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Förord

ochbefolkningsökning snabbareuppleverJorden meren
skerhistorien.omfattande tidigaregång Dettanågon iän i
kon-produktions- ochockså nuvarandetid nären

Samtidigtkraftigt jordenspåtärsumtionsmönster resurser.
och de fattigastedrastiskt mellan de rikasteökar klyftorna

befolkning.skikten jordensav
internationellordnarInför detta perspektiv FN en

svenskaBefolkning och utveckling.konferens 994 Den1 om
Nationalkommitté förtillsatt särskildharregeringen atten

deltagandet konferensen.förbereda det svenska Dennai
leddem kommittén beställdeskrift i sittär ettsomen av som
erfaren-Syftet med skrifterna belysaarbete. Sverigesär att

haområden kanske kanheter på några visstäven ettsom
land harmedvetnainternationellt Vi varjeintresse. är attom

kulturella betingelser.historiska och gårDetsina somegna
sällanutvecklingland och vid bestämd tid dess ärii ett en

det möjligt någonnågot är annanstans.att upprepasom
Ändå värdedet finns ivi visst presenteraattatt etttror

vill dessaskilda delar världen.studier fall från Vi seavav
internationell debatttill sådanskrifter bidragett omensom

utveckling och livskva-och främjar mänskligvad utgörsom
litet.

uppdragsgivareställerNationalkommittén sig som
förbakom författarnas redovisningar i ansvaretstort, men

uttryckssätt, disposi-värderingar,skrifterna sakuppgifter,-
helt hos författarna.och innehåll liggertion -

detill ochskrifterna skahoppasJag nöje;nyttaatt vara
och kännas angelägna.tänkta lättlästa Kommitténär att vara

ochtack till författarna för detriktar ett varmt engagemang
de har uppdrag.arbete åt sittägnat

SamuelssonAlf T
ordförande NationalkommitténStatssekreterare, i

utvecklingBefolkning ochför konferensFN :s om



och upplysningar tackar densynpunkterFör jag varmt
medlemmarsvenska nationalkommitténs Louisesamt

StatistiskaHedman,Drangel, Socialdepartementet, Birgitta
Mikael Hammarskjöld, SociologiskaCentralbyrån, institu-

och Emanuelsson, ThomasLunds Agnetationen, universitet
HistoriskaNilsson och John vid Upp-Rogers institutionen,

sala universitet.

Ann-Sofie Ohlander



Inledning

inflytandebarn och politisktArbete,

den högsta förvärvsfrekvensenSvenska kvinnor har Eu-i
fler kvinnorna flera andraSamtidigt föder de barn än iropa.

godsvenska kvinnorna hareuropeiska industriländer. De
medellivslängd vid födelsenoch hög ålder.hälsa når Deras är

år.81
påtaglig del den poli-Svenska kvinnor har också ien

svenska riksdagens leda-makten. tredjedel dentiska En av
väloch kvinnor ocksåför närvarande kvinnor, ärärmöter

utrikes-, finans- ochrepresenterade i regeringen, soma
justitieministrar.

till alltsvenska barnen har det bra.Också de De är
föräld-efterlängtadeövervägande del planerade och sinaav

preventivteknikfamiljeplanering ochRådgivning ärrar. om
får godoch aborterna fria.lättillgängliga BarnenSverige äri

värl-Spädbarnsdödligheten tillhör de lägstaomvårdnad. i
den.

i-landsperspektivEtt

tydligen barn ochsvenska och idagkvinnorFör män är
svenska kvin-föräldraskap viktiga. Kanske har demycket

defrihetovanligt hög grad trygghet ochockså i attnorna
barn de önskar

ochland. det finnsrikt EuropaSverige Men iär ett
lägrevärlden rikare länder, där än inativiteten är avsevärt

Ocksådet problem.låg SverigesåSverige, iettatt ses som
låg.relativtför decennier sedan Detnativitetenettvar par

samband mellansjälvklarttycks därmed finnas någotinte ett
skulle kunnalands rikedom och dess nativitetsnivå. Detta

överallt.lika högtbero barn uppskattas Menpå inteatt man



ocksåkan ställa frågan rikedomlands automatisktettom
leder till förhållanden där det lätt för dess invånareär att
och ha barn.

hög förvärvsfrekvens för kvinnor ochSverige uppvisar
samtidigt hög för europeiska förhållanden. Mennativitet
borde låg förvärvsfrekvens och därmed hög andelinte
obetalt arbete hemmet för kvinnor högre nativiteti ge

tycks fallet. delen Tyskland,Så Iinte västra ivara av
Holland, Italien och kvinnors förvärvsfrekvensSpanien är
låg jämfört med tyska, italienska, spanska ochSverige. De
holländska kvinnorna föder betydligt färre barn de svenska.än

upphov till frågan det finns sambandDetta ettger om
mellan kvinnors förvärvsfrekvens och deras barnantal över-
huvudtaget.

Ett utvecklingsperspektiv

Jämför däremot den svenska idag mednativitetenman
världens utvecklingsländer framstår denmånga av som

mycket låg.
förefaller knappast troligt det höga barnantaletDet att
utvecklingsländer idag skullegenomgåendemångai mot-

kvinnornas önskemål barn. Farliga förlossningarsvara om
och hög spädbarns- och barnadödlighet talar ett motsatten
språk.

kvinnor utvecklingsländerna med risk förNär i sin egen
och barnens hälsa föder långt fler barn det finnsän en
framtida försörjning för först ställa fråganmåste omman
deras makt föräldraskap. de överhuvudtagetHaröver sitt
möjlighet välja skulle de välja möjlighetenHuratt om
fanns
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Summerad fruktsamhet 1890-1992
Antal bam kvinna generation kvinnor föderper som en

Barn kvinnaper
5

455--

1992:
2.1 barn

kvinnaW r
2-

1983:
1 1.6 bam -

kvinnaper
o I I I I I T I I T1890 1910 1930 1950 1970 1992

Källa: Statistiska centralbyrån. tal ochPå Kvinnor Män.om
jämställdhetLathund 1993om

historiskt exempelSverige som

låg i-länderu-länder och mycketHög inativitet i nativitet
verkar självklartalltså båda problem. detkan Men intevara

bestämmer hurlands fattigdom eller rikedomett somvara
barn föds.många som

harproblemet från svensk horisont SverigeHur utser
genomgripandeunder de 150 åren genomgåttsenaste en

u-lands-kan ha frånförvandling. Utvecklingen gåttsägas en
jordbruksland hartill fattigti-landssituation. Från etten
med levnads-förvandlats till rik industristat högSverige en

ståndssamhällehierarkisktstandard. gammaldagsFrån ett
parlamentarisk demokrati.till modernhar det övergått en

ställningSamtidigt har under denna tid kvinnornas
själv-och beroende tillradikalt förbättrats från maktlöshet

och poli-och inflytande juridiskt, ekonomisktständighet -
ändå myckethar förbättringentiskt. svenska barnFör varit

överhu-alltifrån radikal Ökning möjlighetenistörre, atten

11



vudtaget överleva till fysisk och psykisk trygghet.stor
skedde dramatisk nedgångI Sverige i nativitetenen

från 1800-talets och fram till 1930-talet. kvinnorFörmitt
födda det summerade fruktsamhetstaletår 1850 ivar ge-

barn kvinna, medan det för dem föddes5nomsnitt per som
bara Underbarn kvinna. återstoden1890 tvåvar per av

1900-talet har födelsetalen tiden, detvarierat över även om
finns betydande långsiktig konstans antalet beräknadeien
barn kvinna.per

sedan bara den svenska150 årFör inte nativitetenvar
hög. Också spädbarns- och barnadödligheten höga, ävenvar

de sjunkit 1800-talet. Sedan desssedan börjannågotom av
har också spädbarns- ochbarnadödligheten sjunkit till mycket
låg nivå.

frågorTre grundläggande

i-landanalys den svenska utvecklingen från u-land tillEn av
hållpunkter kvinnors ochkan kanske för förståelsege en av

fattigabarns ställning nutiden. gäller både rika ochDeti
delar världen.av

frågor framstår särskilt betydelsefulla:Tre som

föräldra-och fick svenska kvinnor maktHurD när över sitt
skap

grundläggandeoch vilket tillförsäkrades barnenNär paD sätt
trygghet

föräldraansvar och hur har föränd-detHurD utser mannens
rats

Frågeställningarna kan drag också speglai sägasgrova
faser den svenska utvecklingen. Under den första fasenitre

från 800-talets kvinnorna ökadtill omkring fårl år 1930mitt
makt liv. födelsetalen.samband med detta sjunkerIöversina

12



Under den andra fasen får barnen bättre livsvillkor och
ökad trygghet. sker det svenska samhälletDetta attgenom

förbörjar reproduktion och barn. Det ärta ett ansvar
framför allt kvinnliga politiker driver frågor barnsom om
och föräldraskap. inträde det politiska livet blirKvinnornas i
därmed betydelsefull faktor.en

den tredje fasen från 1950-talet och framåt skerI en
utvidgning föräldraroll. Svenska fäder börjar taav mannens

allt del omvårdnaden och för småstörre i sinaansvareten av
barn. utvidgning föräldraskap kodifierasDenna av mannens
och stöds lagstiftning och socialpolitik.i

13



Svenska kvinnors liv

och påarbete 1800-talet

Arbetet i produktionen

År bodde och halv miljoner människoril 8 50 Sverige.tre en
alla, bodde landsbygden.Nästan pånittio procent,

Landet fattigt, och hademånga svårt attvar en
tillräcklig bärgning. enbart ekonomiskaDet nästanvar av
skäl miljoner svenskar utvandrade mellanså många 1,2som

och de flesta till Amerika. förhållande tillåren 1850 1924, I
befolkningen det den tredje utvandringen frånstörstavar

kvinnor.de svenska utvandrarnaEuropa. 450.000 Deav var
hoppades bättre förhållanden Amerika och fickpå mångai
också det. de kvinnligaFörbättringen tycks ha förvarit större

för de manligaän emigranterna.

Storlek svenskbruttonationalprodukt 31985US-kutspå 1820-1989capita,per

11731913
år

Källa ofA. Maddison, Phases Capitalist Development
Oxford OxfordUniversity 1982Press
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den svenska landsbygden arbetade alla kvin-På nästan
jordbruket, de hustrur till bönder,sigi torparenor vare var

eller lantarbetare. ogifta kvinnorna arbetadeDe pigor.som
mjölk-Arbetet uppdelat. stod förKvinnornanogavar

hushållningen. skötte ladugården och fäkreaturen.De De
mjölkade, kärnade och ystadesmör ost.

Nationalekonomiskt ölkhushållningen mycketmjvar av
betydelse. länge viktigasteSmör Sverigesstor var en av

1800-talet börjadeFrån mitten meje-exportvaror. av
riproduktionen industrialiseras. Också då det så gott somvar
enbart arbete för kvinnor. Vid 1800-talets slutett var
mejeriprodukter viktigasteSveriges exportvaror.en av

arbetade jordbruket.också andra delarKvinnorna i av
räfsade vid höslåttern och band nekarna sädesskörden.vidDe
gallrade betor och de och plockadeDe potatis.satterovor,

också kvinnorna stod för tillverkningenDet var avsom
och kläder, alltifrån färdigaskötseln fåren till dettyggarn, av

och kläderna. flicka läraVarje måste spinna.sigtyget att
Också linproduktionen och linnevävningen till storavar
delar kvinnoarbete. utsträck-Textilindustrin byggde i stor

kvinnors och ochbarns arbete både hemindustripåning som
fabriksproduktion. och blivitoch kläder slititsNäri tyg ut

lump såldes de till denpappersbruken, där lump länge var
viktigaste kvin-Också pappersbruken arbetaderåvaran. i

nor.
arbetade tidigt hante-andra industriellaKvinnorna i

och glasbruk. sågverkarbetade också vidDeringar järn-som
och tändsticksindustri, de rullade tobaksindustrin,cigarrer i

drejoch ade och glaserade porslinsindustrin.i
hade både denockså förKvinnorna ansvaret maten,

led.besvärliga lagringen allaoch tillagningensånog genom
byk, dem.och och husets skötsel viladeTvätt pårengöring

1900-taletberättade börjanvidEn piga i intervjuen av
hur hon ständigt fick arbeta. hon skördenmedFörst i utevar

ochåkrarna. Sedan fick hon hjälpa till med matlagningpå
disk och hand djuren ochladugårdenita omom

och slappmiddagsmjölkningen. kunde vila middagMännen

15



innesysslorna kvällen. aldrig lediga enligtpå Kvinnorna var
hennes berättelse.

Till allt detta hade kvinnornaarbete ansvaretensamma
för födde barn. barn riska-barnen. många AttDe vara var

Mesch, ñlm- bildarkivkommuns ochBorg 1913,Foto: Kiruna

under arbetet åkern Lappland.Rast på Vittangi Kvinnani i
barn tvåårsäldern. kände tillKvinnori amningett attammar
skydd graviditet.visstger ett mot ny

16



Årbelt. dog femton1850 de svenska barnenprocent av
under första levnadsåret. Dödligheten också hög tillvar upp
fem ålder. Medellivslängdenårs vid födelsen låg, 45 årvar
för kvinnor 0ch41 för underår perioden till1851män 1855.

otrygghet ocksåBarnens andrapå Detsätt.storvar var
vanligt, barn eller båda föräldrarna föremisteatt ett en

ålder.vuxen

Män Kvinnor Män Kvinnor

o 100gm o 100
Döda 1876-85 Döda 1976-85
1 OOO-tal 1 OOO-tal

Döda efier åldersgrupper, 1876-85 och 1976-85.
Källa: Sveriges nationalatlas. Befoüeningen. Sveriges
Nationalatlas förlag 1991.

höga dödlighetenDen bland de gjorde attvuxna
omgiftesfrekvensen hög. medellivslängd ochLågvar sena
äktenskap gjorde det ovanligt barn fick kontaktnågonatt
med, omvårdnad eller uppfostran från eller farföräld-mor-
rar.

Också andra barndomenpå det äldre svenskasätt ivar
samhället hård. fick börja arbeta mycketBarnen tidigt,
oftast jordbruket, också andra arbeten. Bruketi imen av aga

barn bara tillåtet också rekommenderatintemot iutanvar
gällande lagstiftning.

för överlevnadBarnen främst beroendesin sinavar av
mödrar. Fäderna deltog knappast alls vården de småi av
barnen. Mödrarnas för barnen blev särskiltensamansvar

17



makteftersom de hade begränsad sinai sin överturtungt
produktionen ochliv. den konflikt mellan arbetetI iegna

liv riskeradebarnen utspelades kvinnornasvården iav som
dra det kortastebarnen strået.att

med andra 0rdförvärvsfrekvensKvinnornas minstvar
derasvid 1800-talet dagar.lika hög våra Menimitten av som

mycketarbete och de inkomster detmakt över sitt vargav
Maktlöshetenformellt hänseende.begränsad, åtminstone i

och möjlighetenuppenbarligen också reproduktionengällde
först ökatbarnantalet. kvinnornabegränsa Måsteatt
allmänt planinflytande och handlingsutrymme på ett mer

önskan begränsningför kunna driva igenomatt aven om en
barnantalet

Maktlöshet

villkorelementärahade maktlänge kvinnornaSå iinte över
oskyddad ochliv, också barnens ställningsina utsatt.egna var

landsbygdenSvenska kvinnor omyndiga. påKvinnornavar
bröder.medhalva jämförthade bara sinaarvsrätten

Allade flesta försörjutestängde dem frånSkråtvånget ningar.
förbehållnatjänsteställningarutbildningar och Demän.var

inkomstervarkenråda ekonomi,fick över sinaöver sininte
ocksåäktenskapetegendom. ställningeller Deras isin var
tillskulle underordna årFramHustrun sig mannen.svag.

hustru.tillåtetdet för När1858 sinattt en man agavar o m
dedet också förrådde kropp talarkvinnorna inte över sin att

sexualitet.kunde bestämma sininte om
kvinnor-försämringMycket tyder gradvispå att aven

och fram tillsedan 1600-taletställning 1800-ägt rumnas
utvecklingen riktning.början. vändetalets Men i positivnu



Förbättringar: Ogifta kvinnor

genomfördesLika för kvinnor och 1845.årarvsrätt män
Året och genomför-avskaffades skråtvångetdärpå år 1864

hade ocksåliberal näringsfrihetslagstiftning.des Dåen
blivit myndiga vid ålderogifta kvinnor 1858.25 års år

ogifta kvinnorna.Utvecklingen gynnade främst de
viktig orsak bakomocksåDeras situation var en

hadeAndelen ogifta kvinnor befolkningenförbättringarna. i
förstarkt de blivit försörjningsproblemökat så sinaatt ett

kvinnosakskvinnormanliga släktingar. Samtidigt framträdde
medborgerliga rättigheterFredrika med kravBremer påsom

kvinnor.åt
möjlighetnäringsfriheten kvinnornaDen attnya gav

småföretag, syateljéer. delbutiker eller Enstarta tegna ex
etablerade skala. svenska industrialiseringenDensig i större

allvar korn 1870-talet kvinnorpå mångapå gångi gavsom
lönerna regel lägreförsörjning, männens.även i änom var

till utbildning förbätt-Samtidigt hade möjligheterna
ÅrNytillkomna yrken också för kvinnor.öppnadesrats.

landet. dembeslöts folkskolor skulle hela1842 Iinrättas iatt
skulle alla barn både pojkar och flickor.gå,

efter folkskolans tillkomst tilläts kvinnorGanska snart
År detoch folkskollärarinnor. inrättadesbli 1859små-

sekel-folkskollärarseminariet för kvinnor.första Fram emot
kvinnor.skiftet hälften alla folkskollärarenästan avvar

tillträde till högrehade kvinnor också fåttDå
lärarinneseminarium,utbildningar, dels högrei nyinrättatett

öppnades för kvinnordels år 1873.universitetenattgenom
kunde de däremotAnställning högre statliga befattningari

förrän år 1923.inte
statliga läroverkEftersom kvinnor fick tillträde tillinte

kunde draförrän det bara fåtalår 1927 nyttaett som avvar
blevmöjligheterna. dem fått studerade Många av somnya

eller läkare med praktik.lärarinnor vid skolorprivata egen
både skolor ochförekom också de startadeDet att egna

kliniker.

ogifta.föddes förblevvaraktigtfjärdedel dekvinnor under1870-taletEn av som 19



också andra föröppnades kvinnor.Men Detjänster
kunde bli postkassörer, telefonister telegrafister.och De
kunde också anställas vid banker och kontorister.som

Barnmorskans yrke sedan gammalt förbehålletvar
blevkvinnor. också sjuksköterskor.Nu många

Sjukvårdsbiträdena längeockså kvinnor, någonutanvar
utbildning.

med högre utbildning och befattningarhögreKvinnor
mycket få. de betydelsefullMenvar var en grupp som

bildade kvinnosaksföreningar och krävde politiskt infly-
förbättringartande och andra för kvinnor.

allra flesta medelklassens yrkeskvinnor ogifta.De av var
gifta innebar för folkskollärarinnor,Att sig utom

distriktssköterskor, barnmorskor och läkare med prak-egen
tik långt fram tiden också lämna yrkeslivet. valdeMångai att
medvetet bort äktenskapet för möjlighet utövaatt att ett

Åryrke. kom lag förbjöd arbetsgivare1938 atten som
avskeda gifta kvinnor väntade barn.som

ogifta kvinnorna blev likställda medDe på många sätt
de regel fick lägre befattningar och lägremän, även iom

löner dessa.än
de gifta kvinnorna formella jämlikhetendröjde denFör

längre. alla kvinnor fick del den arvslagstiftningen.Men av nya
fick allaockså samhällsklasser del den skolunder-De i av nya

visningen.
Samlevnad äktenskap förekom slutetutan mot av

1800-talet bland arbetarbefolkningen Stockholm. Dessai
kallade Stockholmsäktenskap delvis hakanså åtminstone
förklaring omyndigakvinnorna de gifte blevsin i när sigatt

och förlorade bestämmanderätten inkomst och sinaöver sin
barn.

Förbättringarna den ogifta kvinnans ställning gjordei
Årde gifta kvinnornas relativa rättslöshet synlig. fick1874

giftade kvinnorna bestämma inkomst, 10 årrätt över sinatt
också Full myndighetegendom. fick de åröver sinsenare

1920.
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Gifta kvinnors arbete utanför hemmet

långt dess hade gifta kvinnor börjatMen mångainnan en
ochsynlighet erkännande samhället de hafti inteett som

tidigare. de gifta kvinnornas arbete utanför hemmetDet var
synliggjordes. Medel- och överklasskvinnor arbetade isom

allmänhet utanför hemmet sedan de äktenskap.ingåttinte
det gjorde arbetarkvinnorna. arbete fabrikernaMen Deras i

nödvändig del familjens ekonomi. ocksåDevar en av var
ofta ensamförsörjare.

Klemming Stockhoms stadsmuseumFoto: Fr G 1901,
Skäljkällaren Münchenbryggeriet Stockholm.på i

gifta arbeterskorna hade synlig arbetsplatsDe utan-en
för hemmet och de hade kolumner lönelängderna. Påiegna
det blev deras arbete produktionen påtagligsättet i en
realitet, gjorde de också medi den nyupprättadeatt togssom
arbetsstatistiken. skilde de från till exempelDär sig
bondhustrurna, nationalekonomiskt omistligasitttrotssom
arbete produktionen med svensk arbetsstatistiki inte itogs
förrän år 1965.

ogifta kvinnorna, särskilt de ogifta medelklass-De
kvinnorna, blev först alla samhälleligt synliga ochav er-
kända. Därefter kom de gifta kvinnor, arbetsplats intevars
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Fot: 1890-talet. Stockholms stadsmuseum
Mursmäckor, kvinnliga byggnadsarbeterskor vid Operabygget

Stockkholvn. bar murbruket till denDe påi upp murama
växande byggnaden. de ochDelta grövstaett tyngstavar av

för sekelskifiensarbetena kvinna Stockholm.ien

åtskillnadenlåg eller anslutning till hemmet. Justi närai
samhäl-mellan hem och arbetsplats ledde fram till denatt
arbetetleliga konflikten mellan arbetet produktionen ochi

med barnen blev synlig.
fickbarnpassning fannsNågon Barneninte.i stort sett

sigklara mindreofta själva, de barnen fick destörre passa
eller också Fick de följa med mödrar till fabrikerna.sina

hellerFäderna deltog barnens vård och iinte i inte
ochproduk-hemsysslorna. Konflikten mellan reproduktion

lösas mödrarnamåstetion av ensamma.
undersökning från textilfabrik SverigeEn i västraen

medsekelskiftetvid kvinnorna ofta tvingades sigvisar, att te
ochbarnen till fabriken. Arbetsmiljön både ohälsosamvar

farlig. olycksfall, ochMaskinerna kunde lätt orsaka loka-
lerna fyllda buller, hetta och vistelsendamm,så attvar av
där ofta outhärdlig. Därtill kom den farliga tbc-näravar nog

delvis spreds arbetsrutinerna.smittan, som genom
Orimligheten barnens förhållanden blev dettapåi sätt

uppenbar. Till slut blev det också kvinnornaspå sättet
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arbete med barnen medvetandegjort arbeteettsom av
samhällelig betydelse.

Familjeplanering

skedde ungefär vid sekelskiftet. redan dessför-Detta Men
hade allt döma kvinnornas förbättrade ställninginnan attav

börjat viktigt resultat. 1870-talet ochFrånett annatge
framåt blev familjeplanering allt vanligare Sverige.i

familjetyp fram. Tidigare regelnEn växte attny var
kvinnan födde barn under hela fertila period äktenska-sin i

intervallerna mellan de barnenävenpet, om senare var
längre mellan de första. från omkring börjarMen år 1870än

bli synligt. föds tidigt äktenska-Barnenmönster iett annat

Statarhustru.

Foto: Gunnar
Lundh 1930-
talet, Nordiska
museet.



harbarnafödandet kvinnanDärefter upphör trots attpet. en
klartkvar äktenskapet.lång fertil period Det mönsteri är ett

det råderbarnbegränsning påminner isomsom omav
moderna familjer.

vid olika tidpunk-familj eplaneringen slogMen igenom
dröjde genombrot-landet.olika delar I Sverigeiter norraav

skillnader mellanfanns ocksåtill fram 1930-talet.på Dettet
Tidigast korn barnbegränsningensociala skikt.olika i

familjer tillhördemedelklassfamiljer och uppåtsträ-i som
lågbetaltfamiljer medskikt arbetarklassen.vande Fattigai

oftatextilindustri har däremotlantbruk ocharbete inom
fram tiden.familjer långt istora

samtida vittnesbörd detfinns mångaDet ärattom
välbefinnande och denbarnens egnaomomomsorgen

önskan begränsabakom kvinnornashälsan ligger attsom
livmaktbarnantalet. kvinnans måsteMen över sitt eget

hon skall kunnatillräckligt föruppenbarligen bli stor att
färre barn.hävda sitt intresse attav

upplysningbeslöt förbudRiksdagen 1910år motom
gällde frampreventivmedel. Förbudetförsäljningoch avom

slåfortsatte ändåfamiljeplaneringentill 1939. Menår att
upplysningsarbeteaktivtförbudet ägdeTrotsigenom. ett

området.modiga påpionjärerrum av

familjeplanerabörjade svenskarnaVarför

pekadetdäremot tveksamt,kan gårDet utattomvara
för kvin-avgörandefaktor eller någonnågon gräns attsom

barnbe-önskningarskall kunna driva sinaigenom omnorna
gränsning.

tillblev tillgångenför alla kvinnorGemensam en
den kunde defolkskolan. och medutbildningelementär Ii

tidningar,växande floranden hastigttillgodogöra sig av
eplane-familjlitteratur.tidskrifter och Litteratur omannan

läsakunde däremot Attsvårring att tag omvara
och lagstift-hade kyrkaopassande.sexualiteten Längevar



haft kontroll framför allt denning strängen av
utomäktenskapliga sexualiteten, bestraffades. På 860-lsom
talet mildrades kyrkans och lagstiftningens kontroll av sexu-
aliteten och bestraffningarna utomäktenskapliga förbin-av
delser upphörde.

rekommendera barnbegränsningMen ännu inteatt var
Ekonomen och nymalthusianen WicksellKnutaccepterat.

höll offentligt föredrag Uppsala där hanår 1881 iett
hävdade barnbegränsning bästa botemedletatt motvar
fattigdom. Ungefär samtidigt han och läkare utgav en en
skrift med råd familjeplanering äktenskapet. Bådeiom
föredraget och skriften väckte skandal och läkaren blev

från sin tjänst.avsatt
fram spreds kunskap familjeplaneringLängre om av

eldsjälar Elise landet,Ottesen-Jensen. Hon ireste runtsom
föreläste och spred preventivmedel. Själv hade hon växtom

mycket familj, och det erfarenheternai storupp en var
därifrån tände hennes för hjälpa andra.intresse attsom

Preventivmedel fanns tillgå betydandenågoninte iatt
omfattning. Förbudet preventivmedel kom förränintemot

deras spridning reell risk. förefallersåg Detman som en
rimligt hade tillräckliga kunskaperatt anta att man om
sexualiteten för tillämpa avbrutet samlag, eller ocksåatt
avstod helt enkelt från sexuellt umgänge.man

ogifta kvinnor blev myndiga fick deNär år 1858
därmed också självständigt äktenskapingårätten att utan
inflytande från föräldrar eller förmyndare. de giftaAtt
kvinnorna fick makt den ekonomin börstörre över egna
också ha spelat roll.en

till exempel bestämma inkomst,Att över sin egen
den låg, elementär trygghet de giftaåtäven om var gav en

kvinnorna. trygghet medBarnens växte i sin varjetur
förbättring modernsi situation.

Förbudet för hustrun från kanår 1858attmannen aga
ha haft både praktisk och symbolisk betydelse teckenen som

för kvinnorna hävda den kroppenspå rätt atten egna
också det första tecknet lagstiftningenDettaintegritet. är i
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FotozlÅnnalRiw948, V.i BibliotekArkivArbetarrorelsens
föds välkomna alladag då alla barndrömmer denJag om -

föruttrycksexualitetenjämlika ochoch kvinnor ärmän ett
Eliseoch ömhet.... Ottesen-Jerzseninnerlighet, njutning

familjerättslagstiftningenpatriarkal strukturpå iatt en
undan för undanförsvagasbörjar brytas Denna närupp.

egendombestämmakvinnor först fårgifta över sinrätt att
ochoch politiskmyndighetför röst-att senare

kvinnan blir detgifta påDen sättetrepresentationsrätt.
make.jämställd medoch juridisktekonomisktalltmer sin

ocksåpolitiken får kvinnornainträdemedochI isitt
dettaoch barnshävda mödrarsmöjligheter Attintressen.att

makarnadekunde ske stick omröst-visari stäv mot egna
Åretalkoholförsäljningförbud år 1922.ningen mot avom

föreställ-fått politiskhade kvinnorna Dårösträtt.innan var
skullekvinnornautbredd män.rösta sinaningen att som
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kvinnorna röstade för förbud60Men procent ett motav
röstadekvinnornaendast 40 Närmännen. tvärsprocent av

förbudsfrågande det lättmännen i är attemot egna ana en
familjen, kanske framför allt barnen bakomomomsorg

ställningstagande.deras
känsla maktlöshet tillsammans med traditionellaEn av

könsroller äktenskapet har moderna studier framförtsi i som
förklaringar till mycket familjer. sakSamma möterstora

fram tiden också blandlångt fattiga familj blandSverigei i
och textilarbetare. bli far barndem tillAtt mångastatare

kunde också tecken manlighet,på påett attses som man var
riktig karl.en

Maktlösheten kort tidsperspektiv där planeringettger
verkar meningslös. kan gälla både och kvinna.Det man
Traditionella könsroller med dominans för detgörmannen

för kvinnandessutom driva önskemålsvårt igenomatt om
familj eplanering.

familj fick det ekonomiskt bättre ochMen om en
därmed framtid räckte detta till föri sig intetryggare atten

upphov till familjeplanering. detta skulle skeFör attge var
förbättrad ställning för kvinnan uppenbarligen nöd-en en

vändighet.
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för barnenDygghet

i fokuskommerBarnen

litetförflutna mycketdetsamhälletsvenskaDet itog ansvar
kunde försörjaellerdogföräldrarnaför barnen. Om inte

fattigvård för dem.skulle kommunernasfamiljen svara
foster-eller blitill barnhuskunde lämnasbarnFöräldralösa

ochmycket dåligaförhållandena oftabarnhusenbarn. På var
mycket hög.barnenbland dedödligheten minsta

regleradesfosterföräldrarnaförhållande tillFosterbarnens
ellerdrängardelegostadganenligt pigor.voresom om

bar-föregickrättigheterFosterföräldrarnas omsorgen om

nen.

Stckholnrzsoto: stadsmuseum1907,Oscar Heimer
kvinnaseptemberStockholm 1907. EnStigbergsgatan ii

vid påsköljer tvätt gatan.vattenposten
föremål för alltsekelskiftet blev barnenMen ettmot

olika källor.hade tvåDetta minstintresseintresse.större
bakgrundhadebefolkningspolitisk och isinDen ettena var

industriell kon-nationalism,därutrikespolitiskt läge,skärpt
dominerade den europeiskaoch kapprustningkurrens sce-

berövabarnadödlighetoch SverigeansågsEmigrationnen.
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arbetskraft och blivande soldater.livsviktig Dessutom sågs
befolkningstillväxt tecken nationelllåg påettsomen

Förbudet upplysning och försäljningsvaghet. mot om av
preventivmedel resultat denna diskute-Manettvar av oro.
rade också åtgärder för till Amerika.emigrationenatt stoppa

FotoomkringH Stockholms stadsmuseum1915,
flestaskaror lekte barnen och bakgårdar.påI Degatorstora

ofiatillsyn. sakDetväxte utan storasysters attupp vuxen var
till småsyskonen.se

samtidigt fanns social fasta depåMen togen oro, som
förhållanden barn levde under. socialaDesvåra

reformvännerna krävde lagstiftning skyddade foster-en som
och barn födda äktenskapet.barn På privat initiativutom

startades k ölkdroppeföreningar tillhandahöll mjölkMjs som
god kvalitet till fattiga mödrars barn, ocksåmen somav

försökte förmana och lära mödrarna bättre hygien och att
barn.sinaamma

tillmättes speciell vikt för nedAmningen att
spädbarnsdödligheten. blev åtskillnaden mellan hemHär

för fabriksarbetandeoch arbetsplats kvinnor praktisktett
problem. orimliga förhållanden för ochbarn derasDe små

blev uppenbara.mödrar
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moderskapspolitikochKvinnliga politiker

ledde till förstaorimlighet framdennaDet ettsomvar
moderskapspolitisk karaktär.ingripandesamhälleligt I enav

förbjöds kvin-utfärdadesarbetarskyddslag år 1900somny
arbeta under de fyraindustriellt yrkearbetemed i attnor

Lagparagrafen till-barnsbörd.veckorna efterförsta varen
vila och särskilttill kvinnans behovmed hänsynkommen av

skulle kunna barnet.modernför att amma
skulleekonomisk utgånågonMen ersättning inte un-

stället blev slagledigheten,dender tvångsmässiga i ettsom
påpekadeoch barnets försörjning.kvinnans Dettamot

vidKarolina Widerströmkvinnliga läkare,förstaSveriges en
folkförsäkring:fattigvård ochförkongress

brödet,berövarmänniska,denmånneHar jag gagnsom
bevarandetill hälsashennesföreskrifterde jagutav ger

familjeförsörjandeförutsatteLagen existensen av en
kvinnorförsörjdepraktiken mångaMen i ensammaman.

kvin-arbetadeoch hustrubådefamiljer. Närsina varman
nödtorftigafamiljensoumbärlig förinkomst oftastnans

uppehälle.
ocksåläkarebaraWiderströmKarolina inte utanvar

förLandsföreningengrundamedpolitiker. Hon attomvar
desstid ocksåochpolitiskakvinnans 1903årrösträtt var en

invaldes honde första kvinnornaordförande. Som ien av
fått kom-kvinnornaStockholms stadsfullmäktige så snart

särskiltintresserade honmunal Där sigrepresentationsrätt.
hälsovård,förbättradallt förframförförhållanden,för barns

gymnastik för skolbarnen.friluftsliv och
hon bristerverksamhet gynekologI möttesin storasom

kroppar,kunskapkvinnornas inte minstsinai omom egna
medhon bokråda bot detta skrevsexualiteten. påFör att en

och trycktesmycketKvinnohygien, lästestiteln inteisom
och förelästeocksåupplagor.mindre Honän sju runtreste

gjordebarnafödande. saksexualitet ochkvinnors Sammaom
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ochkvinnliga läkarna dekolleger bland dehennesflera av
sexualupplysning förprogrammatisktuttalade också att

uppgifter. engageradeviktigastederas Dekvinnor var en av
Karolina Widerströmochockså prostitutionensig mot

politiker, riksda-fråganformulerade åt imotioner i sattsom
hedersdok-medicineblev honFör sina insatser senaregen.

tor.
utmärkt exempel denWiderströmKarolina påär ett

kunde spela redankvinnosakskvinna och politikerroll en
frågor honfått politiskkvinnor De ärrösträtt.innan tog upp

engageradekvinnliga politikernatypiska. förstaockså De sig
framför allt för moder-barn, kanskeochför kvinnor

erfarenhets- ochsärskildaderasskapsfrågor. Det an-var
politiken helttillförde därmedsvarsområde och de något

gälldefrågorockså uttrycka detkan så,Man attnytt. som
politikenåsidosattamoderskap flagrantochbarn i justvarit

inflytande. Finlandsaknade politisktdärför kvinnorna Iatt
kvinnorpolitisk redanfick kvinnorna 1906. Sårösträtt snart

lantdagen lade de framden finländskablivit ledamöter av
moderskapsförsäkring.förslag justom

får rättigheterpolitiskaKvinnor

tycks med andraparlamentariskaKvinnors representation
gälleravgörande roll redan för frågorord spela att somen

till behandling.och moderskap skallbarn tas upp
År politisk ochfick alla svenska kvinnor1921 röst-

samtliga fått kom-tidigare hadeTvå årrepresentationsrätt.
gradvis fåttpolitiskt inflytande hade demunal Menrösträtt.

och redan tidigare.tagit sig
ogifta kvinnorförmögna,hade1862Från år i princip

tillockså indirektkommunal och därmed rösträttrösträtt
demden svenska riksdagens första kammare. Få utnytt-av

bildades denföre sekelskiftet. dåjade Mensin rösträtt
delta-kvinnliga rösträttsrörelsen och kvinnornassvenska

betydelse detkommunalvalen kraftigt.gande Avi steg var
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Riksdagens sammansättning 1921-1991

Procent

100

mwv.121 1 1 1950 1970 1980 19911960

Statistiska centralbyrån: talKälla: På Kvinnorom
jämställdhetoch Lathund 1993Män. om

kunde bli ledamöterkvinnor frånockså 1889åratt av
År kvinnor blivitskolstyrelser. hadefattigvårds- och 1907

stadsfullmäktige.kommunal- ochvalbara till
kvinnor hade börjat arbetabåde gifta och ogiftaMen

tillbakasekelskiftet.politiska frågor redan föremed Längre
för välgörenhets-medel- och överklasskvinnortiden stodi

ochväckelse-debarnavårdsföreningar.och I nya
arbetarkvinnor välocksånykterhetsrörelserna represen-var

uppträda predikanterde till och medterade. kundeDär som
också det politiska livetslärdeoch politiska talare. De sig

och arbetssätt.villkor
formeradespolitiskamoderna SverigeDe ipartierna

bildades demsekelskiftet. Tidigtomkringvid tiden inom
engageradekvinnoföreningar och kvinnogrupper. Dessa sig

moderskap.gäller barn ochfrågorfrån början i som
får också benämningenpolitikDenna nya

praktikenmoderskapspolitik. Modern i som ensamses
försörjfadernvård.för barnets I teorinansvarig som are,ses
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ladesmoderskapsförsäkringförslagförstanär ett om enmen
arbetsgi-finansierasriksdagen skulle denfram via staten,i

löner.kvinnliga arbetarnastredjedel från deoch till envarna
till finansieringen.bidradäremot IskulleMännen inte

ekonomisktpolitik alltsåpraktisk sågs männeninte som
för barn.ansvariga

föräldraskapSamhället och kvinnors

förbörjanvid 1900-taletsoftaanklagadesMödrarna att
medskyldigaförsummelser och slarvokunnighet, varagenom

oftabortsågspädbarnsdödligheten.högatill den Men man
svårigheteroövervinneligaibland mångadefrån närmast

barn.och efterförsörjamödrar hade sinaatt se
och bero-på gångsågsKvinnorna ansvarigasom en

välbefinnande,för barnsställdes tillende. De sinaansvar
ochrättsligt beroendeochsamtidigt ekonomisktsåvarmen

dettaaxlaför demdetmissgynnade, svårt justattatt var
ansvar.

motsägel-djuptsamhällelig,därmed förDe utsattes en
härbärgera ochlivde pådefinition:sefull i sinaatttvangs

konflikt.samhälleliggrundenlösa Dennanågot isätt en
föräldraskap,förnekandefrånhärrörkonflikt ettytterst av
existerande,samhälleligtoch uppfostranomvårdnad som

självamed andra ordellerreproduktionenförnekandeett av
fortbestånd.samhälletsgrundvalen för

föräldraansvarMannens

familjenkonflikt.dennaha drabbatstycks IMännen inte av
däremoträttsliga makten,ochekonomiskahade de den men
framgicklitet.praktikenför barnenderas Detiansvarvar

barn.äktenskapet föddaförhållandena förockså utomav
ogifta moderndenunderhåll från fadern måsteFör att

sådantdomstolsförfarandetdomstol,till män-attvarmen
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mycket lätt kunde fria.svära signen
under 1920-talet inrättadesMen tjänster som

barnavårdsmän bevakaskulle den ogifta moderns ochsom
barns fadern.hennes rättigheter, också Det igentemot var

förstärkning faderns föräldraansvar.påprincip en av synen
tidiga barnavårdsmännen använde del tidDe sinstoren av
ofta fruktlösa fäderna betala.till ansträngningar att att

bidragsförskottgick och k till deSenare instaten gav s
mödrarna för de och barnen skulle drab-inteattensamma

fäderna ekonomiskabas, fullgjorde skyldighe-när inte sina
ter.

samhälleligt för barnEtt ansvar

offentliga först kom för ökadockså det ståDet attsom envar
fem kvinnornatrygghet barnen. de första komåt När iin

betydanderiksdagen ägnade de åtår 1921 intressegenast ett
moderskapspolitiken. Hesselgren den förstaKerstin var

höllkvinnliga ledamoten riksdagens första kammare. Honi
jungfrutal riksdagen barnmorskornas löner, ochsitt i om

krävde de skulle höjas.att
lång följd ledamotHesselgren årKerstin satt somen av

riksdagen. läkare, hennes familjhade velat bliHoni men
läkarutbildning honville kosta kvinna. Dåpå åtinte en gav

den kvinnligasocialt arbete ochsig in i isenare
rösträttsrörelsen och politiken.

kvinnliga riksdagsleda-Under 1920-talet återkom de
Till slut ñcktill moderskapspolitiken.gång på gångmöterna

symboliskt viktig då riksdagen beslötde framgång 193år 1en
mödrarmoderskapsförsäkring för yrkesarbetandeom en

förlossningen.under den tid de fick arbeta efterinte
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Befolkningspolitik

dock först ochkrav komgehör för sådanaverkligt iNågot
Under 1930-taletbefolkningspolitiska1930-taletsmed oro.

ekonomiskaytterligare. densvenskadensjönk Inativiteten
medvalde kvinnornadepressionen väntaantingen attatt

hadebarn deför deellerbarn situationen atttrygga genom
det fannsytterligare barn.från någotNäravstå störreinte

förefaller dettaför barnsamhälleligt ettutrymme som
rationellt val.

till skapakonjunkturer bidrogpolitiskaSamtidens att
uttryck ocksåkom tillstark befolkningsoro Europa,i somen

politik,till intäkt förlågaDenSverige. nativiteteni togs en
arbetskraftstillgång,blandadeslång rad olikadär motiven -

ochnationalekonomiutdöende,hotförsvar, nationensom
socialpolitik.

starka inslagfanns instrumen-I argumenteringen enav
Enligt dettamänniskan objekt.människosyn,tell syn-som

definieradesamhälleligamedel fyllabarnensätt att somvar
landetbästa, ochbehövdes för landetsFler barnbehov.

befolkning.också bättre kvalitetbehövde på Detsin ettvar
åtgärder förmanipulativaledde till förslagsynsätt omsom

tvångsåtgärderförslagoch också tillöka nativitetenatt om
definieradeolämpligahindraför attatt personersom

barn.
subjekt fanns ocksåmänniskanpåMen somsynen

individ medegenskapframhävdes barnetsmed. Där egnaav
socialatill förslagledde framrättigheter. Detta synsätt om

och barn.för mödrarförhållandenreformer för förbättraatt
steriliseringspolitik riktadgenomförde ocksåMan moten

Även denolämpliga barn.ansågs justatt ompersoner som
demokra-etisk ochdjupt diskutabelbetraktasmåste ursom

socialpolitiskahela detdetsynpunkt, verkartisk i stora
hasynsättet övervägt.
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Reformer för mödrar och barn

slutet 1930-talet beslöts moderskapspenning allaI åtav om
särskildmödrar. statligt finansierad mödrahjälp inrättadesEn

för nyblivna mödrar uppenbart behov hjälpi Statenav .också bidrag till kommuner, byggde bättre bostädergav som
familjer med barn. förebyggande hälsovårdenåt många Den

för mödrarna förbättrades och särskilda barnavårdscentraler
inrättades.

Behoven uppenbarligen mycket politi-större änvar
kerna Mödrahjälpen fick till exempel omfattninginsett. en

från början sprängde alla budgetramar. börjanIsom av
kom1940-talet den omfatta hälften allaänatt mer av

nyblivna mödrar detSverige. I Sverigei uppemotnorra var
alla nyblivna mödrar fick mödrahjälp.80 procent av som

Undersökningar hjälpenhur vittnadeanvänts attav om
kvinnorna tidigare ofta haft möjligheter skaffainte att
sänglinne och kläder barn. hängde baraåt Dettasina inte

med fattigdom också kvinnorna oftamedutan attsamman
delaktiga makten familjens ekonomi.inte i övervar

utformningen den aktuella lagstiftningen speladeI av
kvinnliga politikers förslag viktig roll. förefaller ocksåDeten

deras inflytande gjorde moderskapspenning,attvara som
mödrahjälp och barnbidrag utbetalades till kvin-senare
norna-mödrarna. motiverades med bidragenDetta inteatt

skulle kunna kännas bidragpå ettsättannars samma som
till barnens försörjning.just

innebär också konsekvensernaDetta att tog attman av
det fortfarande realitetenmodern ivar som ensam omvar
det praktiska för barnen, kände till deras behovansvaret av
kläder, och och kunde tillgodose dem.mat annat

synnerhet för de kvinnor fick någonI intesom egen
inkomst arbete bör det också ha inneburit viktigsittav en
ekonomisk den svenska landsbygdenPåemancipation. var
det okänt gifta kvinnor skulle hanågot att attegna pengar
ha hand kommenterade delegat vid konferensom, en en
med mödrahjälpsnämnderna. hade alltid tidigarePengar
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ocksådet fannssade Menvarit männens en annan.pengar,
gammaltdet sedanDalarna, därtill exempelområden, var

hushållsekonomin.hade handkvinnorvanligt att om

Familjepolitik

svenskvästtysk ochundersökningjämförandeI aven
historikentyskahar denmoderskapspolitik 1945-1970

ochsvenska mödra-deKolbe påpekat,Wiebke att
direkt betalningkaraktärbarnbidragen kunde hasägas enav
vårda barn.samhället förfråntill mödrarna småinsatsen att

moderskaps-skillnadvill KolbeHär mot senarese en
År första obligato-denföräldrapolitik. kommeroch 1955

ledig-månadersmoderskapsförsäkringenriska tresom ger
dennamed förlossning.för modern sambandhet Men äri

ukförsäkringenobligatoriskainrättandet dentillknuten av
del denna.ochår, ingår som en avsamma

moderskaps-barnbidragmödrahjälp ochsåvälI som
erkännandesamhälleligtföräldraförsäkring liggeroch ett av

ochekonomisktbådeoch de kräverbarn finns, ettattatt
reproduktion ochmellanKonfliktensocialt utrymme. pro-

samhälleligocksåtydlig och fårduktion blir på så sätt en
lösning.

samhälleliga för barnrum

ochutbyggnaden daghemgäller denDetsamma stora av
sammanlagttillkomUnder 1970-taletfritidshem. nära

1980-talet ytterligareoch underplatser 15.000120.000
påtagligt,och ungdomverkligen barnplatser. Här ettges

bemärkelse.också fysisksocialt i rentrum
tiden fickunder vilka barn förrvillkorDe passningi

bristfälliga.synvinkel mycketdagarsoch vård våravar ur
tillmotsvarighetertidigaBarnkrubbor och arbetsstugor var

allmänhet mycketlämnadebarnomsorg,dagarsvåra imen
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Qi t.
Fredriksson Stockholms stadsmuseumGöran 1977,Foto: H

970-talet kraven samhället skullePå 1 byggapåväxte att ut
barnomsorgen. LO-enkät visade barnEn 1975 37 000att
mellan noll och elva tillsyn delår dygnet.någonutanvar av

fördeskräver bra dagis det plakatetstårVi på inu, som en
daghemsdemonstration Stockholm.1977 istor

omönska. Under 1930-talet daghemkom fråganövrigt att
och kindergarten utbyggnad skeddenågon störreupp, men

Vid 1960-talets slut utgjorde de offentligt finansieradeinte.
daghemsplatserna fortfarande bara omkringSverige 10.000.i

Hembiträden och barnflickor fanns tidigare familjeri
med god ekonomi, hembiträdena försvann närmastmen

kategori vid 940-talet. skedde ungefärl Dettamittensom av
samtidigt de arbetstagarkategori fick regleradsistasom som
arbetstid och arbetsförhållanden.
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Var hemmamammorna

betraktas1950-talet epok då hemmafruargärna som en
dominerade. här har arbetsstatistiken tämligenMen visat sig
otillförlitlig. Medhj älpande hustrur företag, däribland allai
lantbrukarhustrur räknades arbetande statistikeninte isom
förrän heller deltidsarbete underår 1965. Inte nivåvissen
redovisades. Till detta kommer det kvinnoarbete formi av
städning, barnpassning aldrig redovisats.etc. som

praktiken innebär detta bra mycket högreI en
förvärvsnivå också under denna tid den statistiskt redovi-än
sade. de materiella förbättringarna praktikenTrots måste i
otryggheten för barn ha och de provisoriskamånga varit stor
och otillräckliga lösningarna många.

Till detta korn hemmafruarnas relativt ekono-otrygga
miska kunde knappast alltid ha inflytandeDesituation. över

Förvärvsarbetande gina
kvinnor75
F

25

inklm
....................:exkl

1940 1960 IQO19201880 1900

Förvärvsarbetande gifta kvinnor jordbrukarhustrurom
räknas förvärvsarbetande respektive intesom
förvärvsarbetande 18 80-1 980.
Återgivet efter Nyberg, Tekniken kvinnornas befriareAnita, -
Hushällsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushâllsarbetstid
och fárvärvsdeltagande 1930-talet talet. Linköping1980-
Studies and LinköpingArts Science No 45. 1989.in
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Nauclér, SIGMA, 1990Foto: Martin

gick kvinnorna arbetslivetsextiotaletPå i iut en annan
omfattning tidigare. ökningenDen störstaän av

för. Idagkvinnoarbetskraft svarade småbarnsmödrarna
dem.yrkesarbetar 74över procent av
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skulle till älvainkomst demdelhur stor mannens somav
eller frånskild deladehemmafrun änkaeller barnen. Var

kvinnor och barnutsatthet. Hemmavarandebarnen hennes
fattigdomsriskfördetpå sättet utsatta gemensamenvar

tyska historikernför använda formulering från denatt en
Gisela Bock.

utträde arbetsmarknaden under 1960-Kvinnornas på
talet hade därmed knappast de omvälvande proportioner

ibland blev innebörden kvinnornas arbetedet Däremot iges.
det ordinarie lönesystemannorlunda, ordnadesnär in i ett

socialförsäk-med åtföljande trygghet form till exempeli av
arbetsmarkna-och k utträdeKvinnornas påpension.ring s
återspeglaunder 1960-talet bör därmed ställetden i ett

samhälleligt erkännande kvinnors arbete. erkän-Dettaav
nande borde rimligtvis också, utsträck-åtminstone någoni

ha medfört kvinnor maktfickning större över sinatt
ekonomi och därmed också självständighet.större

kvinnan politiken fortfarandeEftersom den offentligai
för1950-talet praktikenpå sågs i ansvarigsom ensam

barnens vård detta erkännande också ha inneburitmåste en
reell förbättring för utbyggnadenbarnen. Den stora av
barnomsorgen kan rimligtvis konsekvensses som en av
detta.

Förbudet mot aga

Också deandra förbättrades barnens ställning.på Ettsätt av
påtagliga blevtecknen detta det undan för undanpå är, att

Årförbjudet förbjödsbarn och ungdomar. 1920att aga
han ostraffathusbonde anställda; dittills hadesinaatt aga

underkunnat detta med drängar under och 1618göra pigor
År förbjöds läroverken det samtidigt1928år. iagan var-

för första tillträde till statliga läro-flickor fickgångensom
ÅrÅr skolbarn.verk förbjöds allaSverige. 1958i avaga

slutligen, förbjöds föräldrar barn. I 19831979, sinaatt aga
heterföräldrabalk det:års
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Lundh 1930-talet, NordiskaFoto: Gunnar museet
och cowboys.Indianer

ochbehandlas med aktning förskall. Barn sin person.. bestraffning ellerför kroppsligoch får inte utsättasegenart
behandling.kränkandeannan

omständighet kanskeocksådet fannsMen aven annan
vidbarnen.ändå betydelse för Någon gång mittenstörre av

föräldrarollsvenske1900-talet börjar den attmannens
radikalt förändras.
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föräldrarollMannens

utvidgas
påtaglig ökning kvinnornas självständighet följsEn iav

likasvensk historia påtagligt synliggörande barnet.ettav av
detta sammanhang bör tillkomstenDet sätta inär i man av

samhälleligt ekonomiskt och socialt för barnetett rum
l900-talet.under

samband med detta skedde, inträdde ytterli-Men i att
viktig historisk förändring. blibörjade farMannen igare en
bemärkelse kvinnan alltid tidigare varitsamma som mor.

Under och 1950-talen blev det allt vanligare1940- att se
dra barnvagnar. började också alltsvenska Demän i större

utsträckning del den elementära vården småsinaita om
1960-talet och framåt blev det normalabarn. Från att
närvarande vid hustrurs förlossningar. Idagsinamännen var

dessutom regel både den blivande ochgår som mamman
föräldrautbildning de får barn.på innanpappan

Faderns ökade föräldraansvar historiskt någotsettvar
hadealldeles allt döma medDet göranytt. att att attav

barnet blivit alltmer synligt individ med rättighe-som egna
synliggörande bör ha berott derasBarnets påi sin tur attter.

mödrar fått rättigheter.större
fick ökad självständighet såvälkvinnornaNär i sam-

ochhälle familj, blev också obalansen mellan kvinnorssom
ansvarstagande samhället synlig ord. hadeKvinnanmäns i

århundradena alltid arbetatbådaderagjort igenom pro--
duktionen och hand barnen. hon fåttMentagit närom
politisk, juridisk och ekonomisk självständighet blev detta

Kvinnansallt bortse från. dubblarimligtvis svårare att
ansvarstagande stod enkla. dettaKanmot mannens vara en

till delta vårdenförklaringarna alltmer börjademän iattav
barnsinaav

barn under fem förrår-Ett imiste sinsom mamma
älv risk dö. mannens-faderns socialatiden löpte Istor atten
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roll ingick hand barn. Fannsinte ingenatt ta om annan
kvinna tillgå upplöstes familjen, särskilt denatt om var
fattig, vid moderns död. dog eller försvannOm mannen

rättsligtklarade däremot den ekonomiskt och rustadesämre
båda hand barnen och försörjamodern dem.att ta om

svenskt barn idag riskerarEtt mister sinsom mamma -
drastiskt uttryckt förr dö eller lämnas bort,inte attsom-
därför dess far klarar hand det. detIinteatt att ta omav
historiska perspektiv här dragit fram dettaj är utomor-ag en
dentligt förändring.stor

års föräldraförsäkring1974

kvinnliga politiker disku-slutet 1950-talet börj adeI av unga
den bristande jämställdheten mellan könen det svenskaitera

samhället. kvinnorörelse uppstod med förankring bådeEn
och Avgörandeutanför de svenska politiskainom partierna.

betydelse fick debattartikel Moberg,Evaen av en ung
liberal politiker. Artikeln villkor-kvinnlig hette Kvinnans

krävde bara kvinnansliga frigivning och den honi inte utan
borde delaockså frigörelse. och hustru påManmannens

och ansvarstagandet för barnen.arbetsbördan hemmeti
samband medborde ledighetenOckså fadern dra inytta av
vårda lillafick barn. Också skulle kunnahan han sittatt

kunnaskulle jämställdhet mellan könenbarn. dettaPå sätt
och familj esammanhållningen räddas.uppnås

efterKonsekvensen dessa krav blev så småningomav
föräldraförsäkring.lång politisk debatt 1974 års

för undanModerskapsförsäkringen från hade undan1955
Årmodern.den gällde fortfarande enbartbyggts Menut.

försäkringen till föräldraförsäkring ochdöptes1974 om
fadern fick hemma och handrätt sittatt tasamma vara om

modern.lilla barn som
Hittills har fäderna mindre utsträckning mödrarnai än

hälften allaföräldraledigheten. tillNästantagit ut av pappor
föräldraledighet.barn födda 1989år Men 92tog ut procent
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Tyngdlyfiaren Haa-
DahlgrenHoa som

barnledig pappa.
Affisch från en
uppmärksammad

förkampanj 9781 att
förmå fler män att

tillutnyttja sin rätt
pappaledighet.

Foto: Reijo Rüster, 1978,
Försäkringskasseförbundet,
Stockholm

den totala tiden och alltså bara 8togs utav av mammorna
finns också skillnader mellanDetprocent storaav papporna.

olika föräldraledighet dePapporna tar utgrupper. mera om
har lägre utbildning gäller,Detsammaän närmammorna.
båda föräldrarna har hög utbildning. arbetarMän påsom
arbetsplatser där kvinnor flertal föräldrale-är i tar ut mera
dighet ligger manliga förskollärare,Främstän genomsnittet.
fritidspedagoger, sjukgymnaster och bibliotekarier.

mansdominerade yrken föräldra-Pappor i minsttar ut
ledighet. Lantbrukare och skogsbrukare deär grupper som

föräldraledighet alla. också starktminst Menuttar iav
mansdominerade yrken byggnadsarbetarens,som murarens
och målarens hälften delåtminstone någonäntar utmer av
föräldraledigheten.

Skillnaderna kan förklaras olika de ganskapå Trotssätt.
verkar det uppenbart, löneskillnadervariationernastora att

roll.spelar blir detTjänar änstoren mamman mer pappan
också han utsträckning föräldraledigheteni stor tar utsom
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F Nauclér, 1989, SIGMAMartin
Stockholm.Sysläjd klass 3b Eriksdalsskolani i i

jämställdhet mellanslår fall bristenoch påHär såitvärtom.
hemmet ocharbetsmarknaden ocksåkönen på igenom i ger

kvinnan.dubbelt oförmånlig försituationen
arbetsgivaresockså arbetskamraters och framför alltMen

kvinnorspelar roll. förmodligenhållning Män är änmeren
de föräld-för frånmissnöje omgivningen, när tar ututsatta

allt mansdomineraderaledighet. gäller kanske framförDetta
kan avvika frånyrken, där det svårt att normen.vara

motsvarandedå kvinnor för missnöjeUtsätts inte ett
diskuteraskulle det möjligenHär intevärt att omvara

föräldraledighetsanktioner respektive kvinnorsmänsmot
kvinnor överhu-olika uttryck. Kanske det så,sig är atttar

tillanställs arbetsgivare, fientligavudtaget ärinte av som
fall förekommer det, kvinnorföräldraledighet. I varje att

de skall barntillfrågas eller får löften inominteattavge om
arbete. sker detframtid, de söker Dettanär trots atten snar

kvinnor förlag förbjuder diskrimineringfinns attsom aven
efterbarn. kommer fall sanktionernade såFör iväntar män

villmansdominerat yrkeanställningen. Den i taettman som
ochbåde arbetsgivarensföräldraledighet kan riskeraut

arbetskamraternas ogillande.
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betalar alltjämt mycket högre förKvinnor prisett att
barn riskerar bra arbete, ellerDeän män gör. inteatt ett

arbete alls efter flera hemmavaro. riskerarårs Deinget inte
bara lägre lön under aktiva arbetsliv, ocksåsitt väsent-utan

lägreligt pension än männen.
sida riskerar kanske skilsmässaMännen å hus-påsin

begäran. fallen det förI 70minst ärtruns procent av
närvarande kvinnan, begär skilsmässa. viktigSomsom en
orsak till detta framstår den alltjämt existerande obalansen
mellan makarna ansvarstagandet för hemmet och barnen.i

Vid skilsmässa regeln sedan 1980-taletär gemensam
vårdnad för föräldrarna. innebär praktiken medanDetta i att
det äktenskapet upplöses kvarstår detgemensamma gemen-

föräldraansvaret. viktig förändring. Tidi-Det ärsamma en
gick regel vårdnaden barnen till modernigare av ensam.

barnen det rimligtvis mycketFör haär vinststor atten
föräldrar med liknandetvå allt kvarstårMen trotsansvar.

obalansen mellan kvinnans och ansvarstagande förmannen
barn, manifesterad låg andel delsina i män sinatt tar uten

föräldraförsäkringen.av
detta problem den historiskaPå utvecklingenanvisar i

lösningar. ökattvå samhälleligtDenprincip är ettena
ekonomiskt och socialt för barnen. Enutrymme annan
lösning, innebär ekonomisk belastningnågoninte påsom
samhället, skulle fördelning mellan kvinnorjämnvara en
och både ansvarstagandet för barnen och de socialamän i
kostnaderna för det. Förslag kvotering föräldra-om en av
försäkringen har också framförts flera från 1970-taletgånger
och framåt har hittills genomförts. sådanEnintemen
kvotering skulle rimligtvis bidra till stärkaatt mannens
föräldraansvar också föräldraledighetenden periodutöver
omfattar.

Problemet skärps paradoxaltpå närmast sättett av
utvecklingen den svenska familj erättslagstiftningen. Frånav

där hustrun formellt maktlös förhållandesituation, ien var
till har utvecklingen individualiseringgått motmannen en

familjerätten.av
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bam kvinnaAntal per

xe

V

och kohort-,Periodfruktsamheten 1753-1989
föddaför kvinnor 1735-1980fruktsamheten

Befolkningen. SverigesNationalatlas.Källa: Sveriges
förlagNationalatlas 1991.

ochkvinnorutgångspunktenprincipiellaDen är att
skyldighe-rättigheter ochindividuellaskall hamän samma

följdgiftasamboende ellerde Eninte.äroavsettter avom
avskaffadesäkta makarsambeskattningenblevdetta att av

beskattning.individuellmedoch Framår 1971 ersattes en
beskattatshade makarnas inkomsterdesstill gemensamt,

bådahögre skatteuttagledde tillvilket ett om
förvärvsarbetade.

utkrävspraktikenkvinnanden utsträckningMen ii
exempelform tillsamhälletskyldigheter istörre avav

individualiseringkanföräldraansvar än avenmannen
avskaf-tveksamma konsekvenser. Sverigefamiljerätten I

längeänkepensionerna.nyligenfades såMen männen inte
slår denna åtgärdkvinnornaföräldraansvartar somsamma
räcker alltsåtrygghet.ekonomiskakvinnans Det intemot

ochlängesamhälleliga rättighetermed så mänsamma
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praktiken har samhälleliga skyldighe-kvinnor i inte samma
ter.

Svenskar vill ha barn

svenska har relativtDen nativiteten visat variationstoren
till olika perioder l900-talet. Nedgångenom man ser av

1930-talet följdesunder kraftig underuppgång 1940-av en
Också undertalet. 1960-talet föddes barn, medanmånga en

nedgång skedde under 1970-talet.
talen relativt samstämmighetVariationen i visar stor

med konjunkturerna, till det kommer effekten attmen av en
till naturligtvis får sammanlagtnumerären generationstor
flera barn liten.än en

Under 1980-talet har och alltså förnativiteten stigit är
närvarande relativt hög. däremot till det antal barnSer man

föds kvinna ålderskohort blir taleni varjesom per mer
Underkonstanta. dåliga tider med barn,väntar attman

SIGANauclér,Foto: Martin 1989,

Halvklassundertrisning klass 3b iEriksdalsskolani i
Stockholm



barnantalet kvinnadet totala såvarierar intepermen
tiden.mycket över

nedgångmedför regelLågkonjunktur i nativiteten,i en
förenadbrukarhögkonjunktur regelmässigtmedan vara

1980-talet längredetta tycks frånmed uppgång. Men inte
relativtden svenskagälla för gåttnativiteten, trotssom upp

flerföräldrar idag fårtider. svenskaekonomiskadåliga När
eller ItalienTyskland, Hollandkvinnorbarn i västraän norra

ellerkonjunktureffektdettakan inte som enenses som
ekonomiskbättreeffekt Sverige.situation iav en

upplyserfruktsamhetstalet,summeradeDet som om
helaunderkvinna beräknasbarnhur sinmånga en

Årförreproduktionstid, 1989år 1992.Sverige 2,1 varvar
Irlandendastmed EG-ländernaJämfört årdet 2,0. uppvisar

VästtysklandItalienlågtal l ,3],högre 2, l Lägst1989 ett
tvärsnittsdata förUnderlagetoch 1,4.,41 Spanien är ett

fruktsamhetstaletsummeradeförbestämt 1992år. Det
honskulle födabarn kvinnaalltså hur mångavisar omen

fruktsamhethadeperiodhela fruktsammaunder sin samma
olika åldrargenomsnittliga förden år 1992.som

dessutomfamiljeplaneringdå det gällerSituationen är
oönskadeAntaletoptimalförmodligen Sverige.inära nog
svenskarlitet.föds böroplanerade barneller Närvarasom

uttryck fördet alltsåbarn idag börrelativtfår många vara
vilja ha fler barn.deras att

1980-talet föregåsbörjanUppgången ii nativiteten av
1970-talet.underdaghemsutbyggnaden Dåden storaav

och föräld-också föräldraförsäkringen.tillkom Barnomsorg
trygghet förtillräckligadenuppenbarligenraförsäkring ger

skall födas.fler barnkrävs förbarnen, attsom
betydelse.ocksåförändrade fadersrollenDen är storav

barnidag får flerasvenska föräldrardet så, änKan attvara
verkligenfundamentaltdärför deomvärlden, på sättatt ett

ochvårdnaden ansvarettvåär om
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