsvård 1870-1920”, Christina Romlids avhandling 

”Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia speglad genom det svenska 

barnmorskeväsendet 1663-1908” och Maria J Wisselgrens avhandling ”Att föda barn – från 

privat till offentlig angelägenhet”.9 Det har också genomförts en hel del forskning om 

hemförlossningar och sjukhusförlossningar som sådana, och studier kring olika 

förklaringsmodeller till mödra- respektive spädbarnsdödlighet, vilka bara ytligt kommer att 

beaktas i uppsatsen (då patientsäkerheten inte är fokus för analysen).  

8 Vår första kontakt med landstinget, Landstingsarkivet Stockholm: 
http://www.landstingsarkivetstockholm.se/files/content/sites/abc/files/Artiklar/Att%20f%C3%B6da%20barn.pdf 
9 Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm 1996; Romlid, Christina, Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia 
speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908, Forskning och utveckling, Vårdförbundet, 1998; J 
Wisselgren, Maria, Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet. Förlossningsvårdens 
institutionalisering i Sundsvall 1900-1930, Umeå Universitet, 2005 
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       Öberg och Romlid intar ett konfliktteoretiskt perspektiv på förlossningsvårdens 

utveckling, med slutsatsen att förlossningsvårdens hospitalisering var ett prov på ett manligt 

maktövertagande av en tidigare kvinnlig sfär. Romlid fokuserar på medicinvetenskapens 

samhälleliga institutionalisering och Öberg undersöker förlossningsvårdens strukturalisering 

som en del av de idéer om modernism och rationalitet som det industriella samhället förde 

med sig.10  

        Wisselgren å sin sida analyserar utvecklingen utifrån barnaföderskornas perspektiv, med 

tonvikt på deras vilja att föda på barnbördshus som orsak till förändringen. Barnaföderskornas 

val är sin tur nära sammanflätat med de politiska och professionella influenserna som Romlid 

och Öberg analyserar. Både Romlid och Öberg har skrivit helt eller delvis om den tidsperiod 

jag själv analyserar, och ger dessutom en genomgripande bild av den kvinnohistoriska 

teoretiseringen kring förlossningsvården och det internationella forskningsläget. Romlids 

avhandling fokuserar på perioden framtill sekelskiftet, medan Öberg undersöker 1800-talets 

slut och 1900-talets början (liksom jag). Öberg kommer därför att vara i fokus för uppsatsen.    

        Öberg menar att barnmorskeyrket avskaffades som fri profession i och med 

hospitaliseringen, strax innan och efter sekelskiftet. Hennes teoretiska utgångspunkt kan 

sammanfattas enligt följande: barnmorskornas underordning blev slutgiltigt etablerad när 

förlossningsvården hospitaliserades, i och med att läkarnas makt då ökade på bekostnad av 

barnmorskorna.11 Barnmorskorna gjorde ett fackligt vägval där de valde inordning, och 

därmed underordning, för att inte utdefinieras från sjukvårdssystemet. De utvecklade 

professionella strategier för att uppnå delsegrar, framförallt vad gällde löneläge, 

anställningstrygghet och pensioner, men avstod exempelvis från att hävda ensamrätt på sitt 

kompetensområde.12  

        Utifrån tidigare forskning är det tydligt att det funnits en konflikt mellan barnmorskor 

och läkare gällande förlossningsvårdens organisering, där läkarna vunnit överhanden. Det 

som skiljer min uppsats från den forskning jag refererar till är att jag valt att förvisso inta ett 

aktörsperspektiv, men utan att på förhand göra en maktteoretisering. Uppsatsen är 

teoriprövande av det konfliktteoretiska perspektivet som det framförs av Öberg. Argumenten 

kring förlossningsvårdens hospitalisering kommer att undersökas förutsättningslöst för att se 

10 s. 25, Romlid, Christina, Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia speglad genom det svenska 
barnmorskeväsendet 1663-1908, Forskning och utveckling, Vårdförbundet, 1998 
11 s. 112, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
12 s. 315, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
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hur väl aktörernas argumentering kan länkas till bilden av att barnmorskornas ställning 

försämrades i och med denna utveckling.  

 

4. Metod, material och urval 

För att besvara min frågeställning har jag har valt Barnmorskeförbundets medlemstidskrift 

Jordemodern från år 1888, 1898, 1908 och 1918, och Läkarförbundets medlemstidskrift 

Allmänna Svenska läkartidningen (numera heter den bara Läkartidningen) från 1908 och 1918 

som mitt huvudsakliga källmaterial. Det har jag gjort eftersom Barnmorskeförbundet och 

Läkarförbundet var professionsbaserade fackförbund vars tidningar tog upp ämnen och hyste 

medlemsdebatt som var av direkt professionellt och fackligt intresse. Båda förbund hade en 

hög anslutningsgrad och medlemstidskrifterna var välspridda inom kårerna, vilket gör 

materialet representativt för den tidens debatt. Genom att läsa professionernas facktidskrifter 

får jag också möjlighet att få inblick i hur hospitalisering behandlades ur ett fackligt 

perspektiv – professionerna som kollektiv – vilket kan ge mig nya infallsvinklar på ämnet 

rörande exempelvis arbetsmiljöförhållanden och lönevillkor kopplat till rum. 

Barnmorskeförbundet, som bildades 1886, var för övrigt Sveriges första kvinnliga 

yrkesförening.13  

       Anledningen till att jag har gjort nedslag just år 1888, 1898, 1908 och 1918 är att 1888 

var Jordemoderns första utgivningsår, och att både år 1908 och 1918 följdes av förändringar i 

Barnmorskereglementet.14 Motivet för att undersöka debatten året innan reformerna snarare 

än samma år är att det då går att detektera diskussionen som gav upphov till förändringarna. 

Det är tio år som skiljer varje nedslag, vilket gör det möjligt att se eventuella skillnader i 

diskursen över tid, inom ramen för den period då hospitaliseringen sker. 

        Innan läkarna organiserade sig som ett fackförbund, var de sammanslutna i något som 

kallas Läkaresällskapet (vilken fortfarande är en levande organisation) och utgav en annan 

medlemstidskrift, Hygiea. Eftersom Läkaresällskapet liksom dess tidskrift fokuserade mer på 

vetenskap och kunskapsspridning än politiska spörsmål har jag valt att inte ta med den i mitt 

källmaterial. De tre stora barnbördshusen i Stockholm grundades samtliga i slutet på 1700-

talet/början på 1800-talet, då varken Jordemodern eller Allmänna Svenska Läkartidningen 

ännu utgavs. Det hade varit intressant att undersöka debatten vid tidpunkten för 

barnbördshusens etablering, men då de till en början endast nyttjades av de allra fattigaste, har 

13 Barnmorskeförbundet, http://www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/ 
14 Svensk författningssamling, 1909, 1919 
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jag ändå valt att fokusera på just perioden runt sekelskiftet, då de successivt började utgöra 

norm och kapaciteten utökades. 

         Jag har läst insändarsidan i varje nummer av Jordemodern, eftersom det var främst där 

som medlemsdebatten ägde rum, och alla artiklar som berört barnbördshusen i såväl 

Jordemodern som Läkartidningen. Läkartidningen hade ingen insändarsida, utan där fördes 

debatten i artikelform. Eftersom att Allmänna Svenska läkartidningen utkom varje vecka och 

Barnmorskeförbundet utkom varje månad, hade en totalundersökning för hela tidsperioden 

varit orealistisk. Skälet till varför Läkartidningen inte är med från 1888 och 1898 är den helt 

enkelt inte utgavs då - första numret utkom 1904. När jag väl gick in i materialet upptäckte 

jag dock att läkarna var aktiva debattörer även i Jordemodern, det var till och med en läkare 

som var redaktör, vilket gör att jag ändå tydligt får med deras perspektiv även från de årtalen. 

Detta faktum innebär i sin tur en viss källkritisk begränsning som jag återkommer till.  

 

4.1 Källkritiska begränsningar 

Syftet med uppsatsen är som nämnt att förstå hur barnmorskor och läkare såg på 

hospitaliseringen; om de invände eller uppmuntrade utvecklingen beroende av 

professionstillhörighet. Eftersom både Jordemodern och Läkartidningen tog in insändare eller 

debattinlägg från sina medlemmar torde dessa två tidskrifter kunna ge en bra bild av debatten 

som fördes. Däremot är det lite problematiskt att Jordemoderns redaktörer var läkare, dr E.W. 

Wretlind och senare Edvard Alin. Barnmorskeförbundet hade, med undantag för 1905-1908, 

en man och/eller läkare som ordförande och redaktör.15 Det är oklart hur hårt redaktören 

styrde tidskriftens innehåll och om det fanns ett egenintresse i detta. Herr Wretlind var 

redaktör för Helsovännen, en tidskrift om sjukvård och barnavård, skriven enbart av läkare, 

vilken det flitigt annonserades prenumeration för i varje nummer av Jordemodern.16 På 

ledarplats gav han ibland uttryck för barnmorskornas begränsningar och läkarnas 

förträfflighet, vilket i dagens ljus är ganska märkligt med tanke på att det var just 

barnmorskornas tidning. Samtidigt var han en återkommande motionär i riksdagen till 

barnmorskornas favör, där han drev krav på minimilöner för barnmorskor och statliga anslag 

till deras verksamhet.17 Att barnmorskorna valde läkare till ordförande och redaktör var ett 

15 s. 310, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
16 Jordemodern 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888  
17 Riksdagsförhandlingar, Jordemodern n:o 6, juni 1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, 
Stockholm 1898  
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sätt för barnmorskorna att försöka använda läkarnas status för att höja sin egen, enligt 

Öberg.18 

         I 1888 års utgivning av Jordemodern fanns ett par insändare som uppmanade redaktören 

att tillåta högt i tak. Bland andra skriver signaturen Sofia L. i det sjätte numret 1888: ”Vilja vi 

gerna låta kårens medlemmar utgjuta sina känslor och tankar, om än andra tycka de tala 

’enfaldigt’. Dessa senare få då i stället säga ut sin olika mening. Litet meningsbyte skadar 

icke i en tidskrift.” 19. Att Sofia också betonar ordet ”enfaldigt”, kan just vara ett tecken på att 

barnmorskorna på grund av antingen sina åsikter och/eller sitt skriftspråk inte gavs utrymme i 

tidningen, eller lät bli att skicka in bidrag. Barnmorskorna kom ofta från arbetarklassen och 

hade inte samma språkliga verktyg som de akademiskt utbildade läkarna. Detta pekar också 

Öberg ut som en form av maktövertagande - genom att förändra sättet att tala om 

kvinnokroppen och förlossningen (företrädesvis på latin) fick läkarna ett övertag.20 

Signaturen Barnmorskan A. i femte numret 1888 skriver apropå hälsotidskriften Eira: ”’Eira’ 

är afsedd endast för läkare och skrifven på deras språk, så att barnmorskor hafva föga nytta 

eller intresse af denna tidskrift. När i Eira förekommer något, som kan vara af intresse för 

barnmorskor, ämna vi ock intaga det i ’Jordemodern’ under en för barnmorskor lämplig 

form.” 21. Här påpekas att skillnaden i språkbruk mellan barnmorskor och läkare är så stor att 

signaturen menar att den senare ter sig obegriplig. Med ”lämplig form” åsyftas alltså en 

förenkling av språket. 

         Jordemodern tog, och tar fortfarande in, bidrag från läkare, medan Läkartidningen å sin 

sida inte har ett enda bidrag av en barnmorska i de utgivningar jag har läst. Detta 

sammantaget kan göra att källmaterialet inte fullt lika väl speglar barnmorskornas inställning 

som det gör läkarnas, eftersom det finns tecken på att barnmorskornas kritik i viss mån 

censurerades eller utövade självcensur. Å andra sidan handlar bara en bråkdel av 

Läkartidningen om förlossningsvård, medan Jordemodern bara handlar om förlossningsvård, 

så rent kvantitativt ger valet av källmaterial ändå tillräckligt med uttryck för barnmorskors 

åsikter som berör temat för uppsatsen. Eventuella åsikter som inte ges utrymme i tidskrifterna 

kan jag också tillskansa mig genom den forskning jag även i övrigt grundar uppsatsen på. 

4.3 Centrala begrepp  

18 s. 310, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
19 Sofia L., Breflåda, Jordemodern n:o 6, juni 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, 
Stockholm 1888  
20 s 15, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm 1996 
21 Barnmorskan A., Breflåda, Jordemodern n:o 5, maj 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, 
Stockholm 1888  
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Barnmorskereglementet – den juridiska förordning som reglerade barnmorskornas verksamhet 

(numera en del av Hälso- och sjukvårdslagen). Det första Barnmorskereglementet instiftades 

1777 och fastslog att barnmorskor skulle bli formellt utbildade och examinerade. Reglementet 

specificerade vilka egenskaper en barnmorska skulle besitta och att barnmorskorna stod under 

provinsialläkarnas förmyndarskap.22 Reglementet kom att utvidgas successivt.  

Medicinalstyrelsen – Myndigheten som ansvarade för hälso- och sjukvården (numera en del 

av Socialstyrelsen). Barnmorskorna och läkarna svarade inför Medicinalstyrelsen. De följde 

upp hur Barnmorskereglementet efterlevdes och tog in och behandlade förslag på ändringar, 

som de lade fram till riksdagen. Styrelsen bestod enbart av män, och de flesta var läkare.23 

Jordemoder – äldre ord för barnmorska 

Antiseptik / aseptik – medel som används för att döda bakterier / medel som används för att 

förhindra uppkomsten av bakterier (sterilisering av ytor exempelvis). Ej att förväxla med 

rengöring. 

Hospitalisering -  I uppsatsen åsyftas den rumsliga förflyttningen av förlossningar från privata 

hem till offentliga barnbördshus. 

Barnbördshus – Dåtidens mest högspecialiserade förlossningsanstalt, med tillgång till läkare, 

barnmorskor och instrument. Barnbördshusen kunde ligga separat eller intill ett större 

sjukhus.  

 

5. Undersökning och diskussion 

 

Disposition 

Materialet kommer att redogöras för tematiskt istället för kronologiskt, eftersom det blir 

lättare för läsaren att följa och att de flesta ämnen som är av relevans för förlossningsvårdens 

hospitalisering återkom alla utgivningsår. Urvalet av artiklar som återges i uppsatsen är 

insorterade i tre kategorier: antiseptiken och renlighet, centraliseringens gränsdragningar och 

ekonomiska förhållanden. Dessa kategorier har jag identifierat som centrala för min 

frågeställning. I samband med att jag redogör för materialet kommer jag även att diskutera 

mina resultat. 

 

5.1 Antiseptiken och renligheten 

22 s. 112, Romlid, Christina, Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia speglad genom det svenska 
barnmorskeväsendet 1663-1908, Forskning och utveckling, Vårdförbundet, 1998 
23 s. 111, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm 1996 
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Den antiseptiska läran var tätt sammankopplad med barnbördshusens förutsättningar att bli ett 

mer reguljärt inslag i samhället. Smittsamma sjukdomar som barnsängsfeber spreds lätt på de 

trånga barnbördshusen, och spädbarnsdödligheten var hög. Bara de allra fattigaste, som inte 

hade något annat alternativ, födde på barnbördshusen till en början. Med antiseptiken vände 

trenden.24 Redaktör Wretlind skriver på ledarplats i maj 1888 om antiseptiken applicerad på 

förlossningsvården: ”I hvad fall som helst hade man alla skäl att börja behandla 

barnaföderskor efter samma grunder och principer, som visat sig så nyttiga för opererade 

patienter. (…) Resultaten blefvo äfven märkbara, ja öfver förväntan lyckliga, synnerligen på 

barnbördshusen, där så ofta barnsängsfebern varit lika förhärjande som sårfeber och 

blodförgiftning varit på sjukhusen. Ja, dessa barnbördshus, hvilka förr ofta måste stängas på 

grund af den härjande farsoten, äro nu så ofarliga, att dödligheten och sjukligheten inom dem 

ofta äro mindre än utom dem.”25. Wretlind pekar ut att förvaring av bland annat kläder skapat 

dammansamlingar som bidragit till förruttnelse och bakteriespridning. Genom att exempelvis 

vädra och hålla rent med bakteriedödande medel kunde smittorisken begränsas betydligt 

menade han, till och med mer så än hemma hos barnaföderskan – ”dödligheten och 

sjukligheten inom dem (barnbördshusen) ofta äro mindre än utom dem”.   

        Läkaren Fritz Bauer skriver, tjugo år senare i Läkartidningen 1908, en plädering för att 

uppföra ett spädbarnssjukhus i Malmö, som ska behandlas av stadsfullmäktige. Bauer är 

ledamot i kommittén som fått i uppdrag att skissa fram ett förslag. Han menar att 

anstaltsvården tidigare misslyckats på grund av hög mortalitet genom sjukdomsspridning, 

men framhåller vikten av hospitaliseringen av spädbarnsvården med smittorisken i beaktande. 

Det handlar om att planera sjukhusen bättre - med översyn av läkare. Följande kriterier målas 

upp: ”1) renlighet, ljus, luft 2) tillgång till god26 komjölk och kvinnomjölk 3) 

sköterskepersonal med god moral och godt förstånd”27. Han betonar särskilt vikten av 

sjukhusets ansvariga skulle vara en läkare. Hela grundförutsättningen för att hospitaliseringen 

ska bli den framgångssaga i kampen mot spädbarnsdödligheten som Bauer målar upp, är att 

läkarna är ytterst ansvariga för utvecklingen. 

       Läkaren Wilhelm Wernstedt, som återkommande skrev om förlossningsvården i 

Läkartidningen, återger med förtjusning i Läkartidningen 1908 om sin resa till Tysklands 

24 s. 180, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm 1996 
25 Grunderna till läran om antiseptiken, Jordemodern n:o 5, maj 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens 
tryckeri, Stockholm 1888  
26 med god avses bakteriefri; på barnbördshusen kunde komjölkens kvalitet kontrolleras. 
27 Fritz Bauer, Några ord i allmänhet angående åtgärder till värn för späda barn samt särskildt om 
spädbarnssjukhus, Allmänna svenska läkartidningen n:o 41, 1908, red. Knut Kjellberg och Hjalmar Forssner, 
Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
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barnbördshus och hur luftiga och renliga de var. Två tredjedelar av artikeln ägnas åt att 

beskriva byggnaderna, hur stora rummen var och de fina balkongerna, (långt mycket högre 

standard än hemma hos barnaföderskorna) och hur detta var en del av att minimera 

smittoriskerna.28 Wernstedt tar också upp amningen, ”digifningen”, som en central del i att 

bekämpa spädbarnsdödligheten: ”Det kanske viktigaste ledet i de senare årens strävanden 

efter medel att bekämpa den stora dödligheten och vanvården af de späda barnen intager den 

ambulatoriska spädbarnsvården, sådan den kommer i uttryck i den moderna 

mjölkdropperörelsen, kontrollen över fosterbarnshem m. m.”29. Även om Wretlind, Bauer och 

Fritz framhåller verkligt antiseptiska åtgärder som bakteriedödande medel, som har reell 

dämpande effekt på smittspridning, är det tydligt att den tidens renlighetslära har sipprat in i 

argumentationen. Det var smutsen i de fattiga hemmen som var en av orsakerna till 

spädbarnsdödligheten, och denna kunde avhjälpas genom att flytta förlossningarna och 

eftervården till sterila sjukhusmiljöer.  

         Även barnmorskornas påstått bristande kompetens om antiseptik togs upp som ett stort 

problem av läkarna. Barnmorskan kunde riskera att få stå utan betalning om hon 

misstänkliggjordes för att ha handlat bristfälligt, då ofta med hänvisning till antiseptiken. I 

Svenska Provinsialläkareföreningens yttrande över en kravlista som Barnmorskeförbundet 

skickat in till kungen 1908, uttrycker läkarna oro över renligheten och antiseptiken vid 

hemförlossningar i fattiga människors hem.30 I Jordemodern n:o 6 1888 noteras det att det 

hållits en kurs i antiseptiken för barnmorskor, som bevistats av 70-80 barnmorskor (vilket 

motsvarar mer än hälften av alla barnmorskor i Stockholm). Läkarna hade misstrott, i 

synnerhet de äldre, barnmorskornas kännedom om antiseptik, och hade därför startat denna 

kostnadsfria kurs i ämnet.31 I Jordemodern n:o 3 1898 skriver signaturen E.N. med anledning 

av den nya antiseptiska läran, att allmänheten borde efterfråga nyutbildade barnmorskor 

eftersom de har bättre kunskap om antiseptiken än de gamla. 32 I samma nummer publiceras 

riksdagsförhandlingar där riksdagen beslutar att ge anslag till repetitionskurser, särskilt riktat 

28 Wilhelm Wernstedt, Några minnen från en studieresa sommaren 1908 till en del af Tysklands barnkliniker 
och anstalter för späda barns vård, Allmänna Svenska Läkartidningen n:o 2 & 3 1908, red. Knut Kjellberg och 
Hjalmar Forssner, Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
29 Wilhelm Wernstedt, Några minnen från en studieresa sommaren 1908 till en del af Tysklands barnkliniker 
och anstalter för späda barns vård, Allmänna Svenska Läkartidningen n:o 2 & 3 1908, red. Knut Kjellberg och 
Hjalmar Forssner, Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
30 Svenska Provinsialläkareföreningens Yttrande, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
31 Kurs i antiseptiken för barnmorskor, Diverse notiser, Jordemodern n:o 6, juni 1888, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888  
32 E.N., En vördsam framställning till herrar läkare och kamrater, Från Insändare, Jordemodern n:o 3, mars 
1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
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till äldre barnmorskor, som ska hållas på barnbördshusen.33 Här framgår hur barnbördshusen 

började framstå som den mer ideala förlossningsvården, och att kunskapen bäst förvärvades 

där.  

         Det framgår dock av flertalet bekymrade insändare, att det inte var bristande kunskap 

om antiseptiska medel hos barnmorskor som var problemet, utan kostnaden för densamma. 

Det tycks som det var högst godtyckligt huruvida kommunen gav bidrag till antiseptiska 

medel eller inte. Barnmorskan Emilia Nyqvist skriver i Jordemodern n:o 6 1898 att hon utan 

framgång försökt få kostnadstäckning för antiseptiska medel av kommunen.34 I en replik i 

påföljande nummer skriver barnmorskan att Hanna Öhman under rubriken ”Vad gör man inte 

för en stackars fattig barnaföderska?” att det är barnmorskans plikt att ”..skydda kvinnan från 

den myckna smuts, som mången gång är i hennes dåliga sängkläder.”35, även om det kostar, 

eftersom det inte finns någon större plåga för en barnmorska än när hennes barnaföderska 

dör.36 Det var alltså knappast så som läkarna framställde det, att barnmorskorna saknade vilja 

eller kunskap om antiseptik, utan snarare resurser för att uppfylla kunskapskraven. Det hände 

förmodligen också att barnmorskan anlände till en barnaföderska mitt i processen, och 

därmed saknade tid till nödvändiga förberedelser.  

       Om antiseptiken (/smittorisken) blev bättre på barnbördshusen än vid hemförlossningar 

under undersökningsperioden är oklart, men klart är att barnbördshusen som sådana blev 

säkrare än vad de hade varit tidigare, då många fruktade att föda där. Oavsett hur det stod till 

med de exakta medicinska förhållandena i jämförelsen hemförlossning och 

barnbördshusförlossning, var antiseptiken - kopplat till spädbarnsdödligheten och 

barnsängsfebern - ett viktigt argument från läkarnas sida för att fler skulle föda på 

barnbördshus. Barnmorskorna tycks misstänkliggöras, ofta i onödan, för brister i antiseptiska 

kunskaper, som ett led i läkarnas argumentation för barnbördshusförlossning och/eller 

fortbildning av barnmorskor under läkares försyn. Av materialet att döma fanns det ingen 

oenighet mellan professionerna kring vikten av sanitet, däremot motsatte sig barnmorskorna 

ofta anklagelserna om bristande kunskaper, och hänvisade istället till sin beprövade 

erfarenhet. 

 

33 Kunglig proposition om anslag till repetitionskurser, Jordemodern n:o 3, mars 1898, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
34 Emilia Nyqvist, Från Insändare, Jordemodern n:o 6, juni 1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens 
tryckeri, Stockholm 1898 
35 Hanna Öhman, Vad gör man inte för en stackars fattig barnaföderska?, Från Insändare, Jordemodern n:o 7, 
juli 1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
36 Hanna Öhman, Vad gör man inte för en stackars fattig barnaföderska?, Från Insändare, Jordemodern n:o 7, 
juli 1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
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5.2 Centraliseringens gränsdragningar 

Gränsdragningen mellan barnmorskors och läkares ansvarsområde när det kom till 

användningen av instrument vid förlossningar diskuterades mycket i Jordemodern.  

Enligt Barnmorskereglementet fick barnmorskor bara använda instrument om läkare absolut 

inte fanns att tillgå. Idén var att barnmorskan var till för de normala förlossningarna, det vill 

säga de med få komplikationer, och att läkaren fanns till för de mer komplicerade fallen.37 

Alternativet var att barnmorskorna strängt skulle kontrolleras, genom instrumentkurser och 

rapportering till provinsialläkaren. Återkommande i Jordemodern är publikationer av 

förlossningssituationer där barnmorskor använt instrument för att få ut fostret, följt av ett 

utlåtande från provinsialläkaren där han antingen tillstyrker eller fördömer agerandet.38 Om 

det senare, kunde det få rättsliga följder för barnmorskan. I exempelvis fjärde numret 1888 

återberättas det, nästan som skrämselpropaganda, om en barnmorska i Berlin som fått välja 

mellan 100 kronor i böter (vilket motsvarade nästan en halv årslön vid den här tiden) eller tio 

dagar i fängelse, för att hon inte hade tillkallat läkare trots att hon formellt var skyldig till det. 

Hon hade istället försökt hjälpa själv, men utan framgång. Läkaren hade kallat det för grov 

vårdslöshet men rätten hade funnit förmildrande omständigheter.39 ”Förmildrande 

omständigheter” var, i nästan alla fall då läkaren tillstyrkte barnmorskans agerande, avstånd.      

         Avstånden till förlossningar var ett återkommande bekymmer för läkarna. Å ena sidan 

tyckte man att barnmorskorna inte var lämpade för att utföra instrumentförlossningar, å andra 

sidan såg man orimligheten i att förbjuda detta när läkare inte fanns att tillgå, i synnerhet på 

landsbygden. Professor Mårten Sondén skriver i Jordemodern 1898 att barnmorskornas 

möjlighet att tillgripa instrument borde inskränkas med tanke på att läkartillgången ökat, men 

ser att det fortfarande behövdes på landsbygden där avstånden är stora och läkarna färre. 

Därför måste barnmorskorna utbildas på barnbördshusen, eftersom ”det rätta medlet äro icke 

förbud utan kunskap och därpå grundad omdömesförmåga och praktisk färdighet”40. I en av 

de vanliga återgivelserna av instrumentförlossningar verkställda av barnmorskor, i n:o 8 1898, 

noterar redaktören att ”det är tydligt, att dylika förlossningar skola blifva allt färre för 

37 s. 154, s. 185-186, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 
1870-1920, Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
38 Förlossningar verkstälda inom riket med skarpa instrumenter af barnmorskor, se ex. i Jordemodern n:o 7, juli 
1888, Jordemordern n:o 9, september 1888 osv. 
39 Bötfäld barnmorska, Diverse notiser, Jordemodern n:o 4, april 1888, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888  
40 prof Mårten Sondén, De svenska barnmorskornas förhållande till den operativa obstetriken, Jordemodern n:o 
2, februari 1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
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barnmorskorna, ju mera läkaretillgången ökas.”41. Här borde det rimligen ha uppstått ett 

dilemma för läkarna. Det fanns ett intresse av att hålla antalet läkare nere för att hålla uppe 

lönerna42, samtidigt som det innebar att barnmorskorna på landsbygden fick fortsätta sin 

verksamhet som förut. Möjligheterna att reducera deras praktik, eller överta den snarare, 

minskade. De svenska barnmorskornas instrumenträtt var i ett internationellt sammanhang 

unik för Sverige, av just det skälet.43 Men även om barnmorskorna fick fortsätta använda 

instrument, skulle de åtminstone utbildas på barnbördshusen, av läkare, för säkerställa att det 

hela sköttes på rätt sätt.  

       Det påtalades ofta som ett problem (av läkarna) att läkarna kallades till en förlossning 

”försent”. Redan i Jordemodern 1888 omskrivs problematiken som läkare såg den: ”Kirurger 

eller ackuschörer kallades blott till en förlossning, när det rent af var slut med barnmorskans 

kunskap och den arma barnaföderskan låg i dödsarbetet. Därigenom att det för läkare aldrig 

yppades något tillfälle att vara närvarande vid en normal förlossning, blef för dem hvarje 

insigt i dennas gång omöjlig.”44. I samma artikel, som ämnar vara en historieskrivning av 

förlossningsvårdens utveckling, beskrivs barnmorskorna som råa, obildade och okunniga 

innan läkarna började intressera sig för förlossningsvården och utbildningen av barnmorskor. 

Med läkarnas intåg på området blev reaktionen från barnmorskorna enligt artikelförfattaren 

följande: ”barnmorskorna, hvilka i sin herskande ställning höllo sig för oöfvervinnerliga, sågo 

med förskräckelse öfveralt talrika vetenskapligt bildade förlossningshjelpare uppträda, hvilkas 

öfverlägsenhet de fruktade, och hvilka de – då de likväl ingenting annat kunde göra – 

grundligt hatade.”45. Mot bakgrund av den osmickrande beskrivningen finns det anledning att 

tro att läkarna misstänkte att de inte kallades förlossningar som de borde och att de såg detta 

som ett problem. Trots lagregleringar om att tillkalla läkare vid komplicerade 

förlossningssituationer fanns det ett betydande mörkertal där barnmorskan handlade på eget 

bevåg. Detta var naturligtvis omöjligt att fullständigt kontrollera, och uppdagades oftast inte 

om inte komplikationen ledde till att barnet eller mamman dog. Att förflytta förlossningarna 

från hemmen till barnbördshusen var ett sätt för läkarna att få kontroll och insyn i 

41 Förlossningar verkställda med skarpt instrument af rikets barnmorskor år 1897, Jordemodern n:o 8, augusti 
1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
42 s. 87, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
43 s. 211, Romlid, Christina, Makt, motstånd och förändring – Vårdens historia speglad genom det svenska 
barnmorskeväsendet 1663-1908, Forskning och utveckling, Vårdförbundet, 1998 
44 Ur förlossningskonstens äldsta historia, Jordemodern n:o 12, december 1888, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888 
45 Ur förlossningskonstens äldsta historia, Jordemodern n:o 12, december 1888, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888 
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förlossningsarbetet. Barnmorskan Hanna Öhman skriver 1898 att hon tycker kraven på att 

kalla på läkare är orimligt högt satta, och menar att det är förminskande av barnmorskornas 

egen kompetens. Då blir de inte mer än en hjälpgumma. Dessutom tyckte hon att det var 

bättre för föderskan om barnmorskan åtminstone försökte rädda henne om tiden var knapp, 

istället för att stillasittande vänta på läkaren.46  

          Barnmorskan Johanna Hedén, som var en återkommande skribent i Jordemodern, 

uttryckte ofta sin skepsis mot läkarnas beskrivning av förlossningsvården. Nya operativa 

arbetsmetoder och verktyg har förvisso underlättat arbetet skriver hon i n:o 12 1908, men 

ifrågasätter att spädbarnsdödligheten blivit mindre sedan ansvaret flyttas från att i huvudsak 

ligga i jordemödrarnas händer till läkarnas. Hon menar det inte går att bevisa eftersom 

barnmorskorna från förr ”icke sjelfva kunde lemna efter sig någon upplysning, vare sig på 

pappersblad eller pergament. De förde med ett ord sagdt, sina sjelfförvärfade kunskaper med 

sig i grafven. Men att de, om och blott undantagsvis, icke voro så okunniga som du kanske 

tror – det framgår tydligt af gamla historiska urkunder.”47. Barnmorskornas 

erfarenhetsbaserade kunskap, så kallad tyst kunskap, är lika verklig och tillförlitlig som 

läkarnas. Hedén var dock också inne på linjen att den praktiska kunskapen bäst förvärvades 

på barnbördshusen, med tanke på det stora antalet förlossningar som ägde rum där.48 

         Ur barnmorskornas perspektiv framgår det på flera ställen i källmaterialet att de 

upplevde avstånden till hemförlossningar som ett problem, men av mer praktiska skäl än 

läkarna. Signaturen Stockholms-barnmorska pekar i första numret av Jordemodern ut 

svårigheterna för barnmorskorna på landsbygden att ta sig till sin patient: ”Landtbarnmorskan 

får i allmänhet slita ganska ondt, där distrikten äro stora med obanade vägar och dåliga åkbon. 

Det händer ock någon gång, att en husbonde kan yttra, att hans hästar äro för goda att skjutsa 

barnmorskan med, att oxar kunna få tjenstgöra i stället, och det har äfven händt, att hon fått gå 

i snö och yrväder, då ej dragare kunnat lemnas i tanke, att de skulle fastna i snödrifvorna.”49. 

Emilia Nyqvist skriver i Jordemodern n:o 6 1898 ”Är det icke väl stor själfuppoffring af en 

barnmorska att ej allenast sköta fattiga kvinnors förlossningar gratis utan också, då sjukdom 

tillkommer, påtaga sig att gående en hel mil dagligen fram och åter sköta den sjuka också 

46 Hanna Öhman, Om läkares kallande till förlossning, Från Insändare, Jordemodern n:o 11, november 1898, 
red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
47 J. M. H-n (Johanna Hedén), Småprat i bref till syster Stork, Jordemodern n:o 12, december 1908, red. dr. E. 
Alin, Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
48 Johanna Hedén, Om framstupad ansiktsbjudning, Jordemodern n:o 12, december 1898, , red. dr. E.W. 
Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
49 Stockholms-barnmorska, Äro vi statens tjenare eller icke?, Jordemodern n:o 1, januari 1888, red. dr. E.W. 
Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888 
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gratis?”50. Precis som det var godtyckligt om barnmorskorna fick ersättning för antiseptiska 

medel, var det godtyckligt om de fick reseersättning från kommunen. Samma Emilia Nyqvist 

argumenterar under rubriken ”Barnmorskorna och barnbördshusen” i Jordemodern tio år 

senare för fler barnbördshus, bland annat med hänvisning till de praktiska fördelarna: 

”Vetenskapens hjälpkällor och öfvade läkares erfarenhet stå i ojämförligt mycket större mått 

till buds på sjukhusen än hemma, synnerhet de fattigas, för att nu ej tala om barnbördshusens 

nödvändighet för undervisningen. Må vi tänka på, hur ofta afvikelser från det normala inträffa 

och hvilket elände det ofta är att kunna förskaffa god hjälp vi sådana tillfällen.” 51. Återigen 

lyfts eventuella komplikationerna fram som en riskfaktor vid hemförlossningar, och vikten av 

att utbildas på barnbördshusen. Den bästa läkarvård fås på sjukhus, det kan väl ingen bestrida, 

säger Nyqvist. Hon manar sina ämbetssystrar att sätta patienten först och skriver att hon 

tycker att barnbördshus borde finnas i varje län. Hon har retats av sina kollegor för sitt beröm 

av barnbördshusen, vilket tyder på att hennes åsikt inte var allmänt hållen bland barnmorskor. 

Hon betonar vikten av att inte se utvecklingen enkom ur ett barnmorskeperspektiv, utan att 

det är det bästa för samhället.52  

        Liknande argumentation framförs av professor Essen-Möller i en plädering för 

barnbördshuset i Lund, som just skulle byta ledning: ”Nya tider kräfva nya former. (…) 

barnbördshuset framgent som hittills vill vara till hjälp för våra skånska barnmorskor. Det är 

endast en ytlig uppfattning som vill sätta barnmorskans intresse i motsats till barnbördshusen. 

Båda äro till hjälp för våra hustrur och döttrar i deras svåra stund. Och om det är sannt, att det 

för barnmorskan mången gång kännes godt och lugnt att kunna öfverlämna ett svårt fall till 

barnbördshusets större erfarenhet och säkrare ledning, så är det lika visst, att det för 

barnbördshusets kännes som en glädje att kunna vara barnmorskan till stöd och råd, då hon så 

behöver. Den uppgiften och det siktet kommer barnbördshuset i Lund icke att släppa ur 

sikte.”53. Att han säger att det är en ”ytlig uppfattning” att sätta barnmorskornas intresse i 

motsats till barnbördshusens utveckling, kan betyda att det han menade att det var ytligt att 

bara se till sin egen kårs utveckling, liksom Nyqvist poängterar, eller att han helt enkelt 

menade att det är fel att tro att barnmorskorna skulle drabbas negativt av barnbördshusens 

expansion. Likväl visar det att det fanns sådana uppfattningar, annars skulle behovet av att 

50 Emilia Nyqvist, Från Insändare, Jordemodern n:o 6, juni 1898, , red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens 
tryckeri, Stockholm 1898 
51 Emelia Nyqvist, Barnbördshusen och barnmorskorna, Jordemodern n:o 12, december 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
52 Emelia Nyqvist, Barnbördshusen och barnmorskorna, Jordemodern n:o 12, december 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
53 Professor E. Essen-Möller, Barnmorskeläroanstalten i Lund, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. 
Alin, Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
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försäkra om motsatsen knappast infunnit sig. Åsikten delas av barnmorskan Maria Petersson 

”Jag förstår icke, hvarför man skulle känna sina ”händer bundna”, därför att man tillkallat 

eller rådgjort med en läkare. Jag har ju hans råd gemensamt med mina egna; jag har ju så att 

säga skydd bakom hans rygg, ty läkaren är ju i alla fall den, som då får bära ansvaret, ifall 

något går på tok. … Jag är också gammal barnmorska och har under min praktik i mer eller 

mindre mån samarbetat med 17 olika läkare; dock har jag – om ej med något obetydligt 

undantag – alltid rönt deras aktning och förtroende, jag har alltid i bekymrens stunder känt 

mig lugn och trygg vid deras sida…”.54 Här framhålls att det finns en fördel för 

barnmorskorna att det sker en viss ansvarsförskjutning (även om avsändaren mer ser det som 

ett samarbete) till läkaren, nämligen att det är istället är denne som utkrävs ansvar om något 

går snett. Det framgår dock av sättet hon tilltalar läsaren på att det var vanligt förekommande 

bland barnmorskor att just se sig förbisedda eller hämmade av läkare, eftersom hon själv är 

mån om att betona att hon inte upplever det på det viset.  

        I en artikel om Tysklands barnbördshus i Läkartidningen 1908 återger läkaren Wernstedt 

med entusiasm hur ”kraftkoncentrering och organisering nyligen tagit sig ett monumentalt 

uttryck” 55 i och med det statligt understödda uppförandet av en institution i Magdeburg med 

förlossningar, eftervård, neonatal vård, utbildning och forskning i en och samma byggnad. 

Enligt Wernstedt kunde Magdeburgs huvudprinciper summeras som att:  

” 1) å ena sidan ställa alla barn, som verkligen behöfva det för att ej utsättas för faran av 

vanvård, under skydd och kontroll 2) å andra sidan att ställa denna kontroll och vård under en 

enhetlig och fullt kompetent ledning”56 (ergo: läkare). Utifrån sina betraktelser gör Wernstedt 

paralleller till den då pågående planeringen av Malmös spädbarnssjukhus, och menar att det 

skulle kunna utvecklas till sam typ av ”kraftcentra” för att förbättra spädbarnens livsvillkor, 

om de gavs samma förutsättningar som Magdeburg. Barnbördshusen ska alltså gå i framkant 

för förlossningsvården och visa vägen för en minskad spädbarnsdödlighet. Läkaren Bauer 

uttrycker även han centraliseringens förtjänster och expansionsmöjligheterna i Malmö: 

”Önskligt vore, att sjukhusets verksamhet dessutom kunde utsträckas till: att vara en 

platsanskaffningsbyrå för ammor och sköterskor för späda barn, att ombesörja förmyndarskap 

54 Maria Petersson, Om läkares kallande till förlossning, Från Insändare, Jordemodern n:o 10, oktober 1898, , 
red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
55 Wilhelm Wernstedt, Några minnen från en studieresa sommaren 1908 till en del af Tysklands barnkliniker 
och anstalter för späda barns vård, Allmänna Svenska Läkartidningen n:o 2 & 3 1908, red. Knut Kjellberg och 
Hjalmar Forssner, Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
56 Wilhelm Wernstedt, Några minnen från en studieresa sommaren 1908 till en del af Tysklands barnkliniker 
och anstalter för späda barns vård, Allmänna Svenska Läkartidningen n:o 2 & 3 1908, red. Knut Kjellberg och 
Hjalmar Forssner, Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
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för oäkta barn samt att öfvervaka de barn, hvilkas vårdas å anstalten”.57 Här framkommer 

också andra intressen för förlossningar på barnbördshus, nämligen befolkningskontroll.  

        Utvecklingen mot en mer centraliserad förlossningsvård – istället för att 

barnmorskan/läkaren kom till föderskan, kom föderskan till dem – bör också sättas parallellt 

med den alltmer tilltagande urbaniseringen som skedde under denna 

industrialiseringsperiod.58 En ökad befolkningstäthet minskade per automatik avstånden, och 

därmed det enda ditintills godtagbara skälet (enligt Medicinalstyrelsen) till att inte påkalla 

läkarassistans. ”I städerna sakna nog många instrumentlärda barnmorskor både tången och 

skarpa instrumenter, ty närheten till läkare gör, att de icke behöfva dem.” 59, skriver 

barnmorskan Maria S i Jordemodern n:o 5 1888.    

       Återigen går det alltså att i materialet se meningsskiljaktigheter både inom och mellan 

kårerna rörande gränsdragningarna och statusen på barnmorskor och läkares professionella 

kompetens. Samtidigt finns det mycket i materialet som tyder på att hemförlossningar också 

innebar en hel del svårigheter för barnmorskorna, såväl ekonomiskt som praktiskt, och att 

centraliseringen till barnbördshus var debatterad, men inte helt ovälkommen.  

 

5.3 Ekonomiska förhållanden 

Den absolut mest debatterade frågan i Jordemodern var pensioner. I en av många skrivelser 

till riksdagen skriver Barnmorskornas centralkommitté 1898: ”I mer än ett årtionde har 

pensionsfrågan stått främst på barnmorskekårens program, och först efter dess lösning kan 

kåren med full kraft börja arbeta på realiserandet af sina öfriga berättigade önskningsmål.”60. 

Samma krav och argumentation för ekonomisk grundtrygghet, särskilt pensioner, återkom alla 

år. Det tyder på att det var väldigt svårt för barnmorskorna att få gehör för sina frågor och att, 

precis som citatet beskriver, energin var tvungen att riktas åt det allra mest nödvändiga, vilket 

i första hand var pensioner och sjukpenning.  

        Barnmorskorna var enligt lag förbundna att bistå vid förlossningar oavsett om föderskan 

kunde betala eller ej. Om barnmorskor vägrade att bistå vid en förlossning, exempelvis med 

anledning av att barnaföderskan inte kunde betala henne, riskerade de böter eller 

57 Fritz Bauer, Några ord i allmänhet angående åtgärder till värn för späda barn samt särskildt om 
spädbarnssjukhus, Allmänna svenska läkartidningen n:o 41, 1908, red. Knut Kjellberg och Hjalmar Forssner, 
Svenska boktryckeri-aktiebolaget, Stockholm 1908 
58 s. 75, Ylander, Hans, Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige, Statistiska Centralbyrån 1993: 
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0803/2000I02/MI03SA9301_06.pdf  
59 Maria S., Breflåda, Jordemodern n:o 5, maj 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, 
Stockholm 1888 
60 Skrifvelse till Kongl. Maj:t från svenska barnmorskornas Centralkommitté, Jordemodern n:o 11, november 
1898, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
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fängelsestraff. Signaturen Stockholmsbarnmorska skriver under rubriken ”Äro vi statens 

tjenare eller icke?”, i första numret av Jordemodern 1888, om de dåliga villkoren för 

barnmorskor. Många hamnar på fattighem, vissa måste till och med begå brott för att försörja 

sig, skriver hon. De förmögna betalar i allmänhet väl, med är alldeles för få för att det ska gå 

runt för barnmorskorna. ”På landet variera lönerna med 50 och 300 kronor; på de flesta ställen 

erhålles därjämte fri bostad, om än ofta bristfällig, och en ringa ersättning för hvarje 

tjenstgöring. (…) I städerna är förhållandet nästan sämre än på landet. Stadsbarnmorskan har 

samma skyldigheter som landtbarnmorskan, men hon får stå redo utan lön. Hon erhåller 

ersättning för sitt arbete hvad hvar och en, som anlitar henne, anser sig hafva råd att gifva. 

(…) i Stockholm äro endast de aflönade, som äro anstälda vid barnbördshusen, och i de flesta 

småstäder är endast en aflönad.”61. På henne framstår det alltså som att barnmorskorna i 

Stockholm har det tuffast, och att endast de barnmorskor som är anställda på barnbördshusen 

har en säker inkomst. Detta tillstryks i en Pro Memoria samma år, som anger att Stockholms 

stads barnmorskor är fattigast i landet, och att de som arbetar för kommunen i regel har en 

bättre ställning än de privatpraktiserande.62  

      Signaturen A.N –ll föreslår i första numret av Jordemodern 1898 att barnmorskor runtom i 

landet kan skicka in berättelser om sina livsvillkor, med anledning av att hon hade fått 

kommentaren från en riksdagsman, att han minsann aldrig sett en fattig barnmorska. Skenet 

bedrar, skriver hon. Barnmorskor måste se ut att ha det bra för att undvika tillmälen. En 

daglönare och en barnmorska har samma lön skriver hon, men barnmorskan måste köpa 

kläder och rengöring; ”Ett slags representation i smått”.63 Johanna Hedén replikerar att det 

knappast är någon nyhet för Jordemoderns läsekrets om barnmorskornas svåra förhållanden, 

och att om barnmorskor verkligen skulle skicka in ”pinohistorier (…) icke blefve väl detta 

något passande grundmaterial att bygga kårens pensionsanspråk på?”64. Men hon håller med 

om att det är svårt att för barnmorskorna som är fattiga, att de måste se ut att vara välmående 

för att få bättre betalt. ”Eljest brukar det vanligtvis vara så, att ju fattigare en barnmorska 

uppträder, åtminstone bland folk som numera har råd att betala, desto uslare honorar får 

hon.”65.  

61 Stockholms-barnmorska, Äro vi statens tjenare eller icke?, Jordemodern n:o 1, januari 1888, red. dr. E.W. 
Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888 
62 Pro memoria till afdeln B (enskildt praktiserande eller afskedade), Jordemodern n:o 5, maj 1888 
63 A.N –ll, Finnes det någon fattig barnmorska?, Jordemodern n:o 1, januari 1898, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
64 Johanna Hedén, Bref till fattig barnmorska, Jordemodern n:o 2, februari 1898, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
65 Johanna Hedén, Bref till fattig barnmorska, Jordemodern n:o 2, februari 1898, red. dr. E.W. Wretlind, 
Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1898 
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      Emilia Nyqvist, som var positiv till fler barnbördshus, skriver förstående om sina kollegor 

som inte delades hennes åsikt: ”Jag kan också lätt fatta, att i synnerhet städernas barnmorskor 

skola hafva svårt att med jämnmod se, hur helt oväntadt nya barnbördshus komma till stånd i 

deras närhet och hur de gamla förstöras samt hurusom det ena tusentalet förlossningar efter 

det andra undanbrages barnmorskorna, kvilkas arbete och inkomster därigenom förminskas. 

Och en sådan klagan är befogad därom är intet tvivel.”66. Även om barnmorskorna som 

arbetade på barnbördshusen hade en trygg inkomst, var det rent kvantitativt betydligt färre 

barnmorskor som krävdes, dels eftersom det på barnbördshusen fanns förlossningsläkare och 

sköterskor, dels till följd av effektivitetsvinster. Det gjorde, som Nyqvist adresserar, att många 

privatpraktiserande barnmorskor förlorade arbeten och därmed inkomster. Barnmorskorna på 

landsbygden menar hon är oberörda av barnbördshusens verksamhet, för när föderskorna får 

veta vad det kostar att resa till dem blir de kanske mindre snåla med betalningen. Resan till 

barnbördshusen skulle kosta mer än en hemförlossning på landsbygden, och då kan 

barnmorskan få mer ersättning för sin tjänstgöring, tror hon.67 Barnmorskan Rehnström 

agiterar om barnbördshusens inverkan på ett extramöte 1908:  

 

”Ni må ej tro, att vi här i Stockholm skära guld med täljknifvar, som man säger. (…) Största 

antalet, har det så länge praktiken räcker rätt bra, men det är som ordspråket säger: ur hand 

och i mun. Så finnes det vidare en stor del, som rent af får lefva ett försakande lif, och 

mången gång saknar det nödvändigaste, ja, en af våra gynekologer som noga känner saken, 

yttrade, att de finnas, som sitta här och svälta. (…) 

      Själf har jag för några år sedan fått det beskedet af en af våra yngre läkare ’att snart är er 

tid förbi. Det blir allt flera förlossningsläkare, som hafva sina vana sköterskor, och Ni blir 

obehöfliga.’ Jag svarade då, att medelklassen och de fattiga få väl ändå på vår lott. Men sedan 

dess har det Nya B.B.H. blifvit färdigbygdt och dragit till sig äfven de sistnämnda klasserna. 

      (…) Ja, en läkare yttrade till mig, ’att detta barnbördshus kommer att sluka patienter’ och 

han spådde sannt. Snart skall ju äfven Kungholms B.B.H. ombyggas, äfven om det ej blir så 

stort som södra barnbördshuset. 

66 Emelia Nyqvist, Barnbördshusen och barnmorskorna, Jordemodern n:o 12, december 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
67 Emelia Nyqvist, Barnbördshusen och barnmorskorna, Jordemodern n:o 12, december 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
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      Här finnas ju ej några aflönade barnmorskor annat än på barnbördshusen, och framtiden 

ter sig således ganska mörk, så mycket mer om barnmorskorna i allmänhet bli mycket gamla. 

(…)”68   

 

Här sammanfattas väl problematiken med barnbördshusen ur barnmorskornas synvinkel: dels 

förlorade de inflytande och auktoritet över förlossningarna till läkarna och blev överflödiga, 

som den unga läkaren hade sagt till henne, dels förlorade de sitt uppehälle - en del till och 

med var så fattiga att de svalt. Barnbördshusen ”slukade” patienter/kunder. Detta ledde till att 

det blev hård konkurrens om de återstående hemförlossningarna, vilket påtalas i flera 

debattrådar i Jordemodern 1908.69 Johanna Hedén skriver att detta lett till en negativ 

nedåtgående lönespiral och uppmanar sina kollegor att inte ta anställning om inte lönen anges: 

”Lediga barnmorsketjänster utbjudna på så att säga entreprenad är ju en splitter ny 

sorgerlighet i öfverkonkurrensens tecken”70.  

          Av 1918 års utgivningar av Jordemodern tycks det som att barnmorskornas ekonomiska 

ställning hade förändrats och deras krav började tillgodoses, vilket kan förklaras av att de 

började byta politisk strategi. En redaktör, Byström, som väckt motion i frågan om höjd 

minimilön till 400 kr, uttalar på barnmorskeförbundets extramöte 1908 ”man borde vara en 

duktig landtbo eller bra läkare för att vinna gehör i frågan” (om löner) och tillrådde 

barnmorskorna att ”skaffa sig några riktigt bra advokater och förespråkare inom riksdagens 

båda kamrar, försöka att intressera läkare samt genom pressen låta folk få veta om sitt 

betryck. Hela kårens framtid hänger på statens stöd.”71. Det kan förklara varför en ansökan till 

kungen om ”Barnmorskeväsendets fullständiga omdaning”, som innehåll löne- och 

organisationsförändringskrav, också skickades till Provinsialläkareföreningen för stöd.72 Det 

visar hur starkt villkorad barnmorskornas framgångar var läkarnas godkännande, men också 

att de använde läkarna i hopp om att få bättre gehör. Förslagen var högre krav på blivande 

barnmorskor, förlängning av undervisningstiden till 2 år, landstingen ska ansvara för 

68 M. Rehnström, Stockholmsbarnmorskornas ekonomiska utsikter, Inlägg vid extramötet i Stockholm 17 feb 
1908, Jordemodern n:o 4, april 1908, red. dr. E. Alin, Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
69 Om barnmorskors ’intrång’ i hvarandras praktik, Debattråd, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. 
Alin, Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
70 Johanna Hedén, Bref till syster Stork, Jordemodern n:o 10, oktober 1908, red. dr. E. Alin, Tryckeriaktiebolaget 
Skandia, Stockholm 1908 
71 Ur Protokoll öfver förhandlingarna vid aftonsammanträdet vid allmänna svenska barnmorskeförbundets extra 
ombudsmöte 17 feb 1908, Jordemodern n:o 3, mars 1908, red. dr. E. Alin, Tryckeriaktiebolaget Skandia, 
Stockholm 1908 
72 Barnmorskeförbundets underdåniga ansökan hos Kungl. Maj:t om ”barnmorskeväsendets fullständiga 
omdaning”. Stockholm januari 1907, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. Alin, Tryckeriaktiebolaget 
Skandia, Stockholm 1908 
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barnmorskor, höjd lön till 400 kr/år plus bostad eller hyresersättning och inrättande av 

barnmorskedistrikt. Provinsialläkareföreningen sköt i sin tur ned nästan alla förslag: 

”uppställda fordringar till väsentlig del vara för stora och iföljd däraf endast delvis kunna 

realiseras” 73. Löneanspråken sympatiserade de delvis med, men ansåg dem vara för 

vidlyftiga: ”5-25 à 30 kronor föreslagen ersättning för hvarje förrättning (…) öfverstiger med 

sin högsta post det arvode, som i taxan är bestämt för vissa läkares biträde vid förlossning”74. 

De stödjer löneanspråket på 400 kr/år, men tycker att minimiersättningen för varje förrättning 

ska vara 3 kronor istället och att provinsialläkaren ska vara förhandlingspart i lönesamtal, inte 

barnmorskorna själva. Barnmorskedistrikt anses besvarat eftersom det ställs krav på att varje 

kommun ska anställa ett förlossningsbiträde och en barnmorska. De missförstår, eller 

ignorerar, därmed att barnmorskornas poäng med distrikten var att inte skapa 

konkurrenssituationer mellan kårmedlemmar. De tillstryker kravet på utbildning, och anser 

det vara lämpligt att sökande barnmorskeelever förpliktigas att tjänstgöra på barnbördshus en 

månad. Barnmorskorna menar att folkskoleutbildning är otillräckligt för vara kvalificerad till 

barnmorskeutbildningen, medan läkarna menar att det inte har betydelse för att hitta dugliga 

barnmorskor. 75  

       Just undervisningen var något som återkom i barnmorskedebatten, vilket troligen var 

kopplat till löneanspråk. Barnmorskeförbundet höjde ofta krav på högre krav vid inträden till 

barnmorskeutbildningen. Vad som kan tyckas paradoxalt är att läkarna ofta och gärna 

poängterade att barnmorskorna hade bristande kunskaper, men inte att kraven på 

barnmorskeeleverna vid inträdet skulle höjas. Inte heller att utbildningen skulle förlängas. Det 

var förmodligen därför att barnmorskornas intresse i att höja inträdeskraven och längden på 

utbildningen låg i att höja statusen på yrket, vilket därmed kunde legitimera exempelvis högre 

löneanspråk, medan läkarnas intresse i utbildningen av barnmorskor egentligen var det 

motsatta; att etablera en hierarki. Att provinsialläkarna skriver som ett egenargument i sitt 

yttrande att barnmorskorna inte kunde arvoderas så mycket som 30 kronor för en förrättning, 

eftersom att det var mer än en läkare fick för samma uppgift, är ett av flera tecken på hur 

läkarna såg sig själva som självklart överlägsna barnmorskorna. 

        Perioden mellan undersökningsåren 1908 och 1918 verkar ha varit händelserik på 

förändringar och förbättringar för barnmorskorna. I Jordemodern 1918 omskrivs det nya 

73 Svenska Provinsialläkareföreningens Yttrande, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
74 Svenska Provinsialläkareföreningens Yttrande, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
75 Svenska Provinsialläkareföreningens Yttrande, Jordemodern n:o 9, september 1908, red. dr. E. Alin, 
Tryckeriaktiebolaget Skandia, Stockholm 1908 
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Barnmorskereglementet som innebar en minimilön på 800 kronor, ålderstillägg på 100 

kronor, bostad, bränsle, 14 dagars årlig semester och indelning i barnmorskedistrikt.76 

Minimilönen som fastställdes i det nya Barnmorskereglementet var alltså dubbelt så hög som 

den lön Barnmorskeförbundet ställde krav på tio år tidigare.  

        Det är fortsatt diskussion om att höja inträdeskraven till barnmorskeutbildningen. Alla 

utbildas nu på barnbördshusen, och det fördes ingen kritisk debatt om desamma i 

Jordemodern. Tvärtom skrivs det i positiva ordalag om förlossningshem, i en notis om att 

Göteborgs privata förlossningshem, där ”kunnig läkare tar över. Framtida verksamheten skall 

tillmötesgå det alltjämt stora behofvet af privatkliniker i vårt samhälle”77. I Läkartidningen 

påtalas alltjämt barnmorskornas bristande kunskaper, detta år dock för första gången med ett 

mer respekterande tilltal. I en debattråd om barnmorskornas kompetens mellan Adolf Hassler 

och Edvard Alin upprörs Hassler över att Alin anklagar honom för att se ned på 

barnmorskorna: ” ”Svartmålning! Något sådant har ej av mig antytts, något sådant har ej hänt. 

Jag har f.n. i mitt distrikt en mycket god uppsättning barnmorskor, med vilka det är ett nöje att 

samarbeta.”78. Det tyder på att det skett en positiv förändring i synen på barnmorskor och 

sättet läkarna talade om dem, även sättet barnmorskor talade om läkarna, vilket helt enkelt 

kan vara en följd av att läkare och barnmorskor började arbeta mer tillsammans (om än 

hierarkiskt).  

         Till skillnad från övriga utgivningsår var förlossningsvården debatterad på flera ställen i 

Läkartidningen, då ofta, likt Jordemodern, med beskrivning av praktiska erfarenheter, vilket 

är ett tecken på att läkarna hade gått från att ha en passiv till en aktiv roll i förlossningsarbetet 

under undersökningsperioden. 

 

 

6. Analys och slutsats 

Som undersökningen visat ägnade sig läkarna åt en systematiskt underkännande av 

barnmorskornas kompetens, i syfte att framhäva sin egen. Enligt Öberg var barnmorskorna 

var positiva till en professionalisering av yrket, eftersom det skulle gynna deras ekonomistiskt 

inriktade krav, men de motsatte sig en hospitalisering. Av strategiska skäl skulle det, som hon 

såg det, ”pragmatiskt lagda” Barnmorskeförbundet ha tonat ned det motståndet under 1910-

76 Med.-Styr. förslag till reform af barnmorskeväsendet, Jordemodern n:o 1, januari 1918, red. dr. E. Alin, 
Edvard Rydahls boktryckeri, Stockholm 1918  
77 H. och Sj. T., Göteborgs privata förlossningshem byter ägare, Jordemodern n:o 4, april 1918, red. dr. E. Alin, 
Edvard Rydahls boktryckeri, Stockholm 1918  
78 Adolf Hassler, Våra barnmorskor och dibarnsfrågan, Genmäle Bredbyn jan 1918, Läkartidningen n:o 4, 25 
januari 1918, red. prof. dr. Knut Kjellberg, Svenska tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1918 
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talet.79 I mitt källmaterial framgår väldigt lite kritik mot hospitaliseringen från 

barnmorskornas sida. År 1908 är det år då barnbördshusen diskuteras som mest (av de av 

utgivningsår som undersökts), medan de inte nämns alls år 1918. Eftersom att det skedde en 

sådan märkbar förbättring av barnmorskornas generella villkor under den tioårsperioden är 

det möjligt att det finns ett samband mellan förlossningsvårdens hospitalisering och den 

allmänna förbättringen av barnmorskornas ekonomiska situation. Det bekräftar i så fall 

Öbergs bild av att det fanns en strategisk vinst i att acceptera hospitaliseringen, som drevs hårt 

av läkarna, om det i utbyte innebar förbättrad ekonomiska villkor, eftersom barnmorskornas 

framgångar var avhängiga läkarnas stöd. Det kan också ha att göra med att 

Barnmorskeförbundet då hade en läkare, Edvard Alin, som ordförande (som också var 

redaktör för Jordemodern), och han var även med och tog fram det nya 

Barnmorskereglementet.80  

        Frågan är om det verkligen var så överlagt. Barnbördshusen var till en början avsedda för 

de allra fattigaste, för att sedan, i och med antiseptiska och aseptiska läran, växa oerhört 

snabbt under 1900-talets början. Wisselgren menar att gifta och bemedlade kvinnor ganska 

snart började visa intresse för att föda på barnbördshusen, och att detta inte hade förutsetts 

från politiskt håll.81 Kapacitetsutvecklingen på barnbördshusen blev enligt henne alltså en 

följd av en ökad efterfrågan från föderskorna. Detta kan också visa vilket starkt inflytande 

läkarkåren hade på allmänhetens uppfattning om god vård. Som undersökningen visat var 

läkarna redan 1888 förespråkare, både i Jordemodern och Läkartidningen, för förlossningar på 

barnbördshus. Artiklarna skrivna av läkare som direkt handlade om barnbördshusen var 

tydligt genomsyrade av entusiasm och optimism över barnbördshusens möjligheter att 

bekämpa spädbarnsdödligheten, då både vad gällde det direkta förlossningsarbetet och 

eftervården. Barnmorskorna uttryckte i materialet aldrig en avvikande åsikt i frågan om 

patientsäkerheten, eller riktad kritik mot barnbördshusen som sådana, åtminstone inte i 

Jordemodern. I den mån barnbördshusen direktadresseras som fenomen var det snarare i 

positiva ordalag. Däremot framgår det att de privatpraktiserande barnmorskorna i framförallt 

Stockholm såg barnbördshusen som ett hot mot sin praktik, vilket är förståeligt. 

Barnmorskorna som inte arbetade på barnbördshusen hade, som undersökningen visat, ingen 

79 s. 316, Öberg, Lisa, Barnmorskan och läkaren – kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920, 
Ordfronts förlag, Stockholm, 1996 
80 Med.-Styr. förslag till reform af barnmorskeväsendet, Jordemodern n:o 1, januari 1918, red. dr. E. Alin, 
Edvard Rydahls boktryckeri, Stockholm 1918 
81 s. 64, Wisselgren, Maria, Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet. Förlossningsvårdens 
institutionalisering i Sundsvall 1900-1930, Umeå Universitet, 2005 
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trygg anställning eller säker inkomst, utan konkurrerade på en marknad med sinande 

efterfrågan på deras tjänster.  

       Hur kommer det sig då att barnmorskorna inte förde en mer kritisk debatt om 

hospitaliseringen, när den enligt Öberg och många andra fick sådana negativa konsekvenser 

för barnmorskeyrket? Här kan det finnas skäl att återigen ifrågasätta Jordemoderns, och för 

den delen Barnmorskeförbundets, debattklimat och agenda runt sekelskiftet. Chefredaktör och 

ordförande var läkare och anhängare av hospitaliseringen. Det kan mycket väl vara så att 

kritiska åsikter inte bereddes plats i tidningen. Att det ändå fanns kritiska åsikter framgår av 

att alla de artiklar som berömde barnbördshusen tilltalade läsaren som om denne var 

skeptiker. Om det var så att redaktören gjorde ett positivt urval kan Jordemodern som sådan 

ha haft en roll i hur barnmorskorna tog emot hospitaliseringen. Barnmorskorna arbetade 

enskilt och hade troligen inte mycket kollegial kontakt annat än genom fackförbundet och 

tidskriften. Om då detta gemensamma forum var överhängande positivt till hospitaliseringen, 

åtminstone uppifrån, kan det vara så att den enskilda barnmorskan tystade sin inre kritiker, 

eller helt enkelt bildade sin uppfattning utifrån det hon läste sig till.  

      Ett annat skäl till varför det inte fördes en mer kritisk diskussion om barnbördshusen, 

annat än hos de privatpraktiserande Stockholmsbarnmorskorna, kan vara att de barnmorskor 

som arbetade på barnbördshusen just hade det bättre ställt. Möjligen skulle kritik från deras 

sida om ansvarsområden och gränsdragningar inom barnbördshusen uppfattas som banal när 

deras kollegor samtidigt kämpar för att få mat för dagen.  

       Kvarstår gör förstås förklaringen att barnmorskorna faktiskt trivdes med att arbeta på 

barnbördshusen, och att de därför inte uttryckte kritik mot dem. Barnmorskan Emilia Nyqvist, 

som berömde barnbördshusens utveckling, var samma barnmorska som hade kämpat för att få 

ersättning av kommunen för antiseptiska medel, och såg det orimliga i att behöva gå flera mil 

om dagen till en förlossning som hon inte ens fick betalt för. Instrument var också en utgift 

för barnmorskan, liksom kursen för att ta en instrumentexamen.82 Allt detta fanns på 

barnbördshusen, vilket innebar att barnmorskorna som arbetade där inte bara hade en säker 

inkomst, men också slapp alla extrautgifter som den privata praktiken annars innebar. Det 

fanns alltså praktiska förtjänster med att föderskan kom till barnbördshusen och barnmorskan 

istället för tvärtom.  

82 Maria S., Breflåda, Jordemodern n:o 5, maj 1888, red. dr. E.W. Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, 
Stockholm 1888 
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       Men det var inte vad barnmorskorna ursprungligen föredrog. Barnmorskorna kämpade 

hårt för att förbättra villkoren för sin privata praktik. Gång på gång publicerade Jordemodern 

förbundets ansökningar till Medicinalstyrelsen och Provinsialläkareföreningen om att förlänga 

utbildningstiden, inrätta sjukpenning och pensionskassa och etablera barnmorskedistrikt. Det 

varierade från kommun till kommun om de fick ersättning för sina utgifter. Paradoxen var 

uppenbar i att läkarna klagade på att barnmorskorna hade bristande kompetens, samtidigt som 

de nekade dem deras krav på att faktiskt höja sin kompetens, annat än att de skulle utbildas på 

barnbördshus under läkares ledning. Det visar vilken tydligen strategi läkarna använde sig av 

för att successivt överta barnmorskornas fält och skapa en hierarki dem emellan, där också 

barnbördshusen spelade en viktig roll som en första befästande institution av densamma. 

Genom att pressa ner barnmorskornas villkor kan en fast anställning på ett barnbördshus i 

slutändan ha framstått som attraktiv.  

      I jämförelsen mellan Läkartidningen och Jordemodern, som både tog in debattinlägg från 

medlemmar och publicerade protokoll från olika medlemssammankomster, är det tydligt att 

läkarna har en framträdande roll i barnmorskornas interna debatt, medan barnmorskorna är 

helt osynliga i läkarnas. Förutom att Barnmorskeförbundets ordförande var läkare (och man, 

vilket var synonymt på den tiden), gästades barnmorskornas möten ofta av ”hedersgäster” 

som var läkare. Motsvarigheten går inte att finna vid läkarnas sammanträden.  

      Precis som Öberg kommer fram till, var alliansen med läkarna troligen viktig för att 

barnmorskorna skulle få det bättre kortsiktigt. Båda Jordemoderns redaktörer och ordförande 

drev bevisligen frågor politiskt som berörde barnmorskornas intressen, vilket förbundet 

kanske inte hade haft kanaler att göra annars, eftersom kvinnor knappt fick bli varken läkare 

eller politiker vid den här tiden. Samtidigt innebar det att läkarna fick en kanal för att 

opinionsbilda bland barnmorskorna. Att upptäcka den typen av strategi skulle förmodligen 

kräva att barnmorskorna verkligen hade egna forum för att ostört diskutera och analysera 

händelseförloppet i, eftersom det var en systematik snarare än en enskild handling som 

behövde upptäckas. I och med denna jävsituation blev förlossningsvårdens hospitalisering 

kanske inte lika kontroversiell som den borde ha varit, annat än i Stockholm där det uppstod 

en konkurrenssituation. Med detta är inte sagt att läkarna var illasinnade i sitt agerande, utan 

förmodligen bara väldigt uppfyllda av sin egen betydelse och övertygade om att deras väg var 

den bästa. Något som av debatten att döma också smittade av sig på barnmorskorna.  

       Vad som var öppet kontroversiellt var tolkningsföreträdet. Barnmorskorna var mest 

kritiska till hur de porträtterades, av läkare och politiker, och att deras kunskaper, eller för den 

delen deras samhällsinsats, inte togs på allvar. ”Erfarenheten är ju också en god läromästare 
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och flerårig praktik borde icke vara att förakta!”83, skriver till exempel signaturen 

Stockholms-barnmorska i det allra första numret av Jordemodern. Detta var en återkommande 

(och synnerligen berättigad) kritik och frustration som barnmorskorna gav uttryck för. Dock 

tycks det inte som att kampen om tolkningsföreträdet kopplades till hospitaliseringen, i varje 

fall inte i Jordemoderns debatt. Det är som sagt möjligt att många ändå gjorde den 

kopplingen, men inte fick utrymme att torgföra den. Det framgår av materialet att det ändå 

fanns delade uppfattningar om hospitaliseringen och synen på barnbördshusen bland 

barnmorskor, medan läkarna var enhälligt positiva och pådrivande i utvecklingen, och i 

högsta grad använde Barnmorskeförbundet och Jordemodern för att sprida sina åsikter.  

        Med reservation för att de valda undersökningsåren och materialet kanske inte fullt 

täckte debatten såsom den framfördes av barnmorskor respektive läkare, är det ändå intressant 

att jämföra hur positionerna såg ut då jämfört med idag. Barnmorskorna har en betydligt 

starkare position i debatten idag, och kan idag knyta kontakter med makthavare som inte har 

ett motsatt professionellt intresse. Samtidigt som hospitaliseringen innebar en inordning i 

vårdhierarkin, där läkarna fortfarande har mest inflytande, var den möjligen en nödvändighet 

för att barnmorskorna skulle kunna skapa en starkare bas för sina idéer och medlemmar. 

Vikten av att faktiskt arbeta tillsammans med andra i sitt yrke ska inte underskattas ur ett 

fackligt perspektiv.  

 

Uppslag till vidare forskning 

Utifrån denna undersökning skulle vidare forskning kunna handla om en faktisk jämförelse av 

de ekonomiska villkoren mellan privatpraktiserande och offentligt anställda barnmorskor. Var 

arbetsvillkoren och löneutvecklingen bättre på barnbördshusen än som privatpraktiserande? 

Det skulle också vara intressant att göra en analys av hur den politiska debatten, riktad till 

allmänheten, såg ut. Inte minst hade det varit intressant att göra en faktisk jämförelse ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv, vilket görs idag, mellan hemförlossningar och 

barnbördshusförlossningar under den period då hospitaliseringen sker. Om det skulle visa sig 

att hemförlossningar i själva verket var lika säkra (eller osäkra) som 

barnbördshusförlossningar under hospitaliseringens gång, vore det ett väldigt starkt bevis för 

läkarnas makt över diskursen, som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. 

Om det däremot hade en dämpande inverkan på spädbarnsdödligheten måste hospitaliseringen 

givetvis ses som en positiv utveckling. Utifrån den kvinnohistoriska forskning som gjorts om 

83 Stockholms-barnmorska, Äro vi statens tjenare eller icke?, Jordemodern n:o 1, januari 1888, red. dr. E.W. 
Wretlind, Hemlandsvännens tryckeri, Stockholm 1888 
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vårdyrkenas hierarkisering efter kön, skulle vidare forskning också kunna följa upp hur 

barnmorske- respektive läkaryrket förändras i takt med att det blir mer könsintegrerat. Vad 

innebär det för läkaryrket att fler kvinnor än män snart är läkare, och för barnmorskorna att 

fler män blir barnmorskor, och inte minst – vad betyder det för barnmorskornas och läkarnas 

inbördesförhållande i framtiden när/om patriarkala motsättningar suddas ut? 
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