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Förord

När jag var liten ville jag, bland annat, bli doktor i Afrika. Jag skulle bo på en
farm i Kenya och ha en lejonunge som husdjur. Och när så behövdes skulle jag
rycka ut och rädda livet på de svältande barnen i Etiopien.
Under de år som gått har jag insett att det är mer komplicerat än så att förbättra världen. Den här avhandlingen kan, ytterst, ses som ett slags reflektion
över detta. Längre vistelser i Nya Zeeland, Asien och Latinamerika har öppnat
mina ögon för gamla och nya koloniala strukturer och sporrat min nyfikenhet
på utvecklingsbiståndets och den förebyggande hälsovårdens anspråk, möjligheter och omöjligheter. Min vilja att skriva om genus och medicinsk expertis
bottnar bland annat i tre bitvis frustrerande år på läkarutbildningen.
Den som först uppmärksammade mig på just Axel och Signe Höjer som aktörer inom såväl nationell som internationell hälsovård var min huvudhandledare, Karin Johannisson, som också var den som uppmuntrade mig att söka till
forskarutbildningen. Tack Karin för såväl entusiasm som kritik, och för många
spännande och givande samtal under de här åren! Stort tack också till min biträdande handledare, Jenny Beckman, vars unika kombination av humor, analytisk stringens och encyklopedisk kunskap om allt från småkryp till femtiotalsscience fiction har varit till stor glädje och nytta. Utan din skarpa blick och förmåga att blixtsnabbt sätta fingret på problematiska passager såväl som mer
övergripande problem hade den här avhandlingen tett sig annorlunda och betydligt sämre.
Jag vill även rikta ett stort tack till Mattias Tydén för en mycket konstruktiv
och genomarbetad slutseminarieopposition, liksom till Tobias Dahlkvist, Per
Wisselgren och Edda Manga för bra oppositioner på tidigare framlagda avhandlingsavsnitt. En rad personer har sällat sig till skaran av läsare under skrivandets
senare faser: Emma Nygren, Maria Björk, Tony Gustavsson, David Thorsén,
My Klockar Linder, Eva Åhrén, Edda Manga, Disa Dahlman, Magnus Rodell
och Magnus Lundberg. Tack för många bra synpunkter och goda råd! Extra
tack till Emma Nygren som också tog på sig det digra arbetet att korrekturläsa
denna lunta under de sista hektiska dagarna, samt till Scott Spurlock för språkgranskning av min engelska sammanfattning.
Dessutom vill jag rikta ett kollektivt tack till vänner och kollegor vid och
kring institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala. Ni har delat en ibland
alltför stor del av min vardag under de här åren, men har tveklöst hjälpt till att
göra tillvaron som doktorand betydligt roligare och mindre eremitisk än den
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annars kunnat bli. Administratörerna Karin Bergsten och Ulla-Britt Jansson har
också varit till stor hjälp med en massa praktiska saker.
Grants from STINT, Florence Quensels stipendiefond, Gunvor och Josef Anérs stiftelse
and Rektors Wallenbergsmedel vid Uppsala universitet enabled me to spend six
months at The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at University College London during autumn and winter 2006–2007. Great thanks to
Janet Browne for inviting me to the Centre, and to all the people that I met
when I was actually there and who helped to make my stay both pleasant and
academically worthwhile! An additional travel grant from Rektors Wallenbergsmedel helped me finance a supplementary research trip to the British Library in
October 2008. Special thanks to Felix von Reiswitz for letting me stay with him
and Bobby in Hoxton during this little session.
I would also like to thank Marie Villemin and other very helpful staff at the
WHO library and archives, as well as the equally helpful staff at the League of
Nations archives, who all enabled me to spend an intensely productive week in
Geneva in October 2007. Tack också till hjälpsam personal på andra arkiv och
bibliotek: främst Riksarkivet i Marieberg, Solna stadsarkiv, Stockholms stadsarkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Carolina Rediviva och Karin Boyebiblioteket i Uppsala, Kungliga Biblioteket samt British Library.
Ett stipendium från Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse gav mig
möjlighet att tillbringa en angenäm och arbetsintensiv vecka på Sigtunastiftelsen
i slutet av augusti 2008.
Bidrag från Anders Karitz stiftelse gav mig möjlighet att åka till Island i augusti 2008 och presentera delar av min forskning vid The IX Conference of Nordic
Women's and Gender Historians i Reykjavík. Jag är också glad för att jag blev inbjuden till Transferring Medico-Political Knowledge in 19th- and 20th-Century Europe:
The Fifth International Bergen Workshop in the History of Health and Medicine, som
hölls på Solstrand utanför Bergen i mars 2007, i arrangemang av Rokkansenteret och Historiska institutionen vid Bergens universitet. Likaså för möjligheten
att delta i konferensen Velfærdsstatens eksperter: Viden, eksperter og nordisk velfærdspolitik, som hölls på Kiviks hotell i juni 2008, som en del i projektet Nordic Centre
of Excellence: The Nordic Welfare State – Historical Foundations and Future Challenges.
Jag har även haft möjlighet att presentera pågående forskning vid en rad
andra tillfällen, bland annat vid symposiet Medicin, kön, historia i Uppsala i november 2004, på konferenserna Idéhistoria på gång i Umeå 2005 respektive 2007,
på doktorandkursen Historical and cultural studies of health, disease and care vid Köpenhamns universitet i november 2005, vid seminariedagen Skrivna liv, om biografier och biografiskrivande, arrangerad av institutionerna för idé- och
lärdomshistoria och litteraturvetenskap vid Uppsala universitet i mars 2006, i
seminarieserien Pursuing Procreation på the Wellcome Centre for the History of
Medicine vid UCL i februari 2007, vid ett lunchseminarium på Centrum för
Genusvetenskap i Uppsala i februari 2009, och på temaseminariet Par i politik i
Uppsala i januari 2006. Seminariet kring samarbetande par har utmynnat i ett
mer långsiktigt projekt kring samma tema, inom vilket jag själv, Per Wisselgren
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och Christina Florin nu även involverat en rad andra personer. Vi har hittills
bland annat ordnat en välbesökt session vid Historikermötet i Lund 2008. Tack
alla deltagare som kommit med bra synpunkter vid dessa presentationer!
Göransson-Sandvikens stipendium från Gästrike-Hälsinge nation och ett stipendium från Helge Ax:son Johnsons stiftelse har hållit mig flytande under det
senaste dryga halvåret. Boken har tryckts med bidrag från Anders Karitz stiftelse och Ragnhild Blomqvists stipendiefond. Ragnhild Blomqvists stipendiefond
gav mig även resebidrag i samband med ovan nämda doktorandkurs i Köpenhamn.
Jag vill också tacka Björn Höjer för generöst lån av fotografier och lov att
återge dessa såväl som bilder från Signe och Axel Höjers samlingar i Riksarkivet, samt Ulrika Holgersson, Martin Åström och Amanda för att jag fått bo hos
er när arbetet lett mig nedåt Skåne.
Näst sist, ett kollektivt tack till familj och vänner som erbjudit omväxling
och avkoppling och – möjligen – förhindrat mig att snöa in alltför mycket på
forskningen. Bokcirkeln har fungerat som ett regelbundet uppdykande vattenhål, liksom den mer sporadiska Salongen.
Slutligen, Magnus: ditt stöd och din uppmuntran har varit viktigare än du
anar. Den här avhandlingen tillägnas dig.
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Prolog

Det är en sen kväll i början av juli 1919. Under veckan som gått har den unga
sjuksköterskan och den något äldre läkaren vandrat på långa upptäcktsfärder
genom Paris fattigkvarter. De har besökt barnhem, barnsjukhus och hälsovårdsinstitutioner, diskuterat krig och fred, politik och religion, och hon har fyllt 23
år. Samma vecka har fredsfördraget undertecknats i Versailles. Nu sitter de två
vid flodstranden, precis nedanför Nôtre Dame, och det är deras sista kväll tillsammans.
– Jag vill ha barn med dig, säger han, barnläkaren, plötsligt.
– Det vill jag också, säger hon.
Berättelsen om veckan i Paris och kvällen vid Seine blev för Signe och Axel
Höjer berättelsen om början på ett långt liv tillsammans – som gifta, men också
som samarbetsparters.1 Självklart bör den ses som romantiserad. Men också
bevarade brev visar att det blivande paret, redan sommaren 1919, verkligen var
ense om att de ville något särskilt med sina liv och ställde in sig på att arbeta
tillsammans. De ville förbättra världen, ”socialt, men också politiskt”, och gav
uttryck för storslagna visioner av en pånyttfödd värld utan krig där män och
kvinnor skulle gå ”sida vid sida med blickarna stadigt mot målet”. De kände
sympati för ett flertal av tidens progressiva rörelser, men insåg att de rent praktiskt måste koncentrera det mesta av sin energi på mer begränsade områden.
Av flera skäl låg förebyggande hälsovård och barnavård närmast till hands.
Utöver sina respektive utbildningar menade de sig nu också ha unika erfarenheter från andra länder, och därmed en särskild expertis som kunde bidra till den
svenska samhällsutvecklingen. Att ta sig an reformer inom hälsovård och barnavård innebar således på samma gång ett steg in i en politisk värld, som på
olika sätt kom att överskrida nationella gränser.

1

Händelseförloppet beskrevs på lite olika sätt, jfr Signe Höjer, Läsarungen växer upp (Stockholm:
LTs förlag, 1978), s. 215; Signe Höjer, Vägen till Hagalund (Stockholm: LTs förlag, 1979), s. 11;
Axel Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, JAHA, s. 215, 250; brev från Axel Höjer till Signe Dahl
2 och 5 juli 1919 i SAHA, 3b vol. 4.
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Inledning

Under flera decennier kring mitten av 1900-talet hörde Signe Höjer och, i än
högre grad, Axel Höjer till de starkaste rösterna i debatten kring hälsa, folkhälsa
och hälsovård i Sverige. Deras agerande fick konsekvenser för hälso- och sjukvårdens organisation men även för befolkningspolitik, socialpolitik och det som
kom att definieras som familjepolitik och biståndspolitik. Paret Höjer gjorde sig
också hörda i andra länder och i internationella sammanhang.
Livet ut kom Signe och Axel Höjer att identifiera sig med den svenska arbetarrörelsen och socialdemokratin. Båda två växte dock upp i utpräglat borgerliga miljöer. Signe Höjer föddes i Malmö 1896, som yngsta dotter i en relativt
välbärgad fabrikörsfamilj med stark förankring inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Hennes föräldrar ville inte låta henne ta studenten och utbilda sig till
läkare, som hon själv velat. I stället valde hon att utbilda sig till sjuksköterska
och socialarbetare.2 Axel Höjer föddes i Visby 1890 och växte upp i Stockholm.
Fadern var läroverkslektor, modern var utbildad sångerska och Axel var äldst i
en stor syskonskara där majoriteten – både systrar och bröder – kom att göra
lysande karriärer inom politik, förvaltning och facklig verksamhet. Själv kom
Axel Höjer, efter verksamhet som praktiserande läkare i Solna, forskare och
lärare vid universitetet i Lund samt som stadsläkare i Malmö, att mellan 1935
och 1952 verka som radikal, debattlysten och ofta omstridd generaldirektör för
Medicinalstyrelsen. Under tiden var Signe verksam som politiker, utredare och
fredsaktivist. Deras respektive verksamhet vid denna tid fick i flera avseenden
stor betydelse för efterkrigstidens hälsovårds- och välfärdspolitik.
Efter tre decennier på olika, allt mer centrala positioner inom den svenska
samhällsorganisationen kom paret Höjer från och med 1950-talet att ägna sig på
heltid åt internationellt utvecklingsarbete, främst på plats i de nyligen självständiga, tidigare brittiska kolonierna Indien och Ghana. Axel Höjer arbetade där på
uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO, i ledande positioner inom medicinsk utbildning och hälsovårdsplanering. Signe Höjer arbetade på eget initiativ
med fredsfrågor och sociala projekt. Hon började också under denna tid att
göra sig ett namn som författare. Sedan Höjers på 1960-talet hade återvänt till
Sverige fortsatte de sin internationella verksamhet på olika fronter.

2

Berta Adler, ”Bland de bästa: Några barndoms- och ungdomsminnen av syster Signe”, Fred och
frihet, vol. 50 (1976), nr 4, s. 8; Höjer, Läsarungen växer upp, särskilt s. 114, 122–125.
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Axel Höjer avled 1974. Signe Höjer överlevde honom med 14 år och var aktiv som författare in i det sista. Hon avled i mars 1988, vid nära 92 års ålder.
Under sin livstid förekom paret Höjer flitigt i medierna. När de på äldre dagar intervjuades om sitt liv tillsammans beskrevs de genomgående som centrala
aktörer i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten. I en recension av Axel
Höjers memoarer karakteriserades de som det ena av ”det svenska offentliga
livets bemärkta äktepar” som också ”vunnit stor beundran”. Det andra paret
var, enligt recensenten, Alva och Gunnar Myrdal.3 Paret Höjer var också högst
medvetna om sig själva som viktiga aktörer, vilket bland annat avspeglas i att de
båda skrev mycket omfattande memoarer. Men om Gunnar och Alva Myrdals
arbete och samarbete vid det här laget har belysts ur en rad olika synvinklar, har
eftervärlden ägnat betydligt mindre uppmärksamhet åt makarna Höjer, deras
förmodade jämlikar som bemärkt och beundrat äkta par.4
Tystnaden ska inte överdrivas. Ljus kastas över olika delar av Axel och Signe
Höjers verksamhet i en rad studier, och då särskilt sådana som i någon mening
berör vad idéhistorikern Karin Johannisson kallat det svenska folkhälsoprojektet. Axel är mer omskriven än Signe. Som högsta ansvariga ämbetsman inom
svensk hälso- och sjukvård under en rad formativa år förekommer han flitigt i
studier av den tidens svenska folkhälsopolitik, som historikern Signild Vallgårdas bok Folkesundhed som politik: Danmark og Sverige fra 1930 til i dag och Karin
Johannissons essäer om folkhälsa som samhällsprojekt.5 Detsamma gäller en rad
historiska studier av den svenska hälso- och sjukvårdens organisation.6 Histori3

Per Persson, ”EN LÄKARES VÄG från Visby till Vietnam”, Dalademokraten, 17 apr 1975.
Jfr ex. Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat: Boken om Alva Myrdal (Stockholm: Ordfront, 2006);
Hans Hederberg, Sanningen, inget annat än sanningen: Sex decennier ur Alva & Gunnar Myrdals liv
(Stockholm: Atlantis, 2004); Jan Olof Nilsson, Alva Myrdal: En virvel i den moderna strömmen (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1994); E. Stina Lyon, ”Biographical Constructions of a Working Woman: The Changing Faces of Alva Myrdal”, European Journal of Social
Theory, vol. 3 (2000), s. s. 407–428; Pnina G. Abir-Am, ”Collaborative Couples Who Wanted to
Change the World: The Social Policies and Personal Tensions of the Russells, the Myrdals, and
the Mead-Batesons”, i Creative Couples in the Sciences, red. Helena M. Pycior, Nancy G. Slack och
Pnina G. Abir-Am (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1995), s. 267–281; Per Wisselgren, ”Women as Public Intellectuals: Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal”, i Intellectuals and
their Publics: Perspectives from the Social Sciences, red. Christian Fleck, Andreas Hess och E. Stina Lyon
(Farnham: Ashgate, 2009), s. 225–242; Margareta Lindholm, Elin Wägner och Alva Myrdal: En dialog
om kvinnorna och samhället (Göteborg: Anamma, 1992).
5 Signild Vallgårda, Folkesundhed som politik: Danmark og Sverige fra 1930 til i dag (Aarhus: Aarhus
University Press & Magtudredningen, 2003); Karin Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, i Lychnos: Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria (Uppsala:
Lärdomshistoriska samfundet, 1991), s. 139–196; Karin Johannisson, Kroppens tunna skal: Sex essäer
om kropp, historia och kultur (Stockholm: Norstedt, 1997), s. 219–257; Karin Johannisson, ”The
People’s Health: Public Health Policies in Sweden”, i The History of Public Health and the Modern
State, red. Dorothy Porter (Amsterdam & Atlanta: Rodopi, 1994), s. 179–180. Se även Roger
Qvarsell, ”’Ett sunt folk i ett sunt samhälle’: Hälsoupplysning, hälsovård och hälsopolitik i ett
idéhistoriskt perspektiv”, i Kampen för folkhälsan: Prevention i historia och nutid, red. Gösta Carlsson
och Ola Arvidsson (Stockholm: Natur & kultur, 1994), s. 85.
6 Odin W. Anderson, Health Care: Can there be Equity? The United States, Sweden, and England (New
York: Wiley, 1972), s. 78–79; The Shaping of the Swedish Health System, red. Nils Elvander och Arnold J. Heidenheimer (London: Croom Helm, 1980); Peter Garpenby, The State and the Medical
4
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kern Lena Milton har beskrivit Höjer, i egenskap av generaldirektör för Medicinalstyrelsen, som på samma gång ”tänkare och görare”: en stark förespråkare
för förebyggande hälsovård och initiativtagare till den socialdemokratiska välfärdsstatens väldiga projekt att organisera om den offentliga sjukvården till en
allmän medborgerlig rättighet. Hennes studie av ”folkhemmets” barnmorskor
har lett henne till slutsatsen att 1930- och 40-talens svenska social- och sjukvårdspolitik dominerades av två personer: socialminister Gustav Möller och
generaldirektör Axel Höjer.7 Gena Weiner, också hon historiker, har belyst Axel
Höjers försök att starta moderna barnavårdscentraler i Hagalund (dock utan att
nämna Signes roll i sammanhanget).8 Medicinhistorikern Motzi Eklöf har pekat
på Axel Höjer som kvacksalverimotståndare, antinazist samt förespråkare för
medicinsk folkupplysning och en kraftigt utökad, förstatligad läkarkår.9 I historikern Elin Bommenels avhandling framträder Axel Höjer som en nyckelaktör i
planeringen av de så kallade Vipeholmsförsöken, där patienter på ett sjukhus
för sinnesslöa utnyttjades i studier av hur socker och andra substanser påverkar
utvecklingen av karies. Han hade ett överordnat ansvar för patienternas säkerhet som både vårdtagare och försökspersoner, och utövade dessutom ett kontinuerligt inflytande över forskningsprocessens utformning. Dessutom var han
inblandad i ett intrikat samarbete med godisindustrin. Försöken blev vetenskapligt banbrytande, men mötte också, då de uppmärksammades 1953, skarp kritik
på etiska grunder.10 Historikern Mattias Tydén har på ett övertygande sätt visat
att Medicinalstyrelsens instruktioner fick stor betydelse för hur de svenska steriliseringslagarna applicerades i praktiken, och att de tvångsartade steriliseringar
som senare mött skarp kritik framför allt utfördes under Axel Höjers tid som
generaldirektör.11 Och historikern Jenny Björkman har visat att Medicinalstyrel-

Profession: A Cross-National Comparison of the Health Policy Arena in the United Kingdom and Sweden
1945–1985 (Linköping: Linköpings universitet, 1989); Ellen M. Immergut, Health politics: Interests
and Institutions in Western Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Matthew Hamel,
”Sveriges läkarförbund och utvecklingen av sjukvårdssystemet”, Socialmedicinsk tidskrift, vol. 62
(1985), 127–130. Åren efter Axel Höjers död publicerades också flera debattartiklar som poängterade betydelsen av hans utredning om den öppna vården för hälso- och sjukvårdens utveckling i
Sverige. Urban Janlert, ”Sjukvård efter kriget”, Motpol, vol. 56 (1978), nr 3–4, s. 5–8; Lars L.
Gustavsson, Johan Hallqvist, Urban Janlert, Lars Klareskog och Jan Stålhammar, ”Sjukvården
efter 1945: Ett försummat kunskapsmedel”, Dagens Nyheter, 1 juni 1978.
7 Lena Milton, Folkhemmets barnmorskor: Den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellanoch efterkrigstid (Uppsala: Uppsala universitet, 2001), s. 199, 303–304, 310.
8 Gena Weiner, De räddade barnen: Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i
Hagalund 1900–1940 (Uppsala: Hjelms, 1995).
9 Motzi Eklöf, Läkarens ethos: Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890–1960
(Linköping: Linköpings universitet Tema Hälsa och samhälle, 2000), s. 68, 76–78, 80–82, 90, 133,
145, 231–232, 235.
10 Elin Bommenel, Sockerförsöket: Kariesexperimenten 1943–1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa
(Lund: Arkiv, 2006).
11 Mattias Tydén, Från politik till praktik: De svenska steriliseringslagarna 1935–1975 (Stockholm:
Almqvist & Wiksell International, 2002).
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sen under Axel Höjers tid ofta var pådrivande i diskussioner om starkare
tvångslagstiftning, med hänvisning till farlighet, sjuklighet och samhällsskydd.12
Axel Höjers internationella verksamhet har knappt alls belysts i forskning13
en. I just detta avseende har Signe Höjer blivit mer uppmärksammad. Historikern Agneta Edman har, i en essä om förhållandet mellan folkhemmet och det
främmande i svenska reseskildringar från 1950-talet, lyft fram Signe Höjer som
en tidig kritiker av nykolonialismen, och på samma gång en lojal vän av de
svenska välfärdssystemen.14 Även andra delar av Signe Höjers verksamhet har
lämnat vissa avtryck i historieskrivningen. Till exempel har historikern AnnKatrin Hatje pekat på Signes roll inom 1941 års befolkningsutredning och 1946
års kommitté för den halvöppna barnavården.15 Flera forskare och andra skribenter har också berört hennes roll som fredsaktivist.16
Brottstycken av de idéer och föreställningar som drev paret Höjer i deras
folkhälsoarbete framträder i dessa texter, men det är svårt att skapa sig en mer
sammanhängande bild av vad de sade och gjorde.17 Redan en ganska snabb
blick på deras efterlämnade material visar dock att de ända från början av sitt
förhållande definierade sig själva som ett samarbetande par, med ett mer eller
12 Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970
(Stockholm: Carlssons, 2001), s. 199–240.
13 Socialstyrelsens tidigare generaldirektör Bror Rexed nämner Axel Höjers arbete inom världshälsoorganisationen, framför allt centralt, i en historik över Sveriges roll inom WHO, och Höjer
nämns också kort i en anekdotartad historik över Trivandrum Medical College. Bror Rexed,
Sverige och WHO i 40 år (Stockholm: Socialdepartementet & Socialstyrelsen, 1988); K. Rajasekharan Nair, Evolution of Modern Medicine in Kerala: Biographical Sketches of Pioneers in Medicine – Memoirs of
a Medical Teacher (Part I – Travancore) (Trivandrum: Mrs T. Indira Nair, 2001). I övrigt finns, efter
vad jag lyckats utröna, knappt något publicerat om Axel Höjers internationella verksamhet, utöver vad han och Signe själva skrivit och enstaka tidningsintervjuer.
14 Agneta Edman, ”’Herrgårdslandet’: När välfärd blev överflöd i svenska reseskildringar 1949–
1960”, i Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson
och Håkan Arvidsson (Lund: Nordic Academic Press, 2004), s. 161–186. Också litteraturvetaren
Margareta Petersson har gjort vissa intressanta iakttagelser kring Signe Höjer som Indienskildrare,
även om hon fokuserar på mer tillfälliga resenärer. Margareta Petersson, Indien i svenska reseskildringar 1950–75 (Lund: Lund University Press, 1988).
15 Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under
1930- och 1940-talen (Stockholm: Allmänna förl., 1974); Ann-Katrin Hatje, Från treklang till triangeldrama: Barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880–1940-talen (Lund: Historiska media,
1999).
16 Signe Höjer omskrivs i ett antal sammanhang i historikern Irene Anderssons avhandling. Se
Irene Andersson, Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 (Lund: Historiska institutionen vid Lunds universitet, 2001). Se även specialnummer av Fred och Frihet: Medlemsblad för
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet – svenska sektionen, tillägnat Signe Höjer på 80årsdagen den 28 juni 1976; Vi minns Signe Höjer, red. Renate Schäffer (Stockholm: Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet, 1988).
17 Det mest sammanhängande som skrivits om Axel Höjer är ett kapitel i Sveriges Läkarförbunds
hundraårsskrift från 2003, skrivet av läkaren Bertil Widman. Det tillför dock inte särskilt mycket
till forskningen, då det saknar referenser och i princip helt bygger på Axel Höjers publicerade
memoarer, En läkares väg, möjligen med vissa kompletterade upplysningar om konflikten mellan
generaldirektören och läkarkåren hämtade från annat håll. Bertil Widman, ”Axel Höjer – ideologen bakom vårt hälso- och sjukvårdssystem”, i Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903–
2003, red. Nils O Sjöstrand (Stockholm: Sveriges Läkarförbund, 2003), s. 91–107.
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mindre gemensamt livsprojekt som syftade till genomgripande reformer av
samhället och i synnerhet dess hälsovårdande funktioner.18 Det här är en studie
av detta projekt.

Syfte och centrala frågeställningar
Mitt syfte är, för det första, att undersöka framväxten av en, mer eller mindre
gemensam, folkhälsoideologi hos Signe och Axel Höjer. Med folkhälsoideologi
menar jag ett föränderligt men någorlunda sammanhängande system av föreställningar om vad hälsa och folkhälsa är, om vilka vägar som leder dit, och om
vilken betydelse individers och gruppers hälsa har för samhällsutvecklingen. Jag
räknar med att en ideologi innehåller både värderingar, verklighetsbeskrivningar
och handlingsnormer, och att den omfattar mer än den offentligt manifesterade
ytan. För att komma åt ideologins mer latenta delar kommer jag att söka mig
bortom offentliga publikationer och även studera till exempel privata brev.19
För det andra vill jag utreda hur paret Höjer gick tillväga för att få denna
folkhälsoideologi omsatt i praxis. Med utgångspunkt i teorier kring expertisens
centrala roll i det moderna samhället kommer jag att undersöka Signe och Axel
Höjers försök att i olika sammanhang etablera och hävda sig som experter med
anspråk på specifik och samhällsnyttig kunskap. Bland dessa sammanhang finns
även det interna, det som utgjordes av själva parrelationen. Inriktningen på Axel
och Signe Höjers sätt att konstituera sig som ett gift och delvis samarbetande
par underlättar min strävan att anlägga ett genusperspektiv på frågor om expertis och expertroller.
Det är inte min ambition att ge en fullständig bild av paret Höjers liv och
livsverk. Snarare ser jag det biografiska perspektivet som användbart för att
identifiera intressanta teman och frågeställningar, följa förändringar och kontinuiteter över tid, samt hitta tidigare ouppmärksammade förbindelser. Paret
Höjers livsprojekt kom att sträcka sig över en period av dramatiska förändringar, inklusive konstruktionen av moderna välfärdsstater i Sverige och andra europeiska länder, avkoloniseringen i Asien och Afrika, växande spänningar mellan öst och väst och etablering av storskaliga internationella organisationer.
Deras aktivitet på olika områden och organisationsplan öppnar möjligheter att,
med paret i fokus, kasta nytt ljus över en del av dessa processer och samtidens
reflektioner kring dem. Här kommer jag att lägga särskild vikt vid styrning av
moderna samhällen och överföring av idéer mellan olika nationella och internationella kontexter.

18 Se ex. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336, och jämför med efterlämnade brev, ex. brev
från Axel Höjer till Signe Dahl 2 och 23 juli 1919 i SAHA, 3b vol. 4.
19 Jfr Sven-Eric Liedman, ”Om ideologi”, i Om ideologi och ideologianalys, red. Sven-Eric Liedman
och Ingemar Nilsson (Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 1984), s. 1–51.
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Avhandlingen sträcker sig kronologiskt från Signe Dahls och Axel Höjers
möte 1919 fram till slutet av deras gemensamma livsprojekt, det vill säga kring
1970. Den riktar in sig på tre tidsperioder under vilka makarna Höjer var huvudsakligen verksamma på en lokal, en nationell respektive en internationell arena.
För att konkretisera mitt syfte kommer jag att närma mig var och en av dessa
tidsperioder med hjälp av några övergripande frågeställningar:
Vilka problem formulerade Signe och Axel Höjer och vilka mål satte de upp
för sitt arbete med och för hälsovård?
Vilka metoder och teknologier förespråkade de eller tog i bruk för att närma
sig uppsatta mål? I vilken mån försökte de överföra idéer och modeller mellan
olika sammanhang: lokalt, nationellt och internationellt?
Hur bar de sig åt för att hävda sin expertis och få genomslag för idéer, programförslag och hälsopolitiska reformer, i uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten och internationellt?
Och sist men inte minst: hur samordnade de sitt arbete och hur resonerade
de själva kring könsarbetsdelning och olika expertroller?
För att specificera dessa frågor kommer jag i de följande avsnitten att diskutera några centrala empiriska och analytiska begrepp, teoretiska utgångspunkter
och relevanta forskningslägen.

Det biografiska perspektivet
Den senare delen av 1900-talet kännetecknades av antibiografiska stämningar
inom flera discipliner. Inom litteraturvetenskapen, där den biografiska traditionen tidigare varit stark, kom nykritiken att ta över: fokus lades på texten i sig
och paralleller till författarens levda liv dömdes ut som irrelevanta. Inom samhällsvetenskaperna och många grenar av de akademiska historieämnena kom
stora strukturer att ses som viktigare än enskilda individer. När ledande poststrukturalistiska och dekonstruktivistiska teoretiker därtill tog avstånd från förenklade uppfattningar om ett essentiellt, sammanhållet jag, passade flera av dem
samtidigt på att avfärda individen som intressant studieobjekt.20 Var och en av
dessa ståndpunkter tycktes på sitt sätt ogiltigförklara biografin som vetenskaplig
metod och genre.

20 Det var en sådan ståndpunkt som fick Roland Barthes att 1968 proklamera författarens död,
vilket i och för sig inte hindrade honom från att några år senare publicera ett slags självbiografi,
om än okonventionellt upplagd. (Se Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (Paris: Seuil,
1975).) Även bland andra Derrida, Foucault och Bourdieu har vid olika tillfällen velat dödförklara
biografin som genre. Lisbeth Larsson, Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström
och de biografiska berättelserna (Stockholm: Norstedts, 2001), s. 382. För diskussioner kring biografins växlande status under 1900-talet, se även ex. Paula Backscheider, Reflections on Biography (Oxford: Oxford University Press, 1999); Mapping Lives: The Uses of Biography, red. Peter France och
William St. Clair (Oxford: Oxford University Press, 2002); Henrik Rosengren och Johan Östling,
Med livet som insats: Biografin som humanistisk genre (Lund: Sekel Bokförlag, 2007).
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Denna skepsis mot biografin hade också rötter bakåt i tiden. Redan under
åren efter första världskriget ägnade flera medlemmar av den engelska Bloomsburygruppen mycket energi åt att ifrågasätta och vidareutveckla genren. Mest
framträdande inom den så kallade New Biography-vågen var författare som Virginia Woolf och Lytton Strachey, som i biografier och biografiteoretiska texter
tog starkt avstånd från den viktorianska tidens hagiografiska biografier. 21
En intressant iakttagelse är att biografin, parallellt med det sena 1900-talets
vetenskapliga skepsis, kommit att nå anmärkningsvärda framgångar som populär genre. Under senare år har man också kunnat se ett nyväckt vetenskapligt
intresse för biografin, både som studieobjekt och verktyg. En mer reflexiv användning av det biografiska perspektivet kan skönjas i många nyare biografier
med vetenskapliga anspråk. Dessutom har en ansenlig mängd biografiteoretisk
litteratur publicerats från 1980-talet och framför allt under 1990-talet och framåt, inte minst i den anglosaxiska världen.22
Att jag anlägger ett biografiskt perspektiv innebär inte att jag ansluter mig till
en syn på jaget som sammanhållet och konsistent. Däremot innebär det att jag
utgår från att enskilda personer kan ha betydelse för historiens förlopp. Ett
biografiskt perspektiv kan emellertid betyda många olika saker. Traditionellt har
biografier handlat om stora människor som gjort stora saker, skrivit stora romaner, gjort banbrytande vetenskapliga eller geografiska upptäckter eller spelat
en avgörande roll inom politiken: människor, oftast män, som utmärkt sig på
olika sätt. Marxistiskt och strukturalistiskt präglade historiker har å andra sidan,
om de alls skrivit om individer, främst valt att lyfta fram människor som ses
som representativa för sin grupp. De har utgått från kontexten och visat på
individen som exempel.23 Rimligare enligt min mening är att se människor som
subjekt formade i sociala sammanhang, som både begränsar och skapar möjligheter för deras vidare handlande. Det innebär att alla människor påverkas av sin
omgivning, men också att de själva, i varierande grad, är med och formar denna
omgivning. Det innebär också att individer som kan betraktas som exceptionella i vissa avseenden – som paret Höjer – på andra sätt kan skildras som representativa för sin tid och plats.
Men var mer exakt ska individen placeras i en sådan berättelse? Inte heller
här finns några givna svar. Historikern Eva Österberg vill skilja mellan å ena
sidan en traditionell, rent ackumulerande biografiform, å andra sidan en tolkande,
21

Se ex. Eminent Victorians från 1918, där Lytton Strachey visade fram tidigare nationalhjältar som
Florence Nightingale från sina värsta sidor. Virginia Woolf experimenterade med genren i böcker
som Flush, en ”vetenskaplig” biografi över Elisabeth Barrett Brownings cocker spaniel, och
Orlando, ett slags allegorisk biografisk berättelse om Woolfs vän och älskarinna Vita Sackville
West.
22 En omfattande bibliografisk översikt över modern biografiforskning ges i slutet av Backscheider, Reflections on Biography. En nyare översikt, som även inkluderar ett antal – främst svenska –
biografier sorterade utifrån angreppssätt, ges i Rosengren och Östling, Med livet som insats, s. 175–
178.
23 Arne Jarrick och Johan Söderberg, ”Aktörsstrukturalismen: Ett nytt hugg på humanvetenskapens gordiska knut”, Historisk tidskrift, vol. 111 (1991), s. 59–84.
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inom vilken de flesta moderna, mer tematiskt orienterade biografier ryms. Den
moderna biografin i sin tur kan delas in i fyra grundläggande typer: livsverksbiografin, som behandlar en persons yrke och gärning, psykobiografin, som försöker
förklara människans utveckling genom hennes upplevelser i barndomen, kollektivbiografin, som berättar om flera människor med något gemensamt, samt den
existentiella biografin, som ”försöker vaska fram det som varit människans livsprojekt, hennes drivkraft och hur hon handskats med grundläggande etiska och
existentiella frågor”.24 Historikerna Henrik Rosengren och Johan Östling lägger
därtill den postmoderna biografin, som ”bryter med den traditionellt kronologiska
och helhetsorienterade biografin”, och ofta prioriterar textanalysen före det
enskilda livsödet, samt den kontextuella biografin, som använder individen som
utgångspunkt för att skildra bredare historiska skeenden.25 Min egen studie
hämtar drag från såväl livsverksbiografin som de existentiella och kontextuella
biografigenrerna, men kan också ses som postmodern – eller helt enkelt idéhistorisk – i det avseendet att jag fokuserar på utvalda teman och perioder, och i
det att jag ofta är mer intresserad av hur paret Höjer skrev om sig själva och
sina tankar än av vad som ”verkligen” hände. Sist men inte minst märker den ut
sig genom att vara en parbiografi. Att skriva en parbiografi är ett medvetet val,
som delvis, men inte enbart, hör ihop med mitt intresse för expertisens genusaspekter. Gentemot personbiografin ger en parbiografi, genom att den redan
från början innehåller ett relationellt element, också bättre förutsättningar att
relativisera enskilda aktörers historiska betydelse och deras möjligheter till autonomt handlande.

Aspekter av hälsa och hälsovård
Hälsa och folkhälsa
Hälsa var ett centralt begrepp i paret Höjers projekt. Det är också ett töjbart
begrepp med stark politisk laddning och historiskt föränderlig innebörd. Inom
den hippokratiska traditionen betraktades hälsa som ett tillstånd grundat i balans mellan kroppens olika vätskor, som motsvarades av de fyra elementen.
Versioner av denna uppfattning har levt kvar långt in i modern tid, vid sidan av
folkmedicinska traditioner som också de betonade vikten av måttlighet och ett
naturenligt, naturnära leverne. Den medicinvetenskapliga utvecklingen och
specialiseringen under 1800-talet ledde till nya sjukdomsdefinitioner och hälsa
började alltmer betraktas som frånvaro av sjukdom. Detta vare sig sjukdomen
24

Eva Österberg, ”Individen i historien: en (o)möjlighet mellan Sartre och Foucault”, i Det roliga
börjar hela tiden: Bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996 (Stockholm: Clio, 1996), s. 21–
32, cit. s. 26.
25 Rosengren och Östling, Med livet som insats, s. 175.
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definierades som fysiologiska störningar, statistiska avvikelser från en norm
eller främmande materia som trängt in i kroppen. Inte minst bakteriologins
genomslag i slutet av 1800-talet ledde till en uppfattning om hälsa och sjukdom
som varandras motsatser. Det innebar också att hälsobegreppet avproblematiserades – åtminstone inom det medicinvetenskapliga fältet. Som idéhistorikern
Roger Qvarsell visat förekommer uppslagsordet ”hälsa” påfallande sällan i medicinska uppslagsverk. I den vitt spridda uppslagsboken Medicinsk terminologi
förklaras inte vad hälsa är förrän på 1980-talet, och det handlar då om en kort
och ganska vag definition, som talar om kroppens normala funktioner utan att
slå fast vad som menas med normalitet.26
Under senare delen av 1900-talet har det åter blivit vanligare att definiera
hälsa som något mer, inkluderande psykologiska, sociala och miljömässiga dimensioner, eller som något annat än avsaknad av sjukdom definierad som biologisk störning. Hälsa i denna mening handlar främst om välbefinnande och
förmåga att anpassa sig och nå uppsatta livsmål, och anses möjlig att uppleva
trots handikapp eller diagnostiserad sjukdom. Sjukdom och hälsa anses här
kunna mätas på olika skalor, även om de flesta menar att de två dimensionerna
på något sätt hänger samman.27
Historiskt och analytiskt viktig är också distinktionen mellan statistiska hälsobegrepp, där hälsan ses som normalfynden i en viss befolkning vid ett visst tillfälle, och ideala, som definierar hälsa i termer av att må utmärkt eller fungera perfekt i alla avseenden.28 Världshälsoorganisationen, WHO, konstituerades 1948
utifrån ett idealt hälsobegrepp: ”Health is a state of complete physical, mental
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” Skyddet av hälsa i denna betydelse definierades också som en grundläggande rättighet för varje individ, en plikt för varje nationell regering, och ett villkor för fred
och säkerhet i världen.29 Om de uppmaningar till handling som låg implicita i
definitionen verkligen tagits på allvar, hade det förstås fått ytterst långtgående
konsekvenser för såväl nationell som internationell samhällsorganisation. Att
detta inte hänt visar att definitioner av hälsa i optimala termer långtifrån alltid
betraktas som realistiska mål. Men de kan ändå ha en stark politisk sprängkraft
26 Roger Qvarsell, ”Människan och hennes hälsa: Om hälsobegreppets och hälsoupplysningens
historia”, i Hälsa som livsmening, red. Sten Philipson och Nils Uddenberg (Stockholm: Natur &
kultur, 1989), s. 94–117.
27 Jennie Medin och Kristina Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande: En litteraturstudie
(Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 38–65; Lennart Nordenfelt, ”Om hälsofrämjandets etik”, i
Kampen för folkhälsan: Prevention i historia och nutid, red. Gösta Carlsson och Ola Arvidsson (Stockholm: Natur & kultur, 1994), s. 111–113.
28 Claes-Göran Westrin, ”Hälsobegreppets innebörd”, Socialmedicinsk tidskrift, vol. 60 (1983),
s. 217–220. Denna distinktion kan i sin tur leda vidare till frågor om huruvida hälsan kan mätas
genom observationsmetoder eller i slutändan alltid är en subjektiv upplevelse.
29 The First Ten Years of the World Health Organization (Geneva: World Health Organization, 1958),
s. 459; se även ex. Medin och Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande, s. 65–69. Som historikern Siv Frøydis Berg påpekar var Norges helsedirektør Karl Evang en central aktör bakom
formuleringen av detta begrepp. Siv Frøydis Berg, Den unge Karl Evang og utvidelsen av helsebegreppet
(Oslo: Solum Forlag, 2002).
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genom att peka på saker som de borde vara. Det statistiska hälsoläget är inte
mindre politiskt laddat, då det kan peka på stora avvikelser från idealet och
därmed hjälpa till i formuleringen av olika problem.
Detta är en historisk undersökning utan anspråk på att fastställa hur hälsa bör
definieras. Min utgångspunkt är att hälsobegrepp konstrueras och omkonstrueras i specifika historiska sammanhang, i samspel mellan olika aktörer. Här kan
nämnas läkare, filosofer, samhällsvetare, socialarbetare, politiker, sjuksköterskor, barnmorskor och annan hälsovårdspersonal, administratörer, patienter,
lärare och folkbildare. Jag betraktar detta samspel som diskursivt i den meningen att det sker genom språkliga uttalanden, men också i den meningen att handlingar kan ses som meningsbärande uttryck. Rådande diskurser skapar både
möjligheter och begränsningar för vad enskilda aktörer kan säga och göra. Aktörernas autonomi ska alltså inte överdrivas. Samtidigt, utan aktörer kan inga
diskursiva praktiker vare sig reproduceras eller förändras, och jag utgår ifrån att
vissa aktörer är mer tongivande än andra i specifika historiska sammanhang.
Min uppgift blir därmed att undersöka hur Signe och Axel Höjer, implicit och
explicit, medverkade i begreppsliggörandet av hälsa och folkhälsa.
Även folkhälsa är ett obestämt och elastiskt begrepp, vilket delvis hör ihop
med oklarheten i hälsobegreppet. Folkhälsa kan syfta på hur det allmänna hälsoläget ser ut, eller på hur det bör se ut. Meningsskiljaktigheter kan uppstå kring
mätningen av folkhälsoläget, kring målet, det vill säga vad som utgör den ideala
folkhälsan, kring vilka vägar som leder dit, eller kring vilka åtgärder som är
värda att ta till för att närma sig målet.
Statliga program för att stärka befolkningen, i termer av kvantitet och senare
även i kvalitet, kan i Sverige spåras flera hundra år bakåt i tiden.30 Själva ordet
folkhälsa började dock, enligt Svenska Akademiens ordbok, inte användas förrän början av 1910-talet. Här bör noteras att ordet folkhälsa inte är synonymt
med engelskans public health. Genom sin tydligare syftning på folket eller befolkningen, snarare än det allmänna eller samhället, kan folkhälsa ses som mindre abstrakt än public health. Det syftar också mer entydigt på hälsoläget – faktiskt eller idealt – än public health, som likt det äldre svenska ordet folkhygien
syftar mer åt praktiken, eller vad jag vill definiera som hälsovård. Detta gäller
även om man som den brittiska medicinhistorikern Dorothy Porter väljer att
vidga den sanitets- och smittskyddsorienterade 1800-talsdefinitionen av public
health för att i stället syfta på ”the history of collective action in relation to the
health of populations”.31
Men betyder då allt tal om folkhälsa under 1900-talets första hälft att man
kan tala om ett sammanhållet projekt? Och var det, som Mattias Tydén uttryckt
saken, främst så att 1900-talets svenska folkhälsoprojekt fokuserade ”nationen
30 Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 140; Karin Johannisson, Det mätbara samhället: Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa (Stockholm: Norstedt, 1988), särskilt s. 96–108.
31 Som en ekvivalent till svenskans ”folkhälsa” använder Porter i stället begreppet ”population
health”. Dorothy Porter, Health, Civilization and the State: A History of Public Health from Ancient to
Modern Times (London: Routledge, 1999), s. 4–5, cit. s. 5.
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som enhet, familjen som institution och individen som biologisk varelse och
som en potentiell resurs”, och utgick från biologisk–medicinska föreställningar
om folket och nationen som en organisk enhet, en samhällskropp?32 Säkert var
detta en del av saken. Jag vill dock inte förutsätta att folkhälsoprojektet var ett
samlat projekt i egentlig mening, och inte heller att det i alla delar riktade in sig
på medikalisering av problem som annars kunde definieras som sociala.33 Som
den amerikanska kultur- och litteraturhistorikern Mary Poovey visat hade samhällskroppsmetaforiken, åtminstone i Storbritannien, sin storhetstid från 1830talet och ett par decennier framåt. Den var en viktig del i avskiljningen av det
sociala som en särskild domän (vid sidan av bland annat politiken och ekonomin) och var knappast ens då monopoliserad av läkarkåren.34 Hundra år senare
höll de sociala vetenskaperna och deras företrädare på att etablera sig inom det
svenska universitetsväsendet och, inte minst, inom styret av staten.35 Karin
Johannisson nämner också att medikaliseringen av folkhälsan vid denna tid
kom att kompletteras med, eller rentav efterträdas av, en tydlig ”sociologisering”.36 Paret Höjers verksamhet blir för mig en väg att spåra nya – och gamla –
sätt att koppla ihop hälsa och samhälle under de år då den svenska välfärdsstaten konstruerades.
Dessutom, menar jag, även om begreppet folkhälsa ofta laddades med etniska eller nationalistiska övertoner, är det inte självklart att gränserna för folket
måste dras kring en viss folkgrupp eller nationsbildning. En intressant fråga är i
vilken grad begreppet, i samband med den ökande internationaliseringen, kunde
öppnas upp mot vidare grupper av människor.
Folket kan vidare betraktas som mer eller mindre differentierat utifrån olika
faktorer, som exempelvis kön, klass, etnicitet, ålder och levnadsvanor. Vilken
betydelse, kan man fråga sig, tilldelade folkhälsoprojektets protagonister detta
slags kategoriseringar i förhållande till sådana dikotomier som mer självklart
kunde kopplas till folkhälsobegreppet: frisk–sjuk, normal–onormal, nyttig–
tärande etc.?37 Och i vilken grad räknade man med de enskilda individernas
hälsa som en viktig faktor, snarare än folkets sett som en organisk helhet?

32

Tydén, Från politik till praktik, s. 35; jfr Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 157; Johannisson, ”The
People’s Health”, s. 175 och även ex. Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Stockholm: Carlsson,
1991), s. 173–174.
33 Om begreppet medikalisering, se vidare Peter Conrad, ”Medicalization and Social Control”,
Annual Review of Sociology, vol. 18 (1992), s. 209–232.
34 Mary Poovey, Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864 (Chicago & London:
The University of Chicago Press, 1995).
35 Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens
formering 1830–1920 (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000), s. 256–
290.
36 Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 172.
37 Jfr Tydén, Från politik till praktik, s. 35.
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Detta slags frågor kommer att kopplas till paret Höjer och deras verksamhet.
Uppenbart är att den underförstådda mening som läggs i ”folket” har konsekvenser för hela folkhälsobegreppet.38

Hälsovård
En andra uppsättning av frågor kretsar kring vilka hälsovårdande metoder eller
teknologier som Signe och Axel Höjer förespråkade och försökte implementera.39 Med hälsovårdande menar jag helt enkelt åtgärder som syftar till att bevara,
återställa eller stärka ”hälsan”, oavsett exakt betydelse, hos individer och/eller
grupper av människor. Denna vida definition kan även inkludera hälsoupplysning och hälsopolitik.40 Min användning av hälsovård som samlande begrepp
ska skiljas från källornas bruk av termen. Undersökningen kommer att omfatta
en betydligt bredare samling åtgärder än de som specifikt betecknats som ”hälsovård” under den aktuella tidsperioden.41 Bara under det senaste århundradet
har en rad olika beteckningar använts för praktiker med syfte att stärka individers och befolkningars hälsa. Det rör sig om en hel flora av relaterade och
ibland mer eller mindre synonyma begrepp, som hygien, socialhygien, socialmedicin, preventiv medicin, profylax, förebyggande vård, folkhälsoarbete, hälsofrämjande, hälsopromotion och, ibland, just hälsovård. När man lämnar det
svenska språkområdet, vilket jag tidvis kommer att göra, växer antalet ytterligare.42
Inom detta vida hälsovårdande fält vill jag framför allt skilja mellan mer renodlad sjukdomsprevention och ett proaktivt hälsofrämjande, där hälsa ses som
något mer än bara frånvaro av sjukdom. Jag vill dock inte, vilket ibland görs,
förutsätta att hälsofrämjande nödvändigtvis hör ihop med en mer ”humanistisk” eller avmedikaliserad syn på hälsa.43 Som sociologen Deborah Lupton
påpekat kan de ortodoxa medikaliseringskritiker som uppmanar vanliga människor att engagera sig i egenvård och preventiv medicin och att själva sätta sig in
38 Kanske behöver folkhälsan inte ens sysselsätta sig med folket i egentlig mening. Enligt Roger
Qvarsell kom folkhälsobegreppet under mellankrigstiden allt oftare att användas i en överförd
betydelse. Folkhälsa kom därmed, menar Qvarsell, att beteckna mycket mer än medborgarnas
hälsa – det blev också en metafor för att tala om hälsan hos samhällets institutioner, kulturen och
demokratin. Qvarsell, ”‘Ett sunt folk i ett sunt samhälle’”, s. 76–77.
39 Teknologier ska här förstås i vid mening. Det kan handla om allt ifrån kvartslampor och vitaminpiller till institutioner som barnavårdscentraler eller program för heminspektioner. Jfr Nikolas
Rose, som definierar ”Technologies of health” som ”technical forms within which one seeks to
enact the business of curing sickness or producing health”. Nikolas Rose, ”Medicine, History and
the Present”, i Reassessing Foucault: Power, Medicine and the Body, red. Roy Porter och Colin Jones
(London: Routledge, 1994), s. 52.
40 Jfr Roger Qvarsell som pekar på hälsoupplysning, hälsovård/hygien, och hälsopolitik som tre
olika om än inte alltid åtskilda områden av förebyggande verksamhet. Qvarsell, ”‘Ett sunt folk i
ett sunt samhälle’”, s. 79.
41 Jfr Svenska Akademiens ordbok, uppslagord ”hälsovård”.
42 Några av dessa begrepp kommer att behandlas mer ingående i min fortsatta analys.
43 Jfr ex. Medin och Alexanderson, Begreppen hälsa och hälsofrämjande, s. 105–160.
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i medicinska frågor paradoxalt nog, ur ett foucauldianskt perspektiv, ses som
förespråkare för en mer långtgående kontroll av människors livsbetingelser:
Thus the move towards ’demedicalisation’ may be interpreted paradoxically
as a growing penetration of the clinical gaze into the everyday lives of citizens, including their emotional states, the nature of their interpersonal relationships, their management of ’stress’ and their ’lifestyle’ choices.44

De senaste decenniernas accelererande tal om hälsopromotion och hälsofrämjande kan kopplas till en utveckling där hälsa alltmer börjat betraktas som en
vara på marknaden. I vad den brittiske sociologen Nikolas Rose kallar det avancerat liberala samhället förväntas människor ha internaliserat ett risktänkande
som leder dem vidare i en växande djungel av hälsovårdsprodukter och hälsovårdsleverantörer.45 Detta risktänkande kan förmodas leda till ett ständigt ökat
behov av olika säkerhetsteknologier och en samtidig inflation av hälsobegreppet.46
Men risktänkandet kan spåras längre tillbaka. Sociologen David Armstrong
ser bakåt mot förra sekelskiftet i sin iakttagelse att sjukdomsmedicinen, som
koncentrerade sig på symtom och tecken som tillsammans utgjorde en patologi,
under 1900-talet kom att gradvis ersättas av ett nytt paradigm, övervakningsmedicinen, som förflyttat fokus från den patologiska kroppen till varje individ i
samhället. I denna process, som kan ses som en del i utvecklingen mot ett mer
allmänt risktänkande, har kategorierna hälsa och sjukdom lämnat plats för en
uppfattning där även hälsan i allt högre grad ses som ett risktillstånd. Det gamla
hygientänkandet har därmed blivit otillräckligt, och lämnat plats för strategier
som syftar till främjandet av alla människors hälsa, även de ännu till synes friska.47 Denna historisering av risktänkandet utgår från ett mer utpräglat inomme44 Deborah Lupton, ”Foucault and the Medicalisation Critique”, i Foucault, Health and Medicine,
red. Alan R. Petersen och Robin Bunton (London&New York: Routledge, 1997), s. 107.
45 Nikolas Rose, ”Government, Authority and Expertise in Advanced Liberalism”, Economy and
Society, vol. 22 (1993), s. 296.
46 Robert Castels, ”From Dangerousness to Risk”, i The Foucault Effect – Studies in Governmentality:
With Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault, red. Graham Burchell, Colin Gordon och
Peter Miller (Chicago: The University of Chicago Press, 1991), s. 281–298. För en diskussion om
hur Castels teorier skiljer sig från Anthony Giddens och Ulrich Becks teorier om risksamhället, se
Alan Petersen, ”Risk, Governance and the New Public Health”, i Foucault, Health and Medicine, s.
189–206.
47 David Armstrong, ”The Rise of Surveillance Medicine”, Sociology of Health & Illness, vol. 17
(1995). 1900-talets övervakningsmedicin skiljde sig enligt Armstrong från 1800-talets hygienrörelse genom att fokusera på risker som fysiska eller psykiska faktorer situerade i och mellan människors kroppar, snarare än placerade längre ut i den fysiska miljön, Armstrong, ”The Rise of Surveillance Medicine”, s. 401. Det bör observeras att Armstrong har ett ganska inommedicinskt
perspektiv och dessutom fokuserar ganska ensidigt på medicinens repressiva sidor. Armstrong
hänvisar till Foucault, men inte till några av de senare texter som framhäver maktens både frigörande och repressiva karaktär: inte ens Övervakning och straff, trots titeln och det centrala begreppet
”surveillance medicine”, och trots att hans beskrivning av Peckham Health Centre påminner
starkt om Foucaults bild av Panoptikon. Jfr Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse
(Lund: Arkiv, 1987).
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dicinskt perspektiv än min undersökning, men kan likväl kopplas till frågor om
vilken vikt Axel – och möjligen även Signe – Höjer lade vid övervakning och
utveckling över tid och i vilken mån de kom att öka sina ambitioner för hälsovården.
Hälsovårdande praktiker av olika slag kan ses som djupt inbäddade i vad Michel Foucault har definierat som ett komplex av biomakt.48 Foucault resonerar
kring två maktteknologier som i samband med kapitalismens framväxt kom att
avlösa, eller möjligen komplettera, den suveräna maktprincip som tidigare varit
rådande. Om den gamla suveräna furstemakten utövades genom rätten att ta liv
(och låta leva) baserades nyare styrelseformer enligt Foucault snarast på motsatsen, nämligen makten att främja liv (och låta dö).
Med Frankrike som exempel pekar Foucault på ett nytt slags disciplinära
teknologier, inriktade på att tukta, styra, bestraffa, övervaka och normalisera
individuella kroppar och deras beteende, som från slutet av 1600-talet att appliceras på människor med hjälp av institutioner som militärförläggningar, sinnessjukhus, fängelser och andra slags korrektionsanstalter. Under slutet av 1700talet etablerades ytterligare en ny form av maktteknologier, som i huvudsak
utgick från staten. Detta hängde enligt Foucault samman med nya krav på kostnadseffektivisering, rationalitet, synlighet och ökad produktivitet och med att de
styrande i olika europeiska länder på allvar började räkna med befolkningen
som en mätbar, reglerbar storhet och en potentiell resurs för staten. Målet för
dessa teknologier var inte i första hand att rätta in avvikande individer i ledet.
Det handlade i stället om att på ett mer övergripande plan skapa en optimal
befolkning. De styrande riktade därför in sig på att samla statistisk kunskap om
biologiska processer som födelse- och dödstal, medellivslängd, barnadödlighet,
sjuklighet, invaliditet och åldrande. Dessa processer försökte man sedan påverka genom olika typer av reglerande mekanismer som antogs ha effekt på massnivå, exempelvis miljöhygien, hälsovårdsupplysning och i förlängningen arbetsskydd, bidrag och olika slags försäkringssystem. Efterhand lades statistisk och
administrativ kunskap till grund för mer systematiska hälsovårdsprogram på
nationell basis.49
Denna utveckling var knappast unik för Frankrike. Sverige var, som Karin
Johannisson visat, närmast mönsterbildande inom befolkningsstatistiken. Redan
från 1700-talets början formulerades här storlagna, merkanitilistiskt motiverade
visioner om hur befolkningstillväxten skulle kunna stimuleras för att öka den
nationella produktionen och dra nytta av outnyttjade naturresurser. Dessa visioner avlöstes under andra halvan av 1700-talet av mer sammansatta resone48 Foucault introducerade sin teori om biomakt och biopolitik i en föreläsning våren 1976, och
utvecklade den i första bandet av Sexualitetens historia och ett par senare föreläsningsserier. Michel
Foucault, ”Society Must be Defended”: Lectures at the Collège de France, 1975–76 (London: Penguin,
2004), s. 239–263; Michel Foucault, The History of Sexuality: Volume 1, an Introduction (Harmondsworth: Penguin, 1990), s. 135–159; Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the
Collège de France, 1977–1978 (Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 2007).
49 Foucault, ”Society Must be Defended”, 240–250.
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mang som också räknade med individernas kvalitativa egenskaper som viktiga
för samhällsutvecklingen. Genom starten av Tabellverket 1748 var Sverige också tidigt ute med insamling av biostatistiska uppgifter. Vad statistiken visade
ledde i sin tur till sjukhusbyggen, organisering av fattigvård och hälsoupplysning.50
Det nya, ”biopolitiska” systemet av makt och kunskap växte enligt Foucault
fram parallellt med det disciplinära, utan att skjuta detta åt sidan.51 De olika
maktsystemen – eller biomaktsystemen – fungerade, och fungerar, snarare på
olika nivåer. Det ena, det disciplinära eller anatomopolitiska, inriktas på individer och deras kroppar, det andra, det biopolitiska, på människan som ras eller
art. Gemensamt för systemen är att de båda riktar in sig på normalisering, av
individer respektive befolkning. Särskilt tydligt blir detta på områden där starka
och divergerande intressen finns investerade i de båda maktsystemen. Den
medicinska vetenskapen och dess praktiker, förebyggande och terapeutiska,
belyser detta synnerligen väl, då de kan fungera som politiska teknologier möjliga att applicera på såväl den anatomopolitiska nivån – den enskilda kroppen –
som den biopolitiska – befolkningen.52
Distinktionen mellan biopolitiska och disciplinära teknologier hjälper mig att
skilja mellan olika typer av åtgärder som förespråkades av paret Höjer. Den
leder också vidare till frågor om vilket ansvar för välfärd och hälsa Höjers ville
lägga på staten respektive individen. För makt i Foucaults mening är alltid relationell, även om det inte nödvändigtvis handlar om jämlika relationer. Den är
inte något som ”innehas” av en makthavare, utan något som utövas i sociala
sammanhang.53 Utövandet av makt har dessutom i det moderna samhället blivit
allt mer intrikat, liksom tänkandet kring maktutövning. Jag återkommer till detta
i en senare diskussion kring expertis och governmentality.

Befolkningsfrågans transformationer
Som min diskussion kring biomakt redan antytt kan folkhälsoprojektet svårligen
kopplas bort från de befolkningspolitiska diskussioner som fördes i paret Höjers samtid och som även de själva var involverade i. Det föranleder mig också
att fråga huruvida människors personliga hälsa i paret Höjers folkhälsoideologi
50

Johannisson, Det mätbara samhället, s. 96–107; Johannisson, ”The People’s Health”, s. 166–168.
Foucault, ”Society Must be Defended”, 240–250. I ett senare föredrag talade Foucault i stället om
det moderna samhällets maktstruktur som en triangel, vars sidor utgörs av suveränitet, disciplin
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främst betraktades som ett led i skapandet av en stark, produktiv, befolkning,
eller om den betraktades som ett mål i sig. Denna distinktion kan med fördel
knytas till historikern Ann-Sofie Ohlanders uppdelning mellan befolkningspolitik och socialpolitik, där socialpolitiken i analytiska termer definieras som en
politik som syftar till att direkt främja de individer den inriktar sig på. Befolkningspolitik å andra sidan betecknar en politik som primärt syftar till att modifiera befolkningens storlek och/eller kvalitet. Det handlar alltså om primära syften.
Att många statliga och kommunala åtgärder utifrån sina effekter kan bedömas
som lyckade ur både befolknings- och socialpolitisk synvinkel är en annan sak.
Det är också märkbart hur många åtgärder med befolkningspolititiskt ursprung
i efterhand har legitimerats utifrån de sociala förbättringar de medfört.54 När jag
frågar mig vilka avvägningar Axel respektive Signe Höjer gjorde mellan befolkningspolitik och socialpolitik i dessa betydelser, blir det även aktuellt att se i
vilken mån de förespråkade eugeniska åtgärder för att uppnå mål som folkhälsa
eller samhällsnytta. Genom att undersöka Signe Höjers aktivitet inom 1941 års
befolkningsutredning och hennes parallella försök att definiera en socialdemokratisk familjepolitik vill jag också kasta nytt ljus på familjepolitikens förhållande
till befolkningspolitiken.55
Jag utgår ifrån att befolkningen problematiserats i olika sociala sammanhang
och att förändringar över tid, både vad gäller problemformulering och förespråkade åtgärder, kan återspeglas i paret Höjers verksamhet. Befolkningsfrågan
som den uttryckts i Sverige har hittills huvudsakligen studerats med utgångspunkt i debatten kring Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan, det sena
1930-talets befolkningskommission och 1941 års befolkningsutredning. Befolkningsfrågans rötter i 1700-talet har också tagits upp till behandling, liksom även
sekelskiftets nymalthusianism, men perioderna före och efter 1930–40-talet är
mer fragmentariskt utforskade.56 Inte heller jag gör anspråk på att belysa befolkningsfrågan i sin helhet. Däremot menar jag att mitt perspektiv gör det
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Ann-Sofie Kälvemark [senare Ohlander], More Children of Better Quality? Aspects on Swedish Population Policy in the 1930s (Uppsala: Uppsala universitet, 1980), särskilt s. 18–25.
55 Befolkningspolitikens glidning in i vad som kom att definieras som familjepolitik har berörts av
Ann-Sofie Ohlander och sociologen Åsa Lundqvist. Ohlander menar att begreppet familjepolitik
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kommer att ifrågasätta i kap. 2:5. Ann-Sofie Ohlander, ”Det osynliga barnet? Kampen om den
socialdemokratiska familjepolitiken”, i Socialdemokratins samhälle: SAP och Sverige under 100 år, red.
Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark (Stockholm: Tiden, 1989), s. 172. Lundqvist påpekar
att ordet förekom i riksdagsdebatter redan under 1930-talet, men då utan att syfta på ett särskilt
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56 Ett standardverk är fortfarande Ann-Katrin Hatjes avhandling om 1930- och 40-talens befolkningspolitik från 1974, se Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden. Se även Yvonne Hirdman, Att lägga
livet tillrätta: Studier i svensk folkhemspolitik (1989; Stockholm: Carlssons, 2000); Tydén, Från politik
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möjligt att tydliggöra kopplingar mellan 1920-talets komplexa syn på befolkningsfrågan, befolkningsfrågan som den uttrycktes under 1930- och 40-tal, och
de delvis annorlunda grepp som togs om frågan när den fördes upp på internationell nivå.

Forskning kring välfärdsstatens hälsovårdsstrategier
Hur olika forskare daterat det svenska folkhälsoprojektet varierar beroende på
definitioner och utgångspunkter. Roger Qvarsell spårar en läkarledd hälsoupplysning, främst i bokform, åtminstone tillbaka till 1700-talet, men understryker
samtidigt att viktiga förändringar skedde i och med bakteriologins och hygienismens genombrott i slutet av 1800-talet, och att en ny viktig förändring skedde under mellankrigstiden, då folkhälsan blev en alltmer politiserad fråga.57
Sekelskiftets hygienrörelse har behandlats närmre av sociologen Eva Palmblad,
som utgår från begrepp som social kontroll, medikalisering–hygienisering och
professionalisering, och särskilt pekar på läkarnas framträdande roll i kampen
mot degeneration och för ett samhälle upplyst av vetenskapen.58 Den tidiga
socialdemokratiska epokens preventiva folkhälsoprogram har getts en bred
historisk belysning av Karin Johannisson i essän ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, där hon hävdar att begreppet folkhälsa
kom att institutionaliseras i och med det svenska folkhemmets välfärdbygge
från 1930-talet och framåt.59 Hon spårar rötterna till det hon kallar folkhälsoprojektet till sekelskiftets socialhygieniska rörelse, och pekar på att socialhygienen inriktade sig på att utrota smittsamma och livsstilsrelaterade sjukdomar
genom uppfostran och hygieninsatser på individ- och samhällsnivå, och utrota
ärftliga sjukdomar med hjälp av rashygien. Socialhygienen ville övervaka människors beteende och syftade till att i längden åstadkomma beteendeförändringar.
Hälsoregler blev moralregler och hygientänkandet överfördes på ständigt nya
områden samtidigt som det trängde allt längre in i människors vardagsliv och
privatliv. Johannisson menar att tonläget skärptes under 1920-talet, men att
man under de följande decennierna, i och med socialmedicinens institutionalisering i Sverige, kan se en gradvis övergång från ”traditionell, maktorienterad
socialhygien” till ett mjukare och mer helhetsinriktat perspektiv, representerat
av unga radikala medicinare som Gunnar Inghe och Gustav Jonsson, som hellre
talade om miljö, livschanser och socialt arv än om mindervärdighet och biologiskt arv.60
En något annorlunda utveckling tecknas av pedagogen Ulf Olsson, som genom att studera ett antal statliga utredningar från mitten av 1930-talet och
framåt tycker sig kunna hävda att folkhälsodiskursen från och med andra
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världskrigets slut blev alltmer ensidigt fokuserad på de rent medicinska aspekterna av förebyggande vård. Hans empiriska underlag är dock, menar jag, för
litet för att motivera detta slags generella slutsatser, och det särskilt eftersom
han bortser från texternas olika syften och de aktörer som står bakom dem.61
Ett mer kvalificerat försök att bedöma synen på folkhälsa i ett 1900talsperspektiv har gjorts av historikern Signild Vallgårda, som jämfört svensk
och dansk folkhälsopropaganda och hälsovårdslagstiftning från 1930 till åren
kring millennieskiftet.62 Hon fokuserar på flera aspekter av hälsovården som
också intresserar mig, bland annat på expertisens roll och avvägningar mellan
statligt och individuellt ansvar. Genom att Vallgårda tydligare än Olsson sätter
in olika yttranden i deras sammanhang visar hon också mer övertygande på
förändringar över tid. Vallgårda noterar bland annat att den enskildes plikt att
främja samhällets gemensamma intressen framhävdes påtagligt ofta i 1940-talets
svenska hälsovårdspropaganda, och inte minst av just Axel Höjer, medan den i
slutet av 1900-talet huvudsakligen inriktade sig på att skapa goda liv för medborgarna.63 Genom spridningen i källmaterialet blir det ändå inte helt klart om
förändringar över tid i första hand berodde på att nya generationer av hälsovårdspolitiker och debattörer tog över scenen, eller om det handlade om mer
genomgripande diskursförändringar. Vallgårda gör också ett stort hopp i tiden
mellan 1950 och 1970. Genom att följa just Axel och Signe Höjer under en
längre tid, och alltså undersöka hur ett par enskilda aktörer präglade och präglades av ändrade diskurser, kan jag spåra kontinuitet och förändring på ett annat
sätt.
En undersökning av folkhälsan som projekt måste också, menar jag, ta hänsyn till diskussioner kring hälso- och sjukvårdssystemens utveckling. Hälso- och
sjukvården var en central struktur – om än inte den enda – inom vilken olika

61 Olsson bygger sitt påstående på jämförelser mellan å ena sidan några rapporter som arbetats
fram inom Befolkningskommissionen och 1941 års befolkningsutredning, å andra sidan Höjerkommissionens utredning om den öppna läkarvården, som publicerades 1948 och hade i uppdrag
att utreda just läkarvården, men bortser i stort sett från det faktum att utredningarna är skrivna i
specifika sammanhang, i syfte att utreda olika frågor. Att Olsson bortser från enskilda aktörer och
undviker att nämna några namn bidrar knappast till att göra hans resultat mer generaliserbara. Ulf
Olsson, Folkhälsa som pedagogiskt projekt: Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar (Uppsala: Uppsala universitet, 1997), s. 74–84. Olsson har även gett ut en senare, bearbetad version av
avhandlingen, se Olsson, Ulf, Drömmen om den hälsosamma medborgaren: Folkuppfostran och hälsoupplysning i folkhemmet (Stockholm: Carlsson, 1999).
62 Liksom Olsson använder sig Vallgårda av ett genomgående governmentalityperspektiv, och
framhåller med hänvisning till Michel Foucault och Nikolas Rose att governmentality syftar på
styrningsrationaliteter och därmed former av maktutövning som både begränsar och frigör.
Vallgårda, Folkesundhed som politik, s. 13–18; jfr Olsson, Folkhälsa som pedagogiskt projekt, s. 39–43.
Även historikern Jenny Björkman har hämtat inspiration från den sene Foucault i sin avhandling
om svensk tvångsvårdslagstiftning 1850–1970, även om hon undviker begreppen governmentality
och biopolitik för att istället tala om civilisering–disciplinering, medikalisering och hygienisering.
Björkman, Vård för samhällets bästa, s. 199–240. Johannisson och Palmblad hänvisar också till
Foucault, dock främst de delar av hans produktion som fokuserar på disciplin och social kontroll.
63 Vallgårda, Folkesundhed som politik, s. 28–55, 263–264.
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hälsovårdsteknologier kunde inrymmas, och Axel Höjer var starkt engagerad i
frågan om vårdsystemets organisation.
Utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvårdens organisation har skildrats på olika sätt. Sociologen Rolf Å. Gustafsson har hävdat att den moderna
offentliga vården i allt väsentligt organiserades redan i slutet av 1800-talet, medan 1900-talet mest inneburit en stor kvantitativ expansion av slutenvården.
Detta ”traditionernas ok”, den 1800-talsmässiga organisationsmodellen, har
skapat problem sedan nya sjukdomspanoraman och ny kunskap kommit in i
bilden.64 Historiska studier visar dock att denna bild bör nyanseras. Gustafsson
har kritiserats av Roger Qvarsell, som menar att den kraftiga expansionen måste
ses som ett resultat av vårdens förändrade roll i samhället. Fler blir gamla och
behöver vård och omsorg, kvinnors ändrade roll på arbetsmarknaden har gjort
att fler gamla och sjuka måste vårdas på institutioner och den medicinska utvecklingen har skapat nya möjligheter till behandling, vilket dels ökar efterfrågan, dels gör att fler överlever men då i behov av livslång vård. Politiska idéer
om att skapa ett samhälle som är dels rationellt och produktivt, dels demokratiskt och jämlikt, har också spelat in, tillägger Qvarsell.65
Men man kan också fråga sig hur stor enighet som egentligen rått kring slutenvårdens dominans. I antologin The Shaping of the Swedish Health System, publicerad redan 1980, ges en mer flerfasetterad bild av det svenska hälso- och sjukvårdssystemets utveckling. Här understryks att händelseförloppet knappast varit
utan konflikter och att mycket olika uppfattningar ofta stått emot varandra.
Axel Höjer återkommer i flera artiklar som en viktig aktör, i övergången från ett
frivilligt till ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem och i den debatt som bröt ut
i slutet av 1940-talet sedan Höjerkommissionen släppt sin rapport om den öppna vårdens framtida organisation och läkarkårens anställningsförhållanden.66
Såväl här som i andra samtida och senare texter framhålls Höjerrapporten som
på flera sätt banbrytande och med stor betydelse för hur den svenska hälso- och
sjukvården kom att reformeras från 1960-talet och framåt.67 Rapporten har
också diskuterats i samband med frågor om läkarkårens professionalisering och
dess konfrontationer med staten eller andra yrkes- och intressegrupper.68 Alter-
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nativt har den tagits upp i en större diskussion kring de politiska institutionernas betydelse för den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling.69
Denna studie kommer att närma sig Axel Höjers visioner om hälso- och
sjukvårdens expansion som en del av hans (och Signes) folkhälsoideologi, men
också i det som definierats som ett mer övergripande folkhälsoprojekt. Jag
kommer också att undersöka närmre vad kärnan i konflikten mellan Axel Höjer
och den organiserade läkarkåren bestod i.

Aspekter av expertis
Å ena sidan är jag alltså intresserad av hur Signe och Axel Höjer formulerade en
folkhälsoideologi. Å andra sidan är jag intresserad av hur de försökte få denna
ideologi omsatt i praxis. Jag utgår ifrån att detta krävde att de kunde hävda sig
som experter, med anspråk på specifik kunskap. För att förstå experternas roll i
välfärdsstatens uppbyggnad krävs, menar jag, en inklusiv definition av begreppet expertis. Nikolas Rose använder termen expertis för att referera till ”a particular kind of social authority, characteristically deployed around problems,
exercising a certain diagnostic gaze, grounded in a claim to truth, asserting
technical efficacy, and avowing humane ethical virtues”.70 Sociologen Zygmunt
Bauman är inne på ett snarlikt spår i sin definition av expertisen som en specifikt modern form av auktoritet:
Det grundläggande hos expertisen är antagandet att det krävs en viss kunskap
för att göra saker på rätt sätt, att denna kunskap är ojämnt fördelad, att vissa
personer har mer av den än andra, att de som har den borde ha beslutanderätten över hur saker görs, och att denna beslutanderätt lägger på dem ett ansvar för hur saker görs. I själva verket anses inte detta ansvar ligga hos experterna, utan i det kunnande de företräder. […] För dem som inte har knowhow, innebär ansvarsfullt handlande att följa experternas råd. I denna process
upplöser sig det personliga ansvaret i den abstrakta auktoritet som ligger i
tekniskt knowhow.71

Detta, menar jag, är användbara utgångspunkter. När jag talar om experter talar
jag alltså om personer som antas besitta en mer eller mindre exklusiv kunskap
om hur olika sociala problem bör lösas. Expertisen betecknar alltså på samma gång
kunskap om hur saker ska göras och de personer som företräder denna kunskap.
När Nikolas Rose talar om expertis utgår han från Michel Foucaults tankar
om modern maktutövning som ”a ’conduct of conducts’ and a management of
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possibilities”.72 För att fånga in olika aspekter av det moderna samhällets styrelseskick använde sig den sene Foucault gärna av sitt eget uttryck gouvernmentalité.73
En av hans huvudtankar var att ju mer styret inriktas på befolkningen som
storhet, desto mer måste det förlita sig på ett växande antal självreglerade teknologier, där människor med hjälp av olika normaliserande kunskapssystem
formas som subjekt och styr sig själva i den riktning som uppfattas som önskvärd – av de styrande och i förlängningen också av de styrda.74 Det behövde
dock inte innebära att tekniker för mer direkt disciplinering spelat ut sin roll.
Under ett seminarium något år före sin död beskrev Foucault governmentality
som kontaktpunkten mellan maktteknologier (teknologier för att styra över
andra människor) och självteknologier (teknologier för att forma den egna
kroppen, de egna tankarna och det egna beteendet i syfte att uppnå mål som
lycka, visdom eller perfektion).75
Foucaults efterföljare talar gärna om moderna, demokratiskt styrda samhällen som präglade av en liberal rationalitet. Liberalismen betraktas här som ett
betydligt vidare fenomen än den politiska åskådning som betecknar sig själv
som liberal.76 Liberal maktutövning är, som sociologen Thomas Osborne påpekar, till synes paradoxal eftersom ett av dess uttalade mål är att begränsa den
statliga makten. Den är alltså samtidigt angelägen om att kontrollera befolkningen och ge den dess frihet. Detta kan också uttryckas som att det liberala
styret måste räkna med individernas frihet, inte nödvändigtvis som en resurs
men som en ofrånkomlig förutsättning.77 Att de styrande måste avsäga sig direkt kontroll, för att i stället försöka få människor att frivilligt bete sig ”rätt”, är
helt enkelt en praktisk nödvändighet. Ju mer styrets ambitioner växer, desto
72 Michel Foucault, ”The Subject and Power”, i Essential works of Foucault, 1954–1984: Vol. 3,
Power, s. 340–342, cit. s. 341, jfr ex. Nikolas Rose, Powers of Freedom: Reframing Political Thought
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), Nikolas Rose och Peter Miller, ”Political Power
beyond the State: Problematics of Government”, The British Journal of Sociology, vol. 43 (1992),
Rose, ”Government, Authority and Expertise”.
73 Foucault, ”Governmentality”, s. 219–220. Begreppet gouvernmentalité var uppenbarligen något av
en lek med ord – frågan är bara vilka. Jakob Kihlberg hävdar i samband med sin och Leif Dahlbergs översättning av ett par av Foucaults senare seminarier om biopolitik och liberalism, att
gouvernmentalité i första hand bör utläsas som en sammansättning av det franska adjektivet gouvernmental och suffixet -ité. I så fall leder det fel att, som ofta gjorts, översätta ordet med exempelvis
”regementalitet” eller ”styrningsmentalitet”, och därmed antyda att Foucault syftade på en viss
”mentalitet” – ett begrepp som han själv ofta tog aktivt avstånd ifrån. Jakob Kihlberg, ”Liberalismen är en naturalism”, Fronesis (2006), nr 22-23, s. 55.
74 Foucault, ”The Subject and Power”, s. 340–342, cit. s. 341.
75 Michel Foucault, ”Technologies of the Self”, i Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, red. Luther H. Martin, Patrick H. Hutton och Huck Gutman (Amherst: The University of
Massachussetts Press, 1988), s. 18–19
76 Rose och Miller, ”Political Power beyond the State”, s. 175–176. Se även t. ex. The Foucault
Effect – Studies in Governmentality; Foucault: Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik:
Texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, medicinsk sociologi, feminism och bio-politik, red. Kenneth Petersson och Kenneth Hultqvist (Stockholm: HLS, 1995).
77 Thomas Osborne, ”Of Health and Statecraft”, i Foucault, Health and Medicine, s. 175. Se även
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mer omöjligt blir projektet att på egen hand behärska den kunskap som krävs
för att kontrollera ett alltmer komplext samhälle. Stora delar av maktinstrumenten måste därför förläggas utanför den politiskt tillsatta makten. Och här kommer expertisen in. Makten delegeras ut i nya praktiker, formade i allians mellan
politiska och andra typer av auktoriteter. I dessa praktiker spelar kunskap och
experter centrala roller. Eller som Nikolas Rose och Peter Miller uttrycker det:
Central to the possibility of modern forms of government, we argue, are the
associations formed between entities constituted as ’political’ and the projects, plans and practices of those authorities – economic, legal, spiritual,
medical, technical – who endeavour to administer the lives of others in the
light of conceptions of what is good, healthy, normal, virtuous, efficient or
profitable. Knowledge is thus central to these activities of government and to
the very formation of its objects, for government is a domain of cognition,
calculation, experimentation and evaluation. And, we argue, government is
intrinsically linked to the activities of expertise, whose role is not one of
weaving an all-pervasive web of ’social control’, but of enacting assorted attempts at the calculated administration of diverse aspects of conduct through
countless, often competing, local tactics of education, persuasion, inducement, management, incitement, motivation and encouragement.78

Detta komplex av auktoritet och expertis har förstås skiftat i utseende under
den moderna epoken.79 Man måste också, menar jag, räkna med att utvecklingen sett olika ut i olika länder och knappast heller varit linjär. Även om Signe
och Axel Höjers respektive expertroller ligger i centrum för denna undersökning, kan de också hjälpa till att belysa några mer generella aspekter av experternas roll i den svenska välfärdsstatens etablering.

Den svenska välfärdsstaten och dess expertis
Att studera Signe och Axel Höjer som en del av den expertis som hjälpte till att
bygga upp den svenska välfärdsstaten kräver först av allt en närmre precisering
av begreppet välfärdsstat, och då särskilt i dess svenska betydelse. Välfärdsstaten har under senare år behandlats ur många olika synvinklar – politiskt, organisatoriskt, ideologiskt – och definitionerna av vad som egentligen konstituerar en
välfärdsstat går delvis isär.80 Gøsta Esping-Andersens uppdelning mellan ”liberala” välfärdsregimer (med begränsade, behovsprövade statliga säkerhetssystem
och stor privat välfärdssektor: exempelvis USA), konservativa eller ”korporativistiska” (som vill bevara klasskillnaderna och lägger störst ansvar på kyrka och
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Rose och Miller, ”Political Power beyond the State”, s. 175.
Jfr Rose, ”Government, Authority and Expertise”, s. 292–293.
80 Vissa författare ser utvecklade socialförsäkringssystem som centrala i en välfärdsstat, medan
andra hellre vill framhålla förekomsten av statligt kontrollerad social service. En del pekar på
välfärdsstatens utjämnande komponenter, medan åter andra understryker de institutionella aspekterna och graden av statlig inblandning. Sven E. Olsson [nu Hort], Social Policy and Welfare State in
Sweden (Lund: Arkiv förlag, 1993), s. 15–19.
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familj: här tas katolska länder som Italien och Tyskland som exempel) och slutligen ”socialdemokratiska” regimer (som antas kombinera liberalism och socialism på ett unikt vis, och förespråka universalistiska rättigheter, jämlikhet och
hög minimistandard: här räknar Esping-Andersen endast in de skandinaviska
länderna) har blivit inflytelserik. Men den har också kritiserats från olika håll,
bland annat för att den saknar genusperspektiv, överdriver socialdemokratins
insatser och bortser från den historiska utvecklingen genom att fokusera på den
”fullt utvecklade” välfärdsstaten.81 Många forskare menar ändå att det går att
urskilja en nordisk, skandinavisk eller mer specifikt svensk välfärdsmodell, som
bland annat antas innefatta en stor offentlig sektor, en i huvudsak skattefinansierad samhällsservice, en tro på universella lösningar hellre än behovsprövade,
kvinnornas relativt starka ställning, ett institutionaliserat samarbete mellan regering, fack och arbetsgivare och ett relativt starkt inflytande från den socialdemokratiska arbetarrörelsen.82
Tydligt är dock att en historisk dimension måste in. Vissa författare drar helt
enkelt en gräns i tiden och sätter likhetstecken mellan välfärdsstaten och det
svenska samhället efter andra världskrigets slut, den tid då de generella välfärdssystemen började realiseras i större skala.83 Ser man mer till de idéer som låg
bakom byggandet av den svenska välfärdsstaten är det i stället vanligt att framhålla tiden kring socialdemokratins maktövertagande i början av 1930-talet som
en brytpunkt. Till exempel brukar Per Albin Hanssons så kallade folkhemstal
1928 hållas fram här.84 Andra forskare vill hellre betona välfärdsprojektets partiöverskridande aspekter och dess rötter bakåt i tiden, inte minst till sekelskiftets
socialliberalism, vars socialpolitiska credo gick ut på att genom olika åtgärder få
människor att själva styra in sina liv på ”rätt” väg.85
Vilken terminologi man än väljer är det dock tydligt att det som kommit att
kallas välfärdspolitik har utvecklats i olika stadier. Niels Finn Christiansen och
Pirjo Markkola delar in välfärdssystemens utveckling i de nordiska länderna i en
period före 1920, då fattigvård och filantropi dominerade, en andra period mellan 1920 och 1950 då de sociala rättigheterna utökades till alla medborgare och
klasskillnaderna började jämnas ut, och den ”guldålder” mellan 1950- och 1980tal, då de universalistiska principerna verkligen slog igenom och då termen väl81 Niels Finn Christiansen och Pirjo Markkola, ”Introduction”, i The Nordic Model of Welfare: A
Historical Reappraisal, red. Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling och Per Haave
(Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006), s. 12–14, jfr Gøsta Esping-Andersen, The Three
Worlds of Welfare Capitalism (Cambridge: Polity, 1990).
82 Christiansen och Markkola, ”Introduction”, s. 11–12. Jfr Tydén, Från politik till praktik, s. 76–
83; Per Thullberg och Kjell Östberg, ”Inledning”, i Den svenska modellen, red. Per Thullberg och
Kjell Östberg (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 5–9.
83 Se ex. Stig Hadenius, Modern svensk politisk historia: Konflikt och samförstånd (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2003).
84 Folkhemsmetaforen hade dock använts även tidigare, oftast i konservativa sammanhang. Unghögern började redan efter unionsupplösningen tala om ”folkhemmet” som en föreställd nationell gemenskap. Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 256.
85 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 256–57.
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färdsstat också blev mer allmänt spridd, samt en fjärde period, då nya, externa
och interna, utmaningar lett till vissa modifieringar av välfärdssystemen.86 Med
andra ord tog den andra och tredje periodens välfärdsstat ett större och tydligare ansvar för samhällsutvecklingen i sin helhet än den socialliberala staten hade
gjort.
Mer generellt kan välfärdsstaten betraktas som ett alternativ till tidigare sätt
att organisera den liberala makten, vilka nu uppfattades som otillräckliga för att
lösa de sociala problem som kopplades ihop med fortskridande urbanisering
och industrialisering. Samtidigt som välfärdsstaten syftade till att garantera såväl
individens som näringslivets frihet, skapade den en rad teknologier vars mål var
att ”återuppfinna” den solidaritet och gemenskap som antogs ha gått förlorad
med modernitetens insteg. Såväl medborgarna som den ekonomiska sfären
skulle med hjälp av dessa teknologier socialiseras in i ett kollektivistiskt säkerhetstänkande. Nikolas Rose håller fram socialförsäkringssystem och socialt
arbete som två ytterligheter bland dessa nya teknologier – den ena inkluderande
och solidarisk, den andra individualiserande och skuldbeläggande.87
Mycket av den forskning som gjorts om den svenska välfärdsstaten fokuserar på detta slags ytterligheter. Historikern Klas Åmark identifierar två genomgående teman i nyare välfärdsstatshistorisk forskning i Norden: det ena utforskar trygghetssystemens historia, det andra de tvångsmekanismer som finns
inbyggda i samma system.88 På ett liknande sätt urskiljer Urban Lundberg och
Mattias Tydén två huvudlinjer i historiografin kring den svenska välfärdsstaten.
Den ena, ”traditionella” riktningen skildrar välfärdsstatens tillväxt som en framgångssaga, där ”parlamentarisk demokrati och socialdemokratisk välfärdspolitik
lyft medborgaren ur Fattigsveriges armod.” Företrädarna för det andra, ”kritiska” eller ”konstitutionella”, perspektiv som blev framträdande under 1980- och
90-talen, vill i stället framhäva att samma process verkat inskränkande på människors fundamentala rättigheter.89 Båda dessa typer av historieskrivning lider
dock enligt Lundberg och Tydén av att vara alltför reduktionistiska och normativa. Själva förespråkar de en tredje, ”kontextualistisk” väg, där man försöker
hålla sig så neutral som möjligt, sätta in förflutna händelser i deras historiska
sammanhang och bejaka det faktum att historiska skeenden ofta är fulla av
86

Christiansen och Markkola, ”Introduction”, s. 15–28. Jfr ex. Roddy Nilsson, Kontroll, makt och
omsorg: Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780–1940 (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 12; Eric
S. Einhorn och John Logue, Modern Welfare States: Scandinavian Politics and Policy in the Global Age
(Westport & London: Praeger, 2003), s. 193–198; Björkman, Vård för samhällets bästa, s. 20.
87 Rose, ”Government, Authority and Expertise”, s. 293
88 Klas Åmark, ”Trygghet och tvång – två teman i aktuell nordisk välfärdsstatshistorisk forskning”, Arkiv: för studier i arbetarrörelsens historia (2004), nr 91, s. 1–18.
89 Urban Lundberg och Mattias Tydén, ”Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historieskrivning”, i Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal, red. Marika Hedin (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007), s. 17–39. Axel Höjers bror Karl Johan Höjer räknas
genom sin lärobok Svensk socialpolitisk historia in i den demokratiska–traditionella skolan, liksom
Åke Elmér, Walter Korpi och Gøsta Esping-Andersen. Bland kritikerna–konstitutionalisterna
nämns debattörer och forskare som Vilhelm Moberg, Gustaf Petrén, Maciej Zaremba, Anders
Isaksson, Assar Lindbeck och Lars Trägårdh.
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motsägelser. Kännetecknande för kontextualisterna är också att de undviker
”stora berättelser” och gör jämförelser i tid och rum.90
Jag identifierar mig på flera sätt med denna tredje position, även om jag ställer mig tvivlande till möjligheten att som historiker förhålla sig helt neutral till
sitt material. Inte heller en syn på välfärdsstaten som motsägelsefull är neutral,
även om den kan knytas mer eller mindre explicit till olika sätt att se på samhället och dess styrning. Min bedömning är dock att den passar väl ihop med en
syn på makt som potentiellt både frigörande och begränsande, både produktiv
och restriktiv, som jag ansluter mig till.91 Jag vill också poängtera att jag räknar
med välfärdsstatens framväxt som en process, där den institutionaliserade välfärdsstaten föregicks av välfärdspolitiska aktiviteter. Ett syfte med att följa paret
Höjer ända från första världskrigets slut och framåt är också att undersöka om
idéer som gjordes till allmängods under socialdemokratins långa period vid
makten hade sitt ursprung längre bakåt i tiden.
Att det ansvar staten tilldelas har varierat mycket mellan olika länder står
klart. I Sverige innebar välfärdsstatens etablering en stark tillväxt av den offentliga sektorn. Liksom i andra välfärdsstater knöts också ett antal experter, som
genom sin kunskap kunde legitimera nya sätt att organisera det sociala, närmare
maktens centrum. Men statsapparatens tillväxt behöver inte betyda att makten i
alla avseenden centraliserades. Jag antar att även den svenska välfärdsstaten
också kan betraktas som en sambandscentral för vidsträckta nätverk av understatliga och utomstatliga instanser, som samverkade med de människor som
tillsammans utgjorde befolkningen. 92
De roller experterna spelat kan också antas ha varierat mellan olika välfärdsstater. Det svenska kommittéväsendet har traditionellt lyfts fram som en struktur som sammanfört politiker och forskare och bidragit till konsensus och samförståndsanda.93 Forskare har också pekat på att svenska experters ovanligt
goda tillgång till den politiska apparaten stärktes genom den socialdemokratiska
regimens tilltro till expertis i sina rationaliseringssträvanden.94 Men vad innebar
90 Lundberg och Tydén, ”Stat och individ”, s. 17–39. Författarna ser Jenny Björkmans avhandling
om tvångsvård (Björkman, Vård för samhällets bästa) och Yvonne Hirdmans studie av socialdemokratins utopiska aspekter (Hirdman, Att lägga livet tillrätta) som lyckade försök att spegla välfärdsstatens paradoxer, även om Hirdmans bok ofta åberopats för att ensidigt kritisera välfärdsstatens
repressiva sidor.
91 Jfr Signild Vallgårda, som i sin tur hänvisar till Michel Foucault och Nikolas Rose. Vallgårda,
Folkesundhed som politik, s. 13–18.
92 Jfr Rose, ”Government, Authority and Expertise”, s. 285, 292–94.
93 Jan Johansson, Det statliga kommittéväsendet: Kunskap, kontroll, konsensus (Stockholm: Stockholms
universitet, 1992), s. 9–13; Thullberg och Östberg, ”Inledning”, s. 5. En äldrehistorisk tradition
har gärna spårat den svenska ”samarbetstraditionen” hundratals år bakåt i tiden, gärna ända till
medeltiden. Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 (Stockholm: Atlas, 2001), s. 383–384.
94 Dorothy Porter, ”Eugenics and the Sterilization Debate in Sweden and Britain before World
War II”, Scandinavian Journal of History, vol. 24 (1999), s. 145–162; Ron Eyerman, Between Culture
and Politics: Intellectuals in Modern Society (Oxford: Polity Press, 1994), s. 150–160; Christiansen och
Markkola, ”Introduction”, s. 20.
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det egentligen att experterna hade tillgång till staten (och att staten hade tillgång
till dem)? Vilka personer utsågs till experter och vilka roller hade de möjlighet
att spela? Och präglades beslutsprocesserna verkligen av den konsensus som
målades upp som ideal? Den ofta åberopade svenska ”samförståndsandan” kan
ifrågasättas som en historisk konstruktion.95 Och även om Sverige präglades
mindre av klassmotsättningar än exempelvis Storbritannien betyder det inte att
expertisen var frikopplad från särintressen. Expertisen kan knappast förutsättas
ha varit så neutral som den utgav sig själv för att vara.
Debatten kring Yvonne Hirdmans uppmärksammade bok Att lägga livet tillrätta i början av 1990-talet kan illustrera nödvändigheten av att nyansera diskussionen kring experternas roll, och undersöka olika aspekter av expertis i uppbyggnaden av den svenska, socialdemokratiskt dominerade välfärdsstaten. I
boken, som publicerades 1989 som en del av den statliga Maktutredningen,
lyfte Hirdman fram ”sociala ingenjörer” som Alva och Gunnar Myrdal som
drivande i det socialdemokratiska reformtänkandet under 1930- och 40-talet.
Genom att anvisa människor hur de skulle organisera ”det lilla livet” – hem,
familj, sexualitet – efter rationella principer mutade dessa samhällsvetenskapliga
experter in nya maktarenor samtidigt som de etablerade en rad utopiska ideal.
Att staten, via den samhällsvetenskapliga expertisen, gjorde anspråk på makt
över människors privatliv skapade enligt Hirdman en rad problem ur demokratisk synvinkel.96 Hirdman bemöttes av bland andra Ann-Sofie Ohlander och
statsvetaren Bo Rothstein. Ohlander ifrågasatte Hirdmans val av makarna Myrdal som idealtypiska folkhemsideologer och menade att de mer kontrollbetonade delarna av paret Myrdals befolkningspolitiska tänkande snarare hörde hemma i en tidigare epok. Det verkligt nya som började hända från och med 1930talet var enligt Ohlander snarare att en form av socialpolitik som satte mödrars
och barns välfärd före de befolkningspolitiska argumenten, och som tidigare
främst framförts av liberala och socialdemokratiska kvinnor, började slå igenom
i politiken.97 Bo Rothstein hävdade att den tidiga socialdemokratiska välfärdspolitiken i praktiken knappt alls präglades av makarna Myrdal och den paternalistiska naturalinje de förespråkade. Avgörande enligt Rothstein var i stället socialminister Gustav Möllers linje, som gick ut på att ersätta den stigmatiserande
fattigvården med ett generellt rättighetssystem.98
Kritiken är värd att beakta. Men Bo Rothsteins ensidiga framhävande av
Gustav Möller som ”den man som bestämde var det socialpolitiska skåpet skul95

Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, s. 383–385.
Hirdman, Att lägga livet tillrätta, cit. s. 10. Hirdmans teser kom sedan att populariseras och drivas
till sin spets av välfärdskritiska nyliberaler, vilket hon själv beklagat. Ami Lönnroth, ”‘Kris är ett
bra begrepp för att döda all debatt’”, Svenska Dagbladet, 8 jan 2001.
97 Ann-Sofie Ohlander, ”Positiva utopier förverkligade”, Upsala Nya Tidning, 15 nov 1990. Jfr
Ohlanders tidigare nämnda avhandling, Kälvemark, More children of better quality?.
98 Bo Rothstein, ”Myrdals inflytande var ringa”, Upsala Nya Tidning, 29 nov 1990; se också Bo
Rothstein, Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik (Stockholm: SNS förlag,
1994), s. 206–216. Jfr Bo Rothstein, ”Att administrera välfärdsstaten: Några lärdomar från Gustav Möller”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, vol. 36–37 (1987), s. 68–81.
96

40

le stå under 1930- och 40-talet” kan, menar jag, redan utifrån befintlig litteratur
bedömas som problematiskt.99 Även om just makarna Myrdals betydelse möjligen överdrivits, var det knappast så att Möller regerade utan hjälp av experter. I
sin mer nyanserade artikel framhåller Ohlander att även de myndigheter som
låg under Möllers socialdepartement – Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen –
spelade viktiga ideologiska roller. Andra forskare har, som jag redan nämnt,
pekat mer specifikt på Axel Höjer som en nyckelperson inom svensk social-,
hälso- och befolkningspolitik, med stort inflytande på bland annat steriliseringspolitikens utfall.100 Vilka roller Signe Höjer spelade i dessa processer är
mindre utrett.

Den könade expertisen
Jag kommer att betrakta folkhälsoexpertisen som könad i dubbel bemärkelse.
För det första räknar jag med att den kunskap som experterna gjorde anspråk
på var starkt präglad av kontextberoende föreställningar om könsspecifika
egenskaper, genusrelaterade maktordningar och önskvärda roller för män respektive kvinnor i kampen för folkhälsan. Liksom Joan Scott räknar jag med två
huvudaspekter av genus, som är relaterade till varandra men bör hållas isär
analytiskt. Genus är för det första ett grundläggande element i sociala relationer,
som baseras på vad som uppfattas som skillnader mellan könen. För det andra
fungerar genus som ett av de primära fält där maktrelationer uttrycks. Tal om
manligt respektive kvinnligt används här för att legitimera överordning och
underordning och bidrar till att skapa olika handlingsutrymmen för män och
kvinnor.101 Jag kommer att spåra detta slags logiker i paret Höjers texter om
folkhälsa och hälsovårdande praktiker. Men jag kommer också att spåra dem i
parets inbördes samarbete, såväl i som deras försök att hävda sig i olika externa
sammanhang. Jag antar alltså, för det andra, att folkhälsoexpertisens könade
karaktär också tog sig uttryck i olika expertroller. Att studera Signe och Axel
Höjer som ett delvis samarbetande par ger mig med andra ord goda förutsättningar att studera genus även med utgångspunkt i expertisens andra dimension:
experterna själva.
Den amerikanske sociologen Ron Eyerman för fram Gunnar och Alva Myrdal som exempel på hur svenska intellektuella från mellankrigstiden och framåt
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Rothstein, ”Myrdals inflytande var ringa”; jfr nästan ordagrann ordvändning i Rothstein, Vad
bör staten göra?, s. 209.
100 Ohlander, ”Positiva utopier förverkligade”; jfr Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 198–199,
246–248, 303–304, 310; Ulla Ekström von Essen, Folkhemmets kommun: Socialdemokratiska idéer om
lokalsamhället 1939–1952 (Stockholm: Atlas, 2003), s. 325; Tydén, Från politik till praktik, s. 308.
101 Joan Wallach Scott, Gender and the politics of history (New York & Chichester: Columbia University Press, 1999), s. 28–50. På ett liknande sätt talar Yvonne Hirdman om dikotomi och hierarki
som konstituerande delar i vad hon vill definiera som ”genussystemet”. Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 9 (1988),
nr 3, s. 49–63; jfr Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Stockholm: Liber,
2003).
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kunde kombinera de två intellektuella roller som traditionellt hade rymts inom
socialdemokratin – agitatorn och experten – för att ställa sig i den framväxande
välfärdsstatens tjänst. Denna nya klass av professionella experter (Eyerman
kallar dem också omväxlande för expert-intellectuals och rationalizing intellectuals)
hade enligt Eyerman som överordnad målsättning att rationalisera samhällets
alla sektorer: jordbruket, industrin, hemmet, lokalsamhället, forskningen och
utbildningsväsendet. De framhöll sig själva som företrädare för en objektiv,
värdeneutral vetenskap med kompetens att undersöka och diagnosticera samhället, samtidigt som de i sin roll som agitatorer hade till uppgift att mobilisera
allmänheten och om nödvändigt ändra dess attityder till statliga interventioner.102 Jag ser Eyermans identifiering av de professionella experterna som en
särskild kategori som analytiskt produktiv. Jag bedömer också professionell
expert som ett mer adekvat och mindre ideologiskt belastat begrepp än social
ingenjör. En svaghet är dock att Eyerman, fast han särskilt nämner Alva Myrdal, saknar genusperspektiv. Han missar därigenom att hans distinktion mellan
olika intellektuella roller rymmer viktiga könsaspekter. Eyermans beskrivning av
de rörelseintellektuella (movement intellectuals) som en grupp med huvudförankring i olika sociala rörelser, som i första hand arbetat med att formulera en kollektiv identitet och därmed haft svårare att hävda sig som enskilda intellektuella
röster, är också högst relevant för min studie. Hans karakteristik bortser emellertid från att det inom den flora av sociala rörelser som verkade både före och
under välfärdsstatens konstruktionsfas fanns plats för fler kvinnliga intellektuella än i andra sammanhang (även om de ofta motarbetades inom mansdominerade rörelser som arbetarrörelsen).103
Själv utgår jag i stället från att genus, eller föreställningar om kön, inte minst
historiskt spelat en viktig eller rentav avgörande roll då människor försökt hävda sin expertis i offentliga sammanhang, och då även i den process där expert102 Eyerman ser en motsvarighet till de svenska professionella experterna i de public intellectuals
som tog offentlig värvning i USA redan i samband med första världskriget. Eyerman, Between
Culture and Politics, s. 92, 150–186, 126–127. Se även Ron Eyerman, ”Rationalizing Intellectuals:
Sweden in the 1930s and 1940s”, Theory and Society, vol. 14 (1985). Jfr Per Wisselgren som väljer
att använda begreppet public intellectual i en vidare mening. Wisselgren, ”Women as Public Intellectuals: Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal”, s. 225–242.
103 De rörelseintellektuella hade mer sällan en formell utbildning och uttryckte sig främst genom
rörelsens egna kommunikationskanaler. Att de oftast uttalade sig som delar av en rörelse har
också bidragit till att de tenderat att försvinna i historieskrivningen. Eyerman, Between Culture and
Politics, s. 100–101, 107–109. (Eyerman har också skrivit om sociala rörelser och rörelseintellektuella tillsammans med Andrew Jamison, se Ron Eyerman och Andrew Jamison, Social Movements: A
Cognitive Approach (Cambridge: Polity Press in association with Basil Blackwell, 1991), särskilt
s. 95–99, och Ron Eyerman och Andrew Jamison, Sociala rörelser i en ny tid (Lund: Studentlitteratur, 2005).) Jfr Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets
kamp för inflytande och makt i SAP (Lund: Arkiv, 1996); Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En
studie av svensk socialdemokrati 1880–1910 (Lund: Arkiv, 1986), s. 276–277; Yvonne Hirdman, Vi
bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof Palme (Solna: Pogo press,
1979), s. 65–67, 359–361. Jfr även Åsa Linderborg, som även använder begreppet rörelseintellektuell, dock i en så elitbetonad mening att i princip alla arbetarrörelsens kvinnor faller utanför.
Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, se särskilt s. 40–43, 370–373.
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rollen knöts till den växande statsapparaten. Parperspektivet har i flera studier
visat sig fruktbart för att undersöka manliga och kvinnliga intellektuellas olika
villkor. Litteraturvetenskapen ligger långt framme på området.104 Gifta par som
arbetat på samma eller närliggande fält har också uppmärksammats inom den
vetenskapshistoriska forskningen. Antologin Creative Couples in the Sciences lyfter
fram en rad par som arbetat inom samma vetenskapliga, framför allt naturvetenskapliga, områden, och visar redan genom blotta mängden av exempel att
det varit relativt vanligt med par som arbetat tillsammans eller åtminstone med
angränsande uppgifter. Men den visar också att det ofta – om än inte alltid –
varit mannen som utåt framstått som den drivande och mest vetenskapligt
framstående, även om det långtifrån alltid sett så ut från ”insidan”. Att just
kvinnornas insatser i efterhand kommit att nedvärderas har, som redaktörerna
påpekar, haft flera orsaker, men inte minst utbredda föreställningar om att influenser bara kan gå från man till kvinna, inte åt andra hållet.105 Också de socialpolitiska och samhällsvetenskapliga fälten har rymt många samarbetande par,
både internationellt och i Sverige. Idéhistorikern Per Wisselgren har visat hur
både män och kvinnor, varav flera äkta par, var aktiva i den svenska samhällsvetenskapens tidiga formeringsfas. Men han har också visat hur samhällsvetenskapens akademisering också innebar en mycket tydlig maskuliniseringsprocess.
Männen flyttade in på universiteten, medan kvinnorna hänvisades till andra
arenor. Inte heller makarna Myrdal undgick detta slags mekanismer. Olika
strukturella förutsättningar ledde tveklöst fram till olika expertroller för Gunnar
respektive Alva Myrdal, även om Alva i jämförelse med andra kvinnor blev
exceptionellt framgångsrik.106 Yvonne Hirdman har också på ett tydligt sätt visat
hur paret Myrdal själva präglades av andras och egna förväntningar och föreställningar om manlig överordning, och det också när de byggde upp sin inbördes relation.107 Samtidigt, som Pnina Abir-Am påpekar, var det förmodligen så
att Alvas karriär gynnades av att hon var gift med den mer professionellt etablerade Gunnar.108
Historikern Renée Frangeur har påpekat hur särskilt socialdemokratiska
kvinnor under 1930-talet, inspirerade av funktionalismens ideal och med Eva
Wigforss och Alva Myrdal i spetsen, propagerade för ett nytt ”kamratäktenskap” mellan två jämlika, yrkesarbetande partners.109 Vad ett kamratäktenskap
kunde innebära i praktiken är dock en annan fråga. Som fallet Myrdal visar
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Se ex. Toril Moi, Simone de Beauvoir: Hur man skapar en kvinnlig intellektuell (Stockholm & Stehag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996); Larsson, Sanning och konsekvens.
105 Helena M. Pycior, Nancy G. Slack och Pnina G. Abir-Am, Creative Couples in the Sciences (New
Brunswick: Rutgers University Press, 1995).
106 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 273–281; Wisselgren, ”Women as Public Intellectuals:
Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal”, s. 236–237.
107 Hirdman, Det tänkande hjärtat.
108 Abir-Am, ”Collaborative Couples Who Wanted to Change the World: The Social Policies and
Personal Tensions of the Russells, the Myrdals, and the Mead-Batesons”, s. 274.
109 Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige (Lund: Arkiv förlag, 1998), s. 227–234.
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lyckades inte heller de feministiska föregångarna alltid leva upp till sina ideal.
Också de mötte strukturella hinder, inre såväl som yttre. Genus- och ekonomhistorikern Kirsti Niskanens forskning kring nationalekonomen Karin Kock,
Sveriges första kvinnliga statsråd, visar dock att kamratäktenskapet inte var ett
helt utopiskt ideal. Kocks äktenskap med advokaten Hugo Lindberg framstår
som jämställt även ur ett tidigt 2000-talsperspektiv. Å andra sidan visar Niskanen att Kock drabbades av könsrelaterad diskriminering i många andra sammanhang.110
Kvinnors svårigheter att få erkännande som experter har förklarats med
hänvisning till välfärdsstaten som en i grunden patriarkal struktur, som inkorporerat föreställningar om en hierarkiskt ordnad familj med mannen som löntagare och kvinnan som vårdare.111 Detta i sin tur har härletts till ett gammalt
kontraktstänkande som inte räknade med kvinnor som medborgare.112 En mer
aktörsinriktad, men inte nödvändigtvis motstridig, förklaring kan vara att kvinnor själva valde att organisera sig i rörelser och uttala sig som företrädare för
grupper snarare än som enskilda individer eftersom det gav dem större genomslagskraft i ett manligt dominerat samhälle, och att de valde att fokusera på
”kvinnliga” frågor eftersom de upplevde dessa som dåligt uppmärksammande i
den allmänna samhällsdebatten.113 Tveklöst erbjöd även den framväxande välfärdsstatens maktsfärer möjligheter till ökat inflytande för en del av dessa kvinnor. I den mån de släpptes in i politiken, myndighetsvärlden och utredningsväsendet var det dock oftast i underordnade positioner, och ofta först sedan de
lyckats få gehör för just argumentet att det behövdes ett kvinnligt perspektiv på
olika frågor. De fick alltså i första hand möjlighet att hävda sig genom vad jag
vill definiera som en särskild kvinnoexpertis. Detta var inte självklart en lyckosam strategi för att nå inflytande på andra områden eller högre politiska poster.
Historikern Josefin Rönnbäck har beskrivit hur de svenska rösträttskvinnornas
”samhällsmoderliga” strategier hjälpte till att konstruera en ”genusfälla” för
framtida generationer av kvinnliga politiker.114
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Presentation vid Svenska Historikermötet i Lund, 25 april 2008; se även Kirsti Niskanen,
Karriär i männens värld: Nationalekonomen och feministen Karin Kock (Stockholm: SNS förlag, 2007).
111 Elizabeth Wilson, Women & the Welfare State (London: Tavistock Publ., 1977); Jane Lewis, The
Politics of Motherhood: Child and Maternal Welfare in England, 1900–1939 (London & Montreal:
Croom Helm & McGill-Queen’s U.P., 1980 ).
112 Carole Pateman, The Sexual Contract (Cambridge: Polity Press, 1988); Carole Pateman, The
Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory (Cambridge Polity Press, 1989), särskilt
kap. 8.
113 Detta slags strategier har diskuterats i termer av ”välfärdsfeminism” eller ”maternalism”. Olive
Banks, Faces of Feminism: A Study of Feminism as a Social movement (Oxford: Basil Blackwell, 1986),
s. 153–179; Seth Koven och Sonya Michel, ”Womanly Duties: Maternalist Politics and the Origins of Welfare States in France, Germany, Great Britain and the United States, 1880–1920”, The
American Historical Review, vol. 95 (1990), s. 1076–1108; Theda Skocpol och Gretchen Ritter,
”Gender and the Origins of Modern Social Policies in Britain and the United States”, Studies in
American Political Development, vol. 5 (1991), s. 36–93.
114 Josefin Rönnbäck, ”Den fängslade modern: Om samhällsmoderlighet som ideologi, taktik och
praktik i kampen för kvinnors rösträtt”, i Familjeangelägenheter, red. Helena Bergman och Peter
Johansson (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion, 2002), s. 113–114. Se även
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Inflytande, som statsvetaren Anna G. Jónasdóttir påpekar, behöver inte heller vara detsamma som auktoritet (med vilket hon menar legitim, öppet erkänd
makt).115 Dessutom, som historikern Nina Almgren noterar, utgjorde de kvinnor som fick chansen att avancera inom välfärdsstaten (själv väljer Almgren att
kalla dem statsfeminister) en elit av välbärgade, välutbildade över- och medelklasskvinnor från kvinnoföreningarnas ledarskikt, utan alltför belastande familjeförpliktelser och med nära kopplingar till det politiska toppskiktet.116 Detta
påminner om att genusordningar inte är de enda maktordningar som haft betydelse för vem som kan hävda sig som expert. Jag utgår från att maktordningar
som bygger på kön, klass, ”ras”, etnicitet, utbildningsnivå och ålder kan ha betydelse och ofta samverka på svårförutsägbara sätt.117

Den medicinska expertisen
En maktordning med stor, kanske överordnad betydelse i folkhälsoprojektet
kan kopplas till den medicinska expertisen. Att den medicinska expertisen kom
att spela en framträdande roll i konstruktionen av den svenska välfärdsstaten
kan åtminstone delvis ges en historisk förklaring. Läkare hade redan en lång
tradition av att uttala sig i olika samhällsfrågor. På ett mer allmänt plan kan den
medicinska expertisens, och i synnerhet läkarnas, starka maktposition förklaras
utifrån den stora vikt som i styrningen av moderna samhällen lagts vid optimering av befolkningen. 1800-talets experter och reformivrare formulerade en rad
sociala problem, oftast centrerade kring livet i de växande städerna, och de
gjorde de det påfallande ofta med hjälp av en medicinsk vokabulär. Denna, ofta
självutnämnda, medicinska expertis inriktade sig inte bara på att lära känna
människan utan även på att reformera och transformera henne. Med hjälp av
Kjell Östberg, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1997), s. 200–205; Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 114.
115 Anna G. Jónasdóttir, ”Kön, makt, politik: Sammanfattning av en pågående teoriutveckling om
grundvalarna i det formellt jämlika samhällets mansvälde”, i Feminism och marxism: En förälskelse
med förhinder, red. Hillevi Ganetz, Evy Gunnarsson och Anita Göransson (Stockholm: Arbetarkultur, 1986), s. 163.
116 Nina Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik
under och kort efter andra världskriget (Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet,
2006), s. 5–6.
117 Feministiska postkoloniala studier har – vid sidan av att peka på könsblindheten hos många
postkoloniala teoretiker – visat hur perspektiv på klass, ras och etnicitet kan nyansera feministiska
analyser, som annars ofta tenderar att utgå från ett vitt medelklassperspektiv. Se ex. Chandra
Talpade Mohanty, Feminism utan gränser: Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet (Stockholm: Tankekraft, 2006); Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält (Stockholm: Tankekraft, 2006), s. 157–173, 213–225. Sammanflätningen av olika maktordningar betecknas ibland med termen intersektionalitet. Den praktiska nyttan av detta begrepp kan dock
ifrågasättas, jfr Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”,
Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 24 (2003), nr 1, s. 47–56; Maria Carbin och Sofie Tornhill, ”Intersektionalitet – ett oanvändbart begrepp?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 25 (2004), nr 3, s. 111–
114.
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läkarvetenskapen kategoriserades befolkningen i problemgrupper. Kriminalitet,
onykterhet och armod problematiserades som sjukdomar i samhällskroppen,
förvärrade av dåliga bostäder och andra bekymmersamma levnadsförhållanden.
Epidemiska utbrott ledde till ytterligare medicinsk problematisering av livet i
städerna, kartläggningar och otaliga reformförslag. Läkaren kunde i denna process träda fram som ledande expert och rådgivare, om inte på det direkta styret
av samhället, så på konsten att observera och förbättra samhällskroppen och
bibehålla dess hälsa och produktivitet.118
Som jag visat ovan är dock de flesta forskare, oavsett utgångspunkter i övrigt, ense om att välfärdsstaten innebar något mer och delvis annat än tidigare
socialpolitiska reformsträvanden. Vad innebar då denna utveckling för den
medicinska expertisen?
Tydliga samband finns mellan mellan experternas framträdande roll i välfärdsstatens uppbyggnad och de moderna samhällsvetenskapernas etablering.119
En intressant fråga, med tanke på de samhällsvetenskapliga perspektivens
ökande politiska betydelse från mellankrigstiden och framåt, är på vad sätt en
läkare med uttryckligt sociala ambitioner, som Axel Höjer, valde att åberopa sin
och läkarkårens expertis. Detta slags frågor ställs på sin spets när jag ser på de
sammanhang där Höjer agerade som företrädare för staten. I Sverige hade staten även långt före Axel Höjers tid spelat en viktig roll i regleringen av den
medicinska professionen, och i hög utsträckning också fungerat som dess arbetsgivare. Men det går knappast därför att sätta likhetstecken mellan
läkarkåren och staten. Liksom i andra länder har det också funnits andra institutioner inblandande i reproduktionen av läkarnas makt och tolkningsföreträde.
Och liksom i många andra länder har stat och läkarkår inte sällan visat sig företräda motsatta intressen.120 Detta slags motsättningar är särskilt intressanta att
studera mot bakgrund av att både staten, när den företräddes av en person som
Axel Höjer, och den organiserade läkarkåren kunde åberopa en medicinsk expertis.
Som sjuksköterska med viss samhällsvetenskaplig vidareutbildning stod Signe Höjer på ett än tydligare sätt än Axel Höjer med en fot i två vetenskapliga
läger. Hennes bakgrund gav henne möjlighet att hävda en dubbelkompetens.
Frågan är dock med vilken kraft hon, utan svensk universitetsutbildning, kunde
åberopa vare sig medicinsk eller samhällsvetenskaplig expertis. Det går knappast att räkna med att alla som betraktar sig själva som experter också erkänns
som sådana.
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Rose, ”Medicine, History and the Present”, s. 49–56. Se även Rose och Miller, ”Political
Power beyond the State”, s. 180; Rose, ”Government, Authority and Expertise”, s. 284, 291; jfr
Poovey, Making a Social Body; Johannisson, ”Folkhälsa”; Palmblad, Medicinen som samhällslära. För
en diskussion kring hur formeringen av en social sfär initierades i Sverige, se Frans Lundgren, Den
isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt (Hedemora: Gidlunds, 2003). Många nutida filosofer och sociologer har pekat på ”det socialas” vidsträckta, diffusa och lätt hotfulla karaktär, se Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 33.
119 Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 256–290.
120 Lupton, ”Foucault and the Medicalisation Critique”, s. 100.
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Den transnationella expertisen
Genom paret Höjers geografiskt gränsöverskridande verksamhet kommer jag
att visa på en dimension som alltför ofta går förlorad i analyser av välfärdssystemens framväxt: att bruket av kunskap i formandet av olika program och
institutioner sällan varit begränsat till ett inomnationellt sammanhang.121 Även
det svenska folkhälsoprojektet har hittills främst studerats som ett nationellt
projekt.122 Men olika välfärdsstatliga system växte fram ungefär samtidigt i hela
västvärlden och många länder, i Europa men också utanför, hade sina parallella
folkhälsoprojekt. Flera komparativa studier har också gjorts, men de har knappast sett närmre på förbindelser mellan Sverige och andra länder.123 Genom att
anlägga ett transnationellt perspektiv på expertis kommer jag i stället att sätta
sådana förbindelser i fokus. 124 Jag utgår från att parallelliteter knappast beror på
slumpen, och vill inte heller räkna med en passiv diffusion av kunskap.125
Utbyte kunde ske via en rad olika kanaler. En viktig kontaktyta var de internationella organisationer som växte fram under 1900-talet. Nationernas förbunds hälsoorganisation blev under mellankrigstiden ett viktigt forum för förmedling av idéer och policies. Medicinska experter var centrala i detta sammanhang.126 Efterkrigstidens internationella organisationer hade en annan sammansättning och fungerade delvis enligt en annan logik, men även här var
expertisen en central komponent. Jag räknar också med att enskilda personer
121

Jfr Rose och Miller som hävdar att deras analys av moderna styrningsrationaliteter går lika bra
att applicera på geopolitiska fenomen som diplomati, internationella avtal, nationsgränser, tullväsen, krig och kolonialism. Rose och Miller, ”Political Power beyond the State”, s. 178. Även
forskare som i deras anda problematiserar statens essens och roll i moderna styrningsformer
undviker dock ofta att se på transnationella relationer, och kommer på så sätt paradoxalt att
befästa nationalstaten som tolkningsram.
122 Karin Johannisson nämner troliga franska, tyska och brittiska inspirationskällor till det svenska
folkhälsoprojektet, dock utan att gå in på hur dessa inspirerat svenska reformatorer. Johannisson,
”Folkhälsa”, s. 139–143, 150–151.
123 Vallgårda, Folkesundhed som politik; Marjaana Niemi, Public Health and Municipal Policy Making:
Britain and Sweden 1900–1940 (Aldershot: Ashgate, 2007); Garpenby, The State and the Medical
Profession.
124 En transnationell historieskrivning sysselsätter sig framför allt med just förbindelser, eller med
den amerikanske historikern David L. Ransels ord ”how people, ideas, institutions, technology
and commerce flow across borders and link up with or influence people and processes in other
countries”. Ransel vill skilja transnationell historia från andra, också nya och nationsöverskridande men enligt hans mening alltför vittomfamnande, typer av historieskrivning som i USA fått
beteckningar som world history, global history och international history. (Ett extremt exempel som lyfts
fram av Ransel är Big History, en forskningsinriktning som förespråkar narrativ som sträcker sig
från Big Bang till vår tid, ett slags sekulära myter byggda på naturvetenskaplig grund). Han skiljer
den också från komparativ historia i vanlig mening. David L. Ransel, ”Reflections on Transnational and World History in the USA and its Applications”, Historisk tidskrift, vol. 127 (2007), cit.
s. 628.
125 Jfr Michael Worboys diskussion om nutritionsvetenskapens utveckling mellan krigen, Michael
Worboys, ”The Discovery of Colonial Malnutrition between the Wars”, i Imperial Medicine and
Indigenous Societies, red. David Arnold (Manchester: Manchester University Press, 1988), s. 209.
126 Paul Weindling, ”Introduction: Constructing International Health between the Wars”, i International Health Organisations and Movements, 1918–1939, red. Paul Weindling (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) s. 3–4.
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och delegationer kunde skickas ut, av regeringar eller organisationer, på mer
specifika uppdrag, för att samla eller sprida kunskap, och att självutnämnda
experter kunde ge sig ut i liknande syfte på eget initiativ.
Tanken är att det transnationella perspektivet kan problematisera nationalstatens gränser, samtidigt som det kan sätta fingret på några av dess viktigaste
funktioner. Jag tänker här närmast på hur nationalstaten kunde användas i argumentationen för överföring av idéer och program och på hur nationell identitet kunde både befästas och omformuleras inom de former för internationell
samverkan som växte fram under mellan- och efterkrigstiden.
Mina frågor i detta sammanhang kretsar mer specifikt kring i vilken mån, på
vilka sätt och med hjälp av vilka metoder Axel och Signe Höjer kom att fungera
som agenter i överföringen av folkhälsopolicies till och från Sverige. Jag
anknyter här till de brittiska statsvetarna David Dolowitz och David Marsh
begrepp policy transfer, som är tänkt att appliceras på processer där ”knowledge
about policies, administrative arrangements, institutions and ideas in one political setting (past or present) is used in the development of policies, administrative arrangements, institutions and ideas in another political setting”.127 Dolowitz och Marsh räknar med ett brett spektrum av aktörer i sådana processer.128
De understryker också att det kan handla om överföring av olika saker: målsättningar, innehåll, instrument, program, institutioner, ideologier, idéer och
attityder, men även negativa erfarenheter.129 Dessa företeelser kan också överföras i olika grad.130 Som en variant av policy transfer räknar Dolowitz och Marsh
vad den amerikanske statsvetaren Richard Rose benämner lesson drawing. En
”lesson”, eller lärdom som det kanske kan översättas, är mer än en utvärdering
av ett program i sin ursprungliga kontext. Den implicerar också en bedömning
av värdet att göra samma sak någon annanstans.131 Det innebär att aktörer också
127

David P. Dolowitz och David Marsh, ”Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in
Contemporary Policy-Making”, Governance, vol. 13 (2000), cit. s. 5. Jfr David P. Dolowitz och
David Marsh, ”Who Learns What from Whom: A Review of the Policy Transfer Literature’”,
Political Studies, vol. 44 (1996), s. 344.
128 Ex. folkvalda politiker, politiska partier, byråkrater och ämbetsmän, lobbygrupper av olika
slag, experter och ”policyentreprenörer”, transnationella organisationer, tankesmedjor, supranationella institutioner med eller utan koppling till stat och regering, samt olika slags konsulter.
Dolowitz och Marsh, ”Learning from Abroad”, s. 10. För diskussioner om överlappande men
inte ekvivalenta begrepp som diffusion, konvergens, lesson-drawing, lärande och transfer, se
Diane Stone, Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas, CGSR
Working Paper 69/01 (Warwick, Coventry, UK: Centre for the Study of Globalization and Regionalization, University of Warwick, 2001); David P. Dolowitz, ”Introduction”, Governance, vol.
13 (2000), s. 3.
129 Dolowitz och Marsh, ”Learning from Abroad”, s. 12. Jfr Dolowitz och Marsh, ”Who Learns
What from Whom”, s. 350; M. Evans och J. Davies, ”Understanding Policy Transfer: a MultiLevel, Multi-Disciplinary Perspective”, Public Administration, vol. 77 (1999), s. 22.
130 Dolowitz och Marsh, ”Learning from Abroad”, s. 13. Jfr Dolowitz och Marsh, ”Who Learns
What from Whom”, 351; Richard Rose, Lesson-Drawing in Public Policy: A Guide to Learning across
Time and Space (Chatham: Chatham House Publishers, 1993), s. 132–134.
131 Rose definierar lesson-drawing som ”an action-oriented conclusion about a programme or
programmes in operation elsewhere; the setting can be another city, another state, another nation
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kan dra negativ lärdom av olika erfarenheter, och varna för program och innovationer som inte bör efterhärmas.132 Dolowitz och Marsh räknar med lesson drawing som något av ett särfall – inte för att det inte behöver leda till överföring
av konkreta program, utan snarare för att de bedömer att Rose modell är alltför
rationalistisk och inte heller tar tillräcklig hänsyn till att ytterst få aktörer har full
frihet att diktera den väg han eller hon vill att landet ska följa framöver. De
flesta fall av policy transfer kan enligt dem placeras längs en glidande skala mellan frivillig lesson drawing och ”tvingande” överföring, där regeringar eller
andra institutioner tvingar andra regeringar att överta program eller bestämmelser.133
Jag menar att det går att tala om både positiva och negativa lärdomar på ett
sätt som inkluderar både lärande och rekommendationer, utan att för den delen
ta en okomplicerad överföringsprocess för given. Jag räknar också med att olika
aktörer har mycket olika möjligheter att transformera lärdomar till färdiga program. Medan en regeringsföreträdare har relativt goda – om än inte obegränsade – möjligheter att driva igenom beslut, måste andra slags aktörer använda sig
av mer indirekta vägar. Deras inlärningsprocess måste kompletteras med olika
slags påverkansstrategier för att göra överföring av lärdom (eller negativ lärdom) möjlig.134 Sådana strategier, antar jag vidare, kan inkludera både retorik
och praktik. Praktiska strategier kan ges form av projekt eller institutioner som
kan fungera som pilotfall eller mönster för vidare institutionalisering. Vidare
bör val av strategier analyseras i ljuset av varierande historiska omständigheter,
som kan inkludera såväl aktörens position i det offentliga samtalet som de roller
och positioner han eller hon tilldelar sin egen nation i en större internationell
kontext.135 En första mer konkret fråga för min del blir här hur Signe och Axel
Höjer använde sig av erfarenheter från andra europeiska länder i argumentationen för att modernisera Sverige, en andra i vilken mån de fortsatte att använda
sig av internationella exempel – från andra länder och internationella sammanhang – när Sverige, som tidigare uppfattats som ett efterblivet land, i allt högre
or an organization’s own past.” Richard Rose, What is Lesson-Drawing?, Studies in Public Policy
190 (Glasgow: Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, 1991), cit. s. 7.
(Texten finns även publicerad i Journal of Public Policy 11, 1(1991).
132 Rose, What is Lesson-Drawing?, s. 4; jfr Dolowitz och Marsh, ”Who Learns What from Whom”,
s. 351.
133 Dolowitz och Marsh, ”Learning from Abroad”, s. 13–17. Se även Dolowitz och Marsh, ”Who
Learns What from Whom”, s. 344. Jfr dock Oliver James och Martin Lodge, ”The Limitations of
’Policy Transfer’ and ’Lesson Drawing’ for Public Policy Research”, Political Studies Review, vol. 1
(2003), s. 6–7.
134 Den brittiska statsvetaren Diane Stone har belyst detta slags processer i sina undersökningar
av tankesmedjor och andra ”policyentreprenörer” och deras strategier för att sprida idéer. Diane
Stone, ”Non-Governmental Policy Transfer: The Strategies of Independent Policy Institutes”,
Governance, vol. 13 (2000); Diane Stone och Andrew Denham, Think Tank Traditions: Policy Research
and the Politics of Ideas (Manchester: Manchester University Press, 2004). Begreppet policyentreprenör härstammar från John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies (Boston: Little
Brown, 1984), s. 134–37.
135 Jfr Diane Stone, ”Learning Lessons and Transferring Policy across Time, Space and Disciplines”, Politics, vol. 19 (1999), s. 4–5.
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grad började uppfattas som ett modernt land, och i allt fler avseenden som ett
föregångarland. (Här bör observeras att jag undersöker paret Höjers föreställningar kring modernitet och modernisering – jag är alltså inte ute efter att själv
så fast vad som utgör det moderna i olika sammanhang).136
Jag räknar också med att detta slags strategier inte nödvändigtvis måste riktas
mot aktörernas hemland. Experter kan också vara involverade i försök att lära
ut egna erfarenheter till andra länder än deras egna, liksom i försök att överföra
kunskap till och från internationella organisationer.137 Andra världskrigets slut
innebar ett mer storskaligt genombrott för organiserat internationellt hjälpsamarbete. Dels för att FN och FN-relaterade organisationer som WHO kom till
och började fungera som samordnande instans mellan enskilda nationer, dels på
grund av kolonialismens sammanbrott: det var nya självständiga stater (i Höjers
fall Indien och Ghana) som nu började anlita internationella experter för att
rusta upp sin infrastruktur. Det var också efter andra världskriget som bilaterala
hjälpprogram mellan enskilda i-länder och enskilda u-länder så småningom
började utvecklas, bland annat på hälsoområdet. Kalla kriget var en viktig pådrivande faktor. Säkerhet har ofta varit ett viktigt motiv bakom biståndet, liksom exempelvis handelsöverenskommelser som gynnar givarländerna, även om
den officiella retoriken kretsat mest kring solidaritet, humanitet och bistånd.138
Statsvetaren Susan Holmberg hävdar att Sverige varit mycket starkt inriktat
på att exportera egna principer genom biståndsarbetet, som närmast kan ses
som en spegel av de inhemska välfärdsprogrammen. En allmänt utbredd tanke
har enligt Holmberg varit att de fattiga länderna ska reproducera det svenska
välfärdssystemet. Däremot har man inte föreställt sig att de fattiga, underförstått ojämlika och hjälplösa, länderna skulle kunna bidra till Sveriges utveckling.139 Holmbergs tes är dock svår att belägga empiriskt, eftersom det tidiga
bistånd som på olika sätt involverade Sverige och svenska experter ännu inte
utforskats särskilt ingående. Internationellt utvecklingsarbete är ett ämne som
hittills främst intresserat forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen som stats136

Jfr Martin Wiklund, I det modernas landskap: Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2006),
s. 19–23 för en diskussion kring modernitet och modernism som historiska och analytiska begrepp.
137 Jfr Stone, Learning Lessons, s. 36; Stone, ”Learning Lessons and Transferring Policy”, s. 57;
Dolowitz och Marsh, ”Learning from Abroad”, s. 10.
138 Bertil Odén, Biståndets idéhistoria: Från Marshallhjälp till millenniemål (Lund: Studentlitteratur,
2006), s. 36–37, 41–72. Om olika författares perspektiv på huvudmotiven bakom biståndet, se
May-Britt Öhman, Taming Exotic Beauties: Swedish Hydropower Constructions in Tanzania in the Era of
Development Assistance, 1960s–1990s (Stockholm: Royal Institute of Technology, 2007), s. 23–24,
89–90. Öhman själv menar att altruistiska och nationella motiv var så tätt sammanlänkande i den
tidiga biståndspolitiken att de är svåra att skilja åt.
139 Susan Holmberg, ”Welfare Abroad: Swedish Development Assistance”, i The Committed Neutral: Sweden’s Foreign Policy, red. Bengt Sundelius (Boulder & San Francisco & London: Westview
Press, 1989), s. 126–131. Som Michael Adas visat har föreställningar om teknologiskt övertag
under många århundraden fungerat som ett kolonialistiskt argument. Michael Adas, Machines as
the Measure of Men: Science, Technology, and Ideologies of Western Dominance (Ithaca: Cornell University
Press, 1989).
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vetenskap och utvecklingsstudier, och de studier som finns är i regel samtidsorienterade.
Den hittills mest detaljerade studien av den svenska biståndspolitikens framväxt under 1950-talet gjordes redan 1968 av Per Åke Nilsson i en kronologiskt
upplagd licentiatavhandling i historia, som koncentrerar sig på Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade länder, Sveriges första
officiella biståndsorgan.140 Teknikhistorikern May-Britt Öhman spårar det
svenska biståndet längre bakåt i tiden i sin avhandling om svenskt bistånd till
bygge av kraftverksdammar i Tanzania från 1960- till 90-tal. Hon kopplar bland
annat biståndet till Sveriges koloniala förflutna – utomlands men framför allt på
hemmaplan, där det inriktades på att exploatera Norrlands naturresurser, på
bekostnad av ursprungsbefolkningen, samtidigt som Sveriges förmodade avsaknad av ett kolonialt förflutet användes som argument i biståndsdiskursen. Öhman menar också – i kontrast till en del tidigare skildringar av det svenska biståndets framväxt som i första hand altruistisk motiverad – att altruistiska och
nationella motiv var så tätt sammanlänkande i den tidiga biståndspolitiken att
de är svåra att skilja åt. Öhmans fokus ligger på teknologitransfer i mer teknisk
mening, men genom att anlägga ett postkolonialt och feministiskt perspektiv
visar hon att även detta slags överföring var starkt laddad av kolonialt präglade
föreställningar om de ”underutvecklade” länderna som ”kvinnligt” passiva,
hjälplösa och homogent primitiva i kontrast till den hjälpande, ”manligt” aktiva
och tekniskt kompetenta västvärlden. Särskilt intressant för min del är att hon
kopplar ihop dessa föreställningar med ett svenskt biståndsparadigm som började växa fram från och med 1950-talet, ur försök att övertyga svenska folket
om nödvändigheten att investera svenska skattepengar i olika utvecklingsprojekt i tredje världen. Som exempel lyfter hon fram Sverige Hjälper 1955 och
1961, två kampanjer med det uttalade syftet att ”lära” svenskarna att hjälpa de
fattiga i andra delar av världen. I detta syfte finns tydliga paralleller till Höjers
verksamhet, även om de själva bara var marginellt inblandade i just Sverige
Hjälper-kampanjerna.141
Sunniva Engh är en av få historiker som studerat det svenska hälsovårds- eller befolkningsrelaterade biståndets historia. Hon sträcker sig också tillbaka till
1950-talet i sin forskning kring svenskt och norskt familjeplaneringsbistånd till
Indien, men hennes studier av primärt källmaterial koncentrerar sig till 1960och 70-talen.142 Det mesta av den historiskt orienterade litteratur som finns i
140

Nilsson skrev avhandlingen i slutet av 1960-talet och publicerade den 2004 sedan han uppmärksammats på att det ännu var den enda befintliga studien av svensk utvecklingshjälp under
1950-talet. Per Åke Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen: dess uppkomst under 1950-talet: en
studie av SIDA:s och NIB:s föregångare: Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade
områden (Hammerdal: Hammerdal förl. och reportage, 2004).
141 Öhman, Taming Exotic Beauties, särskilt kap. 3. Jfr ”Sverige hjälper – därför att det måste hjälpa”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 30 mars 1955.
142 Sunniva Engh, Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning
Programme (opublicerad doktorsavhandling, Oxford University, 2005); se även Sunniva Engh,
”Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand”, i Den självstyrande
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övrigt är, på gott och ont, skriven av personer som själva varit med om att bygga upp biståndsverksamheten.143 Och de mer idéhistoriskt orienterade studier
som finns är av mer översiktlig karaktär.144
Min studie kan knappast fylla de historiografiska luckor som finns. Däremot
menar jag att paret Höjers verksamhet kan ge viktiga inblickar i det tidiga biståndets tankevärld och, kanske framför allt, ge en tydligare bild av förbindelserna mellan nationell och internationell social- och folkhälsopolitik. Jag menar
också att Höjers kan ses som ett slags pionjärer inom svenskt biståndsarbete.
Genom ett stort antal skrifter och föredrag riktade mot en svensk publik kom
deras verksamhet också att beröra hemlandet och möjligen påverka svenskarnas
beredskap att bidra till internationella utvecklingsprojekt. Parallellt med deras
utlandsuppdrag började även bilateral biståndsverksamhet att organiseras mellan Sverige och andra länder, och Signe Höjer kom senare att bli involverad i
den övergripande planeringen av denna verksamhet.
Min studie av paret Höjers verksamhet belyser också vad som kunde hända
när en rationalitet som sysselsatt sig med lämpliga sätt att styra befolkningen
inom gränserna för en nationalstat konfronterades med idéer om internationalism och internationell hälsovård.
Den internationella hälsovårdens historia utgör i sig ett växande forskningsfält. WHO:s arbete i dess många förgreningar är ännu föga utforskat, liksom
den efterkoloniala tidens internationella hälsovård överhuvudtaget.145 Mellankrigstidens internationella hälsovård är närmre undersökt, kanske särskilt vad
gäller institutioner som Rockefeller Foundation och Nationernas förbunds

medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, red. Christina Florin, Elisabeth Elgán och
Gro Hagemann (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007).
143 Se ex. Rexed, Sverige och WHO i 40 år; Swedish Development Aid in Perspective: Policies, Problems &
Results since 1952, red. Pierre Frühling (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1986); SOU
1991:50, Sverige och u-länderna i FN – en återblick: Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete, Annex 2; Sida-seniorerna, -och världen växte: Biståndet som vi minns det (Stockholm: Sida-seniorerna, 1999). Även Odén, Biståndets idéhistoria:.
144 Odén, Biståndets idéhistoria; Olav Stokke, ”Foreign Aid: What Now?”, i Foreign aid towards the year
2000: experiences and challenges, red. Olav Stokke (London: Frank Cass, 1996), särskilt s. 18–43;
delar av Olav Stokke, Sveriges utvecklingsbistånd och biståndspolitik (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 1978).
145 Vissa av de studier som gjorts fokuserar ganska ensidigt på WHO:s nykoloniala aspekter. Se
ex. Sung Lee, ”WHO and the developing world: the contest for ideology”, i Western Medicine as
Contested Knowledge, red. Andrew Cunningham och Bridie Andrews (Manchester & New York:
Manchester University Press, 1997); men även ex. Randall Packard, ”Post-Colonial Medicine”, i
Companion to Medicine in the Twentieth Century, red. Roger Cooter och John Pickstone (London &
New York: Routledge, 2003), se särskilt s. 104–105. Andra ger en överdrivet ljus och hoppfull
bild av det internationella samarbetets möjligheter och bedrifter. Amy L. S. Staples, The Birth of
Development: How the World Bank, Food and Agriculture Organization, and World Health Organization
Changed the World, 1945–1965 (Kent, Ohio: Kent State University Press, 2006). Intressantare för
min del är forskare som vill visa på olika dimensioner av WHO:s tidiga arbete, se t. ex. Socrates
Litsios, ”The Long and Difficult Road to Alma-Ata: A Personal Reflection”, International Journal of
Health Services, vol. 32 (2002); Sunil S. Amrith, Decolonizing International Health: India and Southeast
Asia, 1930–65 (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
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hälsoorganisation.146 Det finns också många studier som koncentrerar sig på de
länder som Höjers verkade i, i synnerhet Indien, och uppbyggnaden av deras
hälso- och sjukvårdssystem och sociala infrastrukturer under brittisk kolonialtid.147 Den internationella hälsovårdens koloniala rötter går knappast att bortse
från, och komplicerar talet om styrning i dessa sammanhang. Här finns anledning att återvända till de foucauldianska resonemangen kring governmentality och
liberala styrningsformer. Frågan om det överhuvudtaget går att tala om governmentality när man diskuterar styrningen av de västeuropeiska kolonierna är
omdiskuterad. En del forskare är högst skeptiska till att applicera begreppet på
koloniala sammanhang, eftersom de koloniserade folken aldrig var fria i den
meningen att det går att tala om ett modernt styre i de europeiska kolonierna.
De kan exemplifieras av den brittiska historikern Megan Vaughan, som menar
att governmentalitybegreppet är irrelevant i de afrikanska kolonier hon själv
studerat. Dels för att kolonialmakterna så länge förlitade sig på starkt repressiva
makttekniker. Dels för att det medicinska komplexet av makt och kunskap hade
liten utbredning och dessutom spelade mindre roll för objektifiering och distansering, då alla koloniserade personer redan från början definierades som
”andra” och i någon mån ”abnorma”. Dels för att det är osäkert i vilken grad
kolonialismen verkligen skapade subjekt, då den var mer inriktad på kollektiv än
individer. Och slutligen för att kapitalismen utvecklades på ett så ojämnt sätt i
Afrika att de koloniserade bara då och då förväntades uppträda som konsumenter och producenter. I stället identifierar Vaughan en särskild, kolonial, makt–
kunskapsregim mer ensidigt inriktad på repression och objektifiering.148
Andra forskare, som exempelvis den amerikanske antropologen David Scott,
vill inte vara så kategoriska. Kolonialismen, menar Scott, måste historiseras.
Kolonierna kunde aldrig administreras på samma sätt som sina europeiska moderstater, men man måste räkna med att kolonialstyret fungerade olika under
olika perioder, hade skiftande målsättningar och använde olika metoder. I vissa,
om än långtifrån alla, koloniala sammanhang är det enligt Scott plausibelt att
tala om governmentality.149 Tilläggas bör också att det fanns stora skillnader
mellan olika kolonialmakters styrningsmodeller, liksom mellan olika delar av
den koloniserade världen. I fråga om Indien kan man i så fall liksom historikern
146

Se bl.a. International Health Organisations and Movements, 1918–1939, red. Paul Weindling (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Paul Weindling, ”Health and Medicine in Interwar
Europe”, i Companion to Medicine in the Twentieth Century, red. John V. Pickstone och Roger Cooter
(London: Routledge, 2003); Norman Howard-Jones, International Public Health Between the Two
World Wars: The Organizational Problems (Geneva: World Health Organization, 1978); AnneEmanuelle Birn, Marriage of Convenience: Rockefeller International Health and Revolutionary Mexico
(Rochester: University of Rochester Press, 2006); Randall M. Packard och Paulo Gadelha, ”A
Land Filled with Mosquitoes: Fred L. Soper, the Rockefeller Foundation, and the Anopheles
Gambiae Invasion of Brazil”, Medical Anthropology, vol. 17 (1997).
147 Forskningsfältet är brittiskt och indiskt dominerat. Jag återkommer i del 3 till titlar med relevans för min studie.
148 Megan Vaughan, Curing their Ills: Colonial Power and African Illness (Cambridge: Polity Press,
1991), s. 10–12.
149 David Scott, ”Colonial Governmentality”, Social Text, vol. 43 (1995), s. 191–220.
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Gyan Prakash tala om en särskild kolonial governmentality, som inkorporerade
delar av den moderna styrningsrationalitet som samtidigt utvecklades i väst,
men inte andra.150
Möjligheten att tala om liberala styrningsrationaliteter kan också ifrågasättas i
de postkoloniala sammanhang jag kommer att undersöka. Avkoloniseringen var
knappast ett tvärt brott, utan snarare en ganska långdragen process. Processen
såg olika ut i olika länder, men delar av de gamla koloniala samhällsstrukturerna
bevarades i princip överallt och de nya staterna kom också att inkorporera nya
former av imperialism. Även den framväxande biståndsverksamheten kan i flera
avseenden betraktas som nykolonialistisk. Men intressant är också i vilken mån
man i det tidiga biståndstänkandet kan spåra det slags liberala styrningsrationaliteter som litar till att människor kan fås att styra sig själva som fria subjekt.

Material- och metoddiskussion
Som medicinhistorikern Svein Atle Skålevåg påpekar ställs varje kvalitativ historisk undersökning, genom att den i huvudsak baseras på läsning, inför tre grupper av metodiska problem. Det handlar för det första om hur vi väljer ut de
texter vi läser, för det andra om hur vi läser dessa texter, och för det tredje om
hur vi skriver vår egen text.151 Jag kommer här att kortfattat diskutera mitt sätt
att närma sig vart och ett av dessa problem.
Jag har gjort valet att begränsa mitt primära källmaterial till texter av olika
slag som Signe och Axel Höjer lämnat efter sig, samt samtida texter som på
något sätt bemöter dessa texter, och har utifrån detta gjort ytterligare avgränsningar på basis av mina frågeställningar om folkhälsoexpertisen och det gemensamma livsprojektet. Det betyder bland annat att jag inte sett närmre på Axel
Höjers medicinvetenskapliga publikationer. I Signe Höjers fall har jag valt bort
större delen av det material som berör hennes verksamhet som fredsaktivist
samt en del annat som faller utanför ramen, som hennes släkt- och lokalhistoriska forskning.152 Arkivbestånd och urvalsprinciper har gjort att jag särskilt vid
författandet av del ett haft tillgång till betydligt färre relevanta texter av Signe än
av Axel Höjer – en diskrepans som också med nödvändighet fått prägla denna
del av min text. Det är också betydligt fler av Axel Höjers personliga brev som
finns sparade från denna period.
Paret Höjers gemensamma arkiv på Riksarkivet i Stockholm har varit en given utgångspunkt för mitt letande. I arkivet finns 127 volymer fulla av doku150

Gyan Prakash, Another Reason: Science and the Imagination of Modern India (Princeton: Princeton
University Press, 1999), särskilt kap. 5. Prakash är medlem av den så kallade Subaltern studiesgruppen.
151 Svein Atle Skålevåg, Fra normalitetens historie: Sinnssykdom, 1870–1920 (Bergen: Rokkansenteret,
2002), s. 19.
152 Ex. Signe Höjer, Kring en bergsmansgård (Stockholm: LT, 1969); Signe Höjer, Arvet från läsarna
(Stockholm: LT, 1976).
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ment: brev, foton, manuskript, böcker, artiklar, almanackor och kassaböcker.
Jag har här koncentrerat mig på brev, främst mellan makarna själva, föredragsmanus samt tryckta artiklar och småskrifter. För att spåra övrigt tryckt material
har jag i ett initialt skede haft god hjälp av den förteckning över Axel Höjers
samlade verk som Märtha Elvers-Hulth sammanställde efter hans död på 1970talet.153
Jag har också gått igenom delar av Medicinalstyrelsens arkiv, och där främst
de delar av underavdelningen Generaldirektörens arkiv som berör perioden
1935–1952. När det gäller 1941 års befolkningsutredning har jag gått igenom
sammanträdesprotokollen och har därutöver valt att se närmre på de av utredningens publikationer som mer direkt involverade Signe Höjer. Detsamma
gäller den så kallade u-beredningen och 1946 års kommitté för den halvöppna
barnavården. Nedslag har även gjorts i en del andra offentliga arkiv på Riksarkivet.
På Stockholms stadsarkiv har jag gått igenom Signe Höjers motioner och
yttranden i stadsfullmäktige och även letat upp vissa publikationer i vilkas
sammanställning hon varit involverad. I Solna stadsarkiv har jag sett på protokoll, verksamhetsberättelser och en del andra dokument från Barnavårdsbyrån
och Föreningen Mjölkdroppen i Solna. Genom de tryckta protokoll som finns
på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har jag även kunnat spåra paret Höjers
aktiviteter under olika socialdemokratiska kongresser.
Dessutom har jag besökt Genève för att hitta kompletterande uppgifter om
Axel Höjers internationella verksamhet. I Nationernas förbunds ytterst kompletta arkiv har jag gått igenom material från de olika kommittéer där Axel Höjer var involverad under sin tid som generaldirektör. WHO:s arkiv är betydligt
hårdare gallrat, och det mesta av det material som berört Axel Höjers olika
uppdrag visade sig ha makulerats redan på 1960-talet, då organisationens arkivpolicy var att sortera ut allt som inte var av direkt relevans för pågående projekt.
Jag har hittade ändå en del projektfiler av intresse och kunde dessutom gå igenom en hel del tryckt material. Jag har även gått igenom mycket tryckt WHOmaterial samt en del kolonialrapporter på British Library i London.
Genom Sigtunastiftelsens klipparkiv har jag kommit åt en del kompletterande intervjuer med makarna Höjer och recensioner av deras böcker.
Vid sidan av alla dessa mer eller mindre disparata texter finns också ett par
mer sammanhängande livsberättelser, nämligen Axel och Signe Höjers respektive memoarer. Axel Höjer skrev i slutet av 1960-talet en tjock självbiografi, ett
750-sidors manuskript i A4-format, som finns tillgängligt på Riksarkivet i
Stockholm.154 En nedskuren version av självbiografin gavs ut efter Axel Höjers
153

”Generaldirektör J. Axel Höjers skrifter: Kronologisk förteckning sammanställd av Märtha
Elvers-Hulth”, Statistiska Centralbyråns bibliotek, Stockholm, 1 dec. 1976. Förteckningen finns
bland annat i SAHA, 2a vol. 4 och 2b vol 3. Det finns även ett supplement daterat 1985.
154 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, J. Axel Höjers arkiv, RA. I artiklar efter Axel Höjers död
hävdades att han inte velat ge ut sina memoarer, men korrespondens mellan honom och Gerhard
Bonnier åren kring 1970, bevarad i SAHA, 3a vol. 1, visar att detta inte stämmer. Jfr ex. Lennart
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död.155 Därefter skrev Signe Höjer själv en rad böcker med självbiografiskt
tema.156
Mitt förhållande till memoarerna har säkert, på gott och ont, satt spår i såväl
forskningsprocess som framställning, även om forskningsarbetet i hög grad gått
ut på att närma mig paret Höjers självbiografiska narrativ genom ett slags
misstankens hermeneutik. En allmän iakttagelse är att självbiografin kan ge
upplysningar om händelser som inte omnämns någon annanstans, skildringar
en förlorad vardag, och visa på föga självklara samband mellan händelser och
människor, samtidigt som den som spegel av en svunnen tid bär på många
distorsionsmoment. Liksom biografin är självbiografin en efterkonstruktion.
Självbiografikern tenderar att koncentrera sig på fakta som stämmer med hennes mogna efterkonstruktion av sitt eget livsprojekt. Hon tolkar händelser och
sina egna handlingar som om hon hade handlat utifrån det hon vet i skrivande
stund, utifrån den hon är i dag. Vanligt är också att skildra händelser så att man
själv framstår i ett mer fördelaktigt ljus eller som mer betydelsefull än man verkligen var i sammanhanget. Man lyfter fram sina kontakter med kända människor och glömmer bort mer okända.157
Detta behöver inte nödvändigtvis tolkas som lögn eller medvetna överdrifter. Minnen kan med tiden bli ganska förvrängda, människor blandar ihop händelser, personer och sammanhang, och gemensamt för de flesta självbiografiker
är att de är ganska till åren komna. Signe Höjer, som skrev utförligt om saker
som hänt henne 70 eller 80 år tidigare, var själv medveten om dessa problem:
”Vi vet att vid högre ålder blir minnet av det förflutna mera levande än förr.
Man minns bättre – men minns man rätt?”, skrev hon till exempel i förordet till
en av sina självbiografiska böcker.158 I viss mån kan självbiografiska uppgifter
kontrolleras genom brev, dagböcker och annat primärt källmaterial, alternativt
genom andra källor och sekundärlitteratur. Även brev och dagböcker följer
emellertid sina normer och konventioner, såväl språkligt som innehållsmässigt,
och kan inte heller de ses som redogörelser för någon definitiv och objektiv
sanning.159
Mitt intresse för de självbiografiska texterna ligger dock i hög grad på ett annat plan. Memoarerna och andra självbiografiska texter har varit en given utBromander, ”Axel Höjer: En vänstervriden generaldirektör”, Aftonbladet, 14 mars 1975; Mauritz
Norberg, ”Höjer – den store hälsovårdaren: En kampens man mot löss och änglamakare”, Arbetarbladet, 14 mars 1975; Gunnar Olén, ”Axel Höjers minnen – ’Från Visby till Vietnam’”, Dagen,
25 mars 1975.
155 Den som kortade boken var Signe, med hjälp av sonen Björn och sonhustrun Inga-Britt
Höjer. Förlagsredaktören Karin Jacobsson och Ann-Margret Lundgren, avdelningsdirektör på
Medicinalstyrelsen, hjälpte också till. J. Axel Höjer, En läkares väg: Från Visby till Vietnam (Stockholm: Bonniers, 1975), s. 8.
156 Se främst Höjer, Läsarungen växer upp; Höjer, Vägen till Hagalund; Signe Höjer, Mellan två världskrig (Stockholm: LTs förlag, 1981); Signe Höjer, Mitt i livet (Stockholm: LTs förlag, 1982); Signe
Höjer, I ett vaknande Afrika (Stockholm: LT, 1983).
157 Se också Björn Höjer, ”20 böcker mellan 60 och 90”, i Vi minns Signe Höjer, s. 25–27.
158 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 7.
159 Jfr ex. Larsson, Sanning och konsekvens, s. 129–237.
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gångspunkt i den mån jag intresserat mig för hur paret Höjer konstruerat och
rekonstruerat sitt gemensamma livsprojekt. Och, menar jag, i den mån intresset
läggs vid hur subjekt ständigt rekonstruerar sig själv, kan självbiografiska källor
av olika slag – om möjligt lästa mot varandra – fungera utmärkt som utgångspunkter för en studie. I självbiografin får vi den bild av verkligheten som subjektet själv vill visa upp – en viktig sida av ”sanningen”, om än långt ifrån den
enda möjliga.160
Signe Höjers självbiografiska böcker fick i allmänhet goda recensioner. En
del recensenter kunde dock notera, och ibland irritera sig på, hennes utpräglade
tendens att släta över konflikter och måla gångna händelser i alltför ljusa färger.
Vad Erik Hjalmar Linder identifierar som Signe Höjers ”programmatiska käckhet” är intressant att väga mot den ofta bitska och ibland ganska svårmodiga
personlighet som tonar fram i breven.161 Medan Signes livshistorier framför allt
handlar om samarbete och samförstånd, kretsar Axels memoarer, särskilt i den
okortade versionen, i hög grad kring olika slags konflikter. Denna diskrepans,
menar jag, kan antas reflektera en genusordning såväl som olika positioner som
experter och intellektuella. I Signe Höjers självbiografier syns också en tydlig
tendens att undervärdera sin egen betydelse, särskilt i jämförelse med Axels –
en vanlig tendens hos kvinnliga självbiografiker.162
Vid läsningen av olika texter har jag varvat en mer extensiv läsart, i syfte att
identifiera relevanta textpassager, med närläsning av sådana passager som diskuterar teman av intresse för mina frågeställningar.
Så till min egen framställning. Jag har valt att dela upp min text i tre delar,
som huvudsakligen följer på varandra i kronologisk ordning. De tre delarna
fokuserar också på olika rum eller arenor för paret Höjers folkhälsoprojekt: om
första delen i hög grad handlar om den lokala nivån, fokuserar del två på en
nationell och del tre på en internationell eller rentav global nivå. Varje del är i
sig mer tematiskt uppbyggd, även om också där finns en viss kronologisk rörelse framåt. Mellan de olika delarna har jag även inkluderat två mellanspel, som
tar upp relevanta teman som jag varken velat eller kunnat pressa in i den tredelade överstrukturen.
160

Flera feministiska biografiteoretiker har framhållit självbiografin som en möjlighet inte minst
för kvinnor att återta sina egna liv: genom att skriva sitt liv kan självbiografikern ”döda” det jag
som andra människor försökt tvinga på henne och på samma gång rekonstruera ett, möjligen, mer
autentiskt jag. Larsson, Sanning och konsekvens, s. 112.
161 Erik Hjalmar Linder, ”‘Sekelskiftesidealism’ och ett märkligt läkarpar”, Göteborgs-Posten, 13 dec
1979.
162 Se till exempel det underdåniga förordet till Höjer, Mitt i livet, s. 7: ”Mitt liv har varit privilegierat och fyllt av intressanta upplevelser. Det mesta har jag att tacka min man, Axel Höjer för, som
fört ett omväxlande liv, fyllt av resor, fascinerande uppdrag och möten med fängslande personligheter. För det mesta har jag fått följa honom på hans färder, som jag skildrat ur min egen
synvinkel.” Jfr Margaretha Fahlgren, Det underordnade jaget: En studie om kvinnliga självbiografier
(Tullinge: Jungfrun, 1987); Eva Heggestad, ”Alice+Yngve=Sant? Bilder av äktenskapet i Alice
Lyttkens brev och memoarer”, i En ny sits: Humaniora i förvandling. Vänbok till Margaretha Fahlgren,
red. Eva Heggestad, Karin Johannisson, Kerstin Rydbeck och Maria Ågren (Uppsala: Uppsala
universitet, 2008), s. 103–111.
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Del 1
Barnhälsan

1:1
Ett gemensamt projekt

Redan från första början av sitt förhållande kom Signe och Axel Höjer att identifiera sig som samarbetspartners i vad jag vill definiera som ett gemensamt
livsprojekt.1 I den mån de kom att verka som ett samarbetande par var det alltså
knappast någon slump. I detta kapitel undersöker jag hur Signe Dahl och Axel
Höjer under de första månaderna av sitt förhållande förhandlade sig fram till
några allmänna utgångspunkter för sitt samarbetsprojekt.
Deras förhandlingar gick, som jag ska visa, dels ut på att konstituera sig själva som par, dels på att bestämma sig för att samarbeta enligt vissa linjer. Viktiga
delar av detta var för det blivande paret Höjer att jämka ihop sina grundläggande värderingar, formulera en övergripande gemensam uppgift, och fördela arbetsuppgifter sinsemellan.

En avgörande tid och plats
We were journeying to Paris, not merely to liquidate the war, but to found a
new order in Europe. We were preparing not Peace only, but Eternal Peace.
There was about us the halo of some divine mission. We must be alert, stern,
righteous and ascetic. For we were bent on doing great, permanent and noble
things.
Harold Nicolson, Peacemaking, 19192

Att Signe Dahl och Axel Höjer överhuvudtaget inledde en relation hörde förstås samman med sådana på papper svårfångade faktorer som personkemi och
fysisk attraktion. En upplevd intressegemenskap var också central. Men själva
1

Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4; Brev från Signe Dahl till
Axel Höjer 14 juli 1919, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 17. Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 336.
2 Harold Nicolson, Peacemaking, 1919 (London: Constable & Co Ltd, 1933), s. 31–32. Harold
Nicolson åkte till fredskonferensen i Paris som ung diplomat. Hans beskrivning av sig själv och
andra unga intellektuella som for till Paris 1919 reflekterar det slags känslor som drabbade Axel
Höjer, Signe Dahl och många andra besökare i staden detta år. När Nicolson 14 år senare skrev
om fredskonferensen hade hans idealism falnat betydligt.
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scenen för mötet skapade särskilda förutsättningar för relationen. Att platsen
råkade vara Paris och tidpunkten samma vecka som Versaillesfreden undertecknades, i juni 1919, spelade en viktig roll för intensiteten i deras engagemang
och de former i vilka engagemanget kom att uttryckas. Dessa faktorer bidrog
också till att Signe och Axel kom att identifiera sig som en delar av en ny intellektuell generation.
Fredsförhandlingarna hade tagit sin början i januari, några veckor innan den
28-årige Axel Höjer anlände till Paris för att vidareutbilda sig inom pediatrik
och barnhälsovård.3 Höjer hade tagit sin medicine licentiatexamen 1916 och
sedan främst vikarierat på olika barnsjukhus i Stockholm. Vid krigsslutet blev
det åter möjligt för unga akademiker att resa ned på kontinenten. Axel Höjer
tog nu möjligheten att åka till Paris, efter att ha ordnat en inbjudan från den
berömde barnläkaren och professorn Antoine Bernard-Jean Marfan. Under ett
halvårs tid arbetade Höjer som frivillig assistent åt Marfan på spädbarnskliniken
vid Hôpital des Enfants-Malades. Han följde dessutom flera kurser och började, åtminstone efter mötet med Signe Dahl, också göra studiebesök på olika
barnavårdsinstitutioner.4 Hans vistelse finansierades dels av ett resestipendium
från Medicinalstyrelsen, dels av bidrag från en välbeställd morbror.5 Den överhettade stämning som rådde i Paris vid denna tid nådde sin kulmen under den
dryga vecka i slutet av juni då Signe Dahl och Axel Höjer inledde sin bekantskap. Signe Dahl hade efter avslutad sjuksköterskeskola i Vänersborg och en
tids praktik som sjuksköterska åkt till London för att vidareutbilda sig inom det
sociala området.6 Efter några veckor i London fick hon möjlighet att besöka
Paris och tog då tillfället i akt att skaffa sig inblickar i den franska barnavården.
Det var hon som sökte upp Axel för att få hjälp att komma in på olika barnavårdsinstitutioner. Resultatet blev att han följde med henne som guide och
sällskap under större delen av hennes drygt veckolånga Parisvistelse.7 Animerade av känslan att befinna sig vid en historisk brytpunkt kom Signe Dahl och
3 Margaret MacMillan, Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and its Attempt to End War (London:
John Murray, 2001).
4 Se attesterad kopia av intyg från Marfan, 15 aug 1919, i SAHA, 2b vol. 3; inledning i Axel Höjer,
”Reseberättelse, inkommen till Medicinalstyrelsen 5/10 1920, d:nr 1703/1920 M”, MMB, EIII.
Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 197–210, 215–243; Sign. T. E. C. Jr MD, ”L’Hôpital des
Enfants-Malades, the World’s First Children’s Hospital, Founded in Paris in 1802”, Pediatrics, vol.
67 (1981), s. 670.
5 Vistelsen i Frankrike inleddes med ett par veckor i Rouen och avrundades i september med en
vecka i Bryssel, på väg mot London. Den bekostades delvis av stipendier, men främst av en
gammal morbror. A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, inledning; brev från Signe Dahl
till Louise Dahl 18 nov 1919, SAHA, 3b vol. 17; brev från Axel Höjer till föräldrarna Emmy och
Nils Höjer 14 nov 1919, SAHA, 3b vol. 13.
6 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 185–210; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 32.
7 Se brev från Signe Dahl till Axel Höjer 21 juni 1919 i SAHA, 3b vol. 4, där det framgår att hon
fått hans namn av den svenska delegationen och behövde hjälp med att komma in på olika barnavårdsinstitutioner. I memoarerna skrev hon att det var pastor Börjesson i Svenska kyrkan som
rekommenderade henne att söka upp Axel Höjer. Höjer, Läsarungen växer upp, s. 211. Enligt Axel
Höjers memoarer besökte de 2–3 institutioner om dagen: barnsjukhus, barnhus, barnhem, mödrahem, ”unions de la famille”. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 248.
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Axel Höjer redan från denna första början att tillbringa timmar samtalande om
världsläget och sina respektive framtidsplaner. Det dröjde inte länge innan de
förstod att de hade mycket gemensamt.8
I brev och memoarer beskrev Axel och Signe Paris som en miljonstad präglad av hungersnöd, demonstrationer och utbredd korruption, där utmärglade
och lemlästade soldater drev längs gatorna på väg hem från skyttegravarna och
där revolutionära krafter, delvis inspirerade av de senaste årens händelser i
Ryssland, trycktes ned av en reaktionär regeringsmakt. Men de berättade också
hur hopplösheten blandades med en stark fredslängtan, och hur den mördade
socialistledaren Jean Jaurès ännu fem år efter sin död kunde fungera som en
effektiv symbol, som samlade tusentals arbetare och intellektuella till massmöten för fred och socialism enligt en socialdemokratisk linje.9
De båda möttes också i beundran av författare som nobelpristagaren Romain Rolland och Clartérörelsens grundare Henri Barbusse, som båda var socialister och kända för sitt pacifistiska ställningstagande.10 Axel spårade sin egen
pacifistiska övertygelse till sin tid som frivillig ambulansläkare i inbördeskriget i
Finland våren 1918.11 Signe skrev i efterhand att hon mycket snart efter deras
första möte följde Axels exempel och började kalla sig själv pacifist.12 Tydligt är
att upplevelserna av krigets följder för Signes Dahls och Axel Höjers del inte
ledde till resignation. Snarare verkar de ha stimulerat en kampvilja.13
Detta sätt att reagera hade säkert delvis rötter i deras respektive uppväxtmiljöer. Signe Höjer blev längre fram i livet alltmer angelägen om att påpeka hur
hennes handlingskraft bottnade i ett slags praktisk idealism som präglat hennes
familj och den inomkyrkliga väckelserörelse som denna var en del av, samtidigt
som hon påverkats starkt av sina äldre systrar och deras sätt att göra revolt mot
de konventioner och begränsningar som också karakteriserade livet bland
Evangeliska fosterlandsstiftelsens medlemmar.14
Axel Höjer å sin sida talade genom alla år med stor uppskattning om sin
egen familj, som var starkt sammansvetsad genom gemensamma kulturella
intressen, samtidigt som den uppmuntrade såväl söner som döttrar att studera
vidare och göra karriär. Syskonskaran kom också att bli påfallande framgångsrik. Inte mindre än tre av bröderna kom att bli generaldirektörer för olika statliga verk. Systern Gerda blev ordförande i såväl Svensk sjuksköterskeförening
som International Council of Nurses och kom även att representera folkpartiet

8

Höjer, Läsarungen växer upp, s. 212.
Ibid., s. 213, se även brev från Axel Höjer till Signe Dahl 1 aug 1919 SAHA, 3b vol. 4; Höjer,
”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 279, 281, 317–25. Jaurès hade också fler svenska anhängare, inte
minst inom 1920-talets SSU, se Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 105–106.
10 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, 233, Höjer, Läsarungen växer upp, s. 212.
11 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 208.
12 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 214.
13 Se ex. brev från Axel Höjer till Signe Dahl 18 juli 1919, i SAHA, 3b vol. 4.
14 Se ex. Höjer, Läsarungen växer upp, s. 114.
9
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Signe Dahl var yngst i en skara av milt rebelliska systrar. Här står Signe (längst till vänster) på
familjens balkong på Stenbocksgatan i Malmö strax efter sekelskiftet 1900, tillsammans med
systrarna Berta, Edit och Olga samt kusinen Ellen Sahlin.

i Andra kammaren under tolv års tid, och systern Sigrid, också sjuksköterska,
verkade under många år som rektor och direktör för Norrbackainstitutet.15
Men bevarade brev från sommaren 1919 visar samtidigt att det var just genom sina upplevelser på kontinenten som Signe Dahl och Axel Höjer börjat
identifiera sig själva som delar av en generation med särskilda uppgifter. Båda
beskrev hur de kände sig delaktiga i en ny och omfattande radikal rörelse, som
hämtade sin drivkraft utifrån upplevelsen av krigets meningslösa förödelse.
Axel liknade dem båda vid en droppe i en mäktig flodvåg som skulle omskapa
världen med sitt arbete.16 På samma gång lade han vikt vid deras roller som
frontfigurer och det personliga ansvar som följer med detta.17 I en ordvändning
som kan tyckas något märklig för en pacifist beskrev han dem som ”den nya
tidens stridsmän” i en strid lika stor som målet.18 Han talade om en historisk
15 Höjer, En läkares väg, s. 9, 23, 30–32; Gunvor Landberg, Mina år på Norrbackainstitutet,
http://www.hhf.se/upload/Mina_år_på_Norrbackainstitutet.doc (22 feb 2009). Norrbackainstitutet var en vanföreanstalt, eller med nutida terminologi en yrkesskola för fysiskt funktionshindrade, belägen i Solna.
16 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 14 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
17 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
18 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 18 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4. Följande dag använde han
det än mer militäriska stridsropet ”Aux armes!”, se brev 19 juli 1919 återgivet i Höjer, Vägen till
Hagalund, s. 19.
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vändning och en kommande, ”tredje stor revolution i människosinnena”.19
Signe skrev i ett brev till sin syster Berta Adler, sedan hon besökt det ödelagda
Reims, att med den förstörda katedralen som ett monument över den meningslösa förstörelsen, skulle det nu bli omöjligt att starta fler krig i världen.20 I brev
till Axel talade hon om en ny renässans, där ett nytt släkte av människor skulle
omgestalta världen:
Renaissance! Pånyttfödelse, återuppblomstring! Över ruinerna ser jag det ordet avteckna sig mot en vårblå himmel. Renaissance, ej 1500-talets av konst
och litteratur, men en omdaning intill rötterna inom människorna, folken, nationerna. ”Det gamla är förgånget, si, allt skall bliva nytt”. Ser du våra efterkommandes historieböcker, ser du det nya skedet – jag ser det så klart som
en konkret bild. Och jag ser decennier av arbete innan, sida vid sida, med
blickarna stadigt mot målet. Ser du den lilla skaran i början, den växer och
den griper omkring sig, oemotståndlig till slut. Det är stora ting, du.21

Ron Eyerman hävdar att det var just i och med första världskriget som europeiska intellektuella på ett mer självreflekterande sätt började uppfatta sig som
medlemmar av en särskild generation.22 Reaktionen på kriget var komplex. Begrepp som ”den förlorade generationen” kunde uppenbarligen illustrera en
viktig del av tidsandan, men fångade knappast in det sociala engagemang som
också drev många intellektuella i krigets slutskede och efterdyningar. Långtifrån
att drabbas av någon allmän uppgivenhet kom en stor andel av krigsslutets unga
intellektuella, marxister såväl som liberaler, att understryka vikten av att lämna
salongerna och träda ut i den konfliktfyllda verkligheten, som talesmän, ledare
och lärare åt massorna.23 Vid världskrigets slut kunde radikala rörelser och en19 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 14 juli 1919, i SAHA, 3b vol. 4; Brev från Axel Höjer till
föräldrarna 27 juni 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 237.
20 Brev från Signe Dahl till Berta Adler, 26 juli 1919, SAHA, 3b vol. 17. Signe följde med ett par
svenska missionärer till Reims, efter att ha läst en av Romain Rollands essäer i Au-dessus de la Melée
(Ovan stridsvimlet) från 1915, där förstörelsen av katedralen i Reims beskrevs som en skändning
av hela sekler av kultur, liv och minnen och därför mer förödande än mordet på en människa.
Också i ett brev till sin mamma beskrev Signe utflykten till det skövlade, öde Reims som en
fruktansvärd men nödvändig erfarenhet. Se brev till Louise Dahl 27 juni 1919, SAHA, 3b vol. 17.
Några veckor senare åkte även Axel Höjer till Reims på Signes uppmaning. Brev från Axel Höjer
till Signe Dahl 12 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4; jfr Höjer, Mellan två världskrig, s. 75; Höjer,
Läsarungen växer upp, s. 213.
21 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 16 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 262.
22 Eyerman, Between Culture and Politics, s. 68–92.
23 Ibid., s. 91. Eyerman framhåller till och med detta utåtriktade arbete som en gemensam nämnare för hela generationen. Detta uttalande bör dock ses i ljuset av hans något cirkulära definition
av denna generation, där just det utåtriktade draget, viljan att omvända och uppfostra ”massorna”
hör till de avgörande kriterierna för vem som alls ska räknas som intellektuell, se s. 69. Uttrycket
”Lost generation” sägs ha myntats av Gertrude Stein i mitten av 20-talet för att beteckna en löslig
grupp av amerikanska författare som drev runt i Europa – och i synnerhet i Paris – under decenniet efter kriget. Termen kom också att användas i vidare bemärkelse. Likt Jake Barnes och Brett
Ashley i Ernest Hemingways The Sun Also Rises antogs den förlorade generationen, märkt av mer
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skilda intellektuella också hämta uppmuntran ur den ryska revolutionsprocessen, vilket satte en marxistisk (och därmed ofta mer internationalistisk) prägel
på många av samtida tolkningar av den intellektuelles roll.24
Fredsöverenskommelsen undertecknades i Versailles på Signe Dahls 23årsdag, lördagen den 28 juni, när hon och Axel hade känt varandra en vecka.25
Tre dagar senare friade Axel till Signe vid stranden av Seine.26 Redan nästa dag,
då Signe rest åter till London, inleddes en intensiv brevväxling, där hon och
Axel började planera sitt framtida liv tillsammans. Axel hade då bestämt sig för
att i förtid avrunda sin Parisvistelse och lämna professor Marfans undervisning.
I stället skulle han åka till Signe i London och fortsätta sina studier där på egen
hand från mitten av september.27 Paris blev således inte den enda plats som
formade utgångspunkterna för deras gemensamma livsprojekt.

Engelska erfarenheter
I sina memoarer skrev Signe Höjer att hon åkte till England med det explicita
syftet att utbilda sig till socialarbetare på den världsledande London School of
Economics and Political Science.28 LSE grundades på 1890-talet av makarna
Sidney och Beatrice Webb, tillsammans med liberalen R. B. Haldane, i syfte att
erbjuda en samhällsvetenskaplig utbildning för Storbritanniens nya politiska

eller mindre påtagliga krigserfarenheter, vara tömd på illusioner, cynisk och föraktfull inför den
viktorianska dubbelmoral som präglat deras föräldrar och deras jämnåriga. Ernest Hemingway,
The Sun also Rises (New York: C. Scribner’s Sons, 1926); William Strauss och Neil Howe, Generations: The History of America’s future, 1584 to 2069 (New York: Quill, 1991), s. 250–251.
24 Eyerman, Between Culture and Politics, s. 68–92.
25 I sin självbiografi beskrev Signe på ett för henne typiskt sätt hur hon och Axel åkt ut till Versailles på hennes födelsedag och bara ”råkat” komma dit samtidigt som fredsfördraget undertecknades i spegelsalen. Samtida brev visar i stället att de besökte Versailles söndagen dessförinnan,
var för sig. Brev från Signe till Louise Dahl 27 juni, SAHA, 3b vol. 17; brev från Axel Höjer till
familjen 27 juni 1919, avskrivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 236. På Signes födelsedag
gick Axel på föreläsningar, och på kvällen upplevde han och Signe ”Le jour de la gloire”, med
fackeltåg och fullpackade boulevarder, tillsammans. Brev från Axel Höjer till familjen 2 juli 1919,
avskrivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 239.
26 Jfr Höjer, Läsarungen växer upp, s. 215; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 11; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 250; brev från Axel Höjer till Signe Dahl 2 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
27 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 3 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4. Snart hade han också börjat
ta lektioner i engelska (med blandad framgång: hans lärare, en i Axels ögon ganska egensinnig
engelsk suffragett, gav honom nämligen bara politiska pamfletter som övningsmaterial). Se brev
från Axel Höjer till Signe Dahl 8 och 11 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
28 Höjer, Vägen till Hagalund s. 32. En med åren alltmer yrkesinriktad kurs i samhällsarbete hade
sedan 1910 organiserats av CSA i Stockholm, med särskild inriktning på ”unga kvinnor”. Bland
annat fysik, hälsolära och barnavård stod på schemat tillsammans med olika studiebesök. Se
Marika Hedin, Ett liberalt dilemma: Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan
1880–1930 (Eslöv: Symposion, 2002), s. 132. Signe nämnde dock aldrig denna kurs som ett
alternativ till LSE. En direkt yrkesutbildning för socialarbetare etablerades genom tillkomsten av
Socialinstitutet 1921, alltså ett par år efter Signes studier på LSE. Wisselgren, Samhällets kartläggare,
s. 267–271.
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eliter.29 Makarna Webb hade arbetat med sociala kartläggningar och publicerat
flera viktiga socialvetenskapliga arbeten, var för sig och tillsammans. De hörde
till den inre kretsen i Fabian Society, vars mål var att omvandla hela samhället i
socialistisk riktning genom långsamma, demokratiska reformer på vetenskaplig
grund.30 Webbs var, i likhet med majoriteten av de andra ledande fabianerna,
fria intellektuella snarare än universitetsanknutna akademiker, och en viktig
tanke bakom LSE var också att skolan skulle vara öppen för större grupper av
studenter än de traditionella universiteten.31 Öppenheten gjorde det möjligt
också för Signe, som inte tillåtits ta studenten, att trots allt vidareutbilda sig
akademiskt.32
Allt som allt vistades Signe Dahl ett halvår i England, från och med slutet av
maj 1919. Början av vistelsen ägnade hon främst åt att lära sig engelska, studera
barnavårdsfrågor på egen hand och söka arbete.33 Hon besökte sociala inrättningar efter tips från människor hon mött i olika sammanhang, gick på föreläsningar och vandrade runt på egna upptäcktsfärder i Londons förslummade East
End.34 Inemellan hann hon med vistelsen i Paris, arbete som barnflicka i Crowborough i Sussex, och en vandring kring sydvästra England tillsammans med
Axel. Studierna på LSE inleddes sannolikt först efter återkomsten från vandringen. I arkivet finns belägg för att Signe deltog i kurser i samhällsvetenskap
och administration och brev till föräldrarna visar att kurserna pågick från början
av oktober till en bit in i december.35 De teoretiska kurserna på LSE kombine-

29 Dietrich Rueschmeyer och Ronan van Rossem, ”The Verein für Sozialpolitik and the Fabian
Society: A Study in the Sociology of Policy-Relevant Knowledge”, i States, Social Knowledge and the
Origins of Modern Social Policies, red. Dietrich Rueschmeyer och Theda Skocpol (Princeton: Princeton University Press, 1996), s. 128; Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 66.
30 Rueschmeyer och van Rossem, ”The Verein für Sozialpolitik and the Fabian Society”, s. 124;
Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 64–66. Namnet Fabian syftade på den romerske generalen
Fabius Cunctator, som var försiktig och långsam men kunde slå till effektivt när tillfället var det
rätta. Edward R. Pease, The History of the Fabian Society (1918; London: Frank Cass & co. Ltd,
1963), s. 34.
31 Rueschmeyer och van Rossem, ”The Verein für Sozialpolitik and the Fabian Society”, s. 128.
32 Signe Höjer berättade i sina memoarer om skolans grundare, som imponerat stort på henne
genom sina föreläsningar på skolan och Fabian Society, och kanske än mer genom sin verksamhet som samarbetande par. ”De nämndes alltid som makarna Webb”, skrev Signe, ”ungefär som
vi säger makarna Myrdal med den skillnaden att de var experter på samma område”. Höjer, Vägen
till Hagalund, s. 32–38, citatet om makarna Webb hämtat från s. 35.
33 Brev från Signe Dahl till Louise Dahl 8 och 12 juli 1919 samt telegram 31 maj 1919, SAHA, 3b
vol. 17.
34 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 35; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 312; sparade inträdesbiljetter till föredrag i SAHA, 1e vol. 1. Brev från Signe Dahl till Axel Höjer återgivet i Höjer, ”Ur J.
Axel Höjers minnen”, s. 257–258 och Höjer, Vägen till Hagalund, s. 14–15. I memoarerna beskrev
Signe hur hennes skräckblandade intresse för East End väckts redan i mycket unga år. Höjer,
Vägen till Hagalund, s. 39.
35 Se diverse brev från Signe till Louise Dahl i SAHA, 3b vol. 13. I arkivet finns också ett Student’s
Pass/kvitto på att Signe betalat avgift för kurser i Social Science och Administration på LSE 2 okt
1919. SAHA, 1e vol. 1.
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rades med praktiskt socialt arbete, extrakurser på ett institut för hälsovårdsinspektriser och föreläsningar på bland annat Fabian Society.36
Under sin första tid i England bodde Signe Dahl hos en familj i Walthamstow en timmes resa nordost om centrala London.37 Redan under sommaren
började hon planera för att under hösten lämna sin inackorderingsfamilj och
bosätta sig på ett så kallat settlement. Hon rekommenderade också Axel att
hysa in sig på ett sådant. Axel lydde rekommendationen och flyttade vid ankomsten till London in i ett par rum på det anrika Toynbee Hall, mitt i de judiska invandrarkvarteren i Whitechapel.38 Toynbee Hall, som grundats i mitten
av 1880-talet, hade blivit en modell för andra settlements över hela världen.
Dess grundläggande idé var att samtidigt fungera som ett slags bostadskollektiv
för manliga, socialt engagerade akademiker och som ett centrum för utbildning,
förströelse och social hjälp åt skötsamma arbetare av båda könen. Detta arrangemang var tänkt att på samma gång bygga broar mellan samhällsklasserna och
bilda en infrastruktur för undersökningar av sociala problem.39 Det fanns också
många settlements som drevs av kvinnor, och som med Seth Kovens och Sonya Michels ord kunde fungera som ett slags ”gränsland” mellan den manligt
dominerade staten och det civila samhället, där kvinnor hade möjlighet att testa
och utveckla nya sociala välfärdsprogram.40 I slutet av oktober flyttade Signe
från sin familj i Walthamstow till ett sådant kvinnligt settlement, Dame Colett
House, som också det låg i East End.41 Hon framhöll i efterhand hur både hon
och Axel engagerats i verksamheten, särskilt på Toynbee Hall.42
36 Brev från Signe Dahl till Louise Dahl 13 okt (feldaterat till sept) 1919, SAHA, 3b vol. 17.
Förmodligen syftade Signe på kurser för blivande health visitors, jfr A. Höjer, ”Reseberättelse”,
MMB E III 1920, bilaga Bc. Höjers var inte de enda vänsterinriktade svenskar som påverkades av
1910-talsfabianismen. Tvärtom kan fabianismen framhållas som en av socialdemokratins viktigaste idékällor under mellankrigstiden, med Ernst Wigforss som den kanske tydligaste företrädaren.
Se Sten O. Karlsson, Det intelligenta samhället: En omtolkning av socialdemokratins idéhistoria (Stockholm: Carlsson, 2001).
37 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 195. Se även brev från Signe Dahl till Louise Dahl pingstdagen
samt 16 juni 1919, SAHA, 3b vol. 17; brev från Axel Höjer till sina föräldrar, SAHA, 3b vol. 13.
38 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 1 aug 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 282–83; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 41; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 313.
39 Asa Briggs och Anne Macartney, Toynbee Hall: The First Hundred Years (London & Boston &
Melbourne & Henley: Routledge & Kegan Paul, 1984). Signe Höjer skrev själv om settlementrörelsen och sin egen tid i East End i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 39–44.
40 Koven och Michel, ”Womanly Duties”, s. 1076–1108, cit. s. 1096. De brittiska settlements som
drevs av kvinnor hjälpte dock få av sina inneboende vidare i karriären, till skillnad från Toynbee
Hall fungerade som något av en plantskola för högre ämbetsmän, men även från de amerikanska
settlement som även hjälpte många kvinnor att bli inflytelserika socialreformatorer. Skocpol och
Ritter, ”Gender and the Origins of Modern Social Policies”, s. 79–81.
41 Brev från Axel Höjer till föräldrarna 1, 4, 16 sept 1919, SAHA, 3b vol. 13, Brev från Signe till
Louise Dahl 13 okt (feldaterat till sept) och 10 nov 1919, SAHA, 3b vol. 17. Jfr Höjer, Vägen till
Hagalund, s. 54.
42 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 41. Trots att Toynbee Hall var ett på flera sätt gammaldags ställe,
mycket månt om att förbli en helmanlig miljö, lyckades Axel utverka en viss dispens för Signe så
att hon kunde hälsa på honom i hans rum. Se brev från Axel Höjer till föräldrarna 13 okt 1919,
SAHA, 3b vol. 13.
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Axel Höjer ville snarare minnas att han utnyttjat det mesta av sin tid i London till att studera och hämta in idéer på andra håll.43 De engelska läkarna är
inte lika medicinskt framstående som de franska, skrev han till föräldrarna, men
det fanns många som var duktiga lärare och han hade också lyckats träffa en del
berömda vetenskapsmän. Dessutom, skrev han, lärde han sig mycket annat som
var nödvändigt för en barnläkare, även om det inte hörde till den rena medicinen.44 Han visades runt på barnavårdsinstitutioner i London och han och Signe
gjorde också kortare resor tillsammans för att studera hälsovårdsorganisation i
Londons lantliga omgivningar. Enligt memoarerna följde han även en kurs för
landsortsläkare på S:t Thomas Hospital.45 Han följde också med Signe på en av
hennes kurser på London School of Economics, en kurs i ekonomisk historia,
sedan Signe övertygat honom om att ”en samhällsintresserad läkare borde ha
någon insikt i ekonomiska elementa”.46 I början av november reste han till
Sheffield, Leeds, Bradford och Birmingham (enligt memoarerna även Liverpool) för att studera hälsovårds- och barnavårdsorganisationen i industridistrikten. Särskilt intresse väckte skolhälsovården och de spädbarnsmottagningar han
fick se.47
En viktig aspekt av Englandsvistelsen var bevisligen de människor Signe
Dahl och Axel Höjer mötte. Signe och senare även Axel beskrev hur de som
svenskar, och dessutom vana vid svårtillgängliga fransmän, nästan överrumplades av engelsmännens vänlighet och spontana hjälpsamhet. Främmande människor erbjöd sig ständigt att ordna kontakter och studiebesök på olika institutioner.48 Redan i breven märks också en viss tendens hos Signe Dahl och Axel
Höjer att koppla ihop sig själva med kända personer. Än tydligare blev detta
längre fram, inte minst i Signes memoarer och andra självbiografiska texter. I en
minnesteckning över Signe Höjer 1988 framhöll sonen Björn Höjer moderns
”böjelse att dra in kändisar i olika sammanhang även efter ganska ytliga kontakter” som en del av hennes strävan att vara en god journalist.49 Anknytningen till
kända namn kan också ses som försök att visa på hennes och Axels egna platser
43

Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 313.
Odaterat brev från Axel Höjer till föräldrarna hösten 1919, SAHA, 3b vol. 13.
45 Brev från Signe Dahl till Louise Dahl 10 nov 1919, SAHA, 3b vol. 17; brev från Axel Höjer till
föräldrarna 10 okt 1919, SAHA, 3b vol. 13; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310.
46 I ett brev till föräldrarna berättade Axel att han gick sociala kurser på LSE på förmiddagarna,
medan eftermiddagarna i mån av tid ägnades åt fortsättningskurser på ”det stora barnsjukhuset”
och besök på sociala barnavårdsinstitutioner. Se brev 10 okt 1919, SAHA, 3b vol. 13. Enligt
Axels memoarer var det Signe som övertygade honom att gå en kurs i Englands ekonomiska
historia på LSE. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310; Höjer, En läkares väg, s. 66. Enligt
Signes memoarer handlade det en kurs i handelsekonomi hållen av ”den fine gamle” doktor
Urwick. Höjer, Vägen till Hagalund, s. 54.
47 ”Utomordentligt intressant”, skrev Axel Höjer i brev till föräldrarna 8 nov 1919, SAHA, 3b
vol. 13. Enligt memoarerna ordnades studieresan av en välvillig, men ej namngiven, kvinnlig
pediatrikerkollega. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310.
48 Odaterat brev från Axel Höjer till föräldrarna hösten 1919, SAHA, 3b vol. 13; brev från Signe
Dahl till Axel Höjer 8 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 257.
49 Höjer, ”20 böcker mellan 60 och 90”, s. 26.
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i världen och historien. I den del av memoarerna som behandlar Londonvistelsen skrev hon till exempel att Axel och hon där träffat en rad kända personer
med inflytande i sociala frågor, bland dem George Bernard Shaw, Truby King,
Sylvia Pankhurst och Rädda barnens grundare Eglantine Jebb.50 Hon framhöll
också att studiemiljön på LSE gett många tillfällen att knyta kontakter med
människor från olika delar av världen, varav många senare blev internationellt
kända.51 Vissa möten är uppenbara efterhandskonstruktioner.52 Också Axel
Höjer mindes möten med en rad fabianer och andra kända personer. Han drog
sig bland annat till minnes ett bråk med George Bernard Shaw.53 Mest intressant med dessa omnämnanden är, menar jag, att de visar på hur paret Höjer
även långt fram i livet strävade efter att positionera sig själva på vad som kan
betecknas som ett brett – allmänkulturellt, medicinskt och socialpolitiskt – och
internationellt, intellektuellt fält.54
Det London som mötte Signe Dahl och Axel Höjer under hösten 1919 var
liksom Paris starkt påverkat av det nyss avslutade kriget, men på ett mindre
påtagligt sätt. Axel Höjer skrev att han upplevde det engelska samhället som
mer välordnat än det franska. Samtidigt saknade han, på gott och ont, den dynamiska atmosfär som laddat upp honom i Paris.
I Frankrike var luften elektrisk – här får man mera intryck av utvecklingens
oändliga långsamhet – av de ekonomiska lagarnas verkande som havets vågor
mot stranden att sekel efter sekel sakta omdana samhället. Det kanske är nyttigt som motvikt.55

England beskrevs av dem båda som på många sätt socialt progressivt, men
också i grunden konservativt. Många förändringar var på gång, men radikal
politik fick utövas i skymundan. Hela Albert Hall kunde fyllas av entusiastiska
människomassor, men tidningarna vågade sällan eller aldrig skriva om de sociala
rörelserna, skrev Signe i ett brev till sin mor: ”det var entusiasm utan like, och
50

Höjer, Vägen till Hagalund, särskilt s. 55–65.
Ibid., s. 33–38.
52 Till exempel skrev Signe i sina memoarer att hon en kväll i maj 1919, på väg hem från en sånglektion, fick syn på mängder av människor som strömmade in i Royal Albert Hall. Hon ställde sig
i kön av ren nyfikenhet vilket ledde till att hon, som av en slump, råkade bli vittne till bildandet av
Rädda barnen. Höjer, Vägen till Hagalund, s. 61–63. Mötet med systrarna Eglantine och Dorothy
Jebb beskrevs med stor inlevelse och påfallande detaljerat – men själv kan Signe omöjligen ha
varit närvarande. Hon var inte framme i London förrän i månadsskiftet maj–juni och började av
allt att döma inte ta sånglektioner förrän på hösten. Mycket möjligt är dock att hon varit med vid
ett senare möte (se brev från Signe Dahl till Louise Dahl 13 okt (feldaterat till sept) 1919, SAHA,
3b vol. 17, där hon nämner att hon varit på ett jättemöte i Albert Hall).
53 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 312–313.
54 Med fält menar jag här något vidare än ett fält i Bourdieus mening, och något som Signe och
Axel Höjer i hög grad konstruerade själva. Gränserna bestämdes genom de människor och sociala
sammanhang de valde att ta med i sina framställningar. Här är belysande att se hur många av de
kontakter och influenser som nämndes i samtida brev föll bort i memoarerna, där de namn som
lyftes fram främst var sådana som ännu var någorlunda allmänt ihågkomna.
55 Brev från Axel Höjer till föräldrarna 26 okt 1919, SAHA, 3b vol. 13.
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man märker att saker är i görningen i England också, fast det sitter hårt åt och
fast tidningarna aldrig vågar säga ett ord därom”.56 Och, skrev Axel till sina
föräldrar, lika mycket som han uppskattade engelsmännen för deras älskvärdhet
och hjärtlighet ”i det privata”, lika illa tyckte han om ”deras imperialistiska politik”.57

Den enda rätta
De platser där Signe och Axel Höjer började odla sin gemenskap fick stor betydelse för gemenskapens former. Men, som jag kommer att visa i detta avsnitt,
även de perioder då de två var geografiskt separerade betydde mycket för utformningen av kärleksförhållandets grundföresatser. Under sommaren efter
mötet i Paris skrev Signe Dahl och Axel Höjer till varandra i stort sett varje dag,
ibland ännu oftare.58 Det var under denna period, då de var både rumsligt och
(tack vare ett långsamt och inte helt pålitligt postväsende) kronologiskt åtskilda,
som de på allvar började lära känna varandra och också definiera sig som ett
par, en enhet med gemensam framtid. Att denna tidiga etableringsfas ägde rum
per brev skapade en viss distans, men samtidigt ett mått av allvar i förhållandet.
Det som skrevs kunde inte bara skämtas bort; allvarligt ställda frågor krävde
genomtänkta och någorlunda väl överlagda svar, som kan ses som mer eller
mindre medvetet formulerade utgångspunkter för ett framtida äktenskapligt
projekt.
Först av allt bör framhållas att livsprojektet inte ska ses som en enbart pragmatisk överenskommelse. Den starkaste drivkraften var nog trots allt själva
känslan av att ha hittat ”den rätta”. Axels tidiga brev genomsyrades av lättnad
över att äntligen ha funnit den för honom ämnade kvinnan, eller som han
skrev, ”Du”.59 Fastställandet av det nya förhållandet som det första och enda
riktiga innebar ett förminskande av tidigare romantiska erfarenheter.60 Men det
innebar också en anpassning till en heterosexuell norm. I sina memoarer skrev
Signe om den slutna och särpräglade kvinnogemenskapen som den omständighet som gjort starkast intryck på henne under utbildningstiden på Vänersborgs
56

Brev från Signe Dahl till Louise Dahl 13 okt (feldaterat till sept) 1919, SAHA, 3b vol. 17.
Odaterat brev från Axel Höjer till föräldrarna hösten 1919, SAHA, 3b vol. 13.
58 De flesta av breven, men fler av Axels, finns bevarade i Signe och Axel Höjers arkiv. Se särskilt
SAHA, 3b vol. 4; SAHA, 3b vol. 8. Jag har inte hittat Signes brev från första hälften av juli i
arkivet; många av dem finns dock citerade i Axels memoarer, se Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 252–267.
59 Ibland antyddes ett slags romantisk ödestro, som samtidigt var starkt naturvetenskapligt färgad:
”Två kroppar röra sig i rymden – de komma händelsevis nära varandra – genast dragas de mot
varandra – av hemlighetsfulla krafter, som vi väl kunna ge namn men aldrig begripa – de förenas,
och äro sedan oskiljaktiga, fortsättande sin bana gemensamt –”. Brev från Axel Höjer till Signe
Dahl 2 juli (feldaterat till 2 juni) 1919, SAHA, 3b vol. 4.
60 Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 2 juli (feldaterat till 2 juni) och 23 juli 1919, SAHA, 3b
vol. 4.
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Under utbildningstiden på Vänersborgs lasarett vistades Signe Dahl (nummer tre från vänster) i
en miljö som präglades av en i flera avseenden tät kvinnogemenskap.

lasarett. I sjukhusets påtagligt homosociala miljö var elever och sköterskor med
Signes ord hänvisade till varandra för all den ”vänskap, ömhet och smeksamhetslust” som finns inom människor. Signe Dahl hade själv under tiden i Vänersborg ett varaktigt förhållande med en något äldre sjuksköterska. Båda två,
och kanske i synnerhet den äldre kvinnan, verkar ha betraktat förhållandet som
ett slags kärleksrelation.61 Signe och Sigrid Granberg, som sjuksköterskan hette,
höll kontakten i mer än 50 år.62 Signe tycks aldrig ha hållit relationen hemlig för
Axel, förmodligen för att hon liksom han betraktade den som ett passerat stadium, vilket tydligt framgår av brev mellan makarna Höjer i mitten av 1920talet. Förhållandet i sig, men också själva arten av förhållande framställdes här
som ett steg på vägen mot något bättre. Medan Signe antogs och själv tyckte sig
ha lämnat relationen i sin gamla form bakom sig, och i stället tagit sig vidare till

61 Den åttiotvååriga Signe Höjer såg det som naturligt att det i ett homosocialt sammanhang
uppstod tvåsamheter av kvinnor som exempelvis gav varandra presenter och utväxlade kärleksbrev. Mer explicit än så blev hon inte, men antydde genom ett citat av Björnstjerne Björnson att
det också var vanligt att ”vännerna” sov ihop. Hon skrev också att förhållanden som dessa var till
stor glädje för många (så också för henne och ”Elisabet” som hon valde att kalla Sigrid Granberg
i memoarerna) och att hon var glad över att toleransen för samkönade förhållanden ökat under
de sextio år som gått sedan tiden i Vänersborg. Höjer, Läsarungen växer upp, s. 188, 195–198.
62 En tjock mapp med innerliga brev från Sigrid Granberg till Signe Dahl/Höjer, skrivna mellan
1919 och 1970, finns bevarad i Signe och Axel Höjers arkiv på Riksarkivet i Stockholm, se
SAHA, 3a vol. 3.
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ett riktigt, heterosexuellt förhållande, gestaltades Granberg i breven som en
ömkansvärd person som stannat kvar på ett lägre utvecklingsstadium.63
I ett av sina första brev till Axel skrev Signe Dahl att även hon hunnit vänta
många år på kärleken, på en Du, trots att hon var flera år yngre än honom. Från
denna personliga erfarenhet härledde hon en allmän skillnad mellan män och
kvinnor. De senare mognade enligt hennes uppfattning tidigare. Det hon sedan
skrev syftade förmodligen också på förhållandet med Granberg:
Ser du, din flicka har alltid haft det felet att älska för mycket här i livet. Inte
bara män utan kamrater och allt levande, som kommit i min väg. Och en
kvinna tar ganska ofta miste på två känslor: att vara älskad och att älska.64

Den stora kärleken såg Signe Dahl emellertid som något långt utöver det hon
upplevt tidigare. Den berörde henne starkare och gjorde henne till ett ”bräckligt
käril”. Men dess styrka krävde också en motprestation i samma skala. Följaktligen ställde hon mycket höga krav på den som gjorde anspråk på hennes stora
kärlek. Ett centralt krav, skrev den 23-åriga Signe Dahl, var att mannen i hennes
liv måste acceptera henne som en självständig jämlike.65
I vilka mer konkreta former denna jämlikhet skulle kunna realiseras återstod
dock att se.

Samhällsmodern och anständigheten
Talet om kärleken och dess villkor inrymde också nödvändigtvis diskussioner
kring sexualmoral och anständighet. Axel Höjer ville vid denna tidpunkt gärna
framhålla sig själv som en sedlig och behärskad natur, som hittills varit strikt
avhållsam på det sexuella planet, även om det innan Signe hade funnits andra
kvinnor om vilka han frågat sig om de var ”Du”.66 Signe Dahl å sin sida hade
redan i övre tonåren haft ”sällskap” med ett par olika folkskollärare under två
somrar på Nääs slöjdseminarium, och i det sammanhanget avvisat åtminstone
ett frieri.67 Av ett av breven till Axel framgår att hon såg ganska allvarligt på sina
romantiska erfarenheter, och att de ibland fick henne att tvivla på att hon var
god nog åt Axel.68 På det stora hela visade hon emellertid upp en betydligt radikalare syn på förhållanden mellan ogifta män och kvinnor än Axel.
Mot slutet av sommaren, när Axels avresa till England började närma sig, föreslog Signe i ett brev att hon och Axel skulle göra en gemensam fotvandring
63 Se brev från Signe Höjer till Axel Höjer 20 sept 1925 samt ett odaterat brev från samma tid,
SAHA, 3b vol. 7.
64 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 5 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 254.
65 Ibid.
66 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 211–214, 222, 237, 244–245, 251; brev från Axel Höjer
till Signe Dahl 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
67 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 172 –173, 181–182.
68 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 27 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8.
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på landsbygden för att lära känna varandra bättre.69 Axel svarade med en två
sidor lång invändning. Visserligen, skrev han, kände han sig frestad: det vore
egentligen fullt rimligt om två ungdomar gav sig av för att i avskildhet njuta av
naturen och varandra. Men som medlemmar av de högre samhällsklasserna
borde de nog, för Signes skull, ta hänsyn till den allmänna moralen, även om
den egentligen inte borde gälla dem utan var ”antagna regler, de svaga till ett
stöd”.70 Signe förbluffades över Axels skepsis, trots tidigare erfarenheter av
liknande slag.71 Med Axel hade hon uppenbarligen antagit att reaktionen skulle
bli en annan. I sitt förvånade svarsbrev undrade hon om det bara var ”hans
vanliga lust att reagera mot allt” eller om han verkligen menade det han skrev.
Själv, skrev hon, var hon ingen societetsdam: hon föraktade konvenansen och
höll hårt på den okuvliga ärlighet hon blivit uppfostrad till, så länge hon inte
skadade någon annan med sina handlingar.
Från min synpunkt sett är det varken något ”stötande” eller ”unikt” att två
unga ger sig ut att vandra några dar i sommaren och två unga särskilt, som
älskar varann, vill nötas mot varann och stå ett säkert prov om kommande
många års hållbarhet.72

Signe Dahl tyckte inte att Axel Höjer skulle behöva känna något ansvar för
hennes goda anseende. Hon såg sig inte, skrev hon, som någon ”fransysk vidja”
som andra kunde bestämma över utan som en av de ”rakryggade, frisinnade
framtidsmänniskor” bland vilka hon också räknat Axel: ”Jag har kanske inte så
litet av samhällsmoderlighet, som ger plikter och ansvar så väl som männen”.73
Signe Höjer skrev i sina memoarer att hon som tonåring tagit starkt intryck av
Ellen Key, även om hon var skeptisk på vissa punkter och då särskilt i fråga om
den misogyna skriften Missbrukad kvinnokraft.74 Key, med sin starka betoning av
kvinnors särart och naturgivna underlägsenhet i nästan allt utom de omvårdande funktionerna, kan knappast ha varit oproblematisk som inspirationskälla för
en ung kvinna som strävade efter oberoende och yrkeskarriär.75 Vid detta tillfälle kunde Signe Dahl i alla fall använda Keys begrepp samhällsmoderlighet för
att argumentera för sin egen självständighet. Hon fick också till slut sin vilja

69 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 7 aug 1919, SAHA, 3b vol. 5; jfr Höjer, Vägen till Hagalund,
s. 26.
70 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 10 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8.
71 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 181–182.
72 Se brev från Signe Dahl till Axel Höjer 14 augusti 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 286–287.
73 Ibid.
74 Se Höjer, Läsarungen växer upp, s. 124–125, 182–183. Jfr Ellen Key, ”Missbrukad Kvinnokraft” och
”Naturenliga arbetsområden för Kvinnan”: Tvenne föredrag af Ellen Key (Stockholm: Albert Bonniers
förlag, 1896).
75 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 183.
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igenom – åtminstone i fråga om fotvandringen. När Axel väl ångrat sig i frågan
gjorde han det med besked.76
När den omdiskuterade vandringen väl blev av kom den också att fungera
som en verkligt konstituerande episod i förhållandet. Axel och Signe beskrev i
sina respektive memoarer hur de från Exeter vandrade söderut, mot Teignmouth vid Atlanten och vidare över Dartmoors hedar, läsande högt för varandra ur Thomas Hardys The Return of the Native, och hur de till slut hamnade i
den lilla fiskebyn Seaton Bridge i Cornwall, där de hyrde in sig hos ett äldre par
som bara talade corniska. De stannade en vecka i Seaton, lyckligt avskurna från
världen.77 ”Vilken tid vi haft – som lyckliga barn ha vi glömt hela världen för
några obeskrivbara dagar”, skrev Axel Höjer i ett brev till föräldrarna vid återkomsten till London, och fortsatte: ”Denna resa kommer att stå för mig som
kanske det vackraste minnet från hela mitt liv”.78 Seaton kom också att bli en
plats som Signe och framför allt den från början så skeptiske Axel återkom till
med jämna mellanrum i dikter och tillbakablickar. Det var också just i Seaton,
skrev Signe, som Axel gav henne det smeknamn som de kom att använda livet
ut, Sita.79 Undan för undan förvandlades fiskeläget till en symbolisk plats där
parets gemenskap skapades och återskapades, en plats som till skillnad från
London och Paris var deras alldeles egen.80

Gemensamma värderingar
Viktigt för Signe Dahl och Axel Höjer var att ha en liknande livsåskådning,
politiskt och religiöst. Som jag redan nämnt spelade det pacifistiska engagemanget en viktig roll i att föra dem samman. Intresset för socialismen – och
framför allt de socialdemokratiskt reformistiska varianter som företräddes av de
franska jauresianerna och de brittiska fabianerna – blev en annan förenande
länk. Sina djupaste drivkrafter definierade de dock, vid denna tid, som religiösa.
Det betydde emellertid inte att de två var religiösa i konventionell mening, och
definitivt inte att de var i religiösa i samma mening som sina föräldrar. De religiösa drivkrafterna såg också olika ut för Axel och Signe.
Axel brottades hela sommaren 1919 med religiösa frågeställningar, och ägnade mycket tid åt att, delvis tillsammans med en nyfunnen vän, den 32-årige
teologen och religionshistorikern Gillis Wetter, formulera grunderna för en ny
”humanitetens religion”, som skulle kombinera kristendomens och socialismens
76 Från och med den 13 aug ursäktade sig Axel upprepade gånger för sin egen inskränkthet, se
brev i SAHA, 3b vol. 8.
77 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 50–53, Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 298–302; Brev från
Axel Höjer till föräldrarna 29 sept och 2 okt 1919, SAHA, 3b vol. 13.
78 Brev från Axel Höjer till föräldrarna 2 okt 1919, SAHA, 3b vol. 13.
79 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 52. Om namnet helt enkelt syftade på Seaton framgår inte. Efter
några års äktenskap kopplade Axel Höjer det till den hinduiska gudinnan med samma namn, se
odaterat brev från andra halvan av 20-talet, i SAHA, 3b vol. 7.
80 Se ex. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 301–302; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 52–53; brev
från Axel till Signe Höjer 1 mars 1926, SAHA, 3b vol. 7.
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bästa aspekter och anpassa dessa till de senaste vetenskapliga rönen kring livets
grundvalar.81 Jag återkommer längre fram till betydelsen av detta.
De teologiska diskussioner som följde i spåren på Axels övergång till sin
egen religion kom att leda till den första allvarligare meningsmotsättningen i
förhållandet mellan honom och Signe Dahl. Denna meningsmotsättning handlade dock, menar jag, minst lika mycket om maktordning och kunskapsteori
som om teologi. Signe förklarade i brev att det var omöjligt för henne att helt
och hållet bryta med kristendomen. Även om hon såg kristendomen som bankrutt i sin nuvarande form, kunde hon varken se någon praktisk eller principiell
anledning att förkasta traditioner som psalmsång och julotta. Viktigare ändå,
skrev hon, var att det finns en värdefull kärna i den kristna tron: vetskapen om
ett yttersta Något, som utgör ”vars och ens inre religion”.82 Minst lika viktigt för
Signe var emellertid att opponera sig mot Axels sätt att fastslå att deras slutsatser trots allt var så pass lika att han var ”säker på att de skola lämpas efter varandra”. Hon menade att det var alltför ”vagt”, om än vanligt, att ta en sådan
samstämmighet för given:
Naturligtvis kan inte två människor något så när tänkande, vara fullkomligt
lika. Man har, som du säger, så olika inflytande, som verkat i en, uppfostran
o.s.v. Men – ”vi ska vara trogna mot oss själva”, ja, också i detta. – Det är väsentliga ting, som ej gå att bagatellisera.83

Signes skepsis gjorde Axel besviken. Han tycks ha tagit för givet att de båda
skulle söka efter sanningen på allvar och som fria, moderna människor, och
därmed automatiskt komma fram till samma slutsatser: ”Jag tror visserligen, att
sanningen är en för en stenåldersmänniska, en annan för en nutidens. Men jag
tror dock att där är en enda, fast mer eller mindre fullständigt avhöljd.” När Signe resonerade sig fram till en annan slutsats än hans egen, tog han det för självklart att det var hon som inte tänkte fritt.84
Signe protesterade, om än ganska milt, mot Axels sätt att helt enkelt förutsätta att det var han som funnit sanningen: ”Min käre, du får hjälpa mig tillrätta,
men du får ej dra mig bort från mig själv, från vad jag håller heligt!” Dessutom,
skrev hon, skulle han inte inbilla sig att han var den förste som kommit fram till
liknande slutsatser i fråga om religionen. Inte heller Signe trodde på Jesus som
annat än människa, och hon hoppades att hon och Axel också skulle kunna
81 Se ex. brev från Axel Höjer till föräldrarna 27 juni 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 236–238, cit. s. 237. Om Gillis Wetter, se ex. Jonatan Julén, ”Wetter, Gillis Albert
Petersson”, i Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok (Stockholm: Albert Bonniers förlag,
1955), s. 311–312; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 26–31.
82 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 19 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 264.
83 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 25 juli (dateringen enl. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
där delar av brevet citeras på s. 276), SAHA, 3b vol. 8.
84 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl (efterdaterat till 20 juli, men uppenbart ett svar på Signes
brev daterat 25 juli i SAHA, 3b vol. 8), SAHA, 3b vol. 4.
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mötas i en gemensam framstegstro.85 I ett annat brev konstaterade hon att hon
och Gillis Wetter stod varandra närmare i religiösa frågor. Detta gladde henne
eftersom Wetters status som vetenskapsman borde hindra Axel att avfärda
hennes, liknande, uppfattning som ”helt kvinlig”.86
Axel Höjer visade alltså upp en stark tro på människans inneboende rationalitet – så stark att naturvetenskapens empiriska metoder nästan tycktes hamna i
skymundan. Han skrev också att om alla människor tvingades välja mellan religionen och ”sanningen” skulle de indelas i en grupp mer teoretiskt lagda, dit
han räknade sig själv, och en grupp mer praktiskt lagda, som skulle hålla på
religionen, och dit han antog att de flesta kvinnor skulle räkna sig. Den nya
religionen, skrev han, skulle dock lösa upp denna motsättning och göra det
möjligt att förena religionen med sanningskravet.87
Det hände att Signe Dahl använde sina medicinska erfarenheter för att argumentera för sin egen religiösa uppfattning. Den som suttit vid en dödsbädd,
hävdade hon, kan bara inte förneka att det finns något högre efter livet, ”ofattbart vad men Något ändå”.88 Betydligt vanligare var att Axel Höjer använde sin
högre medicinska utbildningsnivå för att tilldela sig själv tolkningsföreträde.
Och här synliggjordes hans nästa kunskapsteoretiska antagande: Om inte båda
parter i en konflikt kunde nå den fria tankens rena skådande av sanningen kunde den mer utbildade parten hävda sitt företräde just genom sin högre utbildningsnivå och därmed högre grad av vetenskaplighet. Vid flera tillfällen åberopade han sin medicinska expertis för att sätta ner foten och markera ramarna
för sin tillkommandes frihet. På så vis kunde medicinska hänsyn överordnas alla
uttalanden om att han vill ha en jämlik och frigjord hustru.89

Att enas om samarbete
Som jag visat bidrog den närmast euforiska känslan av att världen stod inför ett
avgörande vägval, ömsesidig attraktion och liknande värderingar till att Signe
Dahl och Axel Höjer drogs till varandra. Deras beslut att inte bara leva utan
även arbeta tillsammans hängde dock snarare samman med att de såg sina personliga livsuppgifter som i stora drag sammanfallande.
I sina memoarer skrev Axel att han och Signe redan i Paris hade bestämt sig
för att deras äktenskap inte bara skulle vara en förbindelse på det privata planet,
utan även ett utåtriktat samarbetsprojekt.90 Minnet stämmer här överens med
85

Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 25 juli 1919, SAHA, 3b vol. 8.
Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 7 aug 1919, SAHA, 3b vol. 5.
87 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 28 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
88 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 19 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 264.
89 Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 21 och 23 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8 samt odaterat
brev (måndag kväll, 1919), SAHA, 3b vol. 4.
90 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336.
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brevväxlingen: redan i sitt första brev till Signe skrev Axel att han såg fram
emot deras framtida samarbete: ”Att arbeta ensam – att sträva genom öknen,
mot det mål man föresatt sig, det är trist – Men när man är två – ligger inte
framtiden för oss som en blomsteräng?”91 Här var det lusten och nöjet i att
arbeta tillsammans som lyftes fram, vid sidan av ett motiv som handlade om
ökad effektivitet och möjliga synergieffekter.92 Tydligt är också att de redan från
början hade vissa övergripande mål i sikte.
Men hur ville Axel, eller Signe, egentligen definiera samarbete vid denna tid?
Här vill jag understryka att samarbete inte behöver implicera en jämlik arbetsgemenskap utan lika gärna kan syfta på ett förhållande där någon av parterna
har större inflytande över samarbetets ramar, förutsättningar och mål. Det är
därför viktigt att studera hur maktfördelningen ser ut, eller mer konkret: vem
som bestämmer vad som ska göras, hur det ska göras, var det ska göras och i
vilka sammanhang, samt vem som har tolkningsföreträde och i vilka situationer
detta åberopas. En annan central fråga är om parterna ska syssla med liknande
uppgifter eller snarare komplettera varandra. Ytterligare nyckelfrågor handlar
om hur tätt ska samarbetet vara och om vilken eventuell frihet som finns att
utforma sina egna delprojekt. Handlar det om ett samarbete på daglig basis, på
samma arbetsplats och med liknande uppgifter, eller ser man på samarbetet i ett
större perspektiv, där parterna arbetar med olika uppgifter om än med samma
större mål i sikte? Också hemmet och de marktjänster som utförs där är vanligtvis en viktig förutsättning för att ett familjebaserat projekt ska fungera i
längden. En inte oviktig fråga är därför vem som tar huvudansvaret för hushållet. Intressant är också hur eniga parterna sinsemellan är om sin definition av
samarbete, samt i vilken mån och i vilka sammanhang paret utåt vill framträda
som en enhet.
Signe och Axel såg båda sina framtida livsuppgifter som yrkesrelaterade. Vid
denna tid, innan några barn finns med i bilden, hade Axel heller inga invändningar mot att Signe skulle utnyttja sin utbildning i professionell mening.93 Han
sade sig sympatisera med Signe i hennes vilja att yrkesarbeta, och sade sig också,
mycket tack vare sin mors och sina systrars goda exempel, kunna dela hennes
syn på kvinnan som mannens jämlike.94 Att Axel själv skulle arbeta och göra
karriär var så självklart att det aldrig diskuterades.
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Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 2 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
Brev från Axel Höjer till Signe Dahl den 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
93 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 31 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5; brev från Axel Höjer till
Signe Dahl 2 feb 1920, SAHA, 3b vol. 5; odaterat brev från Axel Höjer till Signe Dahl (troligen
25 jan 1920), SAHA, 3b vol. 5. Ett äktenskap där båda parterna förvärvsarbetade utanför hemmet, med fördel i kamratligt samarbete, var en av de företeelser som vid denna tid kunde åsyftas
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den var ganska dubbeltydig och också kunde syfta på lösa förbindelser eller tillfälliga äktenskap
som kunde upplösas när andan föll på. Jfr Svenska Akademiens ordbok.
94 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 16 juli, SAHA, 3b vol. 4.
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Att Signe Dahl hade en kompatibel utbildning gjorde att Axel Höjer tydligt
kunde inkludera henne i sina framtidsplaner. Detta var en av de saker som särskiljde henne från tidigare presumtiva hustrur. Bland annat skrev han i breven
att han ser fram emot att få ”exploitera” hennes specialkunskaper i engelsk
barnavård.95 Samtidigt som samarbetet blev ett framträdande tema är det dock
tydligt att Axel Höjer fortfarande talade i termer av sin egen livsuppgift. Om
Signe talade han som sin livsledsagerska, eller som trädgårdsmästaren som ska
skörda de dygder och kunskaper han odlat under 29 år av förberedelser.96 Mer
konkret nämnde han att hon nog inom kort skulle få börja läsa korrektur på
hans böcker.97 Han bad henne att inte bli svartsjuk på uppgiften som fyllde hans
tankar, eftersom hon själv redan var så förbunden med hans arbete att han
samtidigt med det tänkte på henne mest hela tiden.98
Som ett slags motvikt till synen på samarbetet som något som i första hand
skulle ske på Axels villkor fanns Signe Dahls starka övertygelse om sin egen
livsuppgift. Känslan av att ha en uppgift framställdes som djupt personlig och
knappast förhandlingsbar. Signe skrev att insikten om hennes egen specifika
uppgift i livet inte hade fallit helt plötsligt över henne. Hon hade inte drabbats
av den på samma sätt som Axel, som i Paris närmast överväldigats av insikten
om sin uppgift. I gengäld gick den långt tillbaka. Hon förklarade att hon funnit
sin livsuppgift redan vid sexton års ålder. Ända sedan dess hade hon vandrat
ensam, rakt framåt med målet klart och tydligt vid horisonten. Med Axel, kärleken och andra upplevelser i Frankrike och England hade målet kommit närmare, men det betydde inte att det egentligen ändrat karaktär.99
Att de talade om just uppgifter är signifikativt. Visserligen kan ordet uppgift
också hänvisa till något man förelägger sig själv, men här tycks det snarare
handla om något man får insikt om, om nödvändighet eller kall snarare än fritt
val. Resonemangen antyder en tro på att det för varje människa rent objektivt
fanns vissa uppgifter att utföra, och att det som föll på den socialt ansvarskännande människans lott var att inse vari hennes personliga uppgift bestod och
sedan ta tag i denna. Med hänvisning till livsuppgiften påpekade Signe att hon
aldrig kunde ge upp vare sig sin självständighet eller sina krav på jämlikhet:
Ser du, Signe hon fordrar så mycket, och hon är så stolt. Själv ger jag mig
helt, men jag fordrar också allt, intill övergivande av familj och vänner, om
det skulle behövas. Och jag har så svårt att böja mig, överger aldrig min självständighet såsom andlig jämlike med mannen.100
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Brev från Axel Höjer till Signe Dahl den 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4. Se även brev från Axel
Höjer till Signe Dahl 16 juli, SAHA, 3b vol. 4.
96 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 2 och 4 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
97 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 6 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
98 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 12 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
99 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 16 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 262–263.
100 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 5 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 254.
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Jag tolkar detta uttalande som en mjukt inlindad varning till Axel att inte se sin
egen livsuppgift som den grundläggande i förhållandet. Axel svarade att han
inte ville ha någon som likt en ”fransk kattunge” lätt kunde lindas kring fingret:
”Äro vi båda svårböjliga – så mycket säkrare stöd bli vi för varandra i stormiga
tider – två stavar av stål smältas i kärlekens offerflamma samman till en”.101
Signe hjälpte också själv till med att tona ned den potentiella konflikten genom
att konstatera att hennes och Axels mål fullständigt sammanföll. De båda befann sig i samma position till varandra, skrev hon, så ”vad kan livet bli annat än
en fest!”102
De positiva affirmationerna förtar inte intrycket av att Signe anat en möjlig
motsättning mellan sin strävan efter frihet och sin längtan efter kärlek. I sina
mörkaste stunder tvivlade hon på sin förmåga att någonsin kunna ”vara annat
än fri, för mig själv”. Samtidigt hoppades hon att dessa tankar endast grundades
i ”själviskhet” eller i obefogade känslor av att inte vara god nog för någon som
Axel. För han är trots allt ”min älskade, som min själ törstat efter, min käre,
som jag hungrat efter sedan den första medvetna längtanskänslan”, och, menade hon, älskar man någon så mycket kan man inte bedra eller svika honom.103 I
Axels brev finns inga spår av en liknande konflikt.
Sociologen Carin Holmberg har visat hur unga heterosexuella människor,
trots att de definierar sig själva som jämställda, redan innan de får barn ihop
låter sina förhållanden präglas av en maktasymmetri där kvinnor är underordnade och män överordnade. Reproduktionen av denna assymmetri sker inte
bara i öppna konflikter utan i vardagliga situationer: i sättet att samtala, visa
varandra kärlek och lösa vardagliga problem. Även individer som ser sig själva
som jämställda är, menar Holmberg, på så sätt med och upprätthåller en könsmaktordning som präglar samhället på olika nivåer.104 Holmberg har hämtat
inspiration från den norska psykologen Hanne Haavind och hennes analys av
hur moderna par trots jämställda ambitioner organiserar sina liv enligt könsspecifika mönster. Haavind noterade vid 1980-talets mitt hur kvinnorna rört sig ut
på arbetsmarknaden utan att männen i samma utsträckning tagit ökad del av
hemarbetet, och förklarade diskrepansen med att moderna par har ett projekt
som går ut på att osynliggöra maktasymmetrin i sina förhållanden. Då manlig
dominans inte ses som legitim underordnar sig kvinnan enligt Haavind i stället
med hänvisning till mannens personliga egenskaper. På så sätt får hon underordningen att framstå som självvald. Mannen uppfattar inte kvinnans beteende
som underordning utan ser det som att hon värdesätter hans specifika begåvning.105
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Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 14 juli 1919, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 17.
103 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 27 augusti 1919, SAHA, 3b vol. 8.
104 Carin Holmberg, Det kallas kärlek: En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns
överordning bland unga jämställda par (Göteborg: Anamma förlag, 1993).
105 Samma slags mekanismer, konstaterade Haavind vidare, kunde observeras i arbetsrelationer,
och då inte minst sådana där samarbetsformerna hämtat sina modeller från familjelivet: här
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Signe Dahl och Axel Höjer kunde orimligen ha samma syn på jämställdhet
som de 1980- och 1990-talspar som Haavind och Holmberg utgått från, men,
menar jag, liknande mekanismer är minst lika tydliga i deras förhållande. Samtidigt som de båda uppfattade sig själva som moderna föregångare, är det tydligt
att Signe snart började anpassa sina planer till Axels, utan att någon motsvarande anpassning skedde åt andra hållet. Breven visar också hur Signe började
underordna sig Axel genom att ta till sig hans bild av sig själv som en unik och
överlägsen människa. Genom att negligera kopplingen mellan sin bild av Axel
som en överlägsen individ och de sociala fördelar han hade i egenskap av man,
kunde hon bortse från de strukturella ojämlikheter mellan män och kvinnor
som också slog igenom på det personliga planet, och hennes anpassning till
hans normer kunde framstå som på samma gång naturgiven och beroende av
specifika omständigheter. Inte minst viktigt var att hon, som samtidigt uppfattade sig själv som både kompetent och självständig, på detta sätt kunde motivera sin egen underordning.106
Men anpassningen till Axels intressen och dominanta personlighet var ingen
smärtfri process för Signe. Även om hon fått sig själv att eftersträva den, uttryckte hon ibland osäkerhet över att kunna leva upp till Axels krav och förväntningar. Redan den 25 juli beklagade hon sig över vad hon uppfattade som
egna tillkortakommanden:
Du har obeskrivligt lätt för att tala, att lancera ut dina åsikter, vad du vill och
vad som skall ske. Och jag önskar just nu att jag hade haft samma gåva. Som
du vet är det mitt värsta att uttrycka och förklara vad jag känner. Därför har
jag alltid haft svårt att rikta en polemik mot någon eller att själv försvara en
dylik. Detta rent allmänt naturligtvis.107

Och en dryg månad senare förklarade hon att: ”Det är inte det, att jag undrar
vad som finns bakom dina ord i brev, utan detta, att jag känner mig så helt som
mottagande, att jag bävar att ej kunna bli din odelade lycka.”108

Barnen, hälsan och det sociala
Vad jag ovan har visat är att Signe Dahl och Axel Höjer tidigt beslutade sig för
att samarbeta i linje med vad de uppfattade som sina respektive livsuppgifter,
dels för att de kände sig förenade av rent känslomässiga skäl, dels för att de
ansåg att deras uppgifter i så hög grad sammanföll att de kunde förenas i ett
större samarbetsprojekt. Men hur formulerades då målen för det gemensamma
arbetet?
nämndes just relationer mellan manliga läkare och kvinnliga sjuksköterskor som ett talande exempel. Hanne Haavind, ”Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män”, Kvinnovetenskaplig
tidskrift, vol. 6 (1985), nr 3, s. 20–22; jfr Holmberg, Det kallas kärlek, s. 59–61.
106 Jfr även Toril Mois analys av förhållandet Beauvoir–Sartre i Moi, Simone de Beauvoir.
107 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 25 juli 1919, SAHA, 3b vol. 8.
108 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 1 sept 1919, SAHA, 3b vol. 8.
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Parets gemensamma projekt målades från början upp med breda linjer. Axel
Höjer tyckte sig själv ha förändrats i grunden av sina upplevelser i krigsslutets
Frankrike, och hans planer färgades av detta. En barnläkares första plikt, skrev
Axel till föräldrarna redan i mars 1919, var att kämpa för bättre sociala förhållanden.109 Denna upplevda plikt tycks under våren och sommaren i Paris ha
antagit allt större proportioner. Inte bara Sverige, utan hela världen hade öppnat
sig för honom under detta år, skrev han i ett av sina tidiga brev till Signe.110 I
sina mest passionerade stunder uttryckte han som sitt mål att omvända hela
mänskligheten, till kropp och själ, och, som det förefaller det, till varje pris.111
Han tvekade inte ens att kalla sig själv profet.112
I parets bild av sig själva som intellektuella ingick dock samtidigt en övertygelse om att de måste kombinera sitt vitt överblickande ideologiska värv med
mer konkret, praktiskt arbete. Den praktiska delen av arbetet kan omöjligen
spänna över allt för stora områden, skrev Axel i ett brev till Signe i juli 1919.
England, konstaterade han, höll på att inrätta ett helt hälsovårdsdepartement
bara för barnavården och rader av andra kommittéer för att syssla med bostadsfrågan, arbetarnas uppfostran och andra sociala områden där han och Signe
planerat att göra en insats på egen hand.
Allt mera börjar jag tro, att vårt program bör bli, åtminstone i [de] praktiska
frågorna, att inskränka oss till ett litet område och där söka göra vårt bästa samtidigt sätta alla problem under debatt, oroande samvetena, och – här är
det viktiga – koncentrera våra ansträngningar, i den mån de utsträckas till
större områden, till den andliga sidan av vår uppgift. Stora praktiska resultat
få vi först sedan människornas sinnen ändrats.113

På äldre dagar, i sin självbiografi, skrev Axel att han och Signe redan i Paris
hade börjat spekulera över vilka former deras samarbete skulle ta efter giftermålet. Tanken, hävdade den åttioårige Axel, var redan då att han själv skulle ”svara
för praktiken med huvudvikt på den förebyggande barnavården” medan Signe
skulle koncentrera sig på socialvården. Båda skulle också gå in i arbetarpartiet
för att även politiskt kunna ”befordra barnens och mödrarnas intressen”. Därutöver var de inriktade på att göra insatser för ”arbetarnas bildningsintressen”,
framsteg, fred, nykterhet och kooperation. Redan från början stod det enligt
Axel klart för dem att de, för att täcka så stora områden som möjligt, skulle bli
tvungna att i viss mån fördela arbetet mellan sig, men också att de skulle sträva
efter samarbete och ständigt hjälpa varandra ”på de inre linjerna av våra verksamheter”. Axel skulle vid sidan av allt annat försöka skriva en pediatrisk avhandling, med sikte på tjänst vid ett barnsjukhus och längre fram en professur i
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Brev från Axel Höjer till föräldrarna 22 mars 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 229.
110 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 19 juli 1919, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 19.
111 Se ex. brev från Axel Höjer till Signe Dahl 23 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
112 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
113 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 24 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
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pediatrik. ”Att skaffa oss en fullständig familj, varmed Signe menade tre barn,
jag fyra, stod också på programmet”.114 Ett så uttalat och sammanhängande
program framträder emellertid aldrig i breven och får förmodligen ses som en
efterhandskonstruktion. Att Axel Höjer redan före sina utlandsvistelser varit
övertygad om att han var ämnad för något stort på det barnmedicinska området
framgår dock av brev från den tiden. Han tycks också redan före mötet med
Signe ha hyst förhoppningar om att hitta en kvinna som kunde hjälpa honom
med hans livsuppgift.115
Under månaderna i Paris hamnade barnmedicinen alltmer i skymundan i Axels brev, som dominerades av tankar kring krig, fred, politik och religion. I början av augusti skrev han emellertid till sina föräldrar och bad om ursäkt för
vårens och sommarens förvirrade brev. Han försäkrade dem om att han trots
allt skulle koncentrera sig på pediatriken. Men, tillade han, en barnläkare med
”vaket samvete” måste också vara beredd på att verka som ”social arbetare”.
Att förebygga var alltid bättre än att lindra det onda när det redan skett. Och
även om han inte var intresserad av att ”skriva politik”, skrev han, gick det inte
att komma ifrån att sociala insatser inte kunde göras på egen hand.116 Genom
sitt fokus på förebyggande åtgärder, men också genom att hävda att det sociala
arbetet krävde samarbete, markerade Axel Höjer därmed att det ”sociala” medicinska arbetet också hade politiska dimensioner. På ett annat ställe utvecklade
han tankar om att det som måste driva en läkare var resultatet av hans arbete,
inte den inkomst arbetet kunde inbringa. Människans drift att äga sitter djupt,
men, skrev han, ”vår inbördes-hjälp-drift skall likafullt besegra den”.117 Ordvändningen alluderade sannolikt på Kropotkin, en tänkare som Höjer fortsatte
att hänvisa till under lång tid framöver.118
Signes framtidsplaner var minst lika inriktade på socialt arbete. Tydligt är att
hon även före mötet med Axel var inriktad på att arbeta med social barnavård,
och att skaffa sig en social utbildning som komplement till den sjuksköterskeutbildning hon redan hade.119 Bevarade dagboksanteckningar visar att hon redan
som tonåring fått idén att utbilda sig till socialarbetare, eller närmare bestämt
bostads- och barnavårdsinspektris, från sin äldre syster Edit. Edit var den enda
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Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336.
Se ex. friardikt återgiven i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 213.
116 ”Därför slår vi oss ihop”, skrev Axel: det framgår inte riktigt av sammanhanget om han syftade på sig själv och Signe eller på en större grupp samarbetande personer, se brev från Axel Höjer
till föräldrarna 9 aug 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 241–42.
117 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 23 juli 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 274. Delar av brevet finns bevarat i SAHA, 3b vol. 4.
118 Se även ex. Axel Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, Socialmedicinsk tidskrift, vol. 18
(1941), s. 130.
119 Brev från Signe Dahl till Louise Dahl pingstdagen samt 27 juni 1919, SAHA, 3b vol. 17.
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Systrarna Edit och Signe Dahl i januari 1908.

av de fyra systrarna Dahl som tillåtits att skaffa sig en akademisk utbildning.
Den tuberkulos som drabbade Edit under studietiden var det uttalade skälet till
att Signe, trots lysande skolbetyg, inte tilläts riskera sin hälsa genom en studentexamen.120 Edit var också kopplad till folkhögskolan Birkagården i Stockholm,
vars grundare Ebba Pauli också hörde till de mest aktiva inom Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA.121 Birkagården planerades redan från början som
ett settlement på svensk mark.122 Vid tiden för mötet med Axel Höjer hoppades
Signe Dahl på att vara med och öppna en motsvarighet till Birkagården i
Malmö.123
Som Per Wisselgren påpekar var gränserna mellan socialvetenskap, socialt
arbete och socialpolitik ännu vid denna tid ganska flytande. Däremot var de
olika fälten redan markant könskodade. När socialvetenskapen institutionaliserades akademiskt i Sverige kring sekelskiftet 1900 innebar detta en mycket tydlig
maskulinisering av ett fält som tidigare gett utrymme åt forskare av båda könen.
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Signe Dahls dagbok 1912–1917, SAHA, 1e vol. 1, särskilt notering 18 nov 1913; Höjer,
Läsarungen växer upp, s. 114, 122–125.
121 Edit, först gift med författaren Sigge Almén och sedan med litteraturvetaren Bodvar Liljegren,
arbetade själv som lärare och personalkonsultent och gav senare ut en nyckelroman om en uppväxt i en läsarfamilj, under pseudonymen Elin Lindegren. Edit Liljegren [under pseudonym Elin
Lindegren], Rut och söndagen (Stockholm: Bonnier, 1936); Höjer, Läsarungen växer upp, s. 81, 137–
145, 186; Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 277; Birkagårdens folkhögskola: Alternativet, red. Tommy Nordstrand, Jerker Kolare och Hans Ljunggren (Stockholm: Författares bokmaskin, 2002).
122 Hans-Erik Olson, Från hemgård till ungdomsgård: En studie i den svenska hemgårdsrörelsens historia
(Stockholm: RSFH:s Förlag, 1982), s. 41–43, 49–75.
123 Brev från Axel Höjer till föräldrarna 27 juni 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 236–238.

84

Det sociala arbetet, som ännu ansågs tillhöra sfären mellan det offentliga och
det privata, blev därmed ännu viktigare som handlingsutrymme för kvinnor
som ville arbeta med sociala frågor: praktiskt, politiskt och vetenskapligt.124
Historikern Marika Hedin noterar att femininiseringen av det sociala arbetet
gick hand i hand med en professionalisering av området. Hjälpt av tidens
diskurs kring lämpliga arbetsuppgifter för kvinnor kom det sociala arbetet att
allt tydligare framstå som en möjlig karriärväg för kvinnor ur medelklassen.125
Anmärkningsvärt är att Signe Dahl som del av sina självstudier i London besökte både institutioner för barnhälsovård och institutioner som inriktade sig på
social barnavård. Det antyder att hon, som sjuksköterska och aspirerande socialarbetare, även såg hälsovården som en del av det sociala arbetets fält. Hennes
brev gör det samtidigt tydligt att hon ville se det sociala arbetet som något annat
än den välgörenhetskultur som levde kvar i England, parallell med och ofta
invävd i vad hon bedömde som mer radikala reformförsök. Med ett av doktor
Barnardos barnhem för pojkar som exempel målade hon fram en bild av välgörenhetsverksamheten som föråldrad och motbjudande:
Pojkarna lär yrken där, har aftonskola och full inackordering. Allt i stor skala,
sovrum med 300 sängar o.s.v. Jag tänkte hela tiden: stackars pojkar. Du förstår en sådan där inrättningsdisciplin; vid varje ord till pojkarna gjorde de
honnör, ”yes, miss”, ”no, miss”. Och så uniformerna, utan vilka de ej få slippa ut i staden. Naturligtvis är det bättre för dem än att gå under i dynga i
East-End och statistiken visar så vackert 2 % förlorade av 26.000 omhändertagna. Men denna välgörenhet, Charity, som man råkar överallt i England!
Och det skall också vara de lojala konservativa engelsmännen, som finner sig
i det. Tänk bara på detta: pojkarna lär sig att bli typografer och trycker själv
all reklam för sin anstalt, som bara lever på Charity. Tänk dig för en pojke att
stå från morgon till kväll och trycka plakat med sådant här på: Se här, mitt
porträtt före jag kom till hemmet (porträtt av en smutsig, trasig unge) och
mitt porträtt nu (bild av en uniformsklädd snäll i leende givaktställning). –
Vore jag hjon där, skulle det ej dröja länge, förrän jag slog ihjäl någon överordnad.126

Signe var dock minst lika kritisk mot den franska varianten av välgörenhet. I ett
brev till familjen berättade hon med avsmak om hur hon utanför Louvren sett
barnhemsbarn visas upp och samla in pengar till hemmet, för att sedan auktioneras ut.127
Hon värnade sig också mot den farliga lockelsen i en överestetisk livshållning: när Axel i ett brev drömt om att fly med henne till en fjärran paradisö
lyfte hon fram det världsfrånvända Cambridge som ett varnande exempel:
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Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 271–274.
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En liten rosenö i Indiska oceanen! Nog är det tjusning, för en kort tid. Men
ve dem, som leva sitt liv i estetiska svärmerier och vek harmoni endast. Jag
erfor något av det i Cambridge i går, när jag såg collegelivet där. Det måste
vara en enorm tjusning, en så bedårande omgivning, blomsterprakt, floden,
stora parker, gamla härliga byggnader och tempel övervuxna av grönt. Vitklädda ynglingar och flickor liggande på sammetsdynor, cigarettrökande i båtarna, som glider fram till téhusen, fiolspel på avstånd; bibliotek med vilsoffor, blommor och frukt, ett och annat tennisparti, orgelspel i 1100-talstempel
med vaxljus och vita skjortor, mystik, estetik. En tjusning, lik dem i gamla
rika kloster, lik teosofernas Point Lama – men – nyttigt, jag tror det ej.128

Signes bitterljuva utfall mot det ansvarslösa studentlivet kan tolkas som ett
indirekt uttryck för hennes frustration över att inte själv ha fått studera vidare
på universitetet. Samtidigt var hennes uttalade poäng klar. Den estetiska livshållningen var lockande, men den som ville vara med och skapa en bättre värld
måste gå vidare och ta ett personligt ansvar, inte bara tänka på sig själv utan ta
ansvar för framtiden i en större mening.
Centralt för dem båda var således att de ville arbeta socialt. Varken Signe eller Axel drog heller några skarpa gränser mellan social barnavård och barnhälsovård. Att de valde att inrikta stora delar av sitt sociala arbete på hälsovård
motiverades av deras utbildningar. Som särskild anledning till att satsa på just
barnhälsovård framhöll de att barnens hälsa utgjorde grunden för hela folkets
hälsa. Att ordna barnens och mödrarnas förhållanden på ett rationellt sätt lyftes
i linje med detta fram som nyckeln till hela folkhälsans främjande.129 Men barnhälsans värde som indikator för något större stannade inte vid folkhälsan i strikt
medicinsk mening. ”Ett lands barnavårdsinstitutioner äro en exponent för folkets allmänna ståndpunkt”, skrev Axel 1920 i en artikel om fransk barna- och
mödravård.130
För Axel Höjer och Signe Dahl var alltså barnens, folkets och samhällets
hälsa vid denna tid tätt sammanlänkade storheter. Barnavård och barnhälsovård
blev därmed automatiskt socialt arbete – om det utfördes på lämpligt sätt. Jag
kommer i det kapitel som följer att se närmare på de mer specifika utgångspunkter utifrån vilka Axel och Signe började arbeta, och på så sätt försöka identifiera vad de egentligen menade med social barnavård och barnhälsovård. Inte
minst intressant här är varifrån de hämtade sina utgångspunkter.
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1:2
Med pennan som reformverktyg

I följande kapitel kommer jag att undersöka vilka mer konkreta idéer om barnavård och barnhälsovård som Axel Höjer och Signe Dahl plockade upp i Frankrike och England. Jag kommer också att undersöka hur de vid hemkomsten
försökte överföra utländska idéer, programförslag och organisationsmodeller till
en svensk kontext. Skriftliga strategier ligger i fokus för detta kapitel, medan
nästa kapitel även kommer att undersöka mer praktiska strategier. Eftersom
varken Signe eller Axel hade någon självklar plattform att tala från vid denna tid
knyts frågor om överföring av idéer i dessa kapitel tätt samman med frågor om
hur de försökte etablera sig som intellektuella i Sverige. Deras oetablerade status gör det rimligt att vända blicken mot de delar av en potentiell överföringsprocess som domineras av argumentation och försök att övertyga mer inflytelserika personer eller myndigheter om värdet av att genomföra vissa reformer,
helt eller delvis efter utländska mönster.
Särskilt intressant blir därmed att se hur de använde sig av utländska exempel
i argumentationen. Jag kommer att undersöka vilka metoder de valde att lyfta
fram i olika texter, och hur de argumenterade för att dessa borde överföras och,
eventuellt, anpassas till svenska förhållanden. Detta kommer i sin tur att kasta
ljus på vilka problem och målsättningar de formulerade, och på deras sätt att
resonera kring styrning av folket eller medborgarna vid denna tid – teman som
kommer att fördjupas i kapitel 1:4.

Implicita rekommendationer
Så snart han återvänt till Sverige 1920 skrev Axel Höjer en rapport om sina
erfarenheter av fransk och engelsk barnhälsovård till Medicinalstyrelsen, som
delvis sponsrat hans utlandsvistelse. Reserapporten var påfallande lång och
hade snarast karaktären av en utredning. I stället för att nöja sig med en enkel
redogörelse för studieresan till Frankrike, tog Axel Höjer tillfället i akt att sammanställa en omfattande kritisk genomgång av barnhälsovårdens organisation i
både Frankrike och England. Hans förhoppning var att rapporten även skulle
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kunna ges ut i bokform.1 Den genomgående kritiska attityden gör att rapporten
kan betraktas som ett slags rekommendationslista för en framtida reformation
av den svenska barnavården – en process i vilken han själv hoppades få spela
en avgörande roll.
Rapporten kan läsas som ett inlägg från Axel Höjer som barnläkare till det
medicinska etablissemanget i Sverige. Vid sidan av återkommande kommentarer kring läkarens viktiga roll i barnavårdsarbetet skrev han flera textpassager till
försvar för barnläkarens viktiga men negligerade roll i den medicinska hierarkin.2 Detta låg i tiden: som pedagogen Kajsa Ohrlander visat präglades 1920talets barnavård av barnläkarnas inträde på fältet, där de gjorde stora anspråk på
unik, vetenskapligt grundad kunskap.3 Dessa anspråk, menar jag, bör också ses
som ett led i barnläkarnas specialiseringssträvanden.
Men skriften framstår också som ett försök av Axel Höjer att hävda sig själv
som läkare och barnläkare. Han tycks ha varit angelägen om att understryka att
han själv hade en plats inom den svenska och europeiska läkarkåren, och gjorde
detta genom att hänvisa till samtal med internationellt kända auktoriteter som
Marfan och Frederic Truby King, antyda möten med pionjärer inom det medicinska barnavårdsområdet som Adolphe Pinard och droppa familjära hänvisningar till kollegor inom den Stockholmska läkarsocietet till vilken både författaren och rapportens adressater på Medicinalstyrelsen förutsattes höra: ”Jag
tänker, när Helmer kommer hem från Amerika, vi få höra åtskilligt om det
sjudande lifet på barnavårdsområdet där.”4
Axel Höjer skrev också ett flertal artiklar i olika tidskrifter, inriktade på olika
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och socialt arbete.5 Signe Dahl å sin sida
skrev flera artiklar om arbetsrätt och socialt arbete och förefaller också ha hjälpt
Axel med de texter som berörde engelsk barnhälsovård, där hon hade kompletterande kunskaper. När jag i det följande hänvisar till texter skrivna i Axel Höjers namn, bör läsaren alltså vara medveten om att det i flera fall förmodligen
handlar om samarbetsprodukter.6
1

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920. Axel Höjer hade rekommenderats att skriva
rapporten som en bok. Han började skriva på den i december 1919. Se brev från Axel Höjer till
Signe Dahl 26 dec 1919, SAHA, 3b vol. 4.
2 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, se särskilt bilagorna A2, A7, A9 och A14.
3 Kajsa Ohrlander, I barnens och nationens intresse: Socialliberal reformpolitik 1903–1930 (Stockholm:
Almqvist & Wiksell, 1992), s. 249–278. Se även Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 204–205.
4 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV och A1. Citat ur bilaga IV.
5 Höjer, ”Något om barnmorskeväsendet i England”, s. 209–11; Höjer, ”Något om fransk barnaoch modersvård”, s. 7–11; Axel Höjer, ”Något om engelsk barna- och modersvård”, Vårdarebladet, vol. 10 (1920), s. 30–33.
6 En artikel om verksamheten med personalkonsulenter i Sverige publicerades i den engelska
tidskriften Welfare Work 1920. Se Signe Dahl, ”Factory Welfare Work in Sweden”, Welfare Work:
The Journal of the Welfare Workers’ Institute, vol. 1 (1920), nr 2, s. 20. Signe planerade också flera
artiklar om arbetsrätt och socialt arbete för en svensk publik, se brev från Signe Dahl till Axel
Höjer 5 mars 1920 i SAHA, 3b vol. 4. Om dessa publicerades är oklart. Redan sommaren 1919
skrev Axel att han såg fram emot att utnyttja Signes specialkunskaper i engelsk barnavård. Se brev
från Axel Höjer till Signe Dahl 16 och 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4. Efter hemkomsten bad han
henne om hjälp med rättningar av den artikel om engelsk barnavård som skulle publiceras i Vår-
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Medicinens centrala roll i det moderna, eller med Nikolas Rose ord liberala,
projektet manifesterades i en mångfald program som inriktades på att forma
familjen till en apparat för säkerställandet av friska och rena kroppar och en
ren, luftig hemmiljö. Barnets, och i första hand det nyfödda barnets, hälsa sattes
i centrum, och kampanjer inriktades på mödrarna, som via läkarkåren delegerades moraliskt ansvar för övervakning av hemmet och barnens hälsa. Med läkarnas hjälp konstruerades familjen som en privat sfär, som samtidigt pålades plikten att uppfylla samhällets mål i termer av fysisk och social hälsa.7
Paret Höjers texter visar att de beredvilligt anslöt sig detta synsätt, men menade att det ännu inte på allvar nått deras hemland. I rapporten till Medicinalstyrelsen och andra texter framställdes Sverige ganska genomgående som ett
efterblivet land, som för att kunna tävla med de dominerande länderna i Europa måste stärka sin folkhälsa. Barnhälsan skulle här fungera som en nyckel till
allmän hälsa. En organiserad mödravård och spädbarnsvård kunde enligt Axel
Höjer hjälpa till att lösa flera problem relaterade till befolkningsreproduktionen,
som i sin tur bedömdes vara av avgörande betydelse för enskilda nationers
överlevnad och utveckling.8
Som ett centralt befolkningsproblem lyfte Axel Höjer fram spädbarnsdödligheten, som var fortsatt hög i vissa grupper, och särskilt bland barn till ensamstående mödrar, uppfödda på flaskmjölk.9 Men barnadödligheten var bara toppen på isberget, underströk Axel Höjer: för varje barn som räddades från döden, kunde tio räddas från sjukdom och handikapp.10 Utöver problemen med
spädbarnsdödlighet och spädbarnssjuklighet identifierade Axel Höjer ett problem i minskande födelsetal. För att lösa dessa befolkningsproblem lyftes barnhälsovården fram som en viktig del i ett bredare spektrum av sociala åtgärder.11
Men någon modernt organiserad spädbarnsvård fanns knappast i Sverige än,
menade Axel Höjer, och det som fanns skulle knappast räcka till för att lösa de
problem Sverige delade med andra nationer. Svenska beslutsfattare måste ta
intryck av andra länder och använda deras idéer som inspiration för egna redarebladet, samtidigt som han bad henne att skicka motsvarande franska artikel direkt till redaktören. Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 24 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5. Jag anser det därför
sannolikt att han på liknande sätt under arbetet med rapporten bett Signe om hjälp med de engelska delarna, där hon hade kompletterande kunskaper, men förmodligen inte med de franska
delarna.
7 Rose, ”Medicine, History and the Present”, s. 65–66. Rose bygger här på Michel Foucault, ”The
Politics of Health in the Eighteenth Century”, i Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, red. Michel Foucault och Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980), s. 172–
175.
8 Höjer, ”Något om barnmorskeväsendet i England”, s. 209–211; Höjer, ”Något om engelsk
barna- och modersvård”, s. 30–33; Höjer, ”Något om fransk barna- och modersvård”, s. 7–11;
Axel Höjer, ”Om ’Mjölkdroppar’ som övervakningsställen för späda barn”, Hygienisk revy, vol. 12
(1923), s. 59–62; A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilagorna IV, A1, A2, A 14, Ba,
Bc, Bd.
9 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1; Höjer, ”Om ’Mjölkdroppar’ som övervakningsställen för späda barn”, s. 59–62.
10 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV.
11 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1.
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former. Axel Höjers skrifter kunde, underförstått, fungera som en hjälp på
vägen i denna överföring av idéer.12

Ett land av barnamörderskor
Axel Höjer hade fått sina bidrag från Medicinalstyrelsen för att studera i Frankrike. Att han avslutat sin vistelse med flera månaders vistelse i England berodde
i första hand på att Signe bodde och studerade där, men detta nämndes inte i
rapporten. Den hastigt påkomna Englandsvistelsen motiverades här av rent
vetenskapliga intressen.13 De franska erfarenheterna, som Höjer fått bidrag för
att samla, bildar grund för den största delen av rapportens text. Texten visar
emellertid att Höjer överlag var ganska kritisk till det franska sättet att närma sig
frågor om barnavård. Den franska spädbarnsdödligheten var, särskilt i vissa
grupper, alarmerande hög, skrev han, inte minst då det efter kriget, med många
döda och få födslar, gällde att återbefolka landet: ”Av 750–800 000 födda dö
under första året omkring 100 000. Detta betyder att i Frankrike, som i alla den
humana civilisationens länder pågår ett verkligt spädbarnsmördande, i vilket alla
samhällets medlemmar äro medansvariga. Så småningom vaknar medvetandet
om detta.”
Axel Höjer ville varna för att siffror över spädbarnsdödlighet inte alltid gick
att lita på, men underströk att statistik från olika håll visade på en våldsam
överdödlighet bland fattiga barn som föddes upp på flaskmjölk och utan övervakning. Allra störst var dödligheten hos barn placerade hos fostermödrar.
Bland barn som uppfötts på modersmjölk under bättre förhållanden dog bara
en tiondel så många, eller till och med färre än så. Redan utifrån det ganska
skakiga sifferunderlag som fanns att tillgå kunde man enligt Höjer dra vissa
säkra slutsatser: genom att vända sig till mödrarna redan under havandeskapet
och därigenom få fattiga mödrar att behålla sina barn och ”ställa sig under
kompetent läkares observation”, skulle spädbarnsdödligheten i de fattigare lagren kunna minskas avsevärt, kanske nästan ned till de mer välbeställdas nivå.
Med hänvisning till sin chef vid barnsjukhuset i Paris, Antoine Bernard-Jean
Marfan, hävdade han att hälften av all spädbarnsdödlighet kunde förklaras av
näringsrubbningar, 25 procent av sjukdomar i andningsorganen, fem till tio
procent av andra smittsamma sjukdomar och 20 till 25 procent av debilitet
orsakad av alkohol eller lues, det vill säga syfilis. Själv ville han också påpeka att
även andningsorganens sjukdomar i grunden kunde härledas till ”barnets skiljande från modern”. Han menade därför att arbetet för att minska spädbarnsdödligheten borde inriktas på ordnandet av en ”naturlig uppfödning vid moderns bröst”, mot smittspridning bland spädbarn genom isolering – här antogs
både sjukhus och bostäder spela en viktig roll – samt mot alkoholism och lues
12
13

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Bc.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, inledning.
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(syfilis), så att barnen kunde födas friska, utan att ha tagit skada av ”moderns
olämpliga levnadssätt under havandeskapet”. Nedbringandet av spädbarnsdödligheten var inte den allra viktigaste konsekvensen av dessa åtgärder, menade
Höjer. Än viktigare var att de barn som ändå skulle ha överlevt, nu skulle kunna
överleva utan livslånga, djupt konstitutionella skador: ”Men detta inflytande på
de överlevande, som är ofantligt, kan icke uttryckas i siffror.”14
På detta sätt sattes amningen i centrum bland de faktorer som kunde rädda
de fattiga barnen i Frankrike, och i förlängningen även i Sverige. Även om alla
medborgare i teorin ställdes till ansvar för det storskaliga ”barnamördande”
som pågick i samhället, var det alltså i praktiken på mödrarna som ansvaret för
problemets lösning lades.

Moraliska komplikationer
Höjer menade att det franska samhället var befästat med en rad svagheter, av
samhällelig, kulturell och moralisk art, som accentuerade befolkningsproblemen
och gjorde ett effektivt barnavårdssystem svårt att realisera. För det första var
hälsoadministrationen på 1800-talsnivå och dessutom korrupt. Hygienarbete
hade dessutom mycket låg status både inom administrationen och bland läkarna.15 Ett annat stort problem var de franska bostäderna, som visserligen var
billigare men också betydligt mindre än i jämförbara länder som England och
Tyskland. Lagar som kunnat stävja bostadsbristen följdes inte, och några bostadsinspektioner gjordes inte på grund av fransmännens ”instinktiva” respekt
för privategendom.16 Han uppmärksammade också den höga alkoholkonsumtionen, särskilt extrem i landets norra delar, som ett enormt problem, som ökade barnadödligheten både direkt och indirekt.17 Den franska ”traditionen” att
lämna bort en stor andel av alla nyfödda barn till fostermödrar och barnhem,
med ofta fatala konsekvenser, lyftes fram som ytterligare ett problem.18
Sina svagheter till trots hade fransmännen föreslagit en hel del åtgärder för
att ta itu med befolkningsproblemen. Vissa förslag handlade om åtgärder mot
antikonceptionell propaganda och fosterfördrivningar. Axel Höjer tvivlade på
att detta var rätt väg att gå. De antikonceptionella medlen såg han snarast som
ett framsteg, genom att de gjorde det möjligt att reglera barnalstringen på ett
medvetet sätt – under förutsättning att kompletterades med noggranna instruktioner från läkare ”och andra folkets lärare”.19 Fosterfördrivningarna var i så fall
14

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A13, A14.
16 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A12.
17 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A11.
18 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A6.
19 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1. Han sade sig här instämma med
Adolphe Pinard, som var något av en nestor inom fransk graviditets- och spädbarnsvård och en
stark förespråkare för graviditets- och barnledighet. Mary Lynn Stewart, Women, Work, and the
French State: Labour Protection and Social Patriarchy, 1879–1919 (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1989), s. 181–189.
15
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ett större problem, inte minst i Frankrike där det enligt Axel Höjer gjordes fler
aborter än det föddes barn. Han trodde dock inte på några åtgärder som riktade
sig direkt mot fosterfördrivningen: aborterna var bara ett symptom på ett underliggande problem, och det var det moraliska förfallet. Överhuvudtaget såg
han den minskade barnalstringen som ”ett symtom på minskad ’tonus’ i samhällskroppen, ett symtom på individualismens härskande inflytande”.20
Individualismen ställdes också till svars för alkoholmissbruket. Att spritförbrukningen tilläts ligga kvar på samma höga nivå antogs nämligen bero på krögarnas stora politiska inflytande, vilket i sin tur antogs höra ihop med en prioritering av individuella friheter som i Axel Höjers ögon gick stick i stäv med modernitetens krav:
Frankrike är ur denna synpunkt sett icke längre ett modernt land, ty vårt århundrade går i framtidens, i barnens tecken, och det är icke till kommande
generationers val, utan till det otyglade behaget och friheten för individerna
av nu levande generation, som det i våra dagars Frankrike främst tagits hänsyn vid dessa lagars stiftande.21

Också fosterbarnsfrågan framhölls som ett i grunden moraliskt problem. Att så
många fransyskor lämnade bort sina barn till ”främmande” antogs tyda på ”en
djup degeneration i fransk moralitet” och en brist i den franska folkkaraktären,
som tog sig uttryck i förlorade moderskänslor och bristande respekt för banden
mellan föräldrar och barn.22 Den bristande moralen antogs alltså vara något
som anfäktade enskilda människor, och då främst kvinnor, såväl som samhällskroppen i sin helhet. Samma moraliska faktorer framställdes som viktiga orsaker till att amningsfrekvensen bland franska fabriksarbeterskor sjunkit radikalt
under krigsåren.
Den låga känslan av ansvar för samhället kopplade Höjer bland annat, på ett
tidstypiskt sätt, till att så många kvinnor fått arbete i krigsindustrins fabriker och
inom andra manliga yrken, där de tjänat ”orimligt höga” löner under perioder
som avlösts av arbetslöshet. Bortavarande makar hade ytterligare minskat viljan
att föda barn, och därmed också barnafödandet.23

Pragmatiska åtgärder
Den långsiktiga lösningen på befolkningsproblemen var enligt Axel Höjer att
folket åter hittade en ”samhällsmoral av högre slag”. Sannolikt är att han såg
nyckeln till denna högre samhällsmoral i den egna humanitetsreligion, där han
försökte förena kristen etik, socialism och vetenskapstro i en vördnad för livets
20

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A11
22 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A6, A10, cit. A10.
23 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A10. Jfr ex. Ulla Wikander, Kvinnoarbete i
Europa 1789–1950: genus, makt och arbetsdelning (Stockholm: Atlas, 1999), s. 154–159.
21
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Denna bild på Axel Höjer,
tagen i Paris 1919, kallades
”Anarkisten” inom familjen.

och fortplantningens mysterier. Men, som han skrev i rapporten till Medicinalstyrelsen, innan folket kunde nå en högre moralisk nivå krävdes behandling av
symptomen. Det var, slog han fast, närmast ett hån att tala om ”moralisk propaganda för en ökad barnalstring” så länge majoriteten av människor levde
under fattigdomsgränsen, hopträngda i minimala bostäder. Om det konkreta
målet var att förmå varje familj att skaffa minst fyra barn – Axel ironiserade
över att inte ens tvåbarnsfamiljen längre sågs som modell i Frankrike – måste
det mest effektiva och rättfärdiga sättet att möjliggöra detta vara att göra hemmen lämpliga för att ta emot så många barn. Detta krävde ekonomiska reformer
som särskilt gynnade de fattiga, och det krävde att bostadsproblemen löstes.24
Frankrikes ”efterblivenhet i allt vad som hör till kvinnans förhållanden” gjorde
att man ännu låg långt efter Sverige i arbetet för att låta alla barn stanna kvar ”i
familjen”, alltså hemma med modern. I Sverige, hävdade Axel Höjer, rådde nu
närmast konsensus om att detta var den bästa lösningen för både barn och
samhälle, moraliskt och ekonomiskt. I Frankrike hade man hittills mest inriktat
sig på att utveckla olika institutioner som skulle det möjligt för ensamma kvin24

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1.
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nor att föda och själva uppfostra sina barn.25 På detta område hade landet emellertid tagit flera intressanta initiativ, menade Höjer. Få av dem hade realiserats
fullt ut, men det hindrade inte att de kunde tjäna som inspiration för Sverige.
Ett exempel han lyfte fram var Paul Strauss lag från 1913, som förbjöd
franska kvinnor att arbeta fyra veckor efter förlossning och gav dem rätt att
slippa arbeta fyra veckor före förlossningen, mot uppvisande av läkarintyg, och
rätt att återgå till arbetet efteråt. De franska kvinnorna kompenserades också
för den uteblivna lönen med en viss ersättning.26 I Sverige rådde sedan 1900
förbud för kvinnor att arbeta inom industrin fyra veckor efter förlossningen –
ett led i den våg av särskilda ”arbetarskyddsbestämmelser” för kvinnor som
sköljt över Europa sedan 1890-talet (och vars egentliga motiv redan tidigt ifrågasatts inom kvinnorörelsen).27 Till skillnad från det franska förbudet kompenserades det svenska vid denna tid inte av några motsvarande förmåner eller
rättigheter.28 Och som Axel Höjer själv syrligt konstaterade var det i Sverige
närmast regel att kvinnor förlorade sina arbeten när de gifte sig.29
Höjer uppskattade att staten bara betalade ut bidrag till kvinnor som följde
”föreskrivna regler om hygien och vila” och dessutom särskilt premierade mödrar som ammade själv, vilket förde in ett uppfostrande moment i lagen. Tyvärr,
konstaterade han, överläts övervakningen ofta på frivilliga, oerfarna krafter. Ett
annat väsentligt problem med det franska systemet var att ersättningen var för
låg att överleva på, om man inte hade turen att vara statsanställd. Ytterligare ett
skydd fanns dock genom de, om än alltför få, asyler där utblottade mödrar
kunde ta in, informellt och anonymt, och sysselsättas med lätt arbete. I gengäld
fick de mat och husrum och en viss ”konfessionslös men moralisk uppfostran”.30
25

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A4.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A2 och A4.
27 Franska feminister hävdade tidigt att särlagstiftningens syfte och resultat var att hålla kvinnorna
borta från ”mansjobben”. Könssärskiljande skyddslagstiftning motiverades ofta med hänvisning
till barnadödligheten eller nationens framtid, men byggde också på idéer om moderlighet och
”naturlig” genusarbetsdelning enligt vilka kvinnor och män inte skulle konkurrera inom samma
yrken. Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950, s. 88–93. I Sverige bildade de socialdemokratiska kvinnorna enad front mot det nattarbetsförbud som röstades igenom av riksdagen 1908.
Även Fredrika Bremer-förbundet tog klart avstånd från särlagstiftning vid denna tid, medan
motståndet på andra håll och i grannländerna var mer splittrat, se Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik, s. 217–244, särskilt 219–221. Se även Lundqvist, Familjen i den svenska modellen, s. 54–55. Axel
Höjer såg själv positivt på nattarbetsförbud för kvinnor, och använde det som argument mot
Signes sena vanor. Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 21 och 23 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8.
28 Först i slutet av 1930-talet infördes moderskapspenning och moderskapshjälp i Sverige. Även
detta var behovsprövade lösningar som inte självklart ersatte yrkesarbetande kvinnor för deras
förlorade inkomst. Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 32–35. Se även Lundqvist, Familjen i den
svenska modellen, s. 54–73.
29 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A2. På 1930-talet föreslog befolkningskommissionen förbud mot avsked vid äktenskap eller barnafödande. Hatje, Befolkningsfrågan och
välfärden, s. 39–40.
30 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A2. Höjer uppmärksammade också den
franska idén att kombinera frivillig moderskapsförsäkring med mjölkdroppar där kvinnor upp26
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När modern började arbeta kunde barnen lämnas in på spädbarnskrubbor eller, på vissa fabriker, till särskilda amningsrum. Höjer beskrev barnkrubborna i
mycket negativa termer, som ålderdomliga, vanskötta förvaringsplatser, som
mest fungerade som varnande exempel. För att barnkrubborna skulle fungera
krävdes sakkunskap och organisationsförmåga, vilket de ”outbildade katolska
systrar” som ofta skötte krubborna antogs sakna. Vägledning av läkare var en
nödvändighet, menade han. De nuvarande barnkrubborna förde vidare smitta,
berövade barnen på fysisk och psykisk stimulans och, inte minst allvarligt, de
gjorde att barnen gick miste om sin naturliga uppfödning och gav mödrarna
tillfälle att dra sig undan från sin ”plikt”. Ett bättre alternativ var enligt Höjer de
amningsrum som började inrättas i franska fabriker i slutet av 1800-talet, och
som gav mödrarna möjlighet att fortsätta amma sedan de gått tillbaka till arbetet. Det fanns också särskilda ecoles maternelles dit större barn kunde lämnas.
Även om minskade barnkullar hade reducerat behovet menade han att amningsrum och (reformerade) barnkrubbor ännu hade en viktig funktion att fylla,
för ”så länge hustrurna måste gå i utearbete – och så är ännu för en tid framåt
fallet i Europa – så länge ingår ock i statens skyldigheter att tillse, att de bästa
vårdmöjligheter finnas för dessa kvinnors späda barn”.31 Han skrev också uppskattande om de särskilda matsalar, cantines maternelles, där ensamma blivande
och nyblivna mödrar kunde få två gratis mål mat varje dag.32
Resonemangen ovan visar att Axel Höjer favoriserade biopolitiska lösningar,
i form av ekonomiska reformer, sociala skyddsnät och lagstiftning, som gjorde
det möjligt för människor att frivilligt skaffa fler, och friskare, barn. Samtidigt
var han noga med att de nya systemen skulle innefatta kontrollerande och uppfostrande moment, som kunde verka i riktning mot den förbättrade moral som
han såg som ett villkor för mer långsiktiga förändringar.

Hygien och uppfostran
Ett område där fransmännen enligt Axel Höjer gjort anmärkningsvärda framsteg på senare år var folkundervisningen i hygien och barnavård. Hans iakttagelser kring denna folkundervisning visar på en stark men något motsägelsefull
tro på möjligheten att forma människor till självstyrande subjekt.
Visserligen, menade han, var fransmännen inte kända för att idka särskilt god
hygien, men de hade många goda idéer och hade förstått att alla framtida mödrar måste få undervisning i god tid. Kunskap om barnaskötsel ansågs inte
komma automatiskt, och kunde inte heller läras ut på hemmaplan så längre
mödrarna var lika okunniga som döttrarna. Allt fler franska skolor hade därför
under de senaste 15–20 åren börjat införa husmodersundervisning med hygien
manades att amma, men underströk att systemet var dåligt utbrett och gav för låg ersättning. A.
Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A3.
31 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A4.
32 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A5.
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och barnavård i förgrunden på schemat. Axel Höjer förutsatte att det viktigaste
var att utbilda unga flickor, men noterade att det kommit förslag om att även
pojkar, i egenskap av blivande familjefäder, skulle få viss utbildning.
Resultatet av undervisningen var enligt Höjer starkt beroende av läraren. I
skolan var det i allmänhet vanliga lärarinnor som höll i undervisningen, även
om det rekommenderades att skolläkaren skulle hjälpa till att inpränta vikten av
undervisningen genom särskilda förhör. Vuxna kvinnor fick sin ”uppfostran i
folkhygien” närmast tillgodosedd av barnmorskor, sköterskor och olika typer av
hembesökerskor. Axel Höjer framhöll att barnmorskorna i Frankrike hade särskilt god utbildning i barnavård. Läkarna däremot hade sällan tid för direktkontakt med folket, men var nödvändiga som lärare för alla de andra kategorierna
av lärare. Höjer motiverade detta med att ”ingen när det gäller hälsovården kan
uppträda med läkarens auktoritet.”33
Läkarnas lämplighet som överordnade ledare för barnavården motiverades
alltså inte med hänvisning till deras sakkunskap, utan till deras auktoritet. Tvärtom konstaterade Höjer att franska läkare i allmänhet var mycket dåligt utbildade
inom barnavård och barnsjukvård, då varken pediatrik eller hygien var obligatoriska delar av läkarutbildningen.34 Med stöd av professor Marfan konstaterade
Höjer att läkarnas okunnighet var det största hindret för ”ett rationellt ordnande av barnavårdsundervisningen”. Att okunnigheten skulle eller ens borde undergräva den auktoritet som motiverade läkarens överordnade ställning, över
exempelvis de bättre utbildade barnmorskorna, var dock inget han ens reflekterade över.35 På så sätt framhölls här en ”äldre”, mer tvingande typ av maktutövning som minst lika legitim som de mer moderna, liberala former av maktutövning som byggde på överföring av sakkunskap och styrning av människors
självförståelse.
Samtidigt framhävde Axel Höjer gärna de så kallade spädbarnskonsultationernas potential som platser där sköterskor, mödrar och läkare även i Sverige
skulle kunna få praktisk utbildning och övning i barnavård.36 På samma gång
som läkarna framhölls som överlägsna uppfostrare, och uppfostrare av uppfostrare, betonades alltså att även de hade behov av fostran och att samhället hade
behov av platser där en sådan fostran kunde ske.
Vad var det då som utmärkte då de franska spädbarnskonsultationerna och
vilka lärdomar skulle dras från dem?
Höjer skilde mellan spädbarnskonsultationer och mjölkdroppar, båda två institutioner med franskt ursprung. Han härledde spädbarnskonsultationen, där
33

A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A9.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A9, A13.
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spädbarn övervakades genom att samlas till gemensam läkarbesiktning, ända
tillbaka till 1700-talet, men framhöll att institutionen blev mer allmänt spridd
från och med 1890-talet, då den i Frankrike började kopplas till barnbördshusen. Dessa konsultationer samordnades ofta med så kallade Gouttes de lait, centraler för distribution av komjölk, och från och med 1905 slogs de båda institutionerna ihop till en, i likhet med de svenska ”mjölkdroppar” som bildats efter
franskt mönster.
Spädbarnskonsultationernas huvuduppgift var med Höjers ord att ”uppmuntra och leda uppfödningen vid bröstet”. I de fall modern inte kunde amma
blev uppgiften i stället att lära ut säker uppfödning med komjölk och eventuellt
även hjälpa till med distribution av steriliserad mjölk eller torrmjölk.
Nästan lika viktig var dock uppgiften att fungera som ”en skola för uppfostran av mödrar, unga flickor, läkare och barnmorskor”. Höjer hävdade att mottagningarna allmänt sågs som ”huvudvapnet i striden mot spädbarnsdödligheten, att det är omkring dem såsom centrum, som alla övriga barnaarbeten böra
gruppera sig, och att det är de, som ha största förtjänsten i sänkningen av barnadödligheten.”
Höjer menade att övervakningen av friska, bröstuppfödda barn i viss utsträckning kunde överlåtas på sjuksköterskor. I Frankrike var dock den allmänna meningen att alla barn behövde kontinuerlig övervakning av läkare. Bristen
på specialutbildade läkare hade därför gjort att konsultationerna inte blivit tillräckligt spridda i Frankrike, och resultatet vid de konsultationer som fanns
varierade också mycket beroende på den ansvarige läkarens duglighet. Konsultationerna var också enligt Axel Höjer enkelt, ofta direkt tarvligt inredda, och
tillät inte att sjuka barn isolerades från friska.37
Kort sagt, konsultationsverksamheten lyftes fram som en potentiellt högfunktionell apparat för styrning och fostran av moderna subjekt, som dock
fungerade sämre i den franska praktiken.

De otillräckliga frivilligorganisationerna
I en artikel om fransk barnavård, som publicerades i Vårdarebladet, Svenska
fattigvårdsförbundets barnavårdsutskotts tidskrift för barnavård och ungdomsskydd, men som också bifogades rapporten till Medicinalstyrelsen, riktade Axel
Höjer ytterligare kritik mot det franska systemets oförmåga att leva upp till sina
intentioner. Ett grundläggande problem, skrev han här, var att barnavård och
annat socialt arbete hade överlåtits på enskilda föreningar, ibland med visst
bidrag från kommunen. Detta kopplade han samman med att det sociala arbetet, som i huvudsak sköttes av kvinnor, i det katolska Frankrike fortfarande sågs
som ett kall snarare än en avlönad profession.
Som Höjer påpekade var en viktig organisatör av barnavård de så kallade mutualités maternelles (föreningar för ömsesidig moderskapsförsäkring) som till sina
37
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byråer kunde knyta polikliniker för gravida kvinnor, spädbarn och äldre barn,
barnkrubbor, mjölkdroppar, matsalar för mödrar och spädbarnshem. De bästa
frivilligorganisationerna i Paris hade enligt Höjer utvecklats till stora lokala sociala centra, där barnavård och mödravård kunde kombineras och samordnas
med exempelvis internat för utbildning av hembesökare, förlossningshjälp,
billiga bostäder, asyl och sjukhus, sparkassa, arbetslöshetskassa, sjukförsäkring
och försäljning av läskedrycker (som alternativ till alkohol), och dit även staden
och staten kunde vända sig för hjälp med olika slags heminspektioner. Uppsättningen av aktiviteter och verksamheter kunde variera mycket mellan olika centra. Vissa centra kunde ha en mer uppfostrande inriktning på verksamheten,
med pojk-, flick-, och familjeaktiviteter. Ett generellt positivt drag var dock
enligt Höjer att den individ som sökte läkarhjälp på dessa centra inte sågs som
isolerad, utan som en familjemedlem. Det var alltid, påpekade han, bättre att
”hjälpa helt än styckevis”. Redan här fanns ett frö till hans senare resonemang
om social hälsa.
Långtifrån alla behövande kunde dock nås av dessa sociala åtgärder. På det
stora hela bedömde Axel Höjer den franska barnavården som underutvecklad.
Förutom det att tillgången inte alls täckte behoven var kvaliteten på den barnavård som erbjöds väldigt varierande. Höjer menade att många centra bedrev en
ganska tvivelaktig verksamhet. Här framhöll han de katolska ordnar som stod
som huvudman för åtskilliga centra, dit de också knöt internatskolor, särskilt
för flickor, och ren propagandaverksamhet. ”Katolska kyrkan vänder sig med
sin kärlekstjänst särskilt till mödrar och barn. Är det tillåtet att tro, att detta icke
är utan avsikt?”, skrev han med viss sarkasm.38
Tack vare de många engagerade frivilligarbetarna fungerade den franska barnavården inte fullt så dåligt som den röriga organisationen annars kunnat få
honom att tro, påpekade Höjer, men tillade att ”man kan ej undgå att med beklagande konstatera, huru mycket goda krafter, som till följd av bristande central ordning i arbetet ej ge, vad de skulle kunna ge, eller som sysselsättas med att
insamla medel från enskilda för ändamål, för vilka staten, enligt vår syn på saken, borde ansvara.” Med vissa lysande undantag, som de franska barnsjukhus
som börjat förebygga smittspridning genom att isolera barnen individuellt i
glasboxar, bedömde han att folkhygienen i Frankrike var dåligt utvecklad. Detta, konstaterade han, sade också något avgörande om Frankrike i sin helhet.39
Sammanfattningsvis lyftes alltså fransmännen fram som ett folk med många
goda idéer och en framsynt lagstiftning, som Sverige kunde inspireras av. Men
oförmåga att leva upp till lagarnas innehåll, låg moral, dålig samordning, korruption och alltför stor tillit till frivilliga krafter gjorde enligt Axel Höjer att
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Frankrike som helhet utgjorde ett dåligt exempel för utveckling av den svenska
barnhälsovården.
Signe Dahl verkar under sitt relativt korta besök i Frankrike ha fått ett mer
positivt intryck av sjukhus och sociala inrättningar än Axel. Men också hennes
bild av landet var djupt kluven. I brev till familjen noterade hon exempelvis att
fransmännens goda idéer inte räckte långt när majoriteten av alla barn som kom
till sjukhusen var smittade med syfilis.40

Ett bättre exempel
I Vårdarebladet skrev Axel Höjer, med hjälp av Signe, även en artikel om engelsk
barna- och mödravård. Det engelska barnavårdsarbetet, hävdade de här, kännetecknades av ett sjudande liv. Och detta berodde på att England, som tidigare
hållit sig förnämt isolerat, plötsligt upptäckt att det kunde lära sig något av
andra länder:
Det ligger över det engelska barnavårdsarbetet något av en uppvaknad mans
något nymornade energi. Man har en livlig känsla av att det som han föresatt
sig, också kommer att bliva utfört, och att England, efter att förut hava varit
pa efterkälken, snart kommer att bliva ett föregångsland på barnavårdens
område.41

De daterade engelsmännens insikt att det är billigare att ”bota än att mota”, och
att det därför är rationellt att satsa stora summor på barna- och mödravård, till
boerkriget 1899–1902, då rekryternas dåliga fysik väckte en allmän opinion. Det
moderna barnavårdsarbetet i England kunde, skrev de, räknas från 1907 eller
1908, och att det fick en ny skjuts i och med första världskriget. Denna historieskrivning ligger ganska väl i linje med nyare bedömningar.42
England fick mindre utrymme än Frankrike i Axel Höjers rapport till Medicinalstyrelsen. Han motiverade detta med att barnläkaren Gotthilf Stéenhoff
redan skildrat engelsk mödra- och barnavård, skolhälsovård och trädgårdsstäder
på ett föredömligt sätt i Hygienisk tidskrift.43 Dessutom var det ju inte för att
studera engelska förhållanden som Höjer fått pengar. Likväl är det tydligt att
han i jämförelse med Frankrike betraktade England som ett bättre exempel för
40
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Sverige. En viktig anledning till detta var det livliga arbetet mot spädbarnsdödligheten, vars verkligt stora värde antogs ligga i en förbättrad hälsa för alla överlevande barn. Målet var ”att få alla barn att växa upp friska”, och genom att
motverka skadliga faktorer som ärftliga sjukdomar, dålig diet, smitta och vanvård borde man kunna närma sig detta mål – en insikt som engelsmännen enligt
Höjer tagit på allvar.44
Han berömde engelsmännen för deras sätt att ordna smittbekämpningen,
genom anmälningsplikt för sjukdomar som mässling och tuberkulos, och genom kommunala visitöser som ordnade isolering och vård i hemmet, eller i
svårare fall på sjukhus. Men det han framför allt ville lyfta upp var den engelska
statens beslut att finansiera halva kostnaden för praktiskt taget alla typer av
”barnavårdsanstalter” – läkare, barnmorskor, centra, barnkrubbor, barnhem,
skolsjukvård, tandläkare, hembesökerskor, sjukhus, förlossningshem, Kindergartens, hushållshjälp under förlossning, bespisning av barn och mödrar och
”experimentellt vetenskapligt arbete, som berör mödrars och yngre barns hälsa”
– på villkoret att kommunen och de eventuella föreningar som anlitades av den
underkastade sig vissa villkor: godkännande, inspektion, redovisning, koordinering med centrala myndigheter och så vidare. Han syftade här på 1918 års Maternity and Child Welfare Act, som gav lokala myndigheter rätt till statsbidrag för
en rad tjänster, på villkor att det hela administrerades av särskilt tillsatta kommittéer med minst två kvinnliga medlemmar.45 För att kommunerna skulle få
bidrag för sitt barnavårdsarbete måste de följa ett visst schema, som enligt Axel
Höjers sammanfattning inkluderade lokal inspektion av barnmorskor, hjälp före
förlossningen (polikliniker för väntande mödrar, hembesök och moderskapshem för komplicerade fall), hjälp vid förlossningen (skolad hjälp i hemmet och
platser på barnbördshus) samt hjälp efter förlossningen (sjukhusbehandling av
förlossningskomplikationer, systematisk undervisning på spädbarnsmottagningar, mottagningar för barn i ålder 2–5 år och systematiska besök i hem med späda eller yngre barn).
Han ville också särskilt understryka hur England året innan inrättat ett särskilt hälsovårdsministerium, som samlade ”alla ärenden angående hälsovården
och sjukvården” med undantag för the Medical Research Committee, som förts
till ett annat departement för att den rena vetenskapen skulle ställas fri från
”politik och administration”. Denna uppdelning borde också vara intressant för
Sverige, påpekade Höjer. Han nämnde inte att kampen om ett brittiskt hälsovårdsdepartement i själva verket varit lång och komplicerad, med många intressen som strävade åt olika håll. Att hälsovården betraktades som ett politikom-
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råde underförstods i stället som oproblematiskt och självklart rekommendabelt.46

Bra idéer behöver inte vara egna idéer
Flera av de nya barnavårdsinstitutioner som grundades i England kring sekelskiftet byggdes upp efter franskt mönster. Det gällde både spädbarnskonsultationerna och de ”hygieniska mjölkdepåer” som motsvarade de franska gouttes de
lait.47 I övrigt hade inte minst Tyskland lyfts fram som ett exempel för Storbritannien i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Kring sekelskiftet propagerade inflytelserika engelska debattörer för national efficiency som en väg att återupprätta nationens förlorade konkurrenskraft i förhållande till andra stormakter.
Föreställningen om nationell effektivitet var en mycket heterogen politisk ideologi, men anhängare från olika politiska läger förenades i en övertygelse om att
Storbritannien måste överge sina gamla vanor, tänkesätt och institutioner, där
idén om personlig frihet stod i centrum, för att i stället organisera sig efter den
tyska sociala modellen, som ansågs grundad på effektivitet, organisation, vetenskapstro och en stark stat.48 Det nationella försäkringssystem som klubbades
igenom i Storbritannien 1911 var i stora delar modellerat utifrån det tyska systemet.49 Också den nya stormakten Japan hyllades under 1900-talets första år
av många engelsmän för sin närmast tyska effektivitet och för medborgarnas
mod och asketiska sinnelag.50 Den brittiska historikern Anna Davin påpekar att
när brittiska debattörer under åren efter sekelskiftet jämförde Storbritannien
med länder som konkurrerade med det brittiska imperiet, var det ofta för att
visa att staten kunde satsa på folkhälsan och i synnerhet barnhälsan utan att för
den sakens skull kunna anklagas för socialism. Också i detta sammanhang
46 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Ba. Jfr Harris, The Origins of the British
Welfare State, s. 178; Thane, The Foundations of the Welfare State, s. 129–134. Ministeriets förste chef,
George Newman, som tidigare varit Chief Medical Officer vid utbildningsdepartementet, hade en
brett omfattande vision av det nya ministeriets uppgifter. Han ville kombinera sanitära åtgärder
med en ny emfas på personlig hälsa och en hälsofrämjande livsstil. Detta program blev dock svårt
att genomföra i praktiken, särskilt då den brittiska ekonomin efter 1921 kom in i något av en
depression. Anne Hardy, Health and Medicine in Britain Since 1860 (Basingstoke: Macmillan, 2001),
s. 77.
47 Se ex. Anna Davin, ”Imperialism and motherhood”, History Workshop, vol. 5 (1978), s. 37;
Lewis, The Politics of Motherhood, s. 15.
48 Geoffrey Russell Searle, The Quest for National Efficiency: A Study in British Politics and Political
Thought, 1899–1914 (1971; London: Ashfield Press, 1990), s. 54–60.
49 Se Hardy, Health and Medicine in Britain, s. 45, 80. Som E. P. Hennock påpekat var det dock
varken politiskt eller praktiskt möjligt att rakt av kopiera det obligatoriska socialförsäkringssystem
som börjat införas i Tyskland från och med 1880-talet: överföring av sociala institutioner kräver
för det första en urskiljning mellan acceptabla och oacceptabla delar av institutionen i fråga, för
det andra ett lån av de acceptabla delarna och för det tredje en anpassning av dessa till mottagarlandets förhållanden. Den tyska socialförsäkringens obligatoriska karaktär omöjliggjorde till en
början varje överföring till brittiska förhållanden. E. P. Hennock, British Social Reform and German
Precedents: The Case of Social Insurance 1880–1914 (Oxford: Clarendon, 1987).
50 Searle, The Quest for National Efficiency, s. 54–60.
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framhölls Japan som en imperialistisk stat som lyckats satsa stort på skolhälsovård och hygienundervisning utan att landets mödrar för den sakens skull övergivit sina moderliga plikter.51
Axel Höjer var fullt medveten om att flera av de institutionella och legala reformer han lyfte fram hade sitt ursprung i andra länder: bland annat Frankrike.
England målades ändå upp som en bättre förebild. Det viktigaste var inte att
vara först med reformförslagen; ett land måste också ha förmågan att genomföra dem. England hade vaknat sent ur sin självtillräckliga isolering, men sedan
hade det gått fort.52 Också engelsmännens konservatism lyftes fram i argumentationen. Att det konservativa England kommit så långt på så kort tid antydde
att det mindre konservativa Sverige snabbt skulle kunna komma ännu längre.53

Mödrafostran i hemmen
Ett av de nya kvinnliga yrken som hade skapats i samband med de engelska
barnavårdsreformerna var hälsobesökaren, the health visitor. Redan under 1890talet hade progressiva hälsovårdsmyndigheter börjat rikta uppmärksamheten
mot privat hygien som en viktig faktor i kampen mot den ännu höga spädbarnsdödligheten. Särskilda kvinnliga hälsoinspektörer utsågs av myndigheterna, med uppgift att undervisa nyblivna mödrar i barnavård och övervaka hygienen i deras hem.54 De kvinnliga hälsobesökarnas verksamhet skrevs in i 1907 års
Notification of Births Act, som gav lokala myndigheter rätt att kräva information
om varje födelse inom myndighetens jurisdiktion, inom 36 timmar efter barnets
födelse. 1915 hade lagen om anmälan om födelse blivit rikstäckande. Besökarnas uppgift var att söka upp varje barn inom tio dagar efter födelsen och försöka rätta till eventuella fel, vid behov genom upprepade besök.55 Trots att spädbarnsdödligheten fortsatte att sjunka kontinuerligt under kriget, och trots att en
stor del av Englands läkare och sjuksköterskor låg ute i fält, ökade antalet
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aktiva manliga läkare, lokala politiker och statliga myndigheter – som modell. Pionjärerna i Huddersfield hade i sin tur hämtat inspiration från Frankrike. Koven och Michel, ”Womanly Duties”,
s. 1096–1099.
55 Claypon, The Child Welfare Movement, s. 9–15; jfr A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920,
bilaga Bc. Se även Harris, The Origins of the British Welfare State s. 113; Koven och Michel, ”Womanly Duties”, s. 1096–1099; Hardy, Health and Medicine in Britain, s. 43.
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kvinnliga hälsobesökare anställda av lokala myndigheter från runt 600 år 1914
till 2 557 år 1918.56
Också Frankrike hade nyligen börjat införa ett system med kvinnliga hembesökare, här satt i samband med 1913 års Loi Strauss. Denna lag, som nämnts
ovan, gav fattiga mödrar rätt till ett mindre bidrag från staten i samband med
barnafödandet. I gengäld gav samma lag staten rätt att övervaka mottagarna av
detta bidrag via så kallade dames visiteuses.57 Axel Höjer var kritisk till det franska
systemet, där övervakningen var överlåten på frivilliga kvinnor, oftast outbildade och oerfarna, som, menade han, arbetade efter godtyckliga och föråldrade
regler.58 I Vårdarebladet, som riktade sig till socialarbetare och sociala myndigheter snarare än till läkare, kritiserade han även systemet för att profitera på övervakerskornas arbetskraft. Uppfattningen att kvinnliga socialarbetare är värda en
riktig lön var utbredd i England och USA, och blev alltmer utbredd även i Sverige, hävdade han här, medan den knappt alls ännu nått det katolska Frankrike:
”Den franska kvinnan har ännu ej till sina uppgifter av älskarinna, maka och
moder fått lägga den av medborgare”.59 I rapporten till Medicinalstyrelsen
nämnde han också att många franska mjölkdroppar hade för vana att skicka en
besökerska till de hem där det nyligen fötts ett barn, för att ge modern goda råd
och försöka få henne att komma på regelbundna mottagningar. Problemet här,
menade Axel, var att det antal mödrar som fick plats på de franska mottagningarna var försvinnande litet, och allra värst var det på landsbygden.60
Däremot skrev han utförligt och uppskattande om de engelska hälsobesökarna, som han såg som en hörnsten i barnavården. Signe, som själv deltagit i
kurser för blivande hälsobesökare, var sannolikt till stor hjälp i författandet av
dessa texter.61 Ett hembesök, skrev Axel Höjer, var enda sättet att få en snabb
överblick över en persons sociala situation och därmed kunna ge effektiv hjälp.
Problemet i både England och Sverige var att så många olika yrkeskategorier
och organisationer hade anledning att göra hembesök att det innebar ett slöseri
med resurser och arbetskraft, och även ett intrång i ”hemmets helgd”. Dessutom, skrev han, var det inom det nuvarande systemet svårt att hitta tillräckligt
många taktfulla personer med rätt begåvning för uppgiften. Systemet med hälsobesökare var en rationell lösning på dessa problem: genom dem kunde många
av de funktioner som tidigare varit uppdelade på ett antal olika instanser föras
ihop i en enda person.
56 Hardy, Health and Medicine in Britain, s. 55. Pat Thane anger att antalet hälsobesökare steg från
600 år 1914 till 1355 år 1918. Dessa något mer modesta siffror kan bero på att hon bara räknat
”fulltime health visitors in England and Wales”. Thane, The Foundations of the Welfare State, s. 127.
57 Ann Taylor Allen, Feminism and Motherhood in Western Europe 1890–1970: The Maternal Dilemma
(New York & Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), s. 83; Koven och Michel, ”Womanly
Duties”, s. 1100.
58 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A2.
59 Höjer, ”Något om fransk barna- och modersvård”, s. 7–11.
60 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A7.
61 Se brev från Signe Dahl till Louise Dahl 13 okt 1919 (feldaterat till 13 sept), SAHA, 3b vol. 17;
brev från Axel Höjer till Signe Dahl 24 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5.

103

Höjer framhöll att hälsobesökarnas viktigaste uppgift är att ”hos mödrarna
inskärpa värdet av bröstuppfödningen”, men påpekade att kommunerna också
brukade ge dem andra uppdrag, som till exempel att kartlägga fattiga hem utifrån renlighet i rummen, avfall och avträde, ventilation, överbefolkning, föräldrarnas hälsa och vanor, barnens renlighet och kläder, sömnvanor, livsmedelshantering och brandskydd. Vissa hälsobesökare fick också i uppdrag att besöka
sjuka barn eller arbeta på spädbarnskonsulationer och tuberkulosdispensärer.
Även i England fanns dock ännu alltför få hälsobesökare för att täcka behovet. Höjer underströk att det i England var en allmän åsikt att hembesökare
borde vara välutbildade, avlönade tjänstemän. Den utbildning som krävdes för
yrket var antingen en tvåårig specialutbildning eller en treårig sjuksköterskeutbildning inklusive praktik på barnsjukhus, kompletterad med barnmorskecertifikat och ett särskilt certifikat som sanitary inspector. På landet hade man börjat
försöka kombinera barnmorska, hälsobesökare och distriktssköterska i samma
person. Denna typ av generaliserad omvårdnad krävde dock små distrikt med
var sin spädbarnskonsultation som centrum, påpekade Höjer, och dessutom en
mycket allsidig utbildning. Ett sådant system hade testats med goda resultat i
Ohio, och var nu på god väg att införas i England. I Sverige måste ett första
steg bli att reformera sjuksköterskeutbildningen så att det ”myckna poleringsoch städningsarbetet” kunde ge plats för mer nödvändiga och relevanta ämnen.
Ett modernt organiserat spädbarnsarbete fanns knappast i Sverige ännu,
hävdade Axel Höjer. Det engelska systemet med hälsobesökare, som fått spädbarnsarbete till sin centrala uppgift, hade mycket att lära de svenska beslutsfattarna. Dock trodde han inte att det var möjligt att kopiera systemet rakt av. Ett
lämpligt sätt att ta till vara de svenska förutsättningarna kunde, menade han,
vara att utnyttja den nya barnavårdsmannainstitutionen för ändamålet.62 Barnavårdsmannen, som i de allra flesta fall var kvinna, var en ny yrkeskategori som
uppkommit i samband med införandet av 1917 års Lag om barn utom äktenskap
(SFS 1917:376). Barnavårdsmannens uppgift var dels att fastställa faderskap för
utomäktenskapliga barn, dels att se till att fäderna (som nästan per automatik
definierades som ”försumliga försörjare”) betalade underhåll för barnen och att
mödrarna tog sitt ansvar för barnens hälsa och välfärd. Barnavårdsmännen
skulle på så sätt övervaka de utomäktenskapliga barnen tills de var gamla nog
att försörja sig själva. Den svenska lagstiftningen var, som historikern Helena
Bergman påpekar, relativt unik på så sätt att den ställde fäderna till ansvar för de
barn de antogs ha avlat utom äktenskapet. I många andra länder var det enbart
den ogifta modern och hennes förment problematiska sexualitet som stod i
fokus för diskussioner och sociala åtgärder.63 När rapporten skickades in till
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A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Bc.
Helena Bergman, ”Att fostra fäder: Den svenska barnavårdsmannainstitutionen under 1900talets första hälft”, i Familjeangelägenheter: Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik,
red. Helena Bergman och Peter Johansson (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag
Symposion, 2002), s. 172–201. Se även Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap: Barnavårdsmän,
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Medicinalstyrelsen hade Signe börjat arbeta som barnavårdsman, vilket gör det
sannolikt att Axel Höjers vision i hög grad härstammade från henne. I denna
vision utsträcktes alltså barnavårdsmannens ansvar från övervakning av de utomäktenskapliga barnen, till övervakning av alla barn och deras mödrar.
Exakt hur de engelska hälsobesökarnas verksamhet upplevdes av klienterna,
som i regel var kvinnor ur arbetarklassen, är omdiskuterat.64 Det går dock knappast att komma ifrån att den övervakande funktionen utgjorde själva grunden
för hälsobesökarnas verksamhet. Var och en som ville försvara besöksverksamheten måste därför också kunna försvara det kontroversiella momentet av
övervakning. Axel Höjer för sin del underströk att hälsobesökarens uppgift inte
var att ”uppträda såsom något slags hygienisk förmyndare”. För att tona ned
verksamhetens karaktär av inspektion, skrev han, hade besökarnas yrkestitel i
England successivt ändrats, från Inspector of Nuisances, till Woman Sanitory Inspector,
och slutligen till Health Visitor. Deras uppgift var att lära människorna, och
särskilt mödrarna, att hjälpa sig själva: ”Modern skall, där hon ej förut har känsla för sitt ansvar, bibringas denna. Hon skall lära sig att taga vara på sig själv, sitt
barn, sitt hem och sitt hushåll.” Samtidigt som Höjer ville tona ner hembesökens inslag av övervakning och inspektion ville han alltså snarast accentuera
deras uppfostrande funktioner.
I rapporten till Medicinalstyrelsen lade han också till att läkarna inte skulle
oroa sig för att hälsobesökare skulle ta patienterna från dem. Lika lite som när
sjuksköterskorna börjat utbildas i större skala, skulle några sådana farhågor
besannas: snarare talade alla erfarenheter för att hälsobesöken tvärtom ledde till
att läkare tillkallades oftare, och dessutom i tid, hävdade han. Och kunde hälsobesökarna förebygga sjukhusvistelser var det bara bra för alla parter. Anmärkningsvärt är hur noggrann Axel Höjer, när han vände sig till en läkarpublik, var
med att framhäva att den nya yrkesgruppen, hur välutbildad och självständig
den än skulle bli, inte skulle utgöra något hot mot läkarkåren.65

Institutioner för mödrafostran
Axel Höjer berömde engelsmännen för deras sätt att snappa upp den franska
insikten om hur regelbundna invägningar av spädbarn kunde utnyttjas i uppfostrande syfte. Till skillnad från fransmännen, hävdade han, hade engelsmännen omvandlat denna insikt i praktisk handling och utvecklat de centra där
vägningarna ägde rum till ”riktiga skolor i barnavård”, som ofta kallades just
schools for mothers.66
Kvinnliga frivilligorganisationer hade undervisat engelska mödrar och blivande mödrar i hygien ända sedan 1850-talet. Sedan tidigt 1900-tal hade sådan
64 Jfr ex. Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 37 och Koven och Michel, ”Womanly Duties”, s. 1099.
65 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Bc.
66 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Bd.
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undervisning också prioriterats av staten, som ett led i kampen mot spädbarnsdödligheten.67 Barna- och mödravården behövde inte kopplas ihop med fattiglagarna, vilket gjorde att reformer på detta område kunde möta massivt stöd
från politiker ur alla läger, såväl som från läkare och kvinnogrupper.68 Att lägga
fokus på mödrarnas ”okunnighet” var också ett billigare och mindre kontroversiellt grepp än att ta tag i den utbredda fattigdom som säkert var en minst lika
viktig orsak till att barn blev sjuka och dog. Flickskolornas scheman utökades
med ämnen som matlagning, hygien och barnavård, och informationsblad,
enstaka föreläsningar och hembesöksverksamhet kompletterades med grundandet av mer fasta institutioner för utbildning av mödrar.69 Den första institutionen med namnet École des Mères var fransk, startad i Bordeaux av pedagogen
Augusta Moll-Weiss 1897 och senare, 1903, flyttad till Paris.70 För Englands del
kom dock den mönsterbildande institutionen på området att bli Babies’ Welcome and School for Mothers, som öppnades nära S:t Pancras i London sommaren 1907. Det nya centret erbjöd bland annat konsultationer och vägningar
av barn och mödrar, middagar för ammande mödrar, lektioner i inköp, hantering och tillagning av mat, lektioner i tillverkning av babykläder, barnavård och
allmän hushållskunskap, hembesöksverksamhet och även särskilda kvällskonferenser för fäder.71 Skolan fick snabbt efterföljare på andra håll, och snart bildades en Association of Infant Consultations and Schools for Mothers.72 Den
myckna och positiva publiciteten kring institutionen i S:t Pancras gjorde dock
att just den under lång tid lyftes fram som exempel. Skolans goda rykte gjorde
också att det i regel var just ”Schools for Mothers” som fick beröm även när
andra slags organisationer var inblandande i barnavårdsarbetet. Termen fick
ofta fungera som ett paraplybegrepp för olika typer av institutioner, en tendens
som förstärktes då staten alltmer kom att rikta in sitt stöd på institutioner som
inriktade sig på utbildning av föregivet okunniga mödrar, snarare än på mat och
annan materiell hjälp som också erbjudits på den ursprungliga Babies’ Welcome
and School for Mothers.73
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Hardy, Health and Medicine in Britain, s. 43–44.
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s. 43.
70 Moll-Weiss startade sin skola i protest mot rådande föreställningar om att barnavård, genom
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dugliga hemmamödrar. Se Allen, Feminism and Motherhood in Western Europe, s. 80.
71 Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 38–42.
72 Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 42. Redan innan Babies Welcome startades de första
infant consultations i London, vid St Marylebone General Dispensary, där dr Eric Pritchard undervisade hälsobesökare i ”mothercraft”. Pritchard kom att bli en nyckelfigur i mödra- och barnhälsovårdsrörelsen i England, se Philippa Mein Smith, Mothers and King Baby: Infant Survival and Welfare
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73 Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 42–43.
68

106

Under åren 1907–1914 startades många hälsokliniker för spädbarn och ”skolor” för mödrar av engelska frivilligorganisationer. Före och under första
världskriget stiftades flera viktiga lagar på området, och i juli 1914 gavs lokala
myndigheter rätt att ge bidrag till dessa organisationer.74 Under kriget fördubblades antalet mottagningar, och allt fler av dem kommunaliserades.75 Vården
utökades också till att inkludera perioden före förlossningen. Liksom efter boerkriget legitimerades åtgärderna ofta i termer av nationens bästa och rasens
kvalitetshöjning.76 När staten genom Maternity and Child Welfare Act 1918 tog ett
mer omfattande ansvar för barna- och mödrahälsovården integrerades olika
slags institutioner i en ny landsomfattande organisation under beteckningen
infant welfare centres.77
Axel Höjer gjorde ingen tydlig åtskillnad mellan schools for mothers, infant welfare
centres och spädbarnskonsultationer, även om han ibland lät termerna flagga för
olika funktioner hos samma slags institution. På de engelska schools for mothers,
skrev han, ordnades förutom vägningar och hembesök också regelbunden barnavårdsundervisning för mödrar. Undervisningen skedde i klasser där samtal
om högst 20–30 minuter per gång förenades med praktiska demonstrationer
och lektioner i exempelvis sömnad, födoämneslära, hushåll, hälsovård och uppfostran. Utöver allt detta, hävdade han, ordnade många centra med ”hemhjälp”
under förlossning, utspisning av väntande och ammande mödrar, tandvård och
behandling av sjuka spädbarn. Höjer underströk särskilt att verksamhetens
storskalighet förutsatte att den till större delen bekostades av stat och kommun.78

Modernare mjölkdroppar
Signe Höjer beskrev, i ett föredragsmanus från tidigt 20-tal, mer ingående hur
verksamheten kunde läggas upp på ett infant welfare centre. Hon berättade här om
ett centrum i en tätt bebyggd arbetarstadsdel i London, där hon sade sig ha
arbetat en tid.79 På detta centrum kunde ett 60-tal mödrar tas emot på varje
mottagning. Efter mottagningen fick barnen ligga kvar i små sängar och korgar
under uppsikt av sköterskor medan mödrarna gick på föreläsningar i barnavård
74 Thane, The Foundations of the Welfare State, s. 126–127; Harris, The Origins of the British Welfare
State, s. 157–176.
75 Hardy, Health and Medicine in Britain, s. 55. Pat Thane anger att antalet hälsobesökare steg från
600 år 1914 till 1355 år 1918. Dessa något mer modesta siffror kan bero på att hon bara räknat
”fulltime health visitors in England and Wales”. Thane, The Foundations of the Welfare State, s. 127.
76 Lewis, The Politics of Motherhood, s. 16.
77 Anna Davin menar att valet av denna beteckning kan antyda att andra faktorer än moderlig
okunnighet åter börjat ges betydelse, se Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 44.
78 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga Bd.
79 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, handskrivet manus, SAHA, 2b vol. 1. I ett brev till
Axel Höjer den 10 juli 1919, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 15–16 och Höjer, ”Ur J. Axel
Höjers minnen”, s. 257–258, skrev Signe Dahl att hon dagen innan hjälpt till på ett ”Mothers and
Childrens Welcome” i East End.
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och deltog i kurser i till exempel matlagning eller sömnad av barnkläder. Signe
Höjer underströk att undervisningen på centret delegerats till ”unga kvinnor
och andra intresserade damer”, som utbildats av den ansvarige läkaren för att
kunna hålla föredrag och hjälpa till med andra sysslor. Centret, skrev hon, låg
inrymt i en stor villa med trädgård, där kvinnorna på sommaren kunde sitta och
dricka te och äta medhavda smörgåsar. Många av kvinnorna sade sig se fram
emot besöken på centret som veckans höjdpunkt, och tog ofta god tid på sig
när de väl var där. Höjer misstänkte att ett så gemytligt sätt att ordna verksamheten inte riktigt skulle passa de svenska arbetarhustrurnas kärvare sinnelag.
Däremot ville hon utan reservationer rekommendera de svenska myndigheterna
att ta efter det engelska uppföljningssystemet, där mottagningar för havande
kvinnor, ”för att se efter att allt står rätt till och söka förebygga att det föds så
mycket debila och ofullgångna barn till världen” följdes av regelbundna undersökningar på spädbarnskliniker och koltbarnsmottagningar ända upp till skolåldern, då skolläkare och skolsköterskor tog vid ända tills dess det var dags att
välja yrke. Även i yrkesvalet fick läkaren ett ord med i laget.
Signe Höjer bedömde England som det land där övervakningen av späda
barn hittills hade organiserats mest systematiskt. Hon kopplade ihop den positiva utvecklingen i England med lagen om rapportering av nyfödda, som påbjöd
att varje nybliven moder besöktes av en särskild sköterska (eller med andra ord
en hälsobesökerska). Hon framhöll att denna sköterskas viktigaste uppgift var
att se till att modern så snart som möjligt sökte upp den konsultationscentral dit
sköterskan var knuten.
Den närmaste svenska motsvarigheten till de engelska konsultationerna var
de så kallade mjölkdroppar som etablerats i Sverige under 1900-talets två första
decennier. De första mjölkdropparna hade bildats efter mönster av de ursprungliga franska gouttes de lait, som lade största vikten vid att ge blandningar av
komjölk till fattiga mödrar. Några hade också tidigt börjat ta emot bröstuppfödda barn.80 Under de senaste åren, underströk Signe Höjer, hade många av
mjölkdropparna börjat ombildas ”enligt engelskt mönster”, så att huvudvikten
lades på bröstuppfödningen. Matning med komjölk på flaska bara förespråkades bara i nödfall på dess reformerade mjökdroppar. Som exempel lyfte hon
fram mjölkdroppen i Solna, som hon och Axel vid denna tidpunkt börjat reformera, och mjölkdroppen i Brännkyrka. Det torde dock dröja innan Sverige
kommit upp på samma nivå som den engelska organisationen, konstaterade
hon. Ersättningssystemet var en orsak. Det engelska systemet, där staten ersatte
halva kostnaden och kommun och frivilliga bidrag resten, gjorde det möjligt att
förverkliga ett mycket bredare program än de svenska. Att Sverige var så glesbefolkat var ett ytterligare hinder, men, menade hon, inte tillräckligt för att ursäkta att det i Sverige bara fanns ett 40-tal mjölkdroppar på fem miljoner invånare, jämfört med Englands 250 per fem miljoner, och tyska Sachsens 500 per
80
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fem miljoner. Även på den svenska landsbygden fanns många områden som var
tillräckligt tättbefolkade för att etablera nya spädbarnsmottagningar. Signe Höjer sade sig inte vilja förespegla någon att hela systemet kunde ändras på en
gång, men underströk samtidigt med kraft att ”mjölkdropparnas utveckling i
modern riktning” förmodligen var det enskilt viktigaste medlet i kampen för
sunda barn. Med modern riktning tycks hon alltså snarast ha menat engelsk
riktning. 81

Truby King och upplysningen
En hel bilaga i Axel Höjers rapport tillägnades den nyzeeländske läkaren Frederic Truby King, som han och Signe Dahl träffade i London genom franska
vänners förmedling.82 Truby King (1858–1938) var en psykiater som blev en
stor celebritet i den anglosaxiska världen under mellankrigstiden. Med ekonomiskt bidrag från en rad överklassdamer i Dunedin på Nya Zeelands sydö hade
King 1907 startat upp ett sällskap, känt som the Plunket Society, genom vilket
han utvecklade och lanserade ett strikt system för att få ned den nyzeeländska
barnadödligheten.83 Eller rättare sagt den anglo-nyzeeländska barnadödligheten:
Plunketsystemet vände sig till de vita barnen och deras mödrar, medan maorierna fick vända sig till andra instanser.84
Truby King länkade samman barnens hälsa med familjens, nationens och
imperiets. Den anglosaxiska civilisationen stod enligt Truby King och föll med
sina småbarn. Den var nu i kris eftersom mödrarna övergav traditionella värden
som äktenskap och moderskap, vilket ledde till dekadens, degeneration, spädbarnsdöd och sterilitet. Truby King byggde sitt program på föreställningar om
ett idealt, sant moderskap, avskilt från världen utanför, och lade sedan till sin
egen medicinska auktoritet för att skapa ett system som i vissa kretsar upplevdes som nydanande även om det byggde på en mycket konservativ ideologi.85
Hans ideologi hängde också samman med en utopisk tro på (det vita) Nya Zeeland som de oändliga möjligheternas land, en ny värld där man skulle kunna
undvika den gamla världens fallgropar.86
Enligt Truby King måste kvinnan redan mycket tidigt i livet tränas inför sin
sanna uppgift, moderskapet. Kvinnan var genetiskt programmerad för moders81
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84 Philippa Mein Smith, ”Blood, Birth, Babies, Bodies”, Australian Feminist Studies, vol. 17 (2002),
s. 312.
85 Se Smith, Mothers and King Baby, särskilt s. 87–134; Mein Smith, ”Blood, Birth, Babies, Bodies”;
Erik Olssen, ”Truby King and the Plunket Society: An Analysis of a Prescriptive Ideology”, The
New Zealand Journal of History, vol. 15 (1981), s. 3–23; Christina Hardyment, Dream Babies: Child
Care from Locke to Spock (London: Cape, 1983), särskilt s. 165–194.
86 Mein Smith, ”Blood, Birth, Babies, Bodies”, s. 311.
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rollen, men hade glömt hur hon skulle fylla sin uppgift och det var nu experter
som han själv som måste visa henne på rätt väg igen. Ett viktigt led i detta var
att inte låta flickor studera teoretiska ämnen. Detta, menade han, drog energi
från deras primära funktion, moderskapet, och riskerade att göra dem plattbröstade, ofruktsamma och rentav mentalsjuka. För att stoppa degenerationen måste kvinnor förberedas för moderskapet genom fysisk träning, bröstmassage, bra
mat och ordentlig sömn.87
När barnet fötts ökade kraven. Truby King, som underströk vikten av regelbundenhet i alla vanor, utarbetade ett strikt 12-punktsprogram för den nyblivna
modern. Barnet skulle helammas i minst 9 månader, under strikta intervall dagtid, men ignoreras under natten. Bad och sömn skulle också ske med strikt
regelbundenhet, liksom tarmtömningen och toaletträningen, som skulle inledas
redan under barnets första veckor. Till hjälp för mödrarnas schemaläggning av
dygnet publicerade Truby King särskilda mat- och sovklockor. Att på något sätt
skämma bort barnet sågs som en dödssynd, som kunde få katastrofala följder.88
Varje vecka skulle barnet vägas och mätas, för att kontrollera att det växte i
lagom takt.89 Både i fråga om kvinnor och barn låg fokus i Plunket-filosofin på
självkontroll och disciplin. Självkontrollen var nyckeln till hälsa, men också ett
mål i sig.90
1918 reste Truby King till London, på inbjudan av Lord och Lady Plunket,
för att starta ett träningscenter i mothercraft för The Babies of the Empire Society. Centrets uppgift skulle vara att träna upp barnsköterskor till tjänst för imperiet. Truby King kom att stanna i Storbritannien i två år och det var under denna tid hans namn blev internationellt känt.91 Det var alltså i slutet av denna
vistelse han sammanträffade med Axel Höjer och Signe Dahl.
Axel beskrev i sin rapport Truby King som en intressant och mycket brett
bildad man i övre medelåldern, vars idéer kring barnavård var goda men knappast i sig originella. Han gjorde aldrig någon ingående analys eller värdering av
de ideologiska motiven bakom Truby Kings program. Det som främst intresserade honom var Truby Kings metoder. Höjer menade att Sällskapet för mödrars
och barns hälsas program kunde sammanfattas i ett enda ord: upplysning. Och
det anmärkningsvärda och efterföljansvärda låg i det målmedvetna och skickliga
sätt på vilket upplysningen spreds: ”Man märker att King är ledamot av psykologiska sällskapet. Han har förstått, att det ej går an att lämna åt mödrarna att
själva skaffa böcker för att ur dem hämta det nödvändiga vetandet – de bry sig
87 Se ex. F. Truby King, The Expectant Mother and Baby’s First Month: For Parents and Nurses (London: Macmillan and Co., Limited, 1930), särskilt s. 11–24; F. Truby King, Natural Feeding of Infants
(Auckland, Christchurch, Dunedin, Wellington, Melbourne, Sydney & London: Whitcombe and
Tombs Limited, 1918).
88 F. Truby King, Feeding and Care of Baby (London: MacMillan and Co. Limited, 1923), passim (de
tolv punkterna punktas upp på s. 1–2 och utvecklas därefter närmre). Jfr Smith, Mothers and King
Baby, s. 95–98.
89 King, Feeding and Care of Baby, s. 55–61.
90 Se ex. Smith, Mothers and King Baby, s. 95.
91 Smith, Mothers and King Baby, s. 99.
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oftast ej därom, då de inpå sig ha så utmärkta sakkunniga som barnmorskor,
mormödrar eller grannkvinnor.” Denna sarkastiska kommentar lämnades utan
vidare förklaring åt de tänkta läsarna i Medicinalstyrelsen, som tydligen antogs
vara överens om kvinnors vidskeplighet och oförmåga att skaffa kunskap på
egen hand.
Vilka var då de originella upplysningsmetoder som Axel Höjer ville lyfta
fram? För det första, skrev Höjer, hade King lyckats få hela den nyzeeländska
dagspressen att varje vecka gratis upplåta en spalt åt sällskapet. Spalten, kallad
Our Babies Column, kunde så åtminstone i teorin läsas av landets alla invånare.
Med läkaresällskapets pediatriska sektion som samlingspunkt borde samma idé
lätt kunna realiseras i Sverige, menade Höjer. ”Lillans spalt” skulle kunna vara
en passande vinjett till kolumnen, som skulle verka ”till fromma för det som
ligger oss läkare allra närmast om hjärtat: folkhälsan”. För att komma igång
med verksamheten föreslog Höjer att en liten exekutiv kommitté om ett par, tre
personer skulle utses. Kommittén kunde börja med att låta översätta Truby
Kings artikelsamling från något år, för att säkerställa artiklar för åtminstone det
första året. Axel förefaller inte själv ha läst någon av artiklarna i Our Babies Column, men han tog för givet att en spalt skriven av en sådan ”populariseringskonstens mästare” måste vara njutbar läsning.92 Samtidigt skulle kommittén
kunna bjuda in ”kamraterna”, det vill säga svenska professorer och framstående
läkare, att skriva egna bidrag. Nästa steg skulle bli att kontakta publicistklubben.
Utifrån sådana förutsättningar och med ett så gott ändamål antog Höjer att
kommittén utan problem, och utan att behöva oroa sig för konkurrens, skulle
kunna ordna med en vidsträckt publicering av spalten.
Som andra punkt nämnde han de särskilda sköterskor som utbildades och
avlönades av Plunketsällskapet för att besöka familjer och lära mödrarna grundläggande spädbarnsvård. Den viktigaste uppgiften för dessa sköterskor var att
utbilda mödrarna i hygien och få bort dem från vidskepelse, skrev Höjer och
sköt in ett engelskt citat som antagligen hämtats från sällskapets egna skrifter:
The society is extremely anxious to bring about a realization of the ‘sufficingness’ in general of obedience to the simple known laws of life and nature for maintaining the health of mother and child, and the inevitable
Nemesis, which follows sooner or later on any evasion of duty in this respect.93

Här slogs alltså med hjälp av Truby Kings typiskt drastiska ordalag fast att det
”naturliga” moderskapet inte var något som kom av naturen i det moderna

92 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV. Spalterna skrevs i själva verket av
Truby Kings fru, Bella. Att Bella och adoptivdottern Mary (och andra kvinnor i Truby Kings
närhet, som hans många sköterskor), spelade viktiga roller bakom varumärket Truby King har i
stort sett glömts bort i historieskrivningen, se Smith, Mothers and King Baby, s. 87.
93 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV.
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samhället, utan en plikt som måste läras in och därefter följas. Konsekvenserna
kunde annars bli katastrofala.
Sällskapets tredje uppgift var att sprida Truby Kings böcker. Truby King
hade applicerat sin övertygelse om att unga mödrar inte klarade av att ta in för
mycket kunskap på en gång också på förlagsverksamheten. Plunketsällskapet
valde som regel att hellre publicera en serie småböcker eller artiklar än en stor
bok. Axel Höjer framhöll detta som en god idé: ”Vad den unga modern behöver veta, är icke vad hon skall göra om sex månader eller ett år, utan vad hon
bör företaga i dag och i morgon.”
Höjer nämnde också att sällskapet upprättat ett spädbarnssjukhus, vars viktigaste uppgift inte var att bota sjuka barn, utan att fungera som en skola för
mödrar ur alla klasser. Efter hemkomsten från sjukhuset kunde dessa mödrar
hjälpa till att sprida kunskap om rationell barnavård från hem till hem och från
distrikt till distrikt.94
Truby King tog gärna åt sig äran för att barnadödligheten i Nya Zeeland under 1900-talets första decennier sjunkit till världens lägsta.95 Axel Höjer tyckte
sig emellertid inte kunna avgöra i vilken grad den minskade dödligheten hade
med Plunketsystemet att göra. En annan faktor som måste tas med i beräkningen var att Nya Zeeland var ”ett mycket framåtskridet statssocialistiskt land”.96 I
vilket fall som helst tyckte sig Höjer kunna slå fast att det var sociala förändringar som låg bakom de goda siffrorna (som dock, påpekar han, inte var så
mycket bättre än Sveriges om man räknade med att Nya Zeeland börjat från ett
bättre utgångsläge). Till dessa sociala förändringar ville han räkna bättre bostäder och liknande. Minst lika viktigt var dock just ”upplysnings och uppfostrans
spridande till vidare lager”.
För att visa på vikten av upplysning lyfte Höjer också fram judarna i östra
Londons fattigkvarter, som trots sin fattigdom kunde visa upp en mycket låg
spädbarnsdödlighet. Orsaken här, menade Axel Höjer, var ”den upplysta omsorg, varmed de omhägna moder och barn”. Anmärkningsvärt här är att Höjer,
trots att han utmanade rådande rasstereotyper genom att lyfta upp judarna som
ett särskilt efterföljansvärt exempel, knappast bröt med könsstereotyperna.
”Judarna” identifierades inte med de judiska mödrarna, vilket återigen kopplar
upplysningen till en icke namngiven, men underförstått manlig, auktoritet snarare än till mödrarna själva.97
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A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV.
Mein Smith, ”Blood, Birth, Babies, Bodies”, s. 315. Mein Smith ifrågasätter dock vilken roll
Plunketsystemet spelade i denna utveckling. Hon menar – här med Australien som huvudexempel – att systemets föreskrifter inte fick så stort utslag i mödrarnas beteende. Philippa Mein
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96 A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV. Exakt vad han menade med ”statssocialistiskt” framgår inte, men Nya Zeeland var tidigt ute med flera politiska reformer, exempelvis
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Signe Höjer nämnde i sin självbiografi mötet med Truby King som en av de
viktigaste impulserna till hennes och Axels kommande arbete i Hagalund.98 Axel
å sin sida ville minnas hur de engelska pediatrikerna i sitt högmod valde att
ignorera en ”landsortspraktiker från andra sidan jordklotet”.99 Han beskev sig
själv som desto ivrigare att ta kontakt med Truby King, som gav honom flera
”värdefulla impulser”. Värdet av dessa bevisades, menade han, när Sverige genom Axel Höjers förmedling kom att tillämpa Truby Kings idéer, och landets
spädbarnsdödlighet snabbt sjönk till nivåer under de nyzeeländska rekordsifforna.100

Periodisk uppföljning
Liksom Signe i sitt föredrag framhöll Axel Höjer i Vårdarebladet ”following up”
som ett efterföljansvärt engelskt ideal. ”Barnet skall från avlelsen till mogen
ålder stå under regelbunden, periodisk, sakkunnig uppsikt”, skrev han och lyfte
fram Sheffield, som han besökt på sin studieresa runt England, som ett gott
exempel. Antenatala tjänster och besök av särskilda sköterskor före förlossningen följdes här av spädbarnskonsultationer, mottagningar för barn i åldern
två till fem år och därefter skolhälsovård.101
Axel Höjer ville lyfta fram några viktiga förutsättningar för ett så välfungerande uppföljningssystem. Den första förutsättningen, menade han, var att det
allmänna hyste ett aktivt intresse för barnavården. Här framhävde han återigen
att den engelska staten betalade hälften av utgifterna för alla möjliga slags institutioner som kunde gynna barns och mödrars hälsa, på villkor att deras arbete
ordnades efter principerna i varje års Scheme for Maternity and Child Welfare.
Den andra förutsättning som Höjer betonade var en fungerande organisation för hembesök. Här berömde han på nytt Englands system med specialistutbildade sjuksköterskor som, fast anställda av kommunen och med god lön,
tilldelades var sitt distrikt där de verkade i en rad funktioner. Vare sig hälsobesökerskan tog rollen som fosterbarnsinspektris, mjölkdroppssyster, bostadsinspektris, tuberkulossköterska eller diakonissa hade hon dock alltid i grunden en
98
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Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310. Truby King var dock knappast någon vanlig landsortspraktiker. Han tog sin läkarexamen i Edinburgh 1886, som etta i sin årskull. Som psykiater
kom att han verka som chef för Nya Zeelands största mentalsjukhus, Seacliff Asylum utanför
Dunedin, under närmare 30 år. 1921, efter hemkomsten från England, flyttade han med sin familj
till huvudstaden Wellington där han utsetts till landets första Director of Child Welfare på hälsodepartementet. I mitten av 1920-talet utsågs han också till generalinspektör för landets mentalsjukvård. Truby King adlades 1925, och när han dog tretton år senare var han den förste nyzeeländaren någonsin som förärades en statsbegravning. Smith, Mothers and King Baby, s. 87–99.
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och samma uppgift, och det var att i hemmen ”råda och hjälpa familjen i hygieniskt och moraliskt avseende, då detta av olika anledning kan behövas”. Han
underströk särskilt att effektiviteten i besökarnas arbete möjliggjordes av lagen
om anmälan om födelse inom 36 timmar, vilket ska ses mot bakgrund av att det
i Sverige 1920 ännu inte fanns några klara bestämmelser om rapportering av
födslar. Även i England, och särskilt i London, fanns dock fortfarande problem
med att alltför många olika organisationer gjorde hembesök. För att en person
skulle kunna fylla alla funktioner på ett verkligt tillfredsställande sätt krävdes
mindre distrikt än i England, menade Höjer, och lyfte återigen fram Ohio som
en lämplig förebild för Sverige.102
En tredje förutsättning var att engagera barnmorskorna i barnavårdsarbetet
och därmed ge dem ”ett vidgat arbetsfält till fromma för folkhygienen och samtidigt en bättre ställning”. Också i detta avseende bedömde han att England
hade kommit en god bit på väg, och att det gått snabbt: hela utvecklingen hade
skett under de senaste två decennierna, vilket kunde förklara varför en tredjedel
av den engelska barnmorskekåren ännu var ”jordegummor”, helt utan statligt
sanktionerad utbildning. Ett engelskt förslag, som Höjer tyckte borde tas upp i
Sverige, handlade om att inrätta små förlossningshem eller moderskapshem
(han noterade här hur det engelska ordet ”maternity home” pekade på något
utöver själva förlossningen) i anslutning till barnmorskornas bostäder. I stort
sett alla förlossningar skulle kunna skötas på sådana hem, vid behov med hjälp
av läkare, och barnmorskorna skulle där på samma gång få en utmärkt möjlighet att lära de nyblivna mödrarna barnavård vid ett tillfälle då de var mottagliga
och intresserade och då det dessutom fanns lätt tillgängligt åskådningsmaterial.
Genom att följa detta engelska exempel skulle, antog Höjer, ”små permanenta
skolor i barnavård” snabbt kunna etableras i hela Sverige. 103
En fjärde förutsättning för ett välfungerande uppföljningssystem var enligt
Axel Höjer att skolhälsovården liksom i England sköttes av heltidsanställda
skolläkare och skolsköterskor. Han såg här en mycket stor skillnad mot Sverige.
Inom den engelska skolhälsovården, som ännu stod utanför det allmänna hälsovårdsschemat, ordnades inte bara allmänna hälsokontroller utan även exempelvis tandvård, röntgen, behandling av hårsvamp, fritidsaktiviteter och ”speciella anstalter för blinda, döva, andligt defekta eller epileptiska barn”.104 Engelska
skolläkare gav även råd när det var dags för barnen att välja yrke, i idealfallet
med hjälp av hälsodata på ett särskilt kort som följt barnet under hela uppväxten, från institution till institution.105

102

Höjer, ”Något om engelsk barna- och modersvård”, s. 31.
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En femte förutsättning låg enligt Höjer i en medvetenhet om dietens betydelse för hälsan. Han förutsatte att en rad vetenskapliga undersökningar kring
matvanornas betydelse för skörbjugg, engelska sjukan och andra barnsjukdomar, som hade inletts i England i samband med kriget, snart skulle få stora
konsekvenser för barns och mödrars diet.
På ett enda område låg England långt efter Frankrike i utvecklingen, menade
Axel Höjer, och det var i hanteringen av utomäktenskapliga barn, där engelsmännen intog en otidsenligt fördömande attityd.106

Retoriska strategier
Arméns slagkraft, imperiets styrka och den engelska rasens utbredning var centrala mål i det brittiska barnhälsovårdsprogrammet.107 Hänvisningar till dessa
imperialistiska bevekelsegrunder är dock påtagligt frånvarande i Axels och Signes framställningar av engelsk barnavård. Inte heller paret Höjers fortsatta försök att använda den engelska barnhälsovården som en modell för den svenska
gjordes med några referenser till Storbritannien som kolonialmakt. Tvärtom var
det landets förmåga att snabbt resa sig från misär och efterblivenhet som lyftes
fram som förebildlig för det ännu fattiga, geografiskt marginaliserade och institutionellt underutvecklade Sverige.108
Att tona ned de militaristiska motiven och i stället lyfta fram nationalekonomiskt rationella motiv låg i linje med paret Höjers pacifistiska övertygelser
liksom med en biopolitisk rationalitet där befolkningens hälsa och produktivitet
gjordes till ett överordnat mål. Det var också en retorisk strategi som hjälpte till
att framställa det engelska exemplet som mer jämförbart med det svenska.
Sedan engelsmännen insett att de kan spara stora summor pengar på att förebygga sjukdom hade allt gått mycket snabbt, konstaterade Axel Höjer, som
menade att det var typiskt engelskt att handla som om ”samhällsutvecklingen
obönhörligen följde ekonomiska lagar”. Det livliga engelska barnavårdsarbetet
kunde ytterst förklaras av att engelsmännen upptäckt att ”det värsta slöseri, en
stat kan företaga sig, är slöseri med sitt levande material – att det efteråt kostar
en oändlighet med penningar, direkt och indirekt, om det sparas på anslag, som
verka därhän, att alla barn födas friska och växa upp friska – att sjukdom är
106
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billigare att mota än att bota”. Ekonomiska motiv behövde dock inte leda till ett
mindre vackert resultat.109
Prevention av sjukdom framhölls som en kostnad som gav vinster på sikt, i
pengar och i människoliv. Ett ökat nettoantal överlevande spädbarn var inte
huvudsaken, påpekade Axel. Om detta mål vore det viktigaste skulle det räcka
att förbättra människors ekonomi så att de hade råd att föda fler barn, och några sofistikerade preventionsprogram skulle inte behöva utvecklas. Nej, spädbarnsdödlighetens viktigaste funktion var att den fungerade som en indikator
på spädbarnssjukligheten. Genom att sätta in åtgärder på tidigast möjliga stadium kunde så tiotusentals människor räddas från sjukdomar och lyten.110
I rapporten och artiklarna drogs såväl positiva som negativa lärdomar. De
program och institutioner som lyftes fram som goda exempel antogs präglas av
rationalitet och modernitet. Fostran av främst mödrarna till förmåga att hjälpa
sig själva lyftes fram som ett viktigt inslag i de flesta av programmen, vilket
visar hur Axel Höjer och Signe Dahl resonerade i termer av conduct of conduct.
Gemensamt för föreslagna program och institutioner var dock också att de
krävde samordning, översyn och tillräckliga resurser. Statlig kontroll och offentlig finansiering framhölls genomgående som nycklar till detta.
Samtidigt, och kanske delvis för att dämpa mottagarnas eventuella oro för
ökad statlig kontroll, underströks gång på gång vikten av att alla program ytterst
kontrollerades av sakkunnig expertis. Eftersom det handlade om hälsovård
förutsattes att den högsta expertisen företräddes av läkaren, som helst skulle ha
specialutbildning i hygien och barnavård. Minst lika avgörande för den ledarroll
som tilldelades läkarna var dock, som jag visat tidigare, den auktoritet som läkaren antogs ha i kraft av sin yrkesroll.
Appellerna till läkarnas sakkunskap och auktoritet är tydligast i texten till
Medicinalstyrelsen, som i förlängningen vände sig till hela läkarkåren, medan de
artiklar som vände sig till andra yrkesgrupper även framhöll dessa grupper som
nödvändiga i hälsovårdsarbetet. I en artikel i Jordemodern, barnmorskornas egen
facktidskrift, där Axel Höjer fördjupade sig i det engelska barnmorskeväsendet
som en förebild för det svenska, betonade han särskilt barnmorskornas roll som
”naturliga uppfostrare” av mödrar och barn i ett ”modernt ordnat spädbarnsarbete”. Han argumenterade i folkhälsans namn för vikten av att förlänga barnmorskornas utbildning, förbättra deras löner och arbetsförhållanden och höja
yrkets status genom att kombinera barnmorskesysslorna med uppdrag som
skolsköterska, hälsobesökare eller tuberkulosdispensärsköterska.111 Samtidigt
som han uppmuntrade barnmorskornas yrkesstolthet passade han dock på att
ge dem ett varnande ord. Genom den utbildning i barnavård som snart skulle
införas fanns goda förutsättningar för en liknande förbättring av barnmorskor109

Höjer, ”Något om engelsk barna- och modersvård”, s. 30–33, cit. s. 30.
A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga IV.
111 Höjer, ”Något om barnmorskeväsendet i England”, s. 209–11. Jfr Thane, The Foundations of the
Welfare State, s. 126–127; Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 204–205.
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nas villkor och status även i Sverige, men för att förbättringen verkligen skulle
ske krävdes förståelse från barnmorskornas sida:
så att vi icke i Sverige få höra sägas, vad en fransk läkare yttrat om förhållandena i Frankrike: ’Barnmorskorna erhålla undervisning i barnavård, av vilken
de i allmänhet tyckas hålla kvar några siffror om komjölkens utspädning.’ Må
i stället barnmorskorna komma att bilda kärntruppen i den falang av medarbetare, som vi hoppas se allt mera allmänt sluta upp kring läkarna i energiskt
arbete för hälsovården.112

Vad Höjer såg framför sig var alltså knappast någon direkt självständig yrkeskår. Också här handlade det om att knyta bundsförvanter till en rörelse där den
överordnade läkaren stod som samlande och organiserande kraft.
I de artiklar om fransk respektive engelsk barnavård som publicerades i Vårdarebladet, Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsutskotts tidskrift för barnavård och ungdomsskydd, framhölls inte läkarens auktoritet och specifika expertis på samma sätt. Detta berodde säkert delvis på att Signe hjälpte till med artiklarna, men också på att de främst vände sig till en publik av socialarbetare. När
Axel Höjer här åter lovordade det engelska hälsovårdsministeriet lyfte han särskilt fram att det dominerades av ”barnavårdsmänniskor”. Han underströk att
hälsovården inte fick betraktas i alltför snävt perspektiv, och att organisationen
av ministeriet visade att engelsmännen verkligen förstått detta: ministeriets ansvarsområde, som vid sidan av hälsovård, sjukvård och hjälparbete också inkluderade bostads- och försäkringsfrågor, pekade på det breda spann av frågor
som primärt kunde, och borde, sortera under hälsovården.
Som jag nämnt ovan indikerar brevväxlingen mellan Axel Höjer och Signe
Dahl att Axels ”engelska” artiklar liksom delar av rapporten till Medicinalstyrelsen i viss mån bygger på Signes ord och erfarenheter. Till vilken grad är dock
svårt att avgöra. Signe, som befann sig i en position där det var svårare att få ut
sina skrifter till en publik, skrev åtminstone i eget namn avsevärt mindre om
sina utländska erfarenheter. Vid sidan av den opublicerade text om mjölkdroppar och spädbarnskliniker jag hänvisat till ovan, skrev hon dock flera artiklar
om arbetsrätt och socialt arbete under denna tid. Hur många av dessa som gick
i tryck är oklart.113 En artikel om verksamheten med personalkonsulenter i Sverige publicerades i den engelska tidskriften Welfare Work 1920.114 Under tiden i
England hade Signe Dahl också samlat ihop ett stort material om den så kallade
Whitleykommittén och dess förslag för att öka arbetarnas medbestämmande
inom industrisektorn. Efter hemkomsten skrev hon en lång artikel utifrån mate112

Höjer, ”Något om barnmorskeväsendet i England”, s. 211.
Signe Dahl nämnde flera artikelidéer i ett brev till Axel Höjer 5 mars 1920, SAHA, 3b vol. 4.
114 Dahl, ”Factory Welfare Work in Sweden”, nr 2, s. 20. Artikeln, som Signe skrivit på uppmaning av sin tutor vid LSE, Agatha Harrison, byggde bland annat på material Signe fått från sin
syster Edit Liljegren, som arbetat som personalkonsulent vid yllefabriken i Malmö. Höjer, Vägen
till Hagalund, s. 36, brev från Signe Dahl till Axel Höjer 28 dec 1919, SAHA, 3b vol. 5 och 5 mars
1920, SAHA, 3b vol. 4.
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rialet och skickade in till Arbetets chefredaktör Arthur Engberg. Arbetet publicerade aldrig artikeln, men, skrev Signe i sina memoarer, efter några månader
publicerades en lång ledare som byggde på hennes faktauppgifter och förde
fram samma argument som hon själv gjort.115 Fabianistiskt inspirerade idéer om
industriell demokrati diskuterades också flitigt inom den socialdemokratiska
partiledningen vid denna tid, så problemet var knappast att frågan var inaktuell.116
Inte minst det sista exemplet kan säga något om hur svårt det kunde vara för
den som saknade någon gedigen plattform nå fram med ett budskap, och det
särskilt som ung, oetablerad kvinna vid en tid då kvinnor precis lyckats kämpa
sig fram till rösträtt. Dessa svårigheter pekar också på att jämförelserna med
andra länder hade minst två retoriska syften. Vid sidan av att hjälpa Axel Höjer
och Signe Dahl att få gehör för sina reformförslag kunde referenser till internationella erfarenheter och kontakter med kända akademiker och medicinska
auktoriteter hjälpa till att höja parets egen status som unga professionella.
Också sättet att vända sig till olika yrkesgrupper kan ses som en retorisk strategi för att få bredare genomslag för sig själva såväl som för sina idéer. Likväl,
som obundna intellektuella, utan något självklart stöd från vare sig staten,
läkarkåren eller någon social rörelse, och med begränsad tillgång till nätverk av
progressiva intellektuella av det slag som funnits i England, kunde inte Axel
Höjer och Signe Dahl räkna med att få något omedelbart genomslag för sina
idéer. Rapporten och artiklarna var långtifrån tillräckliga. I nästa kapitel ska jag
undersöka några mer praktiskt betonade strategier de använde för att lansera sig
själva och sina reformförslag.

115

Höjer, Vägen till Hagalund, s. 37; se även brev från Axel Höjer till Signe Dahl 18 mars 1920,
SAHA, 3b vol. 5. Manuskript om Whitleyråden finns bevarat i SAHA, 2b vol. 1.
116 Karlsson, Det intelligenta samhället, s. 377–437.
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1:3
Barnhälsan i praktiken

Som jag visat i förra kapitlet förde Axel Höjer och Signe Dahl med sig en rad
idéer om hur den svenska barnhälsovården skulle kunna reformeras hem till
Sverige – idéer som formats av såväl positiva som negativa erfarenheter av
barnavård och barnhälsovård i England och Frankrike. Deras rapporter till
Medicinalstyrelsen och artiklar i facktidskrifter ger en god bild av vilka metoder
de förespråkade för att nå vissa mål. Nya typer av förmodat mer rationella och
moderna barnavårdsinstitutioner och försäkringssystem, inriktade på fostran av
främst mödrar till ett hygieniskt beteende och i förlängningen en högre moral,
skulle leda till ökad folkhälsa och förbättrad nationell produktivitet.
Rapporten och artiklarna räckte emellertid inte till för att lansera dessa idéer.
Signe Dahl och Axel Höjer räknade också redan från början med att andra, mer
praktiskt och lokalt inriktade strategier måste tas till i lanseringen av deras reformförslag, strategier som på sikt tänktes få genomslag i större sammanhang,
och det är sådana strategier som hamnar i centrum i detta kapitel.1 Av särskilt
intresse bland dessa är de spädbarnsmottagningar som det nygifta paret Höjer
etablerade i Solna i början av 1920-talet. Mottagningarna, som från och med
1923 kom att kallas barnavårdscentraler, kunde fungera som konkreta exempel
för andra att ta efter, men också som experimentverkstäder för att vidareutveckla importerade idéer i en riktning som passade svenska förhållanden. För
att dessa mer praktiskt inriktade strategier skulle få större genomslag krävdes
även en viss marknadsföring av dem. Massmedier och egna publikationer spelade en roll här, men jag kommer också att undersöka hur Signe Höjer, vid
sidan av praktiskt arbete med social barnavård och barnhälsovård, började engagera sig inom politik och folkbildning och hur Axel Höjer, genom att inte
bara åberopa sin expertis som barnläkare utan även liera sig med viktiga personer inom läkarkåren, så småningom fick genomslag på riksnivå för de reformförslag som gav upphov till det rikstäckande systemet med barnavårdscentraler.
Vidare kommer jag i detta kapitel att reflektera över hur äktenskap och familjebildning kom att påverka deras respektive strategier och interna rollfördelning.

1

Se till exempel brev från Axel Höjer till Signe Dahl söndag kväll (25 jan) 1920 och brev från
Signe Dahl till Axel Höjer 22 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5.
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Hagalund – kall, utmaning och strategiskt val
Den plats där det nygifta paret Höjer först kunde börja ge sina planer konkret
form blev kåkstaden Hagalund i Solna utanför Stockholm. Axel och Signe fick
redan vid nyåret 1920, strax efter hemkomsten från England, tips om att Hagalund saknade läkare sedan flera år tillbaka, och åkte dit för att rekognosera.
Någon avlönad läkarbefattning fanns inte, däremot bedömde de att det borde
finnas tillräckligt med patienter, om än fattiga, för att bilda underlag för en egen
läkarpraktik. Avgörande var också att de hittade ett hus, som kunde fungera
som kombinerad bostad och praktik, att hyra från och med sommaren. Bostadsbristen i Hagalund var annars alarmerande. Vid sidan av praktiken i Solna
planerade Axel att komplettera sina inkomster med visst klinikarbete inne i
Stockholm. Dessutom hoppades de båda att Signe skulle kunna få arbete som
barnavårdsman, eller i andra hand som sjuksköterska.2
Valet av det fattiga Hagalund framför andra, mer bekväma alternativ, motiverades återigen genom tanken på en bestämd uppgift eller rentav ett slags kall.
”Ja, men nu är vi kallade till Hagalund och där behövs vi bäst och det är genom
svårigheter allt gott verk har gått. Låt andra ta ett lättare arbetsfält, det finns
inga så unga och starka som min älskade och jag”, skrev Signe till Axel när hon
skulle förklara hur hon resonerat inför sin mor.3
En av dem som övertygade dem om nyttan med att arbeta i Hagalund var
Jenny Bokström, en avlägsen äldre släkting till Axel som sedan flera år tillbaka
var en central kraft inom det sociala barnavårdsarbetet i Solna.4 Axel uppmuntrades också av barnläkaren Ludvig Reuter, som gärna ville se honom som sin
efterträdare på Hagalunds barnkrubba och Solna Mjölkdroppe.5 Att en tidigare
läkare hade misslyckats med att driva praktik i Hagalund fick inte Axel att tappa
modet. Tvärtom tycks han närmast ha känt sig sporrad av kommunalläkaren i
Råsunda som förkastade hans idéer, hotade att ta alla betalande patienter ifrån
honom och förutspådde att Höjers knappast skulle kunna försörja sig på det
fattiga ”patrasket”, ”dåligt material med många barn”, som blev över åt dem.6
2

Brev från Axel Höjer till Louise Dahl 5 jan 1920; odaterat brev (kring 6 jan 1920) från Signe
Dahl till Louise Dahl, samt brev från Signe Dahl till Louise Dahl 14 jan (feldaterat till 19) 1920,
samtliga i SAHA, 3b vol. 17.
3 Ett alternativ till Hagalund var Helsingborg, där en gammal barnläkare dött och lämnat sin plats
ledig. Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 21 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5; se även odaterat brev
(ca 6 jan 1920) från Signe Dahl till Louise Dahl, SAHA, 3b vol. 17.
4 Enligt Signes memoarer (se Höjer, Vägen till Hagalund, s. 107) var det främst Jenny Bokströms
förtjänst att de valde Hagalund som arbetsfält. Breven tyder emellertid på att de inte träffade
Bokström förrän i mitten av januari 1920, då de redan var fullt inriktade på att arbeta i Hagalund,
se odaterat brev (ca 6 jan 1920) från Signe Dahl till Louise Dahl, SAHA, 3b vol. 17. Jfr Höjer,
”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 334; Weiner, De räddade barnen, s. 151–152.
5 Reuter erbjöd Axel att först vikariera för honom i juli, för att sedan eventuellt efterträda honom,
se odaterat brev från Axel Höjer till Signe Dahl (strax innan 20 jan 1920), SAHA, 3b vol. 5. Jfr
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 334–35.
6 Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5. Kommunalläkaren hette
Hans Hultgrén. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 334; Weiner, De räddade barnen, s. 288.
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Men satsningen på just Hagalund bör också ses som del i en mer långsiktig
strategi från Signes och Axels sida. Området hade börjat växa fram på 1890talet, då mark som tillhört gården Stora Frösunda styckades upp i tomter om
900 kvadratmeter. Tomterna såldes för 1 000 kr stycket, vilket var ett ungefärligt normalpris för en tomt i Stockholmsområdet vid denna tid.7 Till en början
var det främst hantverkarfamiljer som flyttade ut till Hagalund, lockade av möjligheterna att få bygga hus efter eget huvud, utan att hindras av vanliga byggnadsbestämmelser. Här var till exempel, till skillnad från i Stockholms stad,
tillåtet att bygga i trä. Hagalund kom att bli känt för sina fantasifulla villor, omsorgsfullt prydda med verandor, torn och snickarglädje.8 Frihetens baksida var
bristen på även den mest basala infrastruktur. Fastighetsägarna fick själva gräva
brunnar och anlägga gator. När Hagalund 1899 blev municipalsamhälle upprättades en stadsplan, men det dröjde ända till 1912 tills samhället fick en vattenledning. Ännu i mitten av 1920-talet tvingades många invånare gå och hämta
sitt vatten ur allmänna kranar. Under 1900-talets första decennier proletariserades Hagalund i snabb takt. De flesta av villorna delades upp i smålägenheter,
som i stor utsträckning hyrdes ut till arbetare som pendlade in till Stockholm.
Inflyttningen var mycket stor, och en ovanligt stor andel av befolkningen var
barn. Befolkningen i Solna kommun nästan tredubblades mellan 1900 och
1920. 1920 hade kommunen 20 000 invånare, varav drygt 5 000 i Hagalund.
Majoriteten av dessa 5 000 personer bodde mycket trångt – det var inte helt
ovanligt att åtta personer eller mer trängde ihop sig i lägenheter på ett eller två
rum och kök. Det dröjde inte länge förrän stockholmstidningarna hade satt en
fattigdomsstämpel på Hagalund, och vid 20-talets början var förstaden allmänt
etablerad som typexempel på ett socialt problemområde.9 Den negativa bilden
av Hagalund hölls också vid liv av socialt engagerade personer som behövde
motivera sin filantropiska verksamhet.10
Hagalunds rykte ökade möjligheten att väcka uppmärksamhet i inflytelserika
kretsar, en möjlighet som Axel och Signe såg till att ta vara på. När Axel i januari 1920 höll ett föredrag, skrivet med hjälp av Signe, om den engelska settlementrörelsen på Birkagården i Stockholm, såg han till att även uppmärksamma
sina och Signes planer för Hagalund. I ett brev till Signe skev han att bland
annat Birkagårdens grundare Ebba Pauli visat honom sitt stöd vid sammankomsten. Detta fick Axel att konstatera att beslutet att arbeta i Hagalund var ett
litet men viktigt steg på vägen, inte minst för att de nu fått ”alla” socialt intresserade människors blickar på sig. Lade de upp sin taktik klokt kunde de nå långt
härifrån, menade han: ”Rankans arbete att smyga in en liten rot i den fula väggens spricka, är litet, men sedan bekläder den hela väggen. Vi skola nu först
smyga oss in och fast – och sedan är det ett stort arbete som väntar oss – och
7

Weiner, De räddade barnen, s. 43.
Se Höjer, Vägen till Hagalund, s. 129.
9 Weiner, De räddade barnen, s. 43–47; Jfr Höjer, Vägen till Hagalund, s. 129; Höjer, ”Ur J. Axel
Höjers minnen”, s. 352.
10 Ohrlander, I barnens och nationens intresse, s. 96–97.
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för vilket vi offra oss – i den mån det så kräver. Och det kommer det så småningom att göra.”11

Professionell etablering
Under januari fick Axel Höjer ett kort vikariat på sin gamla arbetsplats, Allmänna barnhuset. Han arbetade också på att bygga på sin position i den stockholmska läkarvärlden, bland annat genom att hålla flera föredrag på Läkaresällskapet, samtidigt som han letade efter arbete: åt sig själv för resten av våren, åt
Signe för våren eller på längre sikt, som sjuksköterska eller barnavårdsman.12 Då
han inte lyckats hitta något arbete i Stockholm reste Axel Höjer i början av
februari 1920 till Sandviken för att under ett par månaders tid vikariera som
provinsialläkare där. För Axel blev vistelsen i Sandviken betydelsefull inte minst
genom att det var här som han för första gången, som han själv beskrev det,
konfronterades med den svenska arbetarklassen.13
Signe Dahl tillbringade våren i Skåne, där ett utbrott av spanska sjukan snart
kom att hålla henne sysselsatt som sjuksköterska, bland annat i ett privathem i
Arlöv.14 Samtidigt letade hon efter plats som sjuksköterska för Röda korset eller
Rädda barnen, först med siktet inställt på Wien, sedan på Berlin.15 Det blev
dock Axel som först, i slutet av april, fick möjlighet att åka iväg till Berlin för
Röda korsets räkning. Röda korset hade erbjudit 5 000 tyska barn att resa till
svenska familjer under sommaren och återhämta sig från halvsvälten under
kriget, och Axels uppgift i Berlin var att kontrollera att barnen inte var smittade
med fläcktyfus. Framåt mitten av maj kom Axel hem till Sverige och den 15 i
samma månad gifte sig han och Signe på rådhuset i Malmö, med Axels far Nils
Höjer och Signes syster Edit Liljegren som vittnen. Bröllopsmiddagen hölls
hemma hos Signes mor Louise Dahl, som med viss sorg till slut accepterat den
borgerliga vigseln. Efter ett par dagar gav sig de nygifta iväg till Tyskland på en

11 Citat ur brev från Axel Höjer till Signe Dahl söndag kväll (25 jan) 1920, SAHA, 3b vol. 5, se
även brev från Axel Höjer till Signe Dahl onsdag middag (trol. 21 jan 1920) och brev från Signe
Dahl till Axel Höjer torsdag em (trol. 22 jan 1920), SAHA, 3b vol. 5.
12 Se diverse brev mellan Axel Höjer och Signe Dahl från jan 1920, SAHA, 3b vol. 5. Ett par
gånger trodde sig Axel ha ett arbete på gång, men fann sig bortprioriterad till förmån för en något
äldre kollega från Allmänna barnhuset, Greta Muhl. I brev till Signe blandades hans besvikelse
över att hans förre chef och mentor Isak Jundell nu tycktes prioritera den kvinnliga kollegan
framför honom med utgjutelser över Muhls personliga tillkortakommanden. Se odaterat brev från
Axel Höjer till Signe Dahl (strax innan 20 jan 1920), samt brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22
jan, 19 feb och 22 feb 1920, SAHA, 3b vol. 5. Signe uppmuntrade Axels utfall, se brev till Axel
Höjer 21 jan, SAHA, 3b vol. 5. Detta var bara början på en mångårig rivalitet med Muhl, som jag
återkommer till i kapitlet Akademiskt intermezzo.
13 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 315. En omfattande brevväxling mellan Signe Dahl och
Axel Höjer från Axels tid i Sandviken finns bevarad i SAHA, 3b vol. 5.
14 Se t. ex. brev från Signe Dahl till Axel Höjer 19 feb 1920, SAHA, 3b vol. 4.
15 Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl bl. a. 11 feb, 10 mars och 16 mars 1920 samt brev från
Signe Dahl till Axel Höjer 18 feb 1920, SAHA, 3b vol. 5.
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”social bröllopsresa”, för att tillsammans arbeta vidare för Röda korset.16 Bevarade brev visar dock att den mesta tiden ägnades åt kultur och nöjen.17
I början av juli 1920, strax efter hemkomsten från Berlin, flyttade Signe och
Axel Höjer ut till huset de hyrt i Hagalund. Huset, en nybyggd länga, var enligt
makarna Höjers självbiografier inklämt mellan en illegal spritfabrik och det hus
där hyresvärden bodde tillsammans med sin fru, som var barnmorska och arbetade extra med fosterfördrivning. Det var stort nog att rymma läkarpraktik på
undervåningen och ett par bostadsrum på övervåningen. Trots uppenbara
svagheter i form av fukt, mögel och vägglöss kom huset att fungera som en
första bas för paret Höjers etablering i Hagalund.18
Läkarpraktiken gick, trots initiala farhågor, snabbt över förväntan.19 Det
dröjde heller inte länge förrän Axel Höjer fick andra professionella uppdrag,
bland annat som skolläkare med ansvar för de 3 000 barnen i Solnas åtta skolor.20 Att skaffa en riktig tjänst åt Signe visade sig däremot svårt, trots mer eller
mindre ihärdiga försök från såväl hennes egen som Axels sida. Redan före flytten till Hagalund siktade Signe in sig på en barnavårdsmannatjänst som var
under tillsättning i Solna. Hennes planer stäcktes emellertid av prästen Tord
Ström, som var inflytelserik medlem i styrelsen för barnavårdsbyrån i Solna.
Ström ville inte se en gift kvinna på posten, och uppmuntrade henne i stället att
assistera sin man på praktiken.21
Väl i Solna fick Signe Höjer ändå en hel del avlönade uppdrag. Redan sommaren 1920 fick hon vikariera för barnavårdsbyråns föreståndarinna Tyra
Lundholm.22 Föreståndarinnan hade en central funktion på byrån. Hon skötte
mottagningen i byråns lokaler, gjorde hembesök och ansvarade för all administration.23 Solna barnavårdsbyrå hade startats 1912 och ingick i Svenska fattig16

Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 326–331; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 91–102.
Se brev från Signe Höjer till Louise Dahl 5 och 9 juni 1920, SAHA, 3b vol. 17.
18 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 133–137: Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 335; jfr diverse
brev från våren 1920, SAHA, 3b vol. 5.
19 Brev från Signe Höjer till Louise Dahl 15 aug och 5 dec 1920, SAHA, 3b vol. 17. I sina memoarer uppskattade Axel Höjer att han tjänade 5 000 kr på praktiken andra halvåret 1920, 10 000
året därefter. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 340.
20 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 341.
21 Se brev från Axel Höjer till Signe Dahl 2 feb 1920, SAHA, 3b vol. 5. Jfr Höjer, Vägen till Hagalund, s. 110; A Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 335.
22 Barnavårdsbyrån i Solna: Berättelse över verksamheten under år 1920 (Stockholm: Oskar Eklunds
boktryckeri, 1921), s. 4 (i SoSA, BByr: Handlingar 1913–1926); Brev från Signe Höjer till Louise
Dahl 9 juli, 21 juli, 15 aug och 12 aug 1920, SAHA, 3b vol. 17.
23 Weiner, De räddade barnen, s. 136, 144–153. Byrån ville betona att dess arbete byggde på frivillighet och samarbete, och på att individerna själva skulle vilja ha hjälp att hjälpa sig själva. Med
andra ord präglades den av en styrningsrationalitet som var typisk för det tidiga 1900-talet. Som
Gena Weiner visat i sin avhandling om filantropin i Hagalund var oanmälda hembesök en mycket
viktig del i byråns arbete. Genom hembesöken utövades en form av discipinär makt som, liksom
fallet med de engelska hälsobesökarna antyder, kunde uppfattas som både positiv och negativ av
de uppsökta familjerna. Enligt Weiner var det främst fäder som reagerade negativt på hembesöken, trots att det främst var mödrarnas beteende och egenskaper som registrerades. Fäderna
värderades främst utifrån sin försörjningsförmåga. Weiner, De räddade barnen, s. 140–141, 195.
17
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vårdsförbundets verksamhet. Dess första uppgift var enligt stadgarna att förekomma vanvård av barn genom upplysning och rådgivning. Den skulle också
ingripa mot vanvård och vid behov verka för att barn fick ny förmyndare eller
vårdare. I praktiken innebar åtgärderna mot vanvård att byrån förmedlade kontakt med myndighter och privata institutioner för vidare hjälp, placerade barn i
fosterhem (sällan i barnhem) eller skickade ut barn på landet för sommarvistelse. Byrån skulle dessutom lämna skydd och hjälp åt övergivna – det vill säga
ensamstående – mödrar och deras barn, samt underlätta samarbetet mellan
olika sociala barnavårdsinstanser.24 Sedan 1917 års lag om barn utanför äktenskap trätt i kraft fick byråföreståndarinnan och hennes medhjälpare också ta
hand om nästan samtliga barnavårdsmannauppdrag på delegation från kommunens nyinrättade barnavårdsnämnd.25
Signe Höjers arbete för barnavårdsbyrån fortsatte även sedan vikariatet som
föreståndarinna avslutats. Under större delen av tiden i Hagalund satt både hon
och Axel Höjer med i barnavårdsbyråns arbetsutskott, vilket gav dem stort
inflytande över verksamheten, och Signe satt också i byråns styrelse mellan
1921 och 1926.26 Dessutom hjälpte hon till i byråns mer konkreta verksamhet,
bland annat som ledare när barn skulle ut på sommarvistelse på landet.27
Hon fortsatte också att arbeta som barnavårdsman. Dock fick hon aldrig någon fast tjänst utan betalt per fall.28 Uppdraget som barnavårdsman hade, som
Signe Höjer själv uttryckte det, två sidor: att fastställa faderskap och att gifta
ihop folk. Det var, som hon erkände i sina memoarer, inte alltid helt lätt vare
sig att spåra ”tredskande” barnafäder, att fastställa faderskapet eller att få fäderna att skriva på avtal och betala för sina utomäktenskapliga barn. Den andra
sidan av uppdraget, att förmå samboende par att gifta sig, kunde också innebära
vissa komplikationer. En sida av yrket som Signe uppfattade som positiv var
emellertid att hon fick insyn i de fattiga hemmen i Solna, inte minst ur hälsovårdssynpunkt: ”Ibland lyfte man på babyns täcke och blev chockad när de
störda lopporna hoppade runt i sängen”. Hon menade också att hembesöken
gav henne tillfälle att knyta vänskapsband med många fattiga mödrar.29 Åtminstone med blicken i backspegeln uppfattade Signe Höjer det som att hon och

24 Weiner, De räddade barnen, s. 126–129, 195. Den första barnavårdsbyrån hade öppnats i Stockholm 1908.
25 Barnavårdsbyrån i Solna: Berättelse över verksamheten under år 1936: 1911–1936 (Stockholm: A.-B.
Arbetarnes tryckeri, 1937), s. 6 (i SoSA, BByr: Handlingar 1927–38).
26 Se protokoll 1919–1926 i SoSA, BByr: protokoll arbetsutskottet, 1912–1944; protokoll 1921–
26 i SoSA, BByr: Protokoll år 1911–1937. Jfr Höjer, Vägen till Hagalund, s. 107.
27 ”Barnavårdsbyråns personal och arbetsutskott”, i Barnavårdsbyrån i Solna: Berättelse över verksamheten under år 1921samt några meddelanden med anledning av barnavårdsbyråns tioåriga tillvaro, 1912–1921
(Stockholm: Oskar Eklunds boktryckeri, 1922), s. 22.
28 ”Översikt av hjälpverksamheten i Solna: Upprättad maj 1925”, SoSA, BByr: Handlingar 1913–
1926, s. 3; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 138; A Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 335. Se även
brev från Signe Höjer till Louise Dahl 27–28 dec 1920, SAHA, 3b vol. 17.
29 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 138–139.
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Axel lyckats interagera som jämlikar med befolkningen i Hagalund. Hur människorna i Hagalund uppfattade interaktionen är dock svårt att veta.30
Arbetet för barnavårdsbyrån och barnavårdsnämnden gav Signe Höjer möjlighet att kombinera ett socialt arbete med ett mer renodlat hälsovårdande. Det
kunde också upprätthålla länken till en egen yrkeskarriär samtidigt som hon
kunde prioritera utvecklingen av Axels läkarpraktik. Till sin mor skrev hon att
hon uppskattade byråarbetet eftersom hon kunde ta det lite när hon vill, och
”oftast” vara hemma och assistera Axel på hans mottagningar.31
Det var också inom barnavårdsbyrån som paret Höjer först lanserade sina
planer på att starta en ny typ av rådgivande spädbarnsmottagningar. Inte långt
efter flytten till Hagalund fick Axel Höjer också ta över läkarsysslan vid Solna
mjölkdroppe efter Ludvig Reuter, och Signe utnyttjade tillfället att hjälpa till
även här.32 Båda två valdes också in i mjölkdroppens styrelse, där Axel Höjer
fungerade som sekreterare under flera år.33 Övertagandet av mjölkdroppens
verksamhet erbjöd en chans för paret Höjer att pröva, modifiera och utveckla
de franska och engelska barnhälsovårdsidéerna i praktiken.

Från mjölkdroppe till spädbarnskliniker
Mjölkdroppen i Solna hade startat sin verksamhet 1905 på initiativ av Hagalunds kvinnoförening. Förebilden var den mjölkdroppe som startats i Stockholm av Moritz Blumenthal 1901, med inspiration från de franska Gouttes de
Lait. Under de första 15 åren inriktade sig mjölkdroppen framför allt på att dela
ut blandningar av steriliserad komjölk på flaska till fattiga mödrar. Bara en liten
andel av Solnas spädbarn skrevs in vid mjölkdroppen, och de allra flesta var
flaskuppfödda.34
Från och med 1920, då paret Höjer kom in i bilden, ändrades verksamheten
radikalt i både omfattning och inriktning.35 Signe och Axel Höjer lyckades snart
övertala Solna församlings frivilliga hjälpförening att ge plats åt spädbarnsmottagningar i föreningens lokaler i Huvudsta, Hagalund och Råsunda när dessa
stod oanvända, mot en avgift på fem kronor per dag för eldning och städning.
30

Höjer, Vägen till Hagalund, s. 105.
Brev från Signe Höjer till Louise Dahl 21 juli 1920, SAHA, 3b vol. 17.
32 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 141, 154.
33 Föreningen Mjölkdroppen i Solna, protokoll, i SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–
1946, se särskilt. 5 apr 1922; Märta Palm, ”Solna mjölkdroppes och barnavårdscentrals historia”,
SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–1946, s. 8.
34 Ett incitament utöver de humanitära var säkert att föreningens ordförande Sofia Pettersson
tillsammans med sin man drev mjölkaffär i Hagalund och kunde tjäna goda pengar på leveranser
till mjölkdroppen. Weiner, De räddade barnen, s. 58–59, 81–85; se även Palm, ”Solna mjölkdroppes
och barnavårdscentrals historia”, s. 2–7. Förslag om att omorganisera Mjölkdroppen hade väckts
redan under åren innan Höjers kom dit. Palm, ”Solna mjölkdroppes och barnavårdscentrals
historia”, s. 6.
35 Weiner, De räddade barnen, s. 86–91.
31
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Lokalerna delades upp i ett väntrum, där barnen vägdes och sköterskan frågade
mödrarna om namn, adress och ”annat av vikt”, ett mindre mottagningsrum,
där läkaren tog emot ett barn i taget och vid behov gjorde mindre undersökningar och behandlingar, samt ett isoleringsrum för de barn som kom in med
snuva, hosta eller utslag.36
Vad mottagningarna skulle kallas var till en början något oklart, och här,
skrev Signe Höjer i ett föredragsmanus, rådde också oenighet på andra håll i
Sverige: ”Namnet mjölkdroppe har ju vunnit hävd redan, men det omfattar ju
just inte vad man tänker på när man menar en rådgivningsanstalt, en spädbarnscentral.” Hon och Axel hade därför valt att kalla ”huvudlokalen, dar mjölken tillagas och utdelas”, för mjölkdroppen, medan de tre ”mottagnings- och
vägningsställena” benämndes ”mjölkdroppens spädbarnskliniker”37
Axels roll som mjölkdroppsläkare var ganska klar. Visserligen bedrevs viss
sjukvård både före och efter 1920 inom ramarna för mjölkdroppen, men allvarligare eller smittsamma fall remitterades vidare. Den förebyggande och hälsobevarande verksamheten sågs definitivt som huvudsaken. Också behandlingen av
lindriga sjukdomsfall såg som ett led i mjölkdroppens förebyggande verksamhet, som kunde motiveras på samhällsekonomiska grunder.38
Signes roll på spädbarnsklinikerna var enligt Axel att ”väga barnen, skriva
journaler, tala med mödrarna om deras bekymmer och över huvud ordna så, att
läkarens del i mottagningen inte blev längre än nödvändigt”.39 Den gamla journalboken byttes – enligt den modell Höjers observerat i England – ut mot ett
journalkort för varje barn, med personliga viktkurvor. Varje barn fick också ett
viktkort där Signe skrev upp ordinerad mat och tid för återbesök.40 Själv ville
hon främst framhålla sitt arbete som ”sekreterare”, vilket i praktiken bland
annat innebar att det var hon som sammanställde statistik och årsberättelser för
spädbarnsklinikerna och att hon kartlade spädbarnsdödligheten i kommunen.41
Här fick hon möjlighet att applicera metoder hon lärt sig på LSE på befolkningen i Solna, och därmed integrera en samhällsvetenskaplig expertis i den
medicinska och hälsovårdande praktiken.
Vid sidan av Höjers fanns också mjölkdroppens gamla föreståndarinna,
Anna Andersson, kvar i verksamheten. Andersson hade arbetat på mjölkdrop36 Axel Höjer, ”Redogörelse för Solna spädbarnsklinikers första verksamhetsår”, i Solna mjölkdroppe: Redogörelse för verksamheten under år 1921 (Hagalund 1922); ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1 (citatet hämtat från detta manus, s. 13); Axel Höjer, ”Mjölkdroppen i
Solna och dess verksamhet”, Stockholms förstadsblad, 5 nov 1921, s. 1–2; Palm, ”Solna mjölkdroppes och barnavårdscentrals historia”, s. 8. Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336–337;
Höjer, Vägen till Hagalund, s. 154.
37 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 10 och 11.
38 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 14, 18; Höjer, ”Om ’Mjölkdroppar’ som övervakningsställen för späda barn”, s. 61. Jfr Weiner, De räddade barnen, s. 89.
39 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336.
40 Palm, ”Solna mjölkdroppes och barnavårdscentrals historia”, s. 8.
41 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 141, 154. Brev från Signe Höjer till Louise Dahl 21 okt 1920 och
odaterat brev (våren 1922) från Signe Höjer till Louise Dahl, båda i SAHA, 3b vol. 17.
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pen i tretton år innan paret Höjer kom dit. Hon beskrevs i verksamhetsberättelserna som flitig och uppskattad, men hade ingen egentlig utbildning, vare sig i
sjukvård eller barnavård, och Höjers betraktade henne närmast som ett biträde.42
På de nya spädbarnsklinikerna, som Höjers valde att kalla dem till en början,
lades huvudvikten vid att uppmuntra mödrar till amning och ge dem sakkunnig
hjälp i sitt moderskap. Detta fastslogs också i de nya stadgar som antogs 1921.43
Signe Höjer pekade redan vid denna tid mycket explicit på att deras refomer
modellerats utifrån engelska mönster. En viktig del av reformerna utgjordes
därför av regelbundna vägningar och hälsokontroller, liksom på de engelska
infant welfare centres. Tanken med att ha flera vägningsställen var att korta resvägen för mödrarna och göra det möjligt för dem att komma och väga sina barn
en gång i veckan på bestämda mottagningstider.44 Intervallen kunde förlängas
för vissa barn, beroende på ålder och hälsa.45
Också lärdomarna från de engelska schools for mothers vidareutvecklades i Solna. I anslutning till mottagningarna höll Axel Höjer varje vecka korta föreläsningar om spädbarnsvård, med fokus på amningens fördelar. Andra ämnen
kunde vara den väntande moderns hygien, spädbarnets själsliv och uppfostran,
spädbarnets normala kroppsutveckling, tandsprickning eller vitaminer. Efter
föredragen fick mödrarna föra fram sina egna synpunkter och ibland, meddelade både Signe och Axel, kunde riktiga diskussioner uppstå.46 Ibland höll Signe
föredrag i Axels ställe.47
Axel Höjer föreläste även om barnbegränsning i de årslånga föreläsningsserierna. Enligt egen utsago behandlade han ämnet helt kort en gång om året, då
han ”kritiserade de osäkra och de farliga metoderna och rekommenderade och
demonstrerade kondomer och pessar” för socknens ”klena och fattiga mödrar
med en kryllande barnaskara”. Genom sina rekommendationer balanserade han
ändå på det tillåtnas gräns – svensk lag förbjöd vid denna tid all offentlig utställning, förevisning eller marknadsföring av preventivmedel.48 Jag återkommer
i nästa kapitel till Axels respektive Signe Höjers syn på barnbegränsning och
preventivmedel vid denna tid.
För att nå så många mödrar som möjligt innan de hunnit ge upp amningen
satsade Höjers också stort på uppsökande verksamhet. De uppsökande meto42

Weiner, De räddade barnen, s. 99–100, Höjer, Vägen till Hagalund, s. 157, Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 337.
43 Höjer, ”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 1–2; ”Stadgar för Mjölkdroppen i
Solna: Antagna den 18 april 1921”, SoSA, FHD, Handlingar 1905–1966.
44 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 10–12.
45 Höjer, ”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 1–2.
46 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 16; Höjer, ”Mjölkdroppen i
Solna och dess verksamhet”, s. 1; jfr Höjer, ”Om ’Mjölkdroppar’ som övervakningsställen för
späda barn”, s. 61, där Axel Höjer explicit hänvisade till schools for mothers.
47 Se brev från Axel Höjer till Louise Dahl 1 jun 1921, SAHA, 3b vol. 17.
48 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 338; se även Höjer, Vägen till Hagalund, s. 156; jfr lag om
ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen, 22 juni 1911.
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derna hade tydliga drag av dem som utvecklats av Truby King och The Plunket
Society. En rådgivningsbroschyr med titeln Till mödrar och fostermödrar i Solna
skickades med hjälp av pastorsexpeditionen ut till alla nyblivna mödrar i socknen, tillsammans med en uppmaning att komma till Mjölkdroppens mottagning
vid en viss tid. Den kortfattade broschyren uppmanade mödrarna att amma och
hålla snyggt kring barnet, och avslutades med ett par meningar i fetstil:
Alla Solnabarn i första levnadsåret böra komma till Solna spädbarnskliniker.
Lättare, bättre och billigare är att mota sjukdom än att bota den, sedan
den kommit.49

Ambitionen var alltså att alla nyfödda barn och deras mödrar skulle nås av
spädbarnsvården i Solna. Många mödrar kom självmant till mottagningarna. I
andra fall, skrev Signe Höjer, gick mjölkdroppssköterskan hem till mödrarna för
att berätta om ”nyttan av att väga barnen o.s.v.”. Om modern då hade några
ytterligare frågor – och det kunde man enligt Signe vara säker på att hon hade,
oavsett samhällsklass – kunde sköterskan uppmana henne att komma till nästa
mottagning för att tala med doktorn.50
Hembesöken var i själva verket en av mjölkdroppssköterskans viktigaste
uppgifter, menade Signe. Att besöka mödrar som uteblivit från mottagningarna
var en del av uppgiften. Ofta handlade om småsaker som lätt kunde rättas till,
exempelvis brist på pengar eller avsaknad av ”någon snygg filt att ha om barnet”. Sköterskan kunde också behöva komma hem till mödrar för att hjälpa
dem med senapsbad eller ångbad som ordinerats åt sjuka barn, eller för att lära
dem mäta upp och koka mjölkblandningar på rätt sätt.51
Paret Höjer strävade efter att hembesöken skulle göras av specialutbildade
sjuksköterskor, med kvalifikationer liknande de engelska hälsobesökarnas.52
Men även den personliga lämpligheten framhölls som avgörande. Signe Höjer
konstaterade att en del mödrar kunde vara ohövliga eller besvärade över sina
stökiga hem, och då gällde det att sköterskan hade förstånd att uppföra sig med
ovanlig takt och ton: ”Hon får inte slå sig ner som en inspektör på en stol, utan
måste på ett ögonblick fatta varje olika situation, för att till nästa gång bli välkommen.”
Men hembesöken var bara en del av det som gjorde sköterskan till en central
kraft på mjölkdroppen, menade Signe, som ställde sig skeptisk till det franska
talesätt som även Axel refererat till i sin rapport till Medicinalstyrelsen, det talesätt som gick ut på att sådan läkaren är, sådan är också mjölkdroppen:
49 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 155; Föreningen Mjölkdroppen i Solna, protokoll 6 sep 1922, i
SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–1946; Till mödrar och fostermödrar i Solna: Råd vid vården
av späda barn (Hagalund: Nilssons Acc. Tryckeri, u. å.), finns i SoSA, FHD, Handlingar 1905–
1966.
50 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 12–13, cit. s. 12.
51 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 19.
52 Se även Höjer, Fries, Hulting, Lichtenstein och Stéenhoff, ”Betänkande rörande övervakning
av späda barn”, s. 576.
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[J]ag skulle nästan förr vilja tro att det är sköterskan som oftast sätter sin prägel på mjölkdroppen. Det är hon som är den dagliga kontakten med mödrarna, det är till henne de kommer med sina krämpor i första hand. Och det är
först i förening med en intresserad sköterska som en läkare kan göra en ideal
mjölkdroppe.53

Detta uttalande bör nog inte enbart eller ens i första hand uppfattas som ett
försök att framhäva hennes egen roll på mjölkdroppen. Minst lika mycket var
det säkert ett led i försöken att rekrytera en heltidsanställd, barnavårdsutbildad
sjuksköterska till verksamheten. Här fick Höjers till en början nöja sig med en
kompromiss. Signe gjorde själv en del hembesök.54 Vid sidan av lokaler bidrog
dessutom den kyrkliga hjälpföreningen med gratis hjälp från tre diakonissor,
som anlitades för hembesök. Signe och Axel beskrev diakonissorna som ”förträffliga” och ”utomordentliga” och de tycks även ha hjälpt till på mottagningarna.55
Dessutom fanns mjölkdroppens föreståndarinna, men hennes entusiasm för
att göra hembesök tycks inte ha nått upp till Höjers krav. När Axel Höjer propagerade för att anställa en distriktssköterska med specialutbildning i barnavård
argumenterade han enligt memoarerna dels utifrån behovet av expertis, dels
med hänvisning till att föreståndarinnan nu vägrade göra hembesök på grund av
”plattfötter”. Höjers krav på formell yrkesutbildning och vilja att anpassa sig till
nya krav gick igenom, trots hårt motstånd från delar av socknen. Bakom motståndet låg enligt Signe och Axel Höjer kyrkoherdens fru Auga Nilsson och
hennes lierade i den kyrkliga föreningens syjunta.56 Anna Andersson tvångspensionerades och ersattes av Märta Palm, en ung rödakorssyster som vidareutbildat sig till distriktssköterska och även, likt Höjers, studerat barnavård i utlandet.57
En annan källa till konflikten mellan Axel Höjer och Auga Nilsson var den
preventivmedelsupplysning som Höjer drev i sina föreläsningsserier. Kyrkoherdefrun bedömde propagandan som moraliskt förkastlig och försökte sätta

53

”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 20.
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 337. I vilken mån Signe hann göra hembesök är oklart.
Hennes detaljerade skildring av hembesöken i sitt föredrag om mjölkdroppar tyder dock på viss
erfarenhet. ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1.
55 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 154; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 336–337; Höjer,
”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 1–2.
56 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 157; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 337–338; jfr Weiner,
De räddade barnen, s. 100; Föreningen Mjölkdroppen i Solna, årsmötesprotokoll 3 maj 1924 och
styrelseprotokoll vår och höst 1924, SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–1946. Auga
Nilsson hade redan innan Höjers ankomst gjort sig känd för att motarbeta sociala reformförsök
som hotade hennes egen ställning. Se odaterat brev (25 jan 1920) från Axel Höjer till Signe Dahl,
SAHA, 3b vol. 5.
57 Weiner, De räddade barnen, s. 99–100. Jfr Höjer, Vägen till Hagalund, s. 155–158; Höjer, ”Ur J.
Axel Höjers minnen”, s. 337.
54
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stopp för den på olika sätt.58 Auga Nilsson ville från början också sätta en kyrklig prägel på spädbarnsmottagningarna genom att inleda dem med psalmsång.
Inte heller här fick hon sin vilja fram.59
Som Gena Weiner påpekar rymde motsättningarna mellan Axel Höjer och
den kyrkliga föreningen en rad olika dimensioner: vid sidan av olika syn på
utbildning respektive erfarenhet fanns skillnader i kön, ålder, religiositet och
politisk åskådning. Troligt är att även ekonomiska motiv låg bakom tvångspensioneringen av Anna Andersson – en icke realiserad förhoppning var nämligen
att kommunen skulle bekosta anställningen av Märta Palm.60

Amning och moderskap
Axel Höjer fortsatte att framhålla amningen som livsnödvändig, och det inte
minst under det första, känsliga kvartalet. ”Att söka uppföda ett barn i de första
månaderna utan modersmjölk är ett vågstycke, som ofta kostar barnet livet”,
skrev han i Idun 1921: ”Diflaskan är en av kulturens uppfinningar, men när vi
sträcka oss efter kulturens välsignelser må vi akta oss för naturens förbannelser”. Ingen annan än modern kunde enligt Höjer fylla uppgiften att skydda
barnet under dess svaga tid i livet, genom fysisk närhet och fullgod föda.61 ”Det
borde”, skrev han ett par år senare i Tidens läkarbok, ”vara strängt straff för en
moder, som utan tvingande skäl berövar barnet bröstet denna tid, och plikt för
det allmänna att ekonomiskt möjliggöra amningen i tre månader, där hjälp därtill är nödig”.62
Mor och barn, hävdade Axel Höjer vidare, behövde också skydd i form av
ett lugnt och rofyllt hem. Också detta ställde stora krav på samhället, som måste
råda praktisk bot på dåliga bostadsförhållanden, likväl som på föräldrarna, som
under de första månaderna manades att inskränka barnens kontakter till de allra
närmast anhöriga.63 Enligt tidens normer förespråkade Axel att barnet så fort
som möjligt skulle vänjas vid att få mat med med jämna mellanrum, lämpligen
fyra timmar, med en längre paus över natten. Detta motiverades med hänsyn till
såväl barnets som moderns bästa. Den majoritet svenska kvinnor som uppfyllde sin amningsplikt kunde också vänta sig belöning i form av förbättrad hälsa.
För att modern skulle få tillräckligt med bröstmjölk underströks vikten av en
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Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 338–340, cit. s. 338. Någon stor konfrontation kring
detta tycks dock inte ha skett just på Mjölkdroppeföreningens årsmöte 1924, vilket Axel Höjer
mindes. Jfr årsmötesprotokoll 3 maj 1924, SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–1946.
59 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 337; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 156.
60 Weiner, De räddade barnen, s. 99–103.
61 Axel Höjer, ”Det dumma kvartalet”, Idun, vol. 34 (1921), nr 51, s. 2.
62 Axel Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, i Tidens läkarbok, red. Gunnar Dahlberg (1924; Stockholm: Tiden, 1926), s. 304.
63 Höjer, ”Det dumma kvartalet”, s. 2.

130

glad och förtröstansfull attityd, vila från förvärvsarbete och ordentlig tömning
av brösten.64
De första tre månaderna framhölls alltså som särskilt kritiska för barnens
överlevnad. Samtidigt underströks att idealet var att amma längre. Höjer konstaterade att den fullständiga avvänjningen ”vanligen” gjordes vid nio månader,
men att amningen utan problem eller rentav med fördel kunde fortsätta ännu
längre. Han undvek att sätta någon övre gräns, men konstaterade att bröstmjölken under hela det första året var det som främst skyddade och stärkte barnet.65
Liksom tidigare i rapporten till Medicinalstyrelsen anknöt Axel Höjer i dessa
texter till en diskurs som låg i tiden, inte minst i länder som likt Frankrike och
England drabbats hårt av första världskriget, och som kan definieras som maternalistisk. Dödlighet och sjuklighet bland barn lyftes här fram som ett fortsatt
problem, som kunde lösas genom att arbetande – och därmed underförstått
otillräckliga – mödrar gavs möjlighet att ägna sig på heltid åt sina moderliga
plikter, helst försörjda av en man. 66
Även om Axel Höjer i sina texter fokuserade på de första månadernas amning, öppnade den oklara övre gränsen upp för möjligheter att successivt förlänga den rekommenderade amningstiden, i takt med att kvinnors ekonomiska
möjligheter att stanna hemma med barn utökades.

64 Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, s. 343–346. Svenska barnläkare hade allmänt anammat
fyratimmarsintervallet redan 1908. Ohrlander, I barnens och nationens intresse, s. 262. Truby Kings
rekommendationer varierade mellan tre och fyra timmar. Jfr King, Natural Feeding of Infants, s. 25
och King, Feeding and Care of Baby, s. 30.
65 Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, s. 346–347, 305. Höjers levde inte själva upp till dessa
ideal: äldste sonen Nils-Tomas fick välling redan från tre månaders ålder och hade redan en
månad senare helt och hållet övergått till flaskmat. Se brev 21 juni 1921 samt odaterat brev (slutet
av juli 1921) från Signe Höjer till Louise Dahl, SAHA, 3b vol. 17.
66 Maternalism (en term som myntades redan kring förra sekelskiftet) har som analytiskt begrepp
använts på varierande sätt av sentida historiker. Se Allen, Feminism and Motherhood in Western
Europe, s. 8; Jane Lewis, ”Gender, the Family and Women’s Agency in the Building of ’Welfare
States’: the British case”, Social History, vol. 19 (1994), s. 37–55. Vissa syftar främst på en militaristisk pronatalism, där fler och starkare barn lyftes fram som en förutsättning för en stark krigsmakt, och vars mest extrema former kom till ytan inom mellankrigstidens fascistiska ideologier.
Jfr ex. Davin, ”Imperialism and motherhood”, s. 28–30. Andra understryker att första generationens feminister kunde argumentera för moderskapet som en motsvarighet till männens militärtjänst i sin kamp för kvinnors fulla medborgarskap, eller pekar på kvinnors strategier som en
grundläggande faktor bakom välfärdsstaternas framväxt. Se ex. Koven och Michel, ”Womanly
Duties”, s. 1076–1108; Mothers of a New World: Maternalist Politics and the Origins of Welfare States, red.
Seth Koven och Sonya Michel (New York & London: Routledge, 1993). Theda Skocpol och
Gretchen Ritter vill i stället karakterisera den brittiska politiken under tidigt 1900-tal som paternalistisk i sitt gynnande av en manlig familjeförsörjarmodell och menar att maternalistiska aktivister
(enligt definitionen kvinnor med kvinnors eget bästa för ögonen) vid samma tid hade betydligt
större framgång i U.S.A. Skocpol och Ritter, ”Gender and the Origins of Modern Social Policies”, s. 36–93.
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Från filantropi till allmän välfärdsinrättning
Experiment som på olika sätt liknade Höjers hade utförts vid andra svenska
mjölkdroppar. Mjölkdroppen i Solna var i själva verket relativt sen i sin övergång från utdelning av komjölk till uppmuntrande av amning.67 Men Axel och
Signe Höjers reformer var ovanligt ambitiösa och systematiska. Paret Höjer var
också ovanligt noga med att påpeka att deras system inte var tänkt att fungera
som en välgörenhetsinrättning. Tanken var att systemet skulle nå alla slags
mödrar, inte bara de fattigaste, och att det skulle finansieras av offentliga medel.68 Tydligt är också att Höjers redan från början föreställde sig sitt projekt
som ett mönster för ett framtida system av liknande kliniker, som skulle täcka
hela landet.69
Ett sätt att motverka att spädbarnsklinikerna skulle ses som välgörenhet var
att låta mödrarna betala för sig. Såvitt Höjers visste var detta något helt nytt. I
Frankrike, konstaterade Signe Höjer, fick mödrarna i stället pengar för att
komma till mjölkdropparna. Men, menade hon, ett sådant system var nog inte i
de svenska mödrarnas smak. I Solna arbetade de därför i stället enligt teorin att
om mödrarna skulle komma, fick mjölkdroppen ”minst av allt ha sken av välgörenhetsanstalt eller fattigvård.” Avgiften låg på 2 kr per månad eller 5 kr per
kvartal, vilket var för lite för att täcka kostnaderna för verksamheten, men mer
än en symbolisk summa. (För familjer som drabbats av arbetslöshet och familjer med fler än sex barn slopades dock avgiften och det fanns även möjlighet att
få reducerad avgift. Nästan alla mödrar i Råsunda betalade full avgift, men bara
en dryg tredjedel av dem i Hagalund).70
Inbjudan till spädbarnsmottagningarna skickades ut till alla nyfödda barn
som registrerats i socknen, vilket också bör ses som ett steg bort från fattigvårdstänkandet. Även barn till tjänstemän skrevs in vid klinikerna, vilket enligt
Signe visat sig vara av ”betydelse och nytta” för såväl tjänstemanna- som arbetarfamiljernas mödrar.71
Höjers ville även satsa på någon form av amningsunderstöd, som skulle göra
det möjligt för mödrar att stanna hemma och amma sina barn under längre tid.
Som jag visat i föregående kapitel tyckte Axel Höjer att franska statens amningspremier fyllde ett uppfostrande syfte, men brast i det att de inte räckte till
för att leva på. I en artikel 1923 konstaterade han att amningen borde finansie67

Broman, ”Barnavårdscentralernas uppkomst och utveckling i Sverige”, s. 149–150; Weiner, De
räddade barnen, s. 81–86.
68 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 16; Höjer, ”Barns hälso- och
sjukvård”, s. 372; Weiner, De räddade barnen, s. 86–92; Broman, ”Barnavårdscentralernas uppkomst och utveckling i Sverige”, s. 152–153, Allan Gunther, ”Mjölkdroppen” – ett socialmedicinskt
pionjärarbete (Stockholm, 1966), s. 21.
69 Se ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 24, tillägg med Axel Höjers
handstil.
70 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 15–16, cit. s. 16; Höjer,
”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 1–2; Höjer, ”Redogörelse för Solna spädbarnsklinikers första verksamhetsår”, s. 10–11.
71 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 12, 16, cit. 16.
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ras av det allmänna, som ”icke med jämnmod kan se den svälta, som med sitt
blod ger sin näring åt en blivande medborgare”.72 När Solna mjölkdroppe 1923,
förgäves, ansökte om pengar från Solna kommun för att kunna dela ut amningspremier framställdes denna hjälp åter som en rättighet och ett led i främjandet av hälsovården, och inte som välgörenhet.73 Flera mjölkdroppar i Stockholm hade, som Signe Höjer redan tidigare påpekat, satsat på sådant understöd,
men Solna mjölkdroppe hade inte råd att göra det annat än i undantagsfall.74
Mjölkdroppens styrelse hade tidigare visat en viss skepsis mot kommunala
bidrag.75 Men Höjers strävade redan från början mycket aktivt efter samarbete
med och finansiering från kommunen. Med England som exempel såg de detta
som en självklarhet. Det var också en nödvändighet om verksamheten skulle
kunna byggas ut i önskvärd riktning och omfattning.76 Till en början finansierades utbyggnaden av spädbarnsmottagningarna till stora delar av medlemsavgifter och bidrag från släkt, vänner och bekanta.77 Men Höjers lyckades snart också få höjda bidrag från kommunen. Det kommunala anslaget sexdubblades
fram till 1923 och fortsatte sedan stadigt att öka.78
Det ökade samarbetet med kommunen tog sig också andra uttryck. På Axel
Höjers förslag tog Mjölkdroppen i Solna 1923 över inspektionen av de fosterbarn under två år som tidigare legat under kommunens ansvar.79 Redan något år
tidigare, när det nya förslaget till barnavårdslag diskuterades på en kongress i
Stockholm, hade Axel Höjer förslagit att den nya lagen skulle kompletteras med
en bestämmelse om att de nya barnavårdsnämnderna skulle kunna beordra
fostermödrar att visa upp sina späda fosterbarn på mjölkdroppe minst en gång i
72

Höjer, ”Om ’Mjölkdroppar’ som övervakningsställen för späda barn”, s. 61.
Föreningen Mjölkdroppen i Solna, styrelsemötesprotokoll 17 sep och 5 nov 1923, SoSA, FHD,
protokoll och handlingar 1905–1946. Weiner härleder idén till Stockholm, se Weiner, De räddade
barnen, s. 90–91. Jfr Höjer, Fries, Hulting, Lichtenstein och Stéenhoff, ”Betänkande rörande
övervakning av späda barn”, s. 579: ”Amningsunderstöd böra ges endast då det gäller verkligt
behov”. Kanske hade Höjer här fått göra vissa eftergifter.
74 ”Signe Höjers föredrag om Mjölkdroppar”, SAHA, 2b vol. 1, s. 18–19.
75 Weiner, De räddade barnen, s. 265.
76 Höjer, ”Något om engelsk barna- och modersvård”, s. 1. Se även Weiner, De räddade barnen,
s. 265. Kommunalisering av mjölkdroppar hade varit en av punkterna i det ganska utopiska
kommunalprogram som antogs av socialdemokratiska partikongressen 1911. Ekström von Essen,
Folkhemmets kommun, s. 79.
77 Höjer, ”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 1; brev från Signe Höjer till Louise
Dahl 17 dec 1920, SAHA, 3b vol. 17; Palm, ”Solna mjölkdroppes och barnavårdscentrals historia”, s. 13; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 154.
78 Höjer, ”Mjölkdroppen i Solna och dess verksamhet”, s. 2; Weiner, De räddade barnen, s. 86–87,
265–268. Som Gena Weiner påpekar fanns dock inslag av välgörenhet kvar på Solna mjölkdroppe ända tills landstinget tog över 1945, bland annat på de julfester där mat och kläder delades ut
till fattiga familjer. Weiner, De räddade barnen, s. 91.
79 Mjölkdroppens uppdrag gällde till en början de fosterbarn som bodde på landet, utanför municipalsamhällena. Utdrag ur protokoll från Solna hälsovårdsnämnd 11 apr 1923; Solna Mjölkdroppe:
Redogörelse för verksamheten under år 1923, s. 3, båda i SoSA, FHD, protokoll och handlingar 1905–
1946. När den nya barnavårdslagen trädde i kraft 1926 delegerade barnavårdsnämnden kontrollen
av alla fosterbarn till barnavårdsbyrån, som i sin tur delegerade kontrollen av alla fosterbarn
under 2 år till Mjölkdroppen. Weiner, De räddade barnen, s. 267.
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månaden. Hans argumentation gick ut på att spädbarnskliniker som de i Solna
var särskilt lämpade för att kontrollera såväl fosterbarnens hälsa som fostermödrarnas sätt att ta hand om dem.80 Detta kan ses som ett tydligt exempel på
hur paret Höjer mycket medvetet satsade på att föra ihop den sociala barnavården med den mer renodlade barnhälsovården och på så sätt utvidga barnhälsovårdens jurisdiktion. Utvidgningen kan ur en synvinkel ses som en medikalisering av den sociala barnavården. Ur en annan kan den ses som en praktisk strategi för att understryka de sociala sidorna av folkhälsoprojektet.
Mjölkdroppens samarbete med kommunen tycks ha varit påfallande fritt
från kontroverser. Samma sak gällde kommunaliseringen av barnavårdsbyrån.
En viktig orsak till detta var säkert att ledande aktörer inom båda institutionerna, och då inte minst paret Höjer, var aktivt pådrivande i kommunaliseringsprocessen. En skillnad, som också Gena Weiner noterar, var dock att medan
barnavårdsbyrån hade samarbetet med kommunala organ inskrivet i sina stadgar som en central målsättning, var det kommunala samarbetet för mjölkdroppen främst ett medel för att nå fram till ett mer överordnat mål, nämligen utvecklingen av hälsofrämjande åtgärder för alla barn.81

Fostran och skötsamhet
Axel och Signe Höjer arbetade alltså mycket aktivt för en kommunalisering av
den verksamhet de initierat vid Mjölkdroppen i Solna. Detta låg också fullt i
linje med den socialdemokratiskt färgade välfärdsliberala rationalitet som drev
dem vid denna tid. Även om ökat offentligt ansvar inte betraktades som ett mål
i sig, sågs det som en förutsättning för att utveckla verksamheten så att den på
sikt skulle täcka barn ur alla samhällsklasser, över hela landet. Men det offentliga ansvaret var bara ena sidan av denna logik. Ett stort ansvar lades också på
familjenivån, eller rättare sagt på mödrarna.
Höjers valde på så sätt en engelsk väg, som i första hand gick ut på att påverka mödrarnas livsstil och beteende.82 Det visar på en stark tilltro till möjligheterna att uppfostra kvinnor till att ta hand om sig själva och sina barn. Målet
var att göra mödrarna till självstyrande subjekt, som självmant skulle ta på sig
det ansvar som lades på dem. Genom fostran och undervisning skulle mödrarna nå ett föreskrivet, könskomplementärt skötsamhetsideal och även en viss
nivå av egen expertis.
Höjers var också noga med att framställa mödrarna i Hagalund som läraktiga
och potentiellt skötsamma, och inte essentiellt annorlunda än de i Råsunda.
Gena Weiner har visat att synen på mödrarna skiftade markant under mjölk80

Höjer, ”Redogörelse för Solna spädbarnsklinikers första verksamhetsår”, s. 9. Detta argument
återkom i det betänkande som Läkaresällskapets pediatriska sektion, med Axel i spetsen, överlämnade till Kungl. Maj:t 1923, se Höjer, Fries, Hulting, Lichtenstein och Stéenhoff, ”Betänkande
rörande övervakning av späda barn” s. 580–581.
81 Weiner, De räddade barnen, s. 262–289.
82 Jfr Niemi, Public Health and Municipal Policy Making, s. 74–76, 90–100, 108.
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droppens existens. I journalanteckningar från mjölkdroppens första år beskrevs
mödrarna på ett mycket moraliserande sätt, närmast som olydiga barn. Senare,
och särskilt efter 1920, hamnade begrepp som ansvarskänsla och okunnighet i
fokus, medan 1930 års verksamhetsberättelse skildrade en ny typ av mödrar,
upplysta och positiva till hälsorådgivning.83 Jag vill hävda att den nyare synen på
mödrarna som självstyrande subjekt började bli synlig redan i paret Höjers texter från början av 1920-talet, och då framför allt i de texter som vände sig till en
mer allmän publik, en publik som inkluderade mödrar och potentiella mödrar.
Signe Höjer konstaterade i sitt föredrag om mjölkdroppar att majoriteten av
Solnas fostermödrar och andra mödrar som inte själva kunde ge bröstmjölk var
så ”snygga och ordentliga” att de själva kunde laga till sina mjölkblandningar, så
snart sköterskan lärt dem den rätta tekniken. Genom att pålägga mödrarna detta
ansvar lyckades Solna mjölkdroppe hålla sin flasktillagning på en mycket låg
nivå.84 I en artikel i Stockholms förstadsblad 1921 hävdade Axel Höjer att mödrarna i Solna snabbt kommit att visa stor förståelse för det barnhälsovårdsarbetets livsavgörande karaktär:
Det kräves en rätt hög kulturell ståndpunkt för att förstå värdet av ett förekommande arbete, sådant som det av mjölkdroppen bedrives. Mödrarna i
Solna, som genom sin allmänna anslutning detta år gjort vår mjölkdroppe till
den största i Sverge, ha därmed visat prov på en sådan hög ståndpunkt, vilket
ock framgår av den ömma och insiktsfulla vård, som de lämna sina små. Det
är en glädje att samarbeta med dem.85

Genom detta slags uppmuntrande beskrivningar av den ”typiska” Solnamodern
kunde Höjers försöka påverka mödrarna att ansluta sig till ett skötsamhetsideal
som inkluderade renlighet, regelbundna vanor och, inte minst, bröstuppfödning. I den mer interna redogörelsen för spädbarnsklinikernas första verksamhetsår framhöll Axel Höjer också att majoriteten av de mödrar som slutat att
amma sina barn inom en eller två månader gjort det för att ”den hårda nödvändigheten tvingat ut mödrarna i arbete.” Samtidigt konstaterade han att det fanns
en liten bråkdel av mödrarna (8 av totalt 157) som i kontrast till de nödtvungna
slutat ge bröstmjölk på grund av ”bristande ansvarskänsla eller oförstånd”.86
Uppdelningen i en majoritet ordentliga och en minoritet icke ordentliga mödrar
hjälpte till att förstärka den normativa karaktären av det som definierades som
ordentligt, samtidigt som den kunde bidra till skambeläggning av dem som inte
levde upp till målen.
83

Weiner, De räddade barnen, s. 105–112.
Högst 10 procent av barnen fick mjölkblandningar från mjölkdroppen, som i stället satsade på
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Uppfostringsmomenten innebar dock inte att paret Höjer ignorerade den fysiska och sociala omgivningens inverkan på dödlighet och sjuklighet. En jämförelse kan här göras med Birmingham, en av de städer Axel Höjer fört fram som
modellexempel. Hälsovårdsmyndigheterna i Birmingham valde, som historikern
Marjaana Niemi visat, under mellankrigstiden att vända sin uppmärksamhet
från slummen till mindre fattiga arbetarklassområden, där arbetet gav snabbare
resultat.87 Höjers tycks ha haft annorlunda motiv för att rikta in sig på såväl
kåkstaden i Hagalund som det mer välbärgade området Råsunda, och dessutom
på Huvudsta, som socioekonomiskt befann sig någonstans mittemellan. Att
röra sig från fattigvården mot en mer modern socialvård genom att bjuda in alla
mödrar var, som jag visat, en viktig aspekt. Värt att lägga märke till är också hur
de använde sig av den statistik som Signe sammanställt för att med vetenskapliga anspråk kunna visa på klasstillhörighetens betydelse för barnadödligheten,
och därmed på det offentligas ansvar för att jämna ut förutsättningarna för
olika befolkningsgrupper. En viktig del av detta offentliga ansvar, menade de
här, var att lägga ”hela den profylaktiska barnavården, evad det gäller barnens
kropp eller själ” i händerna på en gemensam myndighet, med en barnavårdsbyrå lik den i Solna som verkställande organ.88
Paret Höjers barnhälsovårdsreformer framstår som moment i en medveten
biopolitisk strategi. Genom ingrepp på systemnivå förväntades förbättringar i
hälsa och produktivitet på befolkningsnivå. Men just reformernas systematiska
karaktär gjorde på samma gång att de nådde fram till allt fler enskilda individer
och ingrep i dessa människors vardag på ett mycket konkret sätt, exempelvis via
hembesök och vägningar. Barnavårdscentralerna kan, menar jag, därmed ses
som ett typexempel på det slags institutioner där biomaktens två sidor, biopolitik och disciplin, möts.

En växande verksamhet
Mödrarnas upplevelser av makarna Höjers reformer är svåra att komma åt.
Sannolikt var de komplexa. Att mödrarna inte företrädesvis betraktade de former
av maktutövning som spädbarnskontrollerna innebar som negativa visas dock
av att allt fler av dem vände sig till verksamheten. Andelen nyinskrivna spädbarn på mjölkdroppen i förhållande till antalet nyfödda i Solna ökade från åtta
procent 1919 till 20 procent 1920 och 35 procent 1921. Ökningen fortsatte
även sedan Höjers lämnat verksamheten: 1937, året innan lagen om inrättande
av barnavårdscentraler trädde i kraft, var andelen kontrollerade barn redan uppe
i 93 procent. Andelen flaskbarn på mjölkdroppen minskade också successivt

87 Niemi, Public Health and Municipal Policy Making, s. 90–94. Jfr Höjer, ”Något om engelsk barnaoch modersvård”, s. 30; A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A12.
88 Axel Höjer, ”Om orsakerna till förbättringen av Solnabarnens hälsotillstånd”, i Barnavårdsbyrån i
Solna: Berättelse över verksamheten under år 1921 samt några meddelanden med anledning av barnavårdsbyråns
tioåriga tillvaro, 1912–1921 (Stockholm: Oskar Eklunds boktryckeri, 1922), cit. s. 20.
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efter 1920.89 Axel Höjers skrev med uppskattning om mjölkdroppens tillväxt,
samtidigt som han på längre sikt räknade med att den skulle göra sig själv överflödig – målet med all ”all hygienisk profylaktisk verksamhet”.90
Spädbarnsdödligheten bland mjölkdroppens barn minskade också tydligt efter paret Höjers reformer. Det gjorde den emellertid även på andra håll, och det
är svårt att säga i vilken mån reformerna bidrog till att minska dödlighet och
sjuklighet bland barn i Solna.91 Axel Höjer fortsatte att i olika sammanhang
framhålla bröstuppfödningen som en nyckel till minskad spädbarnsdödlighet
och minskad sjuklighet också på sikt.92 Samtidigt, i andra sammanhang än de
som direkt berörde mjölkdroppens verksamhet, framhöll han att allmänna socioekonomiska faktorer, som bättre föda, kläder och bostäder, var avgörande
för den minskade dödligheten. Dessa faktorer inkluderade dock även ”möjlighet att av sakkunniga köpa den kunskap [i barnavårdsfrågor], som kan brista”.93
Frågan om vilken roll barnhälsovården spelat för nedgången i barnadödlighet i
modern tid, i förhållande till mer allmänna höjningar av den socioekonomiska
standarden, är ännu omdiskuterad: själv lämnar jag den därhän i denna undersökning.
Verksamheten i Solna utvidgades också på andra sätt än rent kvantitativt.
Hösten 1922 inrättades även särskilda mottagningar för väntande mödrar, med
de engelska antenatala klinikerna som förebild. Mottagningarna hölls var fjortonde dag i församlingshemmet i Råsunda. Mödrarådgivningen upphörde dock
när Axel Höjer lämnade mjölkdroppen 1924.94
Mödravårdscentralerna och, som de kom att kallas, barnavårdscentralerna, är
två tydliga exempel på paret Höjers försök att överföra utländska och främst
brittiska idéer till en svensk kontext. Men intressant är också vilka projekt Höjers inte valde att satsa på, trots att det redan existerade institutioner som kunnat
vidareutvecklas enligt utländska mönster. Den spädbarnskrubba som fanns
knuten till mjölkdroppen är det kanske tydligaste exemplet här. Redan 1918
hade en krubba öppnats i mjölkdroppens lokaler och 1919 ändrades namnet
officiellt till Solna Mjölkdroppe med spädbarnskrubba. Men krubban blev aldrig
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91 Weiner, De räddade barnen, s. 116, 119–120.
92 Höjer, ”Det dumma kvartalet”, s. 2; Höjer, Fries, Hulting, Lichtenstein och Stéenhoff, ”Betänkande rörande övervakning av späda barn”, s. 573; Axel Höjer, ”Barnsjukdomar, som försvinna”,
Svenska Röda Korset, vol. 18 (1926), s. 156.
93 Höjer, ”Om orsakerna till förbättringen av Solnabarnens hälsotillstånd”, s. 20.
94 Se protokoll 6 sept 1922 samt verksamhetsberättelser för Solna Mjölkdroppe i SoSA, FHD,
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någon succé, och Höjers tycks inte heller ha gjort mycket för att förbättra läget.
Barnkrubban var, vilket också Mjölkdroppens styrelse var medveten om, helt
enkelt för dyr för Hagalunds mödrar, som i stället överlät barnpassningen till
släkt och grannar, eller till den billigare Hagalunds barnkrubba. Antalet barn
som passades på Mjölkdroppens krubba sjönk stadigt, och i februari 1923 rapporterades att krubban ofta stod tom.95
Anmärkningsvärt är också att fastän barnkrubban nämndes som en av
Mjölkdroppens tre uppgifter i de nya stadgarna, förbigicks den i övrigt med
tystnad i paret Höjers texter från Hagalundstiden.96 Anledningen till Höjers
ointresse för barnkrubban kan förmodligen spåras i Axel Höjers kluvna attityd
till mödrars yrkesarbete, en attityd som vid denna tid också alltmer kom att
delas av Signe. En jämförelse kan här åter göras med myndigheterna i det enligt
Axel Höjer förebildliga Birmingham, som på 1910-talet särskilt understrukit att
de inte ville komplettera sin väl utbyggda barna- och mödravårdsupplysningsverkamhet med barnkrubbor, då detta riskerade att locka mödrar att ta arbete i
stället för att stanna hemma.97

Barnavårdscentralernas nationella institutionalisering
Redan på ett tidigt stadium föreställde sig Signe and Axel Höjer sitt projekt i
Solna som mönster för ett framtida, rikstäckande system av liknande mottagningar. ”Under de närmaste åren”, skrev Axel i ett litet tillägg till Signes mjölkdroppsföredrag, ”kommer en intensiv propaganda att bedrivas för upprättande
landet runt av sådana spädbarnscentraler eller mjölkdroppar”. 98
Denna propaganda kom delvis att vända sig till en bred allmänhet. Signe Höjer spred deras idéer inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen, och senare
även genom sitt arbete för Skånska barnavårdsförbundet. Som jag tidigare visat
uttalade sig Axel i så skilda medier som Idun och Stockholms förstadsblad.99 I det
kapitel om ”Barns hälso- och sjukvård” han skrev i Tidens läkarbok 1924 propagerade han för en snar tredubbling av antalet reformerade mjölkdroppar.100
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Axel Höjer vände sig även till en publik av läkare och politiska beslutsfattare
för att marknadsföra sina och Signes barnhälsovårdsidéer i mer inflytelserika
kretsar. Dessa försök kom att få effekt på nationell nivå. I början av mars 1923
höll han ett föredrag om ”Mjölkdroppar som övervakningscentra för späda
barn” inför Läkaresällskapets pediatriska sektion.101 En grupp barnläkare, med
Höjer i spetsen, skrev därefter å sektionens vägnar ett betänkande, som överlämnades till Kungl. Maj:t och även publicerades i Hygiea. I texten, som fick
titeln Betänkande rörande övervakning av späda barn, föreslogs att samhället skulle ta
ansvar för uppbyggnaden av ett förebyggande barnhälsovårdssystem. Det föreslagna systemet följde närmast till punkt och pricka den modell som makarna
Höjer, med ledning av utländska exempel, velat och till stora delar lyckats utveckla i Solna. Tanken var att landets mjölkdroppar, utvecklade enligt Höjers
mönster, skulle bilda stomme åt en allmän spädbarnsövervakning. Nya och
gamla spädbarnsmottagningar skulle ges namnet ”barnavårdscentraler”.102 Liksom i Höjers tidigare rapport till Medicinalstyrelsen hävdades att ”det ena landet efter det andra” hade stiftat lagar och vidtagit åtgärder för att minska dödligheten bland barnen och hjälpa dem att växa upp friska och starka. Och ännu
en gång pekades England ut som det land där ”en systematisk sanitär övervakning av barn först påbörjades”, och där barnavården numera var ”i det hela väl
utformad och har vunnit stor utbredning”.103 Åter framhölls en ”tillräckligt
länge” bibehållen bröstuppfödning som nyckeln till ökad spädbarnsöverlevnad
och en ”sakkunnig regelbunden övervakning” som ett sätt att få mödrarna att
fortsätta amma och motverka andra livshotande ”fel”. Gemensamt för de utvecklade ländernas barnavård var enligt förslagsställarna också att spädbarnsmottagningarna, som tidigare vänt sig till de fattiga, nu öppnats för den stora
allmänheten, och att de i allt högre grad bekostades av stat och kommun, vilket
möjliggjort landsomfattande verksamheter.104 Detsamma rekommenderades för
Sverige. Det rekommenderades också att barnavårdscentralerna skulle kombineras med mottagningar för väntande mödrar, liksom i England.105
Nytt i utredningen var begreppet barnavårdscentral. Termen myntades av
Adolf Lichtenstein, en av de barnläkare som stod bakom betänkandet, och kom
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hädanefter att bli den som användes av Axel Höjer och andra i propagandan för
en utbyggd spädbarnsövervakning.106
Barnläkarnas betänkande fick inget snabbt genomslag. Däremot fick det stor
betydelse på längre sikt genom att nypubliceras i det betänkande om mödraoch barnavård (SOU 1935:19), vars förslag om mödra- och barnavårdens utbyggnad kom att bilda grunden för 1937 års lag om förebyggande mödra- och
barnavård, med några smärre förändringar från Befolkningskommissionens
sida.107
Axel Höjer bidrog också på sikt till den nya lagen genom det kapitel om
”Mjölkdroppar och barnavårdscentraler” som han skrev i det statliga betänkandet om moderskapskydd 1929.108 Samma år skrev han tillsammans med Einar
Sjövall boken Medicinsk medborgarkunskap, där han åter passade på att konstatera
att ”en fortgående hälsovårdande övervakning av hela barnaåldern” redan bildade grundstommen i ” de hälsovårdsdepartement, som efter världskriget uppstått i de flesta länder”, medan motsvarande ”hygieniska omsyn om det uppväxande släktet” i Sverige fortfarande var på ett mycket tidigt utvecklingsstadium. Via barnavårdscentraler lika de i Solna, men med ökat statligt stöd, och en
utbyggd skolhälsovård skulle Sverige kunna närma sig de förhållanden som
rådde i andra länder.109 Boken utkom i flera upplagor och vände sig, i första
hand, till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.110 Redan året innan, 1928,
hade Höjer också propagerat för barnavårdscentraler, kompletterade med byråer för sexuell upplysning, på Socialdemokraternas trettonde partikongress.111
Från och med 1937, då barnavårdscentralerna fick statligt stöd genom den
nya lagen, kom Axel Höjer också att övervaka deras nationella institutionalisering som generaldirektör för Medicinalstyrelsen.

Föreningslivet och den utvidgade familjearenan
I sin jämförelse av barnavårdsbyrån och mjölkdroppen i Solna konstaterar
Gena Weiner att medan de viktigaste männen i respektive sammanhang, G. H.
von Koch och Axel Höjer, gick vidare mot karriärer inom statsväsendet fortsat106
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te de mest centrala kvinnorna, Tyra Lundholm och Jenny Bokström, att arbeta
lokalt. De blev aldrig ens kommunanställda utan fortsatte på förtroendeuppdrag.112
Motsvarande fenomen kan observeras när Axel Höjers publika roll inom
barnavårdsarbetet jämförs med Signes. Även om reformerna av barnhälsovården redan från början var ett gemensamt projekt fick Axel, som läkare, redan på
det lokala planet i Solna en mer publik roll. Bevarad brevväxling visar att Signe
bidrog med en stor del av reformarbetet, men Axel blev den som utåt fick företräda deras verksamhet. Detta märks även i historieskrivningen: till och med
Gena Weiners skildring av mjölkdroppens utveckling bortser helt från Signes
roll i sammanhanget, trots sitt tydliga genusperspektiv.
Reformerna av mjölkdroppen blev den del av Solnaprojektet som på sikt
fick störst genomslag, men mjölkdroppens spädbarnsmottagningar var ingen
heltidssyssla, varken för Axel eller Signe Höjer. Axels övriga tid gick främst åt
till andra professionella uppdrag, även om han anslöt sig till nykterhetsrörelsen
och i mån av tid engagerade sig i barnavårdsbyrån och lokalavdelningen av
Arbetarnas Bildningsförbund.113 För Signes del gick mycket tid åt till att hjälpa
Axel på olika sätt: förutom på mjölkdroppen assisterade hon honom på hans
privatmottagning, skrev verksamhetsberättelser för skolläkarverksamheten och
kom så småningom att biträda honom i hans forskning.114 I brist på verklig
professionell förankring försökte hon emellertid också att etablera sig på andra
sätt. Till exempel fortsatte hon att sporadiskt publicera sig som fri skribent.115
Framför allt kom hon dock att engagera sig i politik och folkbildning. I dessa
nya roller, som snarast kan definieras som rörelseintellektuella, kunde hon börja
bygga upp nya plattformar för sitt engagemang.
Fastän de båda åtminstone sedan vistelsen i Paris hyst ett engagemang för
socialismen var det inte förrän i Solna som de organiserade sig partipolitiskt.
Båda två gick med i Socialdemokratiska Arbetarepartiet, och Signe kom även att
gå med i den nystartade socialdemokratiska kvinnoklubben i Solna. Klubben,
uppbyggd av en grupp fattiga men entusiastiska kvinnor som enligt Signe
snabbt blev hennes vänner, höll vartannat möte i Hagalunds Folkets hus, vartannat i Huvudsta.116
Kvinnoklubben var en av många som startades vid denna tid. När de svenska rösträttsaktivisterna fått igenom sina krav splittrades kvinnorörelsen i Sverige, liksom i många andra västerländska demokratier, upp i olika delar efter partitillhörighet. Engagemanget i de nya kvinnoförbunden kan ses som en strategi
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för att bakvägen ta sig in i rikspolitiken. S-kvinnorna kämpade för konkreta
reformer inom systemet som höll på att byggas upp, och riktade särskilt in sig
på vad som definierades som moderskapspolitiska frågor.117 De stadgar som
antogs 1920 fastslog att kvinnoförbundets ändamål var:
att på grundval av Socialdemokratiska partiets program organisera och inom
sig samla socialdemokratiska kvinnoorganisationer, bedriva socialistiskt och
fackligt upplysningsarbete bland arbetareklassens kvinnor, intressera kvinnorna för allmänt kunskapssökande och att de samhälleliga spörsmålet allvarligt beaktas inom bildningsverksamheten, så att duglighet förvärvas till de
uppgifter, som påvila dem i arbetareklassens frigörelsekamp; samt att bevaka
och arbeta för sådana sociala och politiska frågors lösning, som särskilt beröra kvinnornas, mödrarnas, barnens och hemmens intressen.118

Inriktningen på vad som definierades som mödrarnas intressen bidrog till att
rådande, komplementära genusmönster sällan ifrågasattes på något genomgripande sätt i den tidiga socialdemokratiska kvinnorörelsen, även om den under
mellankrigstiden kom att präglas av vissa motsättningar mellan de som ville
stödja husmödrarna och de som ville fokusera på kvinnors rätt till arbete och
politiskt inflytande. Signe Höjers sätt att i ett föredrag från Solnatiden rikta in
sig på att uppvärdera kvinnliga arbetsuppgifter och göra det praktiskt och ekonomiskt möjligt för kvinnor att stanna hemma med sina barn, utan att för den
delen stänga dörren för gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete, kan här ses som
en jämkande medelväg.119
Samtidigt var S-kvinnorna ofta tidigt ute med olika initiativ, även av politiskt
kontroversiell natur. Många av de social- och familjepolitiska reformer som
under åren lanserats i den socialdemokratiska rikspolitiken har haft sitt ursprung inom kvinnoförbundet.120 Klubbar som den i Solna kunde i sin tur pressa på riksförbundet. Till exempel var det just kvinnoklubben i Solna som vid
Socialdemokratiska kvinnoförbundets första kongress sommaren 1924 motionerade om att kvinnoklubbarna i riket borde fås att ”verka för utbredande av
kännedom om principerna för en förnuftig barnalstring”.121 Signe, som vid denna tid var nymalthusianskt influerad, betraktade sig själv som drivande i denna
process, vilket också bekräftas av kongressprotokollen.122 Höjer deltog i kon-
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gressen som ombud för Solna. Efter ett anförande av Knut Wicksell om befolkningsfrågan och vikten av födelsekontroll, togs Solnamotionen upp till
diskussion och Signe Höjer påpekade att den borde intressera kvinnorna eftersom den hörde samman med andra sociala frågor. ”Det är”, konstaterade hon,
”inte för mycket begärt att de barn som sättas till världen skola vara välkomna.”123 Kongressen enades snart i ett enhälligt beslut om att en ”saklig upplysningsverksamhet” om reglerad barnalstring skulle sättas igång runtom i landet,
kompletterad med sexualhygienisk undervisning i skolorna.124
Till skillnad från arbetarkommunen gav kvinnoklubben också stöd till Höjers när de reformerade mjölkdroppens verksamhet.125 Socialdemokratiska kvinnoklubben tog också initiativ till flera studiecirklar i Hagalund, flera med syftet
att skola in kvinnorna i politikerrollen genom kurser i exempelvis talarkonst och
kommunalkunskap, och bjöd också in kända talare för att hålla föredrag i aktuella ämnen. Kvinnoklubben lade särskild energi på att styra traktens unga flickor i lämplig riktning. 1921 bildade klubben en särskild tonårsklubb, som organiserade ett hundratal flickor från grannskapet i aktiviteter som teater, sång, sömnad, pappslöjd, hattmakeri och engelska. Även fotboll bedömdes som en lämplig aktivitet. Signe höll själv kurser i folkdans. Verksamheten blev snabbt så
populär att det lokala SSU kände sig åsidosatt.126
På initiativ av den socialdemokratiska kvinnoklubben bildades också en Solnaavdelning av ABF, arbetarnas bildningsförbund, för att driva cirklar i frågor
som väckts av kvinnoklubben. Paret Höjer engagerade sig livligt i denna verksamhet, och Signe var även ordförande för avdelningen 1924–25.127 Axel Höjer
var en tid vice ordförande och ledde dessutom diskussionsövningar och en
studiecirkel i kammarmusik, medan Signe Höjer ledde cirklar i engelska, grammatik och litteratur.128
Som relativt välutbildad medelklasskvinna, och därtill läkarhustru, fick Signe
en speciell position inom kvinnoklubben och ABF. Det gjorde att hon ibland
mötte motstånd, men klasstillhörigheten erbjöd också många fördelar. Det
handlade om självförtroende, organisationsförmåga och kunskap. Men det
handlade också, och inte minst, om tid. Höjers skaffade ganska snart två hembiträden och fortsatte att ha det så länge barnen var små. Samarbetet med hem1951 (Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund & Tiden, 1951). Jfr SSKF kongressprotokoll 1924, s. 21.
123 SSKF kongressprotokoll 1924, s. 5, 20–21, cit. 21
124 SSKF kongressprotokoll 1924, s. 21–22, cit. s. 22. Höjer uppmanade även andra kvinnoklubbar
att följa Solnas exempel med studiecirklar för barn och ungdomar, ibid., s. 31.
125 Höjer, En läkares väg, s. 83–84; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 149.
126 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 115–116, 147–149, 178; brev från Signe Höjer till Louise Dahl 15
jan, 3 feb och 14 okt 1921, samt odaterat brev (hösten 1921) från Axel Höjer till Louise Dahl, alla
i SAHA, 3b vol. 17.
127 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 178–185; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 351–352. Om
ABF:s bildningsideal, se Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 117–119.
128 Även Axels syster Gerda Höjer undervisade i engelska. Arbetarnes Bildningsförbunds Solnaavdelnings Verksamhetsberättelse m.m. för året 1922–1923 (Stockholms: Boktryckerivara, 1923), s. 5–7.
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biträdena gick inte alltid smärtfritt, men gav henne trots allt helt andra möjligheter än traktens arbetarkvinnor att engagera sig i föreningslivet.129
Genom ett större arv fick Höjers också möjlighet att bidra med lokaler till
ABF. Den stora villa de byggde åt sig själva i Vasalund 1921 kom att rymma
såväl läkarpraktik som forskningslaboratorium, ett bibliotek för medlemmarna i
ABF, studiecirklar, musikaftnar, familjeumgänge och representation. Härigenom utvidgades rummet för det sociala äktenskapet på ett mycket konkret sätt
till att inrymma betydligt mer än kärnfamiljens aktiviteter.130

Arbetsfördelning och familjebildning
Signe, som tidigare räknat med att försörja sig som självständig yrkeskvinna,
hamnade i och med äktenskapet med Axel Höjer i en mer komplicerad situation. Detta ledde till att hon i vissa avseenden kom att omvärdera sin feministiska position. Redan strax efter deras förlovning, julen 1919, skrev hon i ett
brev till Axel att hon funderat över svåruppnåeliga dygder som ödmjukhet och
självförgätelse, att hon tänkt på alla kvinnor som likt hennes egen mamma jobbar och sliter i tysthet utan att märkas och att hon, genom kärleken till Axel,
börjat inse att det ligger något gott och rentav eftersträvansvärt i denna typ av
uppoffring.131
Samtidigt kunde hon ironisera över gester från närstående som tycktes antyda att hennes förlovning i ett skulle transformera henne till en intellektuellt
ointresserad hemmafru. Hon påpekade till exempel syrligt att hon fått så mycket husgeråd i julklapp att man kunde tro att folk känt till förlovningen ett år i
förväg. ”Ja, här skall bli huslighet. Alla hade bums upphört att ge mig en enda
bok.”132
Under våren före bröllopet och flytten till Hagalund uttryckte Signe trots allt
en viss oro och tvekan inför äktenskapet och den traditionella kvinnoroll det
hotade att föra in henne i. Axel försökte gjuta olja på vågorna genom att tolka
hennes drömmar om utlandsresor som symboler för ”din gamla syn på din
framtid om fri och obunden verksamhet – i stället för den som nu väntar dej,
arbete bundet av hänsyn till make och barn. Men, kära, fast moderskapet ej ses
på ännu som det borde göras, offer kommer det alltid att bli. Rikare skall du bli
genom offret.” Han intygade att hans kvinna inte skulle behöva känna någon
konflikt mellan ”självhävdelsen och släktkravet”: hon borde klara av både arbe129

Se Höjer, Vägen till Hagalund; Höjer, Mellan två världskrig, s. 98; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 353. Om samarbetssvårigheter med hembiträden, se diverse brev i SAHA, 3b vol. 5;
SAHA, 3b vol. 6; SAHA, 3b vol. 8; SAHA, 3b vol. 17.
130 Höjer, Vägen till Hagalund, 105, 166–169, 180; ABF Verksamhetsberättelse 1922–1923, s. 6, 9–10.
Se även diverse brev till Louise Dahl i SAHA, 3b vol. 17. ABF använde sig även av skolsalar och
gymnastiklokaler, se ABF Verksamhetsberättelse 1922–1923, s. 6.
131 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 23 dec 1919, SAHA, 3b vol. 4.
132 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 25 dec 1919, SAHA, 3b vol. 5.
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te och barnafostran, och om barnen tidvis skulle kräva mer än hon tänkt sig var
det inget verkligt problem.133
Barnafödandets och barnavårdens centrala roller i det Signe och Axel Höjer
uppfattade som sina professionella uppgifter hjälpte ofrånkomligen till att definiera ramarna för de mer privata sidorna av det gemensamma livsprojektet. I
linje med sina målsättningar för samhället i stort satte de här som mål att bilda
en egen familj, förebildligt om än inte överdrivet stor. Parallellt med konstruktionen av en samhällelig barnavård sysselsatte sig således Axel och i synnerhet
Signe Höjer med att göra familj på ett mer konkret sätt. Mellan 1921 och 1925
föddes fyra barn, tre pojkar och en flicka, i rask takt. I mars 1921 föddes äldste
sonen Nils-Tomas på matbordet hemma i Hagalund. Hemförlossningen var
tänkt som ett sätt att solidarisera sig med kvinnorna i Hagalund, men komplikationer i samband med förlossningen gjorde att Signe i fortsättningen utnyttjade
sina möjligheter att föda under bekvämare förhållanden. Julen 1922 föddes
andre sonen Jon med hjälp av en ”utomordentlig” barnmorska och tre år senare
föddes tvillingarna Boel och Björn på BB.134
Axel Höjer hade många åsikter om barnens vård. Stödd på sin auktoritet
som läkare gav han bestämda råd om amning och sömnvanor och senare om
mat, vitaminer, sol och kalla bad.135 Men barnen blev Signes huvudansvar, och
kom framför allt att transformera hennes tillvaro. Ansvaret för barnen skapade
ytterligare begränsningar för hennes professionella karriär. Dessa begränsningar
var förvisso relativa. Som sagt hade paret Höjer till skillnad från de familjer som
omgav dem i Hagalund råd att anlita hemhjälp. Under barnens uppväxttid paraderade en rad hembiträden förbi – i regel handlade det om en barnsköterska
och en kokerska.136 Bevarade brev visar emellertid att både Signe och Axel Höjer ofta hade svårt att samarbeta med sina hembiträden, och hade svårt att hitta
unga kvinnor som ville anpassa sig till parets ideal i fråga om skötsamt leverne,
effektivitet och punktlighet.137 Dessutom föreställde sig paret Höjer att deras
privilegierade situation medförde en plikt att arbeta hårdare än andra människor. De tycks ha sett det som så att ekonomiska och sociala fördelar tillsammans med deras särskilda expertis placerade dem i ett slags avantgardeposition,
som gjorde det både möjligt och nödvändigt att arbeta hårdare för arbetarklassens intressen än arbetarna själva gjorde. Redan från början tycks de ha räknat
med att få arbeta på gränsen till sin egen förmåga.138 Ingen av dem orkade i
längden med den extrema arbetsbörda de lade på sig själva. Redan efter ett par,
tre år trappade Axel Höjer ned sin läkarverksamhet i Solna för att i stället satsa
133

Brev från Axel Höjer till Signe Dahl söndag kväll (25 jan 1920), SAHA, 3b vol. 5.
Höjer, Vägen till Hagalund, s. 162–170; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 347–349.
135 Se till exempel brev från Signe Höjer till Louise Dahl 9 maj och 4 nov 1921 i SAHA, 3b vol.
17; samt flera brev från Axel till Signe Höjer våren 1926, SAHA, 3b vol. 5; SAHA, 3b vol. 7.
136 Se t. ex. Höjer, Vägen till Hagalund, s. 118; Höjer, Mellan två världskrig, s. 98; brev från Signe
Höjer till Louise Dahl 4 nov 1921 i SAHA, 3b vol. 17.
137 Se diverse brev i SAHA, 3b vol. 5; SAHA, 3b vol. 6; SAHA, 3b vol. 8; SAHA, 3b vol. 17.
138 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 22 jan 1920, SAHA, 3b vol. 5.
134
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Genom ett större arv kunde paret Höjer bygga en villa i Vasalund intill Hagalund, stor nog att
rymma såväl laboratorium som ett halvt offentligt bibliotek.

på en akademisk karriär. Signe för sin del åkte redan försommaren 1921 till ett
pensionat i Tullinge för att återställa sin hälsa. Kombinationen av arbete, ideellt
engagemang och barnafödande hade då lett till den första i en rad en rad episoder av ohälsa. Ohälsan tolkades oftast i termer av hjärtbesvär, fast läkarna aldrig
kunde hitta något fysiologiskt fel på hennes hjärta.139
Trots att Signe Höjer bevisligen arbetade mycket hårt under åren i Solna låg
försörjningsbördan på Axel, och så blev det i än högre grad när de fick barn.
Medan Axel tog på sig familjeförsörjarrollen, fick Signe i sitt professionella liv
fungera mer som hjälpreda. Visst fick hon nytta av sina utbildningar som sjuksköterska och socialarbetare, men någon riktig tjänst lyckades hon aldrig få, och
ersättningen för de externa uppdrag hon tog hade knappast varit tillräcklig för
att klara sig på egen hand.140
Fastän Axel uppmuntrat Signe till yrkesarbete även efter giftermålet låg den
faktiska utvecklingen ungefär i linje med hans mer långsiktiga planer. Detta
framgår redan av ett brev från Sandviken i februari 1920:

139

Se brev från Axel Höjer till Louise Dahl 1 juni 1921 och brev från Signe Höjer till Louise Dahl
7 juni 1921, SAHA, 3b vol. 17; brev från Signe till Axel Höjer odaterat, troligen juni 1921 i
SAHA, 3b vol. 5; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 164. Jfr senare brev från Signe till Axel Höjer, 20
okt, 1 och 13 nov 1945, SAHA, 3b vol. 4.
140 Mycket av det arbete Signe gjorde var också i Axels namn. Se ex. Höjer, ”Om orsakerna till
förbättringen av Solnabarnens hälsotillstånd”, s. 18; odaterat brev från Signe Höjer till Louise
Dahl våren 1922, SAHA, 3b vol. 17; brev från Axel Höjer till Signe Höjer måndag em (feb 1924),
SAHA, 3b vol. 4.
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[V]isst lägges inskränkning på frihet av arbetsfält – visst ligger där mycket av
offer i dina ord: ”mitt liv är ditt”. Men djupare sett – och om vi se bort från
den samhällsordning, som lagt sina ekonomiska förhållanden tillrätta efter
mannen som familjens husbonde, och vilken ordning nu för fulla segel går
under i det allmänna medvetandet – se på giftermålsbalken! – så tror jag, att
även för kvinnan villkoret att bäst kunna hjälpa andra med sitt arbete – ty
med arbete menar jag livsverk, ej något mekaniskt – nästan så mycket som
för mannen är, att hon i ett lyckligt äktenskap utvecklar hela sin personlighet.
Vi äro ej ännu komna därhän, att den som gör ett godt verk, får vad han behöver av staten – kanske kommer i vår familj förvärvsarbetet att ligga – ytligt
sett – på mig, medan du i hemmet och samhället gör arbete, som, då det ej
direkt betalas, av dumma människor kanske anses mindervärdigt. Men, som
sagt, den uppfattningen är ju på retur, och så mycket känner du mig väl, att
du vet min strävan skall bli att så ordna vårt förhållande, som om vi levde
några hundra år härefter, eller tusen, då penningfrågan kunnat elimineras ur
makarnas förhållande, och då hustrun, givande sig först åt sina egna barn, efter
detta är naturens arbetsfördelning, sedan tager sin del av samhällsarbetet,
men anser som en fördel, att om hon får den del, där hennes samhällsmoderlighet får taga sig uttryck.141

Axel Höjer såg alltså inte nödvändigtvis en arbetsfördelning med kvinnan i
hemmet som ett sätt att hålla fast vid gamla stereotypa familjemönster. Åtminstone inte för honom och Signe, som antogs höra till de få klarsynta som kunde
blicka fram mot en sant socialistisk framtid. Den arbetsfördelning som skulle
ske inom äktenskapet var enligt Axel given av naturen: att mannen tog på sig
det utåtriktade arbetet, kvinnan arbetet i hemmet var inte fel i sig. Att just den
typ av arbete som faller på mannen råkade vara avlönat, medan hemarbetet inte
var det, var olyckligt, men berodde på att samhället befann sig i en så tidig fas
av utvecklingen att den ekonomiska ersättningen ännu bestämde värdet på
arbetet. Så, menade han, skulle det inte behöva vara i framtiden: när pengarna
slutat ha betydelse skulle också de kvinnliga arbetsuppgifterna värderas lika
högt som de manliga.
Det socialistiska samhället, där var och en skulle arbeta efter förmåga och få
betalt efter behov, var i Axel Höjers ögon en framtida möjlighet. En mycket
annorlunda uppdelning av arbetsuppgifterna än den traditionella såg han dock
inte ens som värd att sträva efter. Blev det tid över för annat utöver hemmet
och barnen hade Axel Höjer alls inget emot att gifta kvinnor yrkesarbetade,
men för samhällets bästa var det mest lämpliga att de då koncentrerade sig på
de samhällsmoderliga uppgifter som han ansåg dem passa bäst för.142 Vården av
de egna barnen kunde på så sätt, via moderskapet, länkas ihop med den samhälleliga barnavården och barnhälsovården i ett större socialt projekt.

141
142

Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 5 feb 1920, SAHA, 3b vol. 5.
Detta var ett ganska vanligt sätt att se på socialismens mål, se Hirdman, Vi bygger landet, s. 66.
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1:4
Det medicinska medborgarskapet

Jag har redan i de föregående kapitlen påvisat att paret Höjers arbete för en mer
effektiv och organiserad barnhälsovård motiverades av en stark oro för befolkningens fortlevnad. I detta kapitel kommer jag att se närmre på den oro som
bottnade i föreställningar om ”släktets” framtid. Därigenom kommer jag också
att undersöka vilket ansvar för befolkningens reproduktion och hälsa paret
Höjer under 1920-talet ville lägga på staten och vilket ansvar de ville lägga på
olika individer eller grupper av individer.

Folket, hälsan och befolkningen
Kris i befolkningsfrågan innebar knappast startskottet för den svenska befolkningsdiskussionen.1 I själva verket hade den svenska befolkningen problematiserats under lång tid innan Alva och Gunnar Myrdal släppte sin debattbok
1934. Åtminstone sedan ett par decennier innan sekelskiftet hade fruktan för
folklig degeneration i den allmänna debatten varvats med oro för allt ifrån hotande överbefolkning till avfolkning och nativitetskris. Rasbiologin, fast etablerad i Sverige genom inrättandet av Statens rasbiologiska institut i Uppsala i
början av 1920-talet, och eugeniken, dess praktiska tillämpning, grundade sig
också i ett starkt intresse för befolkningen och dess egenskaper.2
Av 1920-talets och det tidiga 30-talets debattörer var den övervägande delen
politiskt konservativa. Men även socialister som Axel Höjer och Frida Stéenhoff uttalade sig kring vikten att stärka Sveriges befolkning, både kvalitativt och
kvantitativt, med hjälp av eugeniska, men främst sociala åtgärder.3
1

Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Stockholm: Bonnier, 1934).
Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 140–142. För en kortfattad historik över svensk eugenik, se Gunnar Broberg och Mattias Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, i Eugenics and the Welfare
State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland, red. Gunnar Broberg och Nils
Roll-Hansen (East Lansing: Michigan State University Press, 1996), s. 77–150.
3 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 7–8, 17; Tydén, Från politik till praktik, s. 149–155. Tydén
nämner här Axel Höjer, ”Hygieniska synpunkter på barnantalets reglering”, Tiden, vol. 21 (1928),
s. 15–24. Se även Axel Höjer, ”Den s. k. preventivlagens otidsenlighet”, Tiden, vol. 20 (1927), s.
79–84; Axel Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, i Tidens läkarbok (Stockholm: 1926), s. 290–373;
2
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Folkhälsan framträdde i Axel Höjers texter från denna tid både som mål i sig
och som förutsättning för att stärka den svenska befolkningen. Sociala förbättningar betraktades av Höjer som den viktigaste nyckeln till en förbättrad folkhälsa och därmed också en starkare befolkning. Som jag redan visat sågs hälsovården som ett centralt moment i hans och Signes sociala projekt, och barnhälsovården som en strategisk plats för att inleda reformer.
Paret Höjers sociala projekt präglades av en liberal styrningsrationalitet i den
meningen att individerna förutsattes kunna fostras till att själva välja det som
var bäst för samhället i det långa loppet. Inledningsvis, antog de, måste dock
individernas vilja styras i rätt riktning. I Höjers ögon måste människor lockas
bort från den växande individualismen för att i stället anamma en etik som såg
till kollektivets bästa.4
Onekligen fanns här starka kopplingar till sekelskiftets socialhygieniska projekt. Den unge Axel Höjer använde sig också gärna av begrepp som anknöt till
den klassiska socialhygienen – mindervärdighet, levande ”material”, inspektion,
övervakning – och talade också om sig själv som socialhygieniker.5 Även Signe
talade gärna om socialhygien under denna tid.6 Men det fanns också många
inslag i deras tänkande som pekade vidare mot en nyare tids socialmedicinska
paradigm.7 Samhället tilldelades ett ökat ansvar för den förebyggande hälsovården men också för sådant som bostadspolitik, moderskapsförmåner och allmän
fördelningspolitik. Paret Höjers definition av hälsovårdande faktorer sträckte
sig långt utanför den institutionaliserade hälso- och sjukvårdens gränser, vilket
pekar på att de slöt sig till ett brett hygienbegrepp. Under 1920-talets lopp blev i
synnerhet Axel alltmer intresserad av den yttre miljöns påverkan på människors
hälsa och särskilt av effekterna av människors näringsintag och bostädernas
utformning.8 Samtidigt var han noga med att understryka de många sambanden
mellan hälsa och privatekonomi, som han menade blev allt starkare i takt med
ökad urbanisering. Aldrig så noggranna hälsovårdsreglementen var inte nog om
människor inte gavs medel och möjlighet att följa dem, något som krävde väsentliga insatser från samhällets sida:
”Några moderna synpunkter på könsfrågan. Föredrag i Solna föreläsningsförening 23/3 1921”
(av Axel Höjer, manuskript), SAHA, 2a vol. 2.
4 A. Höjer, ”Några moderna synpunkter på könsfrågan”, SAHA, 2a vol. 2; A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bilaga A1.
5 Se ex. Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, s. 303–304; Höjer, ”Den s. k. preventivlagens otidsenlighet”, s. 83–84; A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III 1920, bil. IV; Höjer, ”Något om
engelsk barna- och modersvård”, s. 30; Höjer, Fries, Hulting, Lichtenstein och Stéenhoff, ”Betänkande rörande övervakning av späda barn”, s. 570–582. Om sig själv som socialhygieniker
talade han så sent som 1935, se Axel Höjer, Sven Tunberg, Gunnar Myrdal, Georg Andrén, Nils
von Hofsten, Sven Wicksell, Gustaf Åkerman och Arvid Runestam, Debatt i befolkningsfrågan
(Stockholm: 1935), s. 34.
6 ”Föredrag av Signe Höjer om förbud av alkohol” (tidigt 20-tal), SAHA, 2b vol. 1; S. Höjer,
”Synpunkter på kvinnliga studiecirklar”, SAHA, 2b vol. 5.
7 Jfr Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 169.
8 Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 55–88. Se avskrift av brev/intyg från Einar
Sjövall om vilka kapitel i Medicinsk medborgarkunskap som författats av Höjer i SAHA, 2a vol. 2.
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Sedan vi lärt känna hälsans förutsättningar, kunna vi direkt verka för att var
och en av dem förefinnes för alla: förbättra bostäder, mjölktillgång, upplysningen om spädbamsvård etc. etc. I själva verket går folkhygienens strävanden i första rummet ut härpå. Men var vi gå fram, stöta vi snart på det ekonomiska momentet. Ingenting fås för intet. Ger samhället något gratis, betyder det, att det sker med allas medverkan. Skall sålunda svenska folkets hälsa
ytterligare förbättras, finnes ur ekonomisk synpunkt endast dessa två möjligheter. Antingen skall folkets möjligheter att skaffa sig hälsans olika betingelser ökas, alltså dess ekonomi förbättras, eller skola dessa hälsans förutsättningar av samhället tillhandahållas för lägre pris. Utvecklingen är för närvarande inne på båda dessa banor.9

Att denna syn på ekonomins betydelse för hälsan delades av Signe framgår dels
av bevarande föredragsmanus, dels av de statistiska jämförelser mellan Hagalund, Huvudsta och Råsunda som hon och Axel gjorde redan 1922, för att påvisa klasskillnadernas stora betydelse för barns hälsotillstånd i Solna socken. De
påpekade här att de mer välsituerades barn var mer motståndskraftiga än de
fattiga på grund av av bland annat ”bättre föda, kläder och bostäder, större
upplysning i barnavårdsfrågor och möjlighet att av sakkunniga köpa den kunskap härutinnan, som kan brista, större möjlighet att i tid söka sakkunnig läkarehjälp, tillfälle till vistelse på landet under sommaren.” För att den nödvändiga
expertisen skulle komma alla barn till godo hoppades Signe och Axel Höjer att
”hela den profylaktiska barnavården, evad det gäller barnens kropp eller själ”
inom en nära framtid skulle kunna läggas i händerna på en myndighet med
ansvar för alla barnavårdsfrågor.10
Barnets, moderns, familjens och folkets hälsa hörde så tätt ihop att det i
praktiken knappast var möjligt att hålla isär individualhygienen och socialhygienen, påpekade Axel Höjer. Att fattiga människor inte skulle skaffa för många
barn framhölls som en förutsättning för individernas och samhällets hälsa. När
barnaskaran överskred ett visst antal blev socialekonomiska faktorer socialhygieniska: barnens hälsa blev lidande av trångboddhet och brist på mat, och mödrarna slets ut av täta graviditeter. Höjer lyfte fram två möjliga vägar att lösa
dessa hälsorelaterade befolkningsproblem: en som lade mer ansvar på enskilda
människor, och en annan, mer utpräglat biopolitisk. Den ena lösningen gick ut
på att ge fattiga människor praktiska möjligheter till barnbegränsning och att
lära dem att rätta antalet barn efter inkomsten. Den andra lösningen, som Axel
Höjer bedömde som ännu oprövad i Sverige, var att samhället gav föräldrarna
ett tillräckligt stort understöd för varje barn, så att det inte skulle belasta familjen ytterligare ekonomiskt.11

9

Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 190–192, cit. s. 191–192.
Höjer, ”Om orsakerna till förbättringen av Solnabarnens hälsotillstånd”, cit. s. 20. Att det i
själva verket var Signe som sammanställde statistik och årsberättelser framgår av ett odaterat brev
från henne till Louise Dahl våren 1922, SAHA, 3b vol. 17.
11 Frankrike och Tyskland framhölls här som länder som infört understödslösningar i större skala.
Höjer, ”Hygieniska synpunkter på barnantalets reglering”, s. 17–18.
10
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Resonemangen kring hälsans ekonomiska förutsättningar kan ses som starkt
kopplade till hur Höjers som socialdemokrater avlägsnade sig från den klassiska
liberalismens syn på samhället som främst en garant för lika konstitutionella
rättigheter, för att i stället understryka samhällets plikt att erbjuda människor så
lika förutsättningar som möjligt.12 Denna syn på samhällets ansvar bör också
kopplas till paret Höjers tro på institutioner som kunde samla många olika sociala funktioner på ett ställe – helst drivna med offentliga medel.13
Men det faktum att Höjers ställde hårdare krav på samhället innebar knappast att de samtidigt minskade sina krav på de enskilda samhällsmedborgarna.
Det socialdemokratiska tänkandet präglades under mellankrigstiden av ett
grundantagande om samhällssolidaritet: att samhället var en organism som hölls
samman av individernas gemensamma intressen, och att det allmännas intressen
därmed kunde sättas före individens. ”Allmänintresset” (som underförstått
krävde att egenintresset tuktades) var ett annat ofta använt uttryck inom folkhemsideologin.14 Paret Höjer talade sällan om samhället som just en organism,
men räknade inte desto mindre med att samhälleliga insatser krävde solidarisk
medverkan av medborgarna. Och som jag ska visa räknade de snarast med att
ett ökat samhällsansvar gjorde det möjligt att ställa större krav på att individerna
skulle underordna sig kollektivets bästa – som i de flesta, men inte alla, fall också antogs vara deras eget bästa.

Humanitetens religion och släktets framtid
Tankarna om samhällssolidaritet hämtade också stöd i Axel Höjers övertygelse
om behovet av en ny, ”humanitetens” religion, som satte släktets framtid i fokus. Som jag tidigare nämnt gick Axel Höjer sommaren 1919 igenom något av
en religiös kris. Höjer var starkt bunden till sin familj, till sina många syskon
och särskilt till sin mor, som var en varmt troende medlem av Svenska kyrkan.
Samtidigt hade hans medicinska utbildning lett till en stark tro på naturvetenskaplig bevisföring och rationella lösningar. För att kunna förena dessa motstri12

Jfr Jenny Anderssons och Urban Lundbergs bidrag i Den självstyrande medborgaren? Ny historia om
rättvisa, demokrati och välfärd, red. Christina Florin, Elisabeth Elgán och Gro Hagemann (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007).
13 Jfr de community centre-ideer, mer medborgarstyrda än settlements, som blev populära på
1930-talet, förespråkade av bl.a. Alva Myrdal, Gregor Paulsson och Uno Åhrén. Ekström von
Essen, Folkhemmets kommun, s. 158.
14 Det kollektiviserade individbegreppet var dock inte exklusivt för socialdemokraterna. Det
delades med t.ex. socialliberalerna inom CSA, även om det enligt Ulla Ekström von Essen bara
var socialdemokraterna som använde uttrycket samhällssolidaritet. Se Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 135–143. Jfr Ingemar Hedenius tankar om den svenska välfärdsstatens ideal
som en allmänt omfattad och konsekvent tillämpad nyttomoral. Ingemar Hedenius, Liv och nytta
(Stockholm: Bonnier, 1961), s. 11–24. Om socialdemokratiska idéer om samhällssolidaritet (i
motsats till ex. klassolidaritet) se även Gøsta Esping-Andersen, ”The Making of a Social Democratic Welfare State”, i Creating Social Democracy: A Century of the Social Democratic Labor Party in Sweden, red. Klaus Misgeld, Karl Molin och Klas Åmark (University Park: The Pennsylvania State
University Press, 1988), s. 35–66.
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diga passioner började han mejsla ut en egen världsbild, där spiritualitet och
rationalitet kunde förenas. I ett brev till föräldrarna skrev han om behovet av en
”dogmfri kärlekens religion” som kunde ”föra människorna ut ur tidens förvirring”.15 En knapp månad senare, samma vecka som han träffat Signe Dahl,
hävdade han att det arbete som krävdes nu, då kriget var på väg att ta slut, var
att ändra människornas sinnen. Detta arbete behövde stöd av en ny ”humanitetens religion”, som kunde förena kristen etik med socialism och vetenskaplig
kunskap:
…en religion, som tar upp ur kristendomen, socialismen också, de gudomliga
tankarna, men anpassar formen efter vårt vetandes ståndpunkt … som skall
bli hela världens religion, förnyande offerkänslan, ansvarskänslan, grundande
moralen på det, att vi alla människor är bärare av framtiden.16

Det verkar närmast som om Axel Höjer själv tyckte sig ha uppfunnit hela konceptet, men olika varianter av kärleks- eller humanitetsreligioner var i själva
verket vanliga under 1900-talets första decennier. Efter första världskriget letade många människor, desillusionerade av både kristendomen och vetenskapen,
efter nya livsåskådningar, och många hamnade i en ofta ganska vagt artikulerad
”livstro”.17 Till skillnad från många andra i samma situation behöll dock Axel
Höjer en okuvlig tro på vetenskapligt framåtskridande.
Av stor betydelse för Axel Höjer vid denna tidpunkt var mötet, i Paris, med
teologen och religionshistorikern Gillis Wetter, som specialiserat sig på den
antika medelhavsvärldens religioner, inklusive den tidiga kristendomen.18 Deras
samtal inspirerades av Wetters möte med den franske historikern Alfred Loisy,
som liksom Wetter arbetade med att tolka bibeltexter utifrån deras historiska
kontext. Loisy hade varit katolsk präst, men hade exkommunicerats för att han
satt historisk bevisföring före dogma. Sommaren 1919 hade han nyss publicerat
ett häfte med titeln La Paix des Nations et la Religion de l’Avenir, där han hävdade

15

Brev från Axel Höjer till föräldrarna 2 juni 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 233.
16 Brev från Axel Höjer till föräldrarna 27 juni 1919, återgivet i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 237.
17 Inga Sanner, Den segrande Eros: Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre (Nora:
Nya Doxa, 2003), s. 74, 144–164.
18 Jfr även kap 1:1. Gillis Wetter dök upp i Paris någon vecka innan Signe Dahl. Brev från Axel
Höjer till föräldrarna 15 och 27 juni 1919, återgivna i Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 234–
238; brev från Axel Höjer till Signe Dahl 5 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4. Jfr Gillis P:son Wetter, Det
romerska världsväldets religioner vid början av vår tideräkning: Hellenism, senjudendom, urkristendom (Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag, 1918), Gillis P:son Wetter, Tro och vetande: Ett försök till
problemets klarläggande (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1915) och den något senare Gillis P:son
Wetter, Kristendomen och hellenismen: Spridda drag ur den äldsta kristna religionshistorien (Stockholm:
Hugo Gebers förlag, 1923). Om Gillis Wetter, se även Julén, ”Svenska män och kvinnor”, s. 311–
312; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 18, 26–31; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 222.
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att mänskligheten efter det stora kriget måste välja sida och engagera sig i en
framtida religion inriktad på universell samverkan, fred och människokärlek.19
Snart efter Wetters visit hos Loisy bildade han och Axel Höjer ”en liten
sammanslutning av likasinnade för inbördes debatter till en början, för samverkan utåt sedan”. Syftet med föreningen var inte blygsamt, skrev Höjer: ”programmet är vidsträckt, en ny andas applikerande på alla livets förhållanden och
institutioner”. Signe Dahl blev, på Wetters förslag, föreningens tredje medlem,
men tanken var att den nya religionen genom föreningen skulle växa till något
mycket större, för att på sikt omfatta – nästan – hela mänskligheten.20
Eftersom Wetter ville fortsätta som vetenskapsman, och som sådan i Axel
Höjers ögon var mest intresserad av kritik och raserande av dogmer, ville Höjer
framhålla sig själv som naturlig i rollen som förkunnare och predikant. Han
drog sig inte ens för att kalla sig profet, i den ”gamla judiska” meningen av
lärare för folket. Risken att bli beskylld för högmod oroade honom inte, ”ty jag
vågar säga, att det endast är kärleken till uppgiften, som driver mig”.21
Signe Dahls roll i sammanhanget var mindre klar. Själv sade hon sig vara
ganska nöjd med att få fungera som ett slags stödtrupp till de andra. Hon skrev
att hon för sin del varken kunde ”vetenskapa eller predika” och därför gärna
lämnade över de uppgifterna till Axel Höjer och Gillis Wetter: ”I det praktiska
arbetet för saken lär jag funnit nog för mitt liv”.22 Genom att hänvisa till ”personliga” skäl för att ta på sig de mindre prestigeladdade, praktiska delarna av
arbetet bidrog hon därmed till att reproducera en kvinnlig underordning också
inom denna nya religion, som, fastän den sade sig sätta kvinnan och hennes
moderliga funktioner i högsätet, närmast förutsatte ett manligt ledarskap. Så
sent som i sina memoarer 1979 bagatelliserade hon sitt eget teoretiska religionsintresse som ”barnsligt och oakademiskt” jämfört med Axel Höjers och Gillis
Wetters.23
Axel Höjer var till en början ganska vag kring det centrala innehållet i humanitetens religion. Själv hävdade han att det berodde på vaksamhet: ”Programmet är så radikalt, att jag ej vågar formulera fältropet – vi skola tala därom!”24
När han uttalade sig var det främst i negationer. Han trodde inte på den person19 Alfred Loisy, La Paix des nations et la religion de l’avenir (Paris: Émile Nourry, 1919). Bara några
dagar efter det att Axel Höjer och Gillis Wetter börjat diskutera den nya religionen hade det
slumpat sig så att Wetter stött på Loisys text om humanitetens religion. Han och Höjer fann
genast att Loisys idéer sammanföll med deras. Strax därefter, under Signes sista dagar i Paris, åkte
Gillis Wetter iväg till Alfred Loisy, som bodde på landet en bit från Paris, för att samspråka med
denne under en veckas tid. Brev från Axel Höjer till föräldrarna 27 juni 1919, återgivet i Höjer,
”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 237. Se även brev från Axel Höjer till Signe Dahl 5 juli 1919,
SAHA, 3b vol. 4; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 18.
20 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 8 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4 och 9 aug, SAHA, 3b vol. 8;
brev från Signe Dahl till Axel Höjer 11 juli 1919, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund, s. 16.
21 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4
22 Brev från Signe Dahl till Axel Höjer 25 juli (enligt Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 276) i
SAHA, 3b vol. 8.
23 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 18.
24 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 8 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
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liga själens fortsatta liv efter döden, utan ville hellre föreställa sig människosläktet i sin helhet som den verkliga personligheten.25 Han ville helst inte gifta sig i
kyrkan, eftersom han såg vigselakten som samhällets ansvar.26 Han trodde
överhuvudtaget inte på statskyrkan – kyrkan borde skiljas från staten för att ge
rum åt hans egen kyrka i de gamla kyrkobyggnaderna. Den nya kyrkans tro
skulle motsvara ungefär den tro de bästa människorna hade för tvåtusen år
sedan, skrev han och hänvisade till Gillis Wetter, som hävdat att det enda Nya
Testamentet säkert kunde säga, var att en jude kring år 33 korsfästes av Pontius
Pilatus för uppror i Judéen.27 Höjer förklarade att han trodde på Jesus, men bara
som en mänsklig om än lysande förebild, en primus inter pares.28
Inte ens när han skulle förklara innebörden av ”humaniteten” var han särskilt klar. På ett ställe skrev han att han satte naturmystiken lika högt som humaniteten. Dessutom var han inte vid denna tid beredd att inkludera riktigt hela
mänskligheten i sin religion. Den vita och den gula rasen borde kunna samsas,
trodde han, men ”den svarta måste vi nog i all vänlighet söka hålla oss ifrån, det
blir annars en dålig blandning”.29
Vad han affirmativt trodde på, och det gjorde också Signe Dahl, var en kärlekens religion som var densamma i alla tider. Det nya med denna religion antogs vara att den gjorde det möjligt att sätta kärleksbudskapet i samklang med
vetenskapen.30 Den av många människor upplevda motsättningen mellan vetenskap och religion bottnade enligt Höjer i en missuppfattning av deras djupaste
betydelser. Vad han antydde i breven var att han hittat den förenande länken,
grunden för den nya religionen i såväl religiös som vetenskaplig bemärkelse.
För Axel Höjer ställde såväl religion som vetenskap ytterst samma frågor om
livets grundval och ursprung, och han menade att de därför också borde kunna
enas om samma svar. Exakt hur detta svar skulle se ut specificerades aldrig i
skrift, men det framgår att det i båda fallen handlade om humanitet i mycket
konkret, biologisk mening: det handlade om ägget, barnalstringen, moderskapet. Såväl målet som det stora mysteriet definierades alltså i termer av artens
fortplantning. För att förstå detta krävdes enligt Höjer att all gammal religiös
bråte rensades bort, men det krävdes också en vetenskaplig förståelse för de
barnalstrande processerna: kärlekens religion skulle komma att bli ”världshärskande just därför att den lanceras av vetenskapen, av vetenskapen om livet,
om början av vårt liv, om den lilla cell, som är den mystiska början av vår tillvaro. Den har ju varit länge bekant – men människorna ha ej förstått det revolu-

25 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 20 juli 1919 [sic! Troligen skrivet efter 25 juli], SAHA, 3b
vol. 4.
26 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 21–22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
27 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4; se även brev 29 juli, SAHA,
3b vol. 4.
28 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 22 juli 1919, SAHA, 3b vol. 4.
29 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 9 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8.
30 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 20 juli 1919 [sic! Troligen skrivet efter 25 juli], SAHA, 3b
vol. 4.
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tionerande i faktum – fångna som de äro i gamla föreställningssätt.”31 Genom
denna typ av resonemang kunde Höjer också motivera varför just barnläkaren
var som klippt och skuren som profet för den nya religionen.32
Under sensommaren lanserade Gillis Wetter ett slags spänningsteori, där religionen sattes i direkt motsättning till vetenskapen. Axel Höjer skrev genast
och opponerade sig. Visst kunde han förstå resonemanget om att det finns
något slags kärna i religionen som bör undantas från allt resonerande. Likväl var
det fel tänkt. Wetter, skriver han till Signe Dahl, saknade helt enkelt den medicinska bildning som gör det möjligt att greppa hela problemet: ”I mitt brev
sökte jag utreda vetenskapens och religionens överensstämmelse men han förstår mig ej, och det är därför att han i frågan om människans vardande är lika
okunnig som ett barn.” 33
Axel Höjer visade också, trots sin annars starkt antikatolska hållning, sympati
för fransmännens vördnad för jungfru Maria. Anledningen, skrev han, var att
bakom de sagor om Maria som senare fixerats i ”löjliga dogmer” låg samma
djupa sanningar som utgjorde grunden för humanitetens religion. Vad Maria
under de senaste 2 000 åren fått symbolisera var inget annat än ”tillblivelsens
gudomliga mystik, moderskapets höghet”.34
I kärnan av Axel Höjers humanitetsreligion låg alltså fortplantningens mysterium: det befruktade ägget, det ofödda och nyfödda barnet som nycklarna till
människosläktets överlevnad och vidare utveckling. Ur detta följde, som jag ska
visa, ett moraliskt imperativ som gick ut på att sätta artens och kollektivets
intressen före sina egna.

Att leva för det kommande släktet
I ett föredrag i Solna föreläsningsförening våren 1921 tog sig Axel Höjer an
uppgiften att ”lägga tillrätta det sexuella problemet under modern synvinkel”.
Han tycks här ha uttalat sig som profet för sin nya humanitetsreligion, dock
utan att öppet förklara sig som en sådan. Höjer hävdade att de motsättningar
31 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 20 juli 1919 [sic! Troligen skrivet efter 25 juli], SAHA, 3b
vol. 4.
32 Dessa resonemang visar på flera beröringspunkter med Auguste Comtes positivistiska humanitetsreligion, skapad i mitten av 1800-talet. Comte såg framför sig ett samhälle där romerskkatolska institutioner ersatts av sekulära motsvarigheter. Ordning och vetenskaplig utveckling
skulle sättas som ledstjärnor och helgonkulten skulle i denna utopi ersättas med vördnad för
”stora” människor. Samhällets andliga ledare skulle vara vetenskapsmän, och de skulle ansvara
för både kroppens och själens hälsa. Jfr Auguste Comte, System of Positive Polity or Treatise on Sociology: Instituting the Religion of HUMANITY, First Volume containing the General View of Positivism &
Introductory Principles (Paris: L. Mathias, & Carillan-Goeury and V[ict]or Dalmont & c. & c., 1851);
Andrew Wernick, Auguste Comte and the Religion of Humanity: The Post-Theistic Program of French Social
Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), s. 1–19.
33 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 4 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8.
34 Brev från Axel Höjer till Signe Dahl 14 aug 1919, SAHA, 3b vol. 8. Se även föredrag återgivet i
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 322f. Jfr brev från Axel Höjer till Signe Dahl 5 juli 1919,
SAHA, 3b vol. 4; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 159, 178.
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som fanns i sexualrelaterade frågor berodde på att de flesta människor, till skillnad från honom själv, inte lyckats ”tyda naturens gåta om livets mening”. Svaret
på gåtan var enligt honom själv att ”vi böra leva för det kommande släktet”; att
förstå meningen med livet byggde således på följande insikt:
vi äro inte ensamma individer, vi äro var och en ett släkte, ett släkte som gått,
som nu lever i oss och som skall komma efter oss. Vi äro var och en såsom
en blomma, som under en kort tid samlar sol och luft till rotstocken, släktet,
på det denna, sedan blomman länge sedan vissnat, skall låta nya blommor
spira upp och vissna.35

Liknande insikter hade tidigare motiverats religiöst, menade Höjer. Skillnaden
nu, framhöll han, var att de nu också kunde bevisas rationellt, genom naturvetenskaplig metod. Forskarna hade nu börjat förstå att släktets framåtskridande
krävde att människorna måste underkasta sig naturlagarna, fysiskt och andligt.
Gjorde de inte det, varnade Axel Höjer, skulle livet självt slå tillbaka, ”lika
obarmhärtigt som det eliminerar bort drifter och instinkter, som inte befrämjar
dess växt”.
Genom att följa ”livets lagar” antogs släktet kunna stärkas i såväl kvantitativ
som kvalitativ mening. Denna efterföljelse innebar dock knappast att människor skulle följa sina inneboende drifter. Tvärtom skulle målet vara att tämja
drifterna, och då inte minst den mest svårtämjda, sexualdriften, som så länge
varit stämplad som synd. Nu, menade Höjer, närmade sig den stund ”då även
denna drift bli kultiverad och slutar att draga ned människorna djupare än någon annan drift kan för att i stället höja den högre än de på annat sätt kunna
nå”. De krav som ställdes på en kultiverad könsdrift var att den var hygienisk
(för att undvika smitta), måttlig (han jämförde här med frosseri i mat, och menade att njutningen på ingetdera området behövde bli mindre för att ”kvantiteten får stå tillbaka för kvaliteten”) och viljebehärskad, både i fråga om själva
akten och reproduktionen. Med undantag för seriöst trolovade fastslog han
avhållsamhet hos ogifta ungdomar som ett absolut krav. Däremot tyckte han att
det var orimligt att se samlag utan syfte att skaffa barn som osedliga om de
skedde inom äktenskapet.36
Att just sexualiteten lyftes fram som ett centralt problem rimmar väl med
Foucaults teorier om biomakt och styrning av moderna samhällen. Axel och
Signe Höjer strävade också efter att kunna reglera befolkningens sexualitet med
hjälp av sexualundervisning och preventivmedelsupplysning, för att nå mer
överordnade mål som reglering av folkmängden, befolkningens kvalitet och
hälsa. ”En förutsättning för ett rätt behärskande av könsdriften”, skrev Axel
Höjer i boken Medicinsk medborgarkunskap 1929, ”är en god uppfostran, innefattande en god anda och goda exempel från de äldre, varhelst ungdom rör sig,
samt en fördomsfri upplysning om verkligheten och samhällets krav”. Han
35
36

A. Höjer, ”Några moderna synpunkter på könsfrågan”, SAHA, 2a vol. 2.
A. Höjer, ”Några moderna synpunkter på könsfrågan”, SAHA, 2a vol. 2.
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beklagade att riksdagen, trots beslut, ännu inte börjat utreda frågan om sexualundervisning i skolorna, och satte detta i samband med oro för att sådan undervisning skulle krocka med den gällande preventivlagen.37

Preventivmedel och aborter
Signe Höjer drogs under tiden i Solna in i nymalthusianska kretsar, med rötterna i 1880-talets radikala studentrörelser, som menade att tillgång till säkra och
lättanvända preventivmedel skulle hjälpa de fattigare klasserna att öka sin levnadsstandard utan att belasta samhället med för många barn.38 Som jag visat
tidigare propagerade även Axel Höjer under samma tid, i strid med 1910 års lag
mot marknadsföring av preventivmedel, för artificiella barnbegränsningsmetoder, genom rådgivning till mödrarna på spädbarnsmottagningarna. För allmänheten lade han ut texten kring det orimliga att förbjuda sakkunnig preventivmedelsrådgivning, särskilt i en fattig kommun som Solna där människor av nödtvång använde preventivmedel i vilket fall som helst, samtidigt som ”allsköns
snusk och snask” i realiteten tilläts grassera utan att myndigheterna grep in. I
stället för att förbjudas borde rådgivningen göras till lag, med ”snygghetens
land” Holland som lämpligt exempel.39 Några år senare undervisade han även
sjuksköterskestudenter om födelsekontroll.40 Axel Höjers motiv för att gynna
preventivmedelsanvändningen skiljde sig emellertid från nymalthusianernas.
Om preventivmedlen användes på rätt sätt – en konst som antogs kräva sakkunnig läkarhandledning – borde de enligt Höjer kunna dels dra ned det föregivet skrämmande stora antalet aborter, dels ge människor möjligheter att planera
sin reproduktion till ”rätt” tillfälle i livet. På så sätt skulle de både förebygga
sterilitet och främja äktenskapslyckan till den grad att slutresultatet skulle bli
både fler och friskare barn.41
Också Signes attityd svängde under senare halvan av 1920-talet i mer pronatalistisk riktning. Hon menade att befolkningsfrågan nu, på grund av ”födelseantalets raska nedgång”, hade ändrat innehåll, från ”hur på bästa sätt minska
antalet födda barn?” till ”hur på bästa sätt reglera barnantalet så att en till storlek och sammansättning önskvärd befolkning erhålles?”
Hon framhöll att frågor om barnantalets reglering i högsta grad angick hälsan, och då inte bara den individuella hälsan hos mödrar och barn. Det var
också en fråga om rashygien och socialhygien. Både för samhället och den enskilde var det ekonomiskt oklokt att inte ta vara på de barn som föddes. Att låta
37
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39 A. Höjer, ”Några moderna synpunkter på könsfrågan”, SAHA, 2a vol. 2. Se även Höjer, ”Den
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40 Han tvingades dock sluta sin undervisning på Södra Sveriges sjuksköterskeskola sedan han
blivit hotad av en anonym brevskrivare. Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 260–261.
41 Axel Höjer, ”Den s. k. preventivlagens otidsenlighet”, Tiden, vol. (1927); Höjer, ”Hygieniska
synpunkter på barnantalets reglering”, s. 15–24. Se även A. Höjer, ”Några moderna synpunkter
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barn födas av utslitna mödrar för att dö till ingen nytta var också grymt mot
både mödrarna och barnen själva. Dessa skäl, påpekade Signe, var extra giltiga i
ett land som Sverige, vars innevånare såg sin egen nordiska ras som ”en god ras,
som ej får dö ut”. Målet, menade hon, måste vara att föräldrar, med hälsan i
behåll, skulle kunna föda så många barn, med goda arvsanlag, ”som vi utan att
råka i nöd kan fostra till dugliga människor”.42 Som förstamajtalare i Tomelilla
och Simrishamn 1930 var hon än tydligare med att det i rådande läge vore
önskvärt om fler barn klarade sig:
Det kan inte hjälpas att samhällsåtgärderna just på områden som sammanhänger med fortplantningen inte hållit jämna slag med utvecklingen för övrigt. Se t. ex. på preventivlagen! I vår tid vilja unga människor ha barn när de
själva önska att ha dem och det är ju också riktigt, för tänker vi nämligen på
barnen så har de mycket större utsikter att klara sig om de kommer till under
ordnade forhållanden, sedan familjen ha bildats.43

Som modell lyfte hon fram en familj som liknade hennes egen. Tre, fyra syskon
kan fostra varandra, medan ensamma barn blir olyckliga, menade hon.44 Och
redan under Solnatiden förkastade hon gifta människor som frivilligt valde bort
barn som knappt människovärdiga.45
I lika hårda ordalag förkastade Axel det florerande ”enbarnssystemet” som
ett ”natur- och kulturvidrigt” uttryck för sekelskiftets snart passerade våg av
individualism. Goda människor, ”kroppsligen och andligen”, kunde vi inte få
för många av, menade han.46 Av humanitära skäl borde dock ingen kvinna
tvingas att föda mer än fem, sex barn.47
Särskilt Axel Höjer lyfte också fram preventivmedel som ett nödvändigt redskap för att få ned det föregivet stora antalet illegala aborter. I Tidens läkarbok
varnade Axel Höjer i mitten av 1920-talet för fosterfördrivning som ett ”utomordentligt olämpligt sätt att begränsa barnantalet”, dels för att det kunde leda till
stränga straff, men framför allt för att det utgjorde ett stort hot mot ”moderns
sinnesfrid, hälsa och liv”. Även i andra sammanhang fördömde han fosterfördrivning, med hälsoriskerna som främsta argument.48
Denna offentliga retorik kring aborter tycks emellertid i viss mån ha skilt sig
från hur han och Signe handlade i enskilda fall. I sina memoarer mindes Axel
Höjer hur han sökt upp den kände läkaren och författaren Anton Nyström för
42
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råd om hur han kunde hjälpa fattiga kvinnor att göra sig av med sina foster.
Han bedömde dock Nyströms metoder som alltför riskabla för att han själv
skulle våga testa dem.49 Några år senare, 1932, lät Signe utföra en tidig abort.
Det var en läkare i familjen Höjers vänkrets som genomförde aborten i Landskrona, sedan Axel berättat för honom om Signes svåra förlossningar. Läkaren
var tveksam till ingreppet. Enligt Axel Höjer bad han framföra att ”5 barn var
alls ej för mycket för personer av sådan kroppslig och andlig kaliber som vår”
och framhöll också en rad exempel på kvinnor som avstått från abort efter hans
inrådan och sedan varit tacksamma. Även Axel var något betänksam, men förklarade sig lojal med Signe i hennes val. Resten av familjen fick veta att det
rörde sig om ett missfall.50
I skymundan och privat kunde makarna Höjer alltså uppenbarligen godta
undantag från den kollektivistiska moral som de i offentliga sammanhang pålade andra människor.

Ett kvinnligt medborgarskap
De kollektivistiska idealen innebar knappast att folkhälsan var något som kunde
garanteras av staten. Snarare räknade Signe och Axel Höjer med en uppdelning
av ansvaret mellan individ och samhälle, som kunde se olika ut beroende på
individens behov och förmågor. I den mån människan ansågs mogen att ta på
sig ansvar, lades också ett stort ansvar på henne. Men i gengäld ställdes också
krav på samhället. Att delegera delar av ansvaret för folkhälsan till allmänheten
förutsatte att samhällets och hälsovårdens representanter delade med sig av sin
expertis på så sätt att människor själva kunde tillägna sig denna, eller snarare
delar av den. Via olika former av upplysning skulle befolkningen förmedlas
”medicinsk medborgarkunskap”, vilket också var titeln på den bok Axel Höjer i
slutet av 1920-talet gav ut tillsammans med Einar Sjövall, som var professor i
patologisk anatomi och rättsmedicin i Lund samt socialdemokratisk landstingspolitiker. Genom det ökade ansvar upplysningen antogs medföra kan den också
ses som fostran till ett medicinskt medborgarskap, som implicerade både rättigheter och skyldigheter.51
Att alla vuxna svenskar skulle räknas som medborgare med lika rättigheter
var vid denna tid, i slutet av 1920-talet, ännu något av en nyhet. På flera områden var det fulla medborgarskapet dessutom fortfarande mest ett ideal – det
skulle till exempel dröja länge innan kvinnor och män hade lika rättigheter på
arbetsmarknaden, för att inte tala om lika möjligheter. Även det politiska med49
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borgarskapet var i praktiken ännu främst en manlig förmån. Kvinnorna välkomnades som väljare, men motarbetades ofta systematiskt om de försökte ta
sig fram som politiker. Inom kvinnoförbunden accepterade många retoriken
kring kvinnors politiska omognad och lade därför initialt sin kraft på att fostra
kvinnor in i en framtida politikerroll.52 De kurser i talarkonst och kommunalkunskap som Signe Höjer hjälpte till att organisera i Solna – och senare i Skåne – är
ett bra exempel på detta.53
Men om det politiska medborgarskapet ännu i flera avseenden var ett manligt privilegium, var det medicinska medborgarskapet enligt en maternalistisk
logik något som i högre grad förärades kvinnorna, i deras egenskap av mödrar.
Under läkarnas överinseende ålades landets mödrar en stor del av ansvaret för
att tillvarata sin egen och barnens, och därmed i förlängningen även folkets eller
släktets hälsa. I en samtida artikel förklarade Axel Höjer att detta var biologiskt
ofrånkomligt:
En djupare naturvetenskaplig insikt lär oss för varje år allt bättre fatta innebörden av den instinkt, som säger oss, att människan blir till som man och
kvinna för att skapa nya människor. Hela vår organism befinnes anpassad efter denna uppgift. Allt mera befinnes vår lycka och vår hälsa beroende av att
vi verkligen få fylla densamma. I alldeles särskild grad gäller detta beroende
för kvinnan. Varje bok om kvinnlig hälsovård måste ägna en huvuddel åt
fortplantningens hygien. Den gamla sanningen gäller än, att kvinnan först i
och med moderskapet når sin fulla utveckling till kropp och själ. I det hon till
förmån för nästa generation offrar sitt blod, sina vävnaders kraft, mognar
hon till likhet med den idealbild, hos vilken årtusende efter årtusende människors barn sökt tröst, vare sig hon tillbetts som egypternas Isis, romarnas Venus, nordmannens Freja eller de kristnas Maria. Missbruk av alstringens funktioner kunna emellertid bli kvinnan och släktet till förbannelse i stället för till
välsignelse.54

Fäderna var märkbart frånvarande i texten, förutom i en kort diskussion kring
ogifta mödrar. Det var dock då främst det ekonomiska ansvaret som diskuterades, vilket pekar på faderns tänkta roll i ”normala” familjer.55 Det här var tidstypiskt. Som idéhistorikern Inga Sanner visar var mannens roll i hushållet närmast en icke-fråga under 1920-talet, trots att förutsättningarna för kvinnor att
skaffa högre utbildning, yrkesarbeta och göra karriär redan förbättrats markant.
Först från och med början av 1930-talet började rollfördelningen mellan man
och hustru att i någon mån ifrågasättas.56
Medicinsk medborgarkunskap skulle enligt författarna belysa den svenska hälsooch sjukvårdens organisation för politiker, blivande läkare och studiecirklar.
Utvecklingen av denna organisation vilade enligt författarna på två ”lika bety52
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delsefulla hävstänger”: för det första ”den medicinska vetenskapens framsteg
och läkarnas naturliga intresse att skapa därefter anpassade arbetsformer”, för
det andra ”allmänhetens förtroende och medverkan”.57 Att medborgarna bidrog
med sin del av ansvaret, och dessutom gjorde det på det sätt läkarna rekommenderade, framhölls alltså som centralt. Och detta gällde i synnerhet för kvinnorna.
Ett långt kapitel i boken, skrivet av Axel Höjer, ägnades åt ”Åtgärder för bevarande av god hälsa: hänsyn till rasen, de sexuella förhållandena och det uppväxande släktet”. Mest plats gavs åt hälsovård under graviditet, moderskap och
uppväxttid.58 Mödrarna ålades att ta hand om sin egen hälsa under graviditet,
förlossning och amning genom att äta en fullgod kost, andas frisk luft, arbeta
måttligt samt vila och röra sig i lagom proportioner. Den underförstådda reciprocitetsprincipen gav dock samtidigt det allmänna ansvar för att göra det möjligt för kvinnor att uppfylla sina plikter. Mödrarna måste ges upplysning under
den tid då hon behövde sådan, påpekade Höjer, men också medel för att kunna
följa råden: ”Kunskap utan möjlighet att tillämpa den, t. ex. i fråga om val av
föda, är icke blott meningslös, den är grym. Härav följer kravet, att moderskapstiden skall ekonomiskt säkras.”
Tyvärr, konstaterade han, var Sverige ännu det land i Europa, jämte Bulgarien, som erbjöd sämst möjligheter till moderskapsunderstöd. Många kvinnor
saknade också helt tillgång till rådgivning och tillsyn under havandeskapet och
efter förlossningen. Han poängterade också att den höga abortfrekvensen var
omöjlig att fördöma innan mödrarnas rättigheter förbättrats. Detta slags argumentation visar att Medicinsk medborgarkunskap var betydligt mer än en bok som
upplyste om befintliga medborgerliga rättigheter (och skyldigheter) på medicinens område – den var också ute efter att upplysa såväl vanliga medborgare
som beslutsfattare om vilka rättigheter som borde krävas i framtiden och hade
alltså tydligt politiska ambitioner.
Men om det medicinska medborgarskapet i huvudsak var kvinnligt, var det
också villkorat. För samtidigt som ett stort ansvar lades på mödrarna, ett ansvar
som alltså motiverades i termer av biologi och ”naturlig” religion, ansågs inte
barnuppfödning och barnuppfostran vara något som låg naturligt för kvinnorna. Samhället ålades ansvar att gripa in på systemnivå, genom exempelvis moderskapsförsäkring, amningspremier och kompensation för lönebortfall. Dessa
biopolitiska lösningar måste dock kompletteras med ingrepp på individnivå,
som motiverades med att kvinnor helt enkelt inte hade tillräcklig kompetens för
att uppfylla de moderlighetsideal som samhället efterfrågade. Den traditionellt
förmedlade kunskapen ogiltigförklarades och brännmärktes:
Det har för några tiotal år sedan varit och är ännu på vissa håll den meningen
förhärskande, att vården av späda barn hör till de ting, som ske automatiskt,
57
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reglerade av moderns och släktets instinkter, och att, där dessa i något fall
icke räcka till, traditionen, sådan den kommer till uttryck i äldre kvinnors råd,
bör följas. Denna mening har ännu de sorgligaste följder för barnen. Läkarna
kunna ofta konstatera det, när det är för sent.59

Vådliga traditioner måste alltså ersättas med expertkunskap. Regelbundna vägningar av spädbarn, mödraundervisning och hembesök var led i denna process,
som ytterst gick ut på att vidareförmedla läkarens förmodade expertis, eventuellt via en sjuksköterska, till mödrarna, så att dessa kunde tillgodogöra sig kunskap och göra den till en naturlig utgångspunkt för sitt handlande – utan att för
den skull ifrågasätta läkarens och sjuksköterskans överlägsna expertis. Trots allt
tal om moderskapet som kvinnans biologiska öde talade Höjer – till skillnad
från exempelvis Truby King – alltså mer om att modernisera traditioner än om
att återerövra degenererade instinkter. Det handlade med andra ord om att
konstruera den ”naturliga” ordning som var bäst för barnen och familjerna.
Den upplysnings- och träningsverksamhet som bedrevs vid de nya barnavårdscentralerna skapade, var det tänkt, kvinnor som kunde sköta om sina nyfödda barn på det sätt som den medicinska vetenskapen bedömde mest lämpligt. Det innebar också ett nytt sätt att forma familjer. Däremot handlade det
inte nödvändigtvis om att forma ett nytt slags familjer. Till skillnad från Alva
och Gunnar Myrdal, halvtannat decennium senare, identifierade inte Axel Höjer
konflikten mellan barnafödande och kvinnligt yrkesarbete som ett centralt problem i befolkningsfrågan.60 Som jag redan visat kunde han identifiera en sådan
konflikt, men såg den som ett kännetecken för en övergångsfas. De reformer
han förespråkade sågs som steg på vägen mot det framtida, sant moderna samhälle där var och en försörjdes av det allmänna efter behov och arbetade efter
förmåga och fallenhet. I sina visioner av en socialistisk framtid antog Axel Höjer att de ekonomiskt, politiskt och juridiskt jämställda kvinnorna skulle välja att
i första hand ägna sig åt barn och familj.61
Signe Höjer å sin sida konstaterade, i ett något mindre utopiskt uttalande, att
S-kvinnornas ännu inte fullt realiserbara mål var att mannens arbete skulle bli så
väl avlönat att det räckte till för att försörja en hel familj, och ge den förmodade
hustrun tid och resurser att ägna sig åt hemmet.62 Sådana framtidsvisioner kan
förklara varför paret Höjer, trots att de mycket väl tycks ha insett arbetarkvinnors svårigheter att kombinera barnafödande och barnuppfostran med förvärvsarbete, prioriterade ned potentiella reformer av barnomsorgen i Hagalund.
I stället prioriterade de lösningar som var mer kompatibla med det ”socialistiska” familjeideal som påminde betydligt mer om den borgerliga familjemodellen,
med familjeförsörjare och hemmafru, än om arbetarkvinnornas verklighet. En
59
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sådan lösning var den sociala hemhjälpen, en institution som Signe gärna ville
koppla till de reformerade mjölkdropparna. Också denna institution hade en
engelsk förlaga. När Signe Höjer återbesökte England 1922 passade hon på att
studera en ny verksamhet, där särskilda sociala hemhjälper anlitades för att
sköta om fattiga hem när mödrarna låg på sjukhus eller födde barn. Efter hemkomsten skrev hon en artikel i Vårdarebladet om verksamheten. Genom artikeln, Signes nära kontakter med Stockholms barnavårdsbyrå och en läglig donation blev Solna strax därefter en av de första orterna i landet att anställa en
social hemhjälp. Signe kom senare att driva frågan inom socialdemokratiska
kvinnoförbundet, Stockholms stadsfullmäktige och 1941 års befolkningsutredning, och spelade på så sätt en viktig roll i hemhjälpens nationella institutionalisering.63 Hemhjälpssystemet gjorde det möjligt att upprätthålla hemmafrumodellen även om den ordinarie husmodern var tillfälligt indisponibel. Det hjälpte
på så sätt till att reproducera den komplementära könsarbetsdelning som framhölls som ideal även för arbetarklassen. Men det hade också en annan, motsatt
potential, genom att erbjuda nya försörjningsalternativ åt kvinnor som inte ville
eller kunde vara hemma på heltid.
Signe Höjers resonemang kring kvinnligt förvärvsarbete präglades av samma
slags spänningar mellan utopi och praktisk politik. På samma gång som hon
upphöjde den manliga familjeförsörjarmodellen till ideal var hon nämligen noga
med att understryka det absurda i att tala om att kvinnor ska nöja sig med att
vara barnaföderskor, i en tid då ”troligen hälften av världens mest ansträngande
och minst avlönade arbete utföres av kvinnor”, och slog vakt om kvinnors rätt
att yrkesarbeta även som gifta. Hemarbetet måste uppvärderas, underströk hon,
men pekade samtidigt på hemmafruarnas plikt att se till ”det helas bästa” och
engagera sig i samhällets och världens framtid – något som skulle bli allt enklare
i takt med att ny teknik rationaliserade hushållsarbetet.64
Sättet att resonera var kännetecknande för tiden efter det demokratiska genombrottet, då rösträttsfeminismens krav på lika rättigheter alltmer började
överskuggas av de krav på omsorg om mödrar och barn som kom att dominera
mellankrigstidens kvinnorörelser. Tendensen var tydlig inte bara i Sverige utan
även i länder som USA och Storbritannien. Välfärdsfeministerna, som sociologen Olive Banks benämnt dem, valde att tona ned jämlikhetsargumenten för att
i stället betona kvinnors speciella kompetens i olika sociala frågor.
Välfärdsfeminismen var, som också Signe Höjers fortsatta bana kommer att
illustrera, en väg in i politiken, men också en strategi som riskerade att stärka
könsarbetsdelning och traditionella könshierarkier och som gjorde det svårt för
63 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 158–160, 175; Höjer, ”Om ’hemhjälp’”, s. 65–67; Höjer, ”Befolkningsproblemen”, s. 25; Barnavårdsbyrån i Solna: Berättelse över verksamheten under år 1924 (Stockholm:
Oskar Eklunds boktryckeri, 1925), s. 9. Jfr Brita Åkerman, 88 år på 1900-talet: Bland vänner och idéer
(Stockholm: Fischer, 1994), s. 113; Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 73. Jag återkommer till
detta i kap 2:5.
64 ”Värdesättande av kvinnans arbete i hemmet” (föredrag av Signe Höjer, troligen från Solnatiden), SAHA, 2b vol. 1.
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kvinnor att göra sig gällande i andra frågor än dem som gällde hem och moderskap.65

Rashygien och hälsa
I slutet av tjugotalet framhöll både Axel och Signe Höjer, i ordalag som den ena
uppenbarligen lånat av den andra, att regleringen av antalet barn, och därmed
även av befolkningens storlek och sammansättning, var ett problem som i hög
grad angick hälsan. Problemet, menade de, hade både individualhygieniska,
socialhygieniska och rashygieniska sidor.66 Axel var den som fördjupade sig
mest i de rashygieniska aspekterna, men också den som visade störst skepsis
mot rashygienens kunskapsanspråk. Även bland de mest sakkunniga läkarna,
skrev han, rådde ännu stor oenighet kring ”de fattigaste klassernas arvsbiologiska värde jämfört med den s.k. överklassens”, kring önskvärd befolkningsmängd
och verkan av olika barnbegränsningsmetoder. Höjer konstaterade att det, eftersom få läkare fördjupat sig i frågan, ännu inte fanns någon fast vetenskaplig
grund att stå på. Även den debatt som fördes mellan läkare byggde därför på i
Höjers ögon osakliga argument, präglade av läkarnas religiösa, etiska, socialekonomiska och politiska uppfattningar.67
Inför Solna föreläsningsförening, ungefär ett halvt decennium tidigare, hade
Axel Höjers tro på arvshygienens möjligheter varit mer obruten. Samtidigt som
samhället aldrig kunde få nog många ”goda” människor, påpekade han här, var
varje ”dålig” människa som föddes en för mycket. Det underförstods att de
människor som förde sina dåliga anlag vidare inte var mogna att delegeras det
ansvar som pålades ”bättre” människor. Den givna lösningen i dessa fall var
därför inte preventivmedel, utan kirurgisk sterilisering:
Egentligen är det förvånansvärt, vad lagen här är föga positiv. Man vet, att
lagen förbjuder giftermål mellan idioter, imbecilla, intellektuellt och moraliskt
mindervärdiga, fallandesjuka, om orsaken därtill är en inre orsak. Men lagen
gör ingenting för att förhindra, att dessa få barn utom äktenskapet. Dessa
människor borde naturligtvis steriliseras; och många flera, vilkas mindre
önskvärda egenskaper tillåtas gå i arv, borde undergå samma sterilisation, så
dövstumma, utpräglat kriminella, drinkare, till allt slags arbete odugliga. Operationen är mycket lätt och ofarlig, lika ofarlig, som att taga bort blindtarmens bihang. Den lämnar inte mera yttre märke än en blindtarmsoperation
och inverkar inte på känslolivet i annan mån, än att personen inte kan få
barn. Den består endast i en tillbindning av kanalen. Sällan vinnes med en åtgärd just det, som man vill vinna, i så hög grad, som med denna operation.
Lag härom bör med det snaraste införas. Det påstås, att den allmänna meningen inte är mogen för en sådan lag, men jag tror, att det är ett misstag. Säl65

Banks, Faces of feminism, s. 153–179; Östberg, Efter rösträtten, s. 12–13.
S. Höjer, ”Synpunkter på kvinnliga studiecirklar”, SAHA, 2b vol. 5; Höjer, ”Hygieniska synpunkter på barnantalets reglering”, s. 16.
67 Höjer, ”Hygieniska synpunkter på barnantalets reglering”, s. 16–17.
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lan var en lag sannare sagd än denna: ’Vad man sår, det får man ock uppskära.’ Morgondagens släkte bli sådant, som vi så det med var säd. Detta släkte
har rätt att kräva av våra dagars samhälle, att degenererade individer, sådana
som nyss nämnda, inte få uppträda som giftblandare i folkstocken. Inser inte
samhället denna sin plikt, blir framtidens släkte inte bättre än vårt.68

Ett femtontal år före den första svenska steriliseringslagen uttalade sig Axel
Höjer här alltså starkt positivt för sterilisering på eugeniska grunder. Han var
också beredd att beteckna en lång rad socialt oönskade egenskaper som ärftliga.
Också i Tidens läkarbok, som vände sig till en bred allmänhet, propagerade
han vid samma tid för sterilisering av människor med sådana anlag som förbjöd
dem att ingå äktenskap – anlag för epilepsi, sinneslöhet och sinnessjukdom –
och eventuellt även andra.
Det är att hoppas, att denna åtgärd, som ur släktets synpunkt kan kallas en
enkel renlighetsåtgärd, snart blir lagstadgad. Runt om i våra bygder se vi de
mest upprörande exempel på huru personer, som uppenbart äro mindervärdiga som människor, ja knappast förtjäna detta namn, alstra stora barnskaror
och till samhällets olycka sprida sina fördärvsbringande egenskaper. Här hjälper intet annat än radikala åtgärder, effektiv isolering eller sterilisering. Ingen
barnavård kan av ett sinnesslött barn göra en förnuftig människa.69

Lyckligtvis, tillade han, ”är vårt folk i sin rot så sunt, att i det ojämförligt största
antalet fall det är den vård, som kommer barnet till del, som avgör, om det skall
bli en sund människa.”70
Det bör noteras att eugeniken vid denna tid omfamnades av personer från
olika politiska läger, från höger till vänster, och kunde anpassas till olika ideologier.71 Det var också precis vid denna tid som dess hjälpvetenskap, rasbiologin,
institutionaliserades i Sverige genom tillkomsten av Statens institut för rasbiologi i Uppsala, där verksamheten till en början dominerades av direktören Herman Lundborgs rasistiskt färgade fysisk-antropologiska forskning. Så sent som
1927 uttalade sig Axel Höjer mycket uppskattande om den grundforskning som
bedrevs vid institutet, dock utan att beröra dess nära koppling till den eugeniska
rörelsen.72
Framåt slutet av 1920-talet uttryckte sig Axel Höjer, som jag visat ovan, mer
förbehållsamt än tidigare och visade en uttalad skepsis mot eugenikernas sanningsanspråk. Hans ståndpunkt kan därför jämföras med de inriktningar som
brukar karakteriseras som reformeugeniska. I sin definition av reformeugenik
68

A. Höjer, ”Några moderna synpunkter på könsfrågan”, SAHA, 2a vol. 2.
Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, s. 303–304.
70 Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, s. 304.
71 Tydén, Från politik till praktik, s. 31–33.
72 Broberg och Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, s. 83–91; Axel Höjer, ”[Recension
av] Herman Lundborg, Svensk raskunskap, folkupplaga, Uppsala 1927”, Hygienisk revy, vol. 16
(1927), s. 151. Jfr även Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och
sterilisering i Sverige (1991; Stockholm: Dialogos, 2005).
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ringar den amerikanske vetenskapshistorikern Daniel J. Kevles in en grupp
brittiska och amerikanska forskare som från och med 1930-talet, i en reaktion
mot den ”gamla” eugenikens grumliga kunskapsanspråk och kopplingar till
nazismen, förespråkade en eugenik fri från ras- och klassfördomar, som skulle
bygga på solida kunskaper om ärftlighet och ärftlighetmönster.73 Den socialdemokratiske läkaren och statistikern Gunnar Dahlberg, som tog över ledningen
för Statens institut för rasbiologi efter Herman Lundborg 1936, har karakteriserats som en svensk reformeugeniker, med Gunnar Myrdal som en viktig allierad. Ledningsskiftet på institutet markerade också en övergångsfas inom svensk
ärftlighetsforskning, där traditionell rasbiologi fick lämna plats för modern humangenetik.74
Gunnar Broberg och Mattias Tydén menar att en särskild ”välfärdsstatseugenik” utvecklades i Sverige under 1930-talet, en ideologi och praktik som genom sin progressiva karaktär och avsaknad av rasmystik skilde sig från andra
nationella varianter och även från det slags rashygien som företräddes av Herman Lundborg. Denna progressiva eugenik kunde smidigt inkorporeras i socialdemokratins samhällsbygge, där rationalitet och prevention var ledbegrepp
och där systematiska steriliseringar kunde ses som ett effektivt sätt att begränsa
de växande kostnaderna för olika typer av social omsorg.75 Dess anhängare tog i
regel starkt avstånd från nazismen, och valde ofta att tala om arvshygien framför det rasistiskt belastade rashygien. Samtidigt kunde de tala sig varma för storskalig sterilisering av människor som kategoriserades enligt andra kriterier än
ras, exempelvis sinnesslöhet. Man bör därför akta sig för att dra alltför skarpa
gränser mellan den gamla och den reformerade eugeniken.76
Jag menar att Axel Höjer bör betraktas som en tidig förespråkare för denna
välfärdsstatliga variant av ras- eller arvshygien, som från 1930-talet kom att
integreras som en del i det svenska folkhälsoprojekt där Höjer blev en medelpunkt. I en radiodebatt våren 1935 påpekade Axel Höjer på ett karakteristiskt
sätt att ”folkets kvalitet” både berodde ”på de arvsbiologiska egenskaperna”
och på de villkor som barnen växte upp under: ”Endast om vi skapa goda upp73 Daniel J. Kevles, ”Out of Eugenics: The Historical Politics of the Human Genome”, i The Code
of Codes: Scientific and Social Issues in the Human Genome Project, red. Leroy E. Hood och Daniel J.
Kevles (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992), s. 11–12. Se även Daniel J. Kevles, In
the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity (Cambridge: Harvard University Press,
1995).
74 Broberg och Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, s. 91–95, 97; Tydén, Från politik till
praktik, s. 29–30.
75 Broberg och Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, s. 95–98, 135. Detta, påpekar Tydén själv i en annan text, betyder dock inte att den svenska välfärdsstaten på något enkelt sätt kan
förklara den svenska steriliseringspolitiken; välfärdsstaten är ett övergripande begrepp med många
skiftande innebörder, och välfärdspolitikens koppling till steriliseringarna är komplicerad. Sterilisering av avvikande var till exempel lättare att förena med 1930-talets socialpolitiska paradigm än
med efterkrigstidens generella välfärdspolitik. Tydén, Från politik till praktik, s. 138–143.
76 Mattias Tydén, ”Rasbiologi och andra rasismer”, i I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet
och rasism, red. Ingvar Svanberg och Mattias Tydén (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 31–42;
Tydén, Från politik till praktik, s. 28–31.
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växtbetingelser för barnen, kunna vi vänta, att de komma att växa upp till så
högklassiga människor, som de var och en med sina ärvda anlag skulle kunna
bli.”77 I ett föredrag 1941 underströk han att möjligheterna för läkare att praktiskt tillämpa ”de ännu rätt torftiga kunskaper om arvets gång” i rådgivning till
familjer ännu låg långt framme i tiden, särskilt vad gällde ”toppen”. Något kunde
emellertid göras åt ”botten”, det vill säga att imbecillitet, abnormitet, kriminalitet och själssjukdom kunde motverkas genom negativ eugenik.78 Höjer framhöll
att även den negativa eugenikens möjligheter var omstridda, men att få eugeniker var beredda att ansluta sig till den ”nihilism” som numera företräddes av
Gunnar Dahlberg. Själv menade han att det fanns starka skäl att sterilisera
människor med ärftliga sjukdomar och lyten, och att det dessutom fanns de
som borde steriliseras på social indikation, det vill säga eftersom de inte var
lämpliga barnuppfostrare. Han framhöll här särskilt de sinnesslöa som en grupp
som inte borde uppfostra barn och i regel inte heller föra sina anlag vidare.79
Som generaldirektör för Medicinalstyrelsen fick Höjer ett övergripande ansvar
för hur de steriliseringslagar som antogs av Sveriges riksdag 1934 och 1941
tillämpades i praktiken, även om han i hög grad delegerade detta till andra personer, som Karl Loberg och Nils von Hofsten.80 Den tid då flest människor
steriliserades mer eller mindre mot sin vilja sammanfaller i stort sett med Axel
Höjers tid vid styret. Det innebär inte att hela skulden för steriliseringarna kan
läggas på Axel Höjer och hans generation av tjänstemän. Dock spelade Medicinalstyrelsens råd och anvisningar, som Mattias Tydén visat, en avgörande roll
för den svenska steriliseringspraktiken, och det var också inom Medicinalstyrelsen som beslut om tillstånd och avslag fattades.81
Men på vilka grunder kan redan det sena 1920-talets Axel Höjer karakteriseras som en välfärdsstatseugeniker? För det första, menar jag, är det tydligt att
Höjer betraktade människors genetiska hälsa som en nyckel till förbättrad folkhälsa och därmed ökad samhällseffektivitet och produktivitet. Han antog att
människors arvsanlag – och då kanske främst de som styrde den mentala utvecklingen – måste uppfylla vissa normer. Att Höjer mot slutet av 1920-talet
började visa misstro mot många av dem som sysslade med eugenik hindrade
honom inte från att själv rekommendera vissa eugeniska åtgärder. Hans fortsatta övertygelse om att kollektivets intressen måste sättas före individens innebar i
praktiken att alla människor inte kunde erbjudas samma livsvillkor. Personer
77 Höjer, Tunberg, Myrdal, Andrén, von Hofsten, Wicksell, Åkerman och Runestam, Debatt i
befolkningsfrågan, cit. s. 34.
78 Negativ eugenik gick ut på att hindra ”mindervärdiga” individer att föröka sig.
79 Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 133–134.
80 Psykiatern Loberg var föredragande i steriliseringsärenden från 1936 till 1957 och Nils von
Hofsten företrädde den rashygieniska expertisen i medicinalstyrelsens vetenskapliga råd 1935–
1953. Tydén, Från politik till praktik, s. 302–303.
81 Tydén, Från politik till praktik, s. 300–345. Också Socialstyrelsen, där Axel Höjers bror Karl
Johan Höjer verkade som generaldirektör under 1940-talet, var drivande i steriliseringsfrågan.
Socialstyrelsen fick dock aldrig samma inflytande över steriliseringspraktiken. Ibid., s. 109–114,
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vars arvsanlag allvarligt missgynnade kollektivets bästa måste med nödvändighet undantas från visionerna om lika förutsättningar, åtminstone på fortplantningens område.
Med argumentet att internering och äktenskapsförbud visat sig vara otillräckliga hinder för bland annat sinnesslöas barnalstring fortsatte Höjer således att
förespråka steriliseringar, även om han nu påpekade att steriliseringarna innebar
”ett allvarligt ingrepp i den enskildes rätt till bevarad kroppslig integritet” och
därför helst borde göras under samtycke. Det brukade dock oftast gå att nå
fram till ett sådant, menade han. Han var också noggrann med att kontrastera
steriliseringspraktiken mot kastrering, en operation med annat syfte och större
konsekvenser, som möjligen kunde vara av nytta för att hindra sexbrottslingar
att begå nya brott. Samtidigt konstaterades att de mest skadliga individerna ofta
var oförmögna att själva ta ansvar för släktets bästa, vilket gjorde att samhället
ibland måste ta till mer tvingande åtgärder.82
Höjer visade under 1920-talet inte någon motsvarande entusiasm för den
positiva eugeniken, det vill säga möjligheten att avla fram ett kvalitativt ”bättre”
släkte.83 Visserligen konstaterade han att det i princip vore bra om de mest begåvade medborgarna kunde fås att föda fler barn än genomsnittet. Han ville
dock inte sträcka sig till att ge ytterligare ekonomiska privilegier till redan socialt
gynnade grupper, då det i nuvarande kunskapsläge var svårt att säga i vilken
mån deras till synes högre genomsnittsbegåvning berodde på arv eller miljö.84
För det andra talade Axel Höjer i princip aldrig om att förbättra det svenska
släktet i konkurrens med andra raser.85 En anledning var att han bedömde Sverige som relativt förskonat från rasproblem, trots att han uppenbarligen omfattade ett tidstypiskt rastänkande. I Medicinsk medborgarkunskap konstaterade han
att den svenska ”stammen” kunde räknas som en enhet sedan årtusenden tillbaka. Visserligen hade en del tillskott av bland annat tyskar, valloner och judar
skett i historisk tid, men dessa hade inte haft någon negativ arvshygienisk verkan. Inte heller ”lappar” och nyinvandrade finnar gav anledning till oro, menade han. Däremot hade han vissa betänkligheter mot de ”tattare” som blivit
resultatet av korsning mellan zigenare och nordbor, och som hade ett ”stadgat
rykte för asocialitet”. Samtidigt varnade han för att dra alltför långtgående slutsatser om arvet utifrån tattarnas beteende: norska försök hade visat på goda
resultat då tattare skildes från sina familjer och uppfostrades på andra håll.
”Den ständigt återkommande frågan om gränsen mellan arvets och miljöns
82

Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 20–28, 31–32, cit. s. 26.
Positiv eugenik är ett begrepp hämtat från växtförädlingen, där det syftade på metoder för att
välja ut endast de bäst lämpade exemplaren för fortplantning. Sådana metoder var aldrig aktuella
att tillämpa på människor i mellankrigstidens Sverige, även om också mindre tvingande åtgärder
för att främja återväxten i de delar av befolkningen som bedömdes vara av högre kvalitet kan
definieras som positiv eugenik.
84 Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 22.
85 Se dock reseberättelsen till Medicinalstyrelsen 1920, där Höjer i sin diskussion om det franska
befolkningsläget talade om ”den vita rasens bestånd”. A. Höjer, ”Reseberättelse”, MMB E III
1920, bilaga A1.
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inflytande är icke heller i detta fall slutgiltigt besvarad”, konstaterade Höjer.86
Även om han räknade med olika raser, var han alltså inte beredd att räkna med
dem som eugeniskt betydelsefulla faktorer.
Som jag visat var Höjer inte heller beredd att acceptera teorier om att de
högre samhällsklasserna hade värdefullare arvsanlag än de lägre, det vill säga det
slags teorier som präglade den brittiska eugeniken.87 I stället för välborenhet
eller svenskhet privilegierade Höjer hälsan, eller snarare frånvaron av ohälsa,
som tecken på goda arvsanlag.
Genom att privilegiera frånvaron av ohälsa kan man säga att Höjer ändå fokuserade på den svenska ”rasen”, dock inte i förhållande till andra raser, utan
till sin egen ouppnådda potential. Även ett rastänkande helt inriktat på den egna
rasens förädling kan, i linje med Foucaults tankar kring biopolitikens yttersta
konsekvenser, definieras som en form av rasism, som dragen till sin spets till
slut hotar att leda till samhällelig självdestruktion.88 För att undvika en urholkning av begreppet rasism väljer vissa historiker att i dessa fall tala om en eugenisk
rasism, som skiljer sig från den etniska rasism som ställer olika raser mot varandra. Liksom den etniska rasismen sysselsätter sig den eugeniska med att kategorisera och värdesätta människor, men utifrån andra grunder.89
Med andra ord, det eugeniska tänkande som Axel Höjer företrädde var
minst lika biologiskt grundat som de som fokuserade klass- eller rasskillnader.
Men Höjer satte på ett tydligare sätt hälsan i första rummet. Genom fortplantningen av friska arvsanlag och, framför allt, stävjandet av sjuka arvsanlag skulle
människosläktets framtida hälsa säkras.
Samtidigt vill jag understryka att denna hälsoinriktade eugenik bara var ett av
flera tänkta verktyg i det Höjerska folkhälsoprojektet. Signe och Axel Höjers
retorik kretsade redan på 1920-talet mer kring människors hälsa här och nu, och
möjligheter att förbättra den genom sociala reformer och åtgärder. Att Axel
Höjer inte såg sig som i första hand eugeniker kan också illustreras av hur han i
olika offentliga debattsammanhang överlät de eugeniska aspekterna av befolkningsfrågan åt andra experter.90
I senare delar av avhandlingen kommer jag att undersöka vad som hände
med paret Höjers förväntningar på människor i ett samhälle när möjligheterna
till, och därmed kraven på, full hälsa ökades, i de fall människor inte kunde leva
upp till dessa krav. Här finns också anledning att återkomma till eugeniken. Jag
86 Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 20–21. Jfr brev från Axel till Signe Höjer,
onsdag kväll (feb-mars 1927), SAHA, 3b vol. 8, där Höjer efter en föreläsning med den finlandssvenske populärhistorikern och rasbiologen Rolf Harald Nordenstreng försökte kategorisera sig
själv och Signe efter ras.
87 Se ex. Porter, ”Eugenics and the Sterilization Debate in Sweden and Britain before World
War II”, s. 148, 159.
88 Foucault, ”Society Must be Defended”, s. 257–263.
89 Tydén, ”Rasbiologi och andra rasismer”, s. 35–36.
90 Höjer, Tunberg, Myrdal, Andrén, von Hofsten, Wicksell, Åkerman och Runestam, Debatt i
befolkningsfrågan; Axel Höjer, ”Barns hälso- och sjukvård”, i Tidens läkarbok, red. Gunnar Dahlberg
(Stockholm: Tiden, 1924), s. 303.
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kommer också att undersöka hur deras förhållande till människor av annorlunda etnisk bakgrund förändrades när de senare i livet faktiskt kom att träffa och
lära känna sådana.
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Sammanfattande diskussion, del 1

I denna första del av avhandlingen har jag undersökt Signe och Axel Höjers
tidiga försök att formulera och konkretisera ett gemensamt livsprojekt. Jag har
visat att deras planer tog djupt intryck av upplevelser i Frankrike och England i
första världskrigets efterdyningar, där de attraherades av pacifistiska och socialistiska rörelser och lade grunden till en tydligt internationalistisk världsbild.
Parets övergripande målsättningar var redan från början vidsträckta. Som jag
visat såg de sig som delar av en ny generation som skulle skapa en ny och bättre
värld, präglad av fred och solidaritet. Särskilt Axel Höjer identifierade individualismen som ett ökande problem, som hörde ihop med urbanisering och ändrade
livsmönster. Som långsiktig lösning på detta problem såg han framför sig en
moralisk uppryckning. Detta, menade han, skulle dock inte ses som en tillbakagång till äldre samhällsmönster. Snarare pekade det framåt mot en socialistisk
värld där människor skulle arbeta efter förmåga och erhålla efter behov. På
kortare sikt räknade han emellertid med att många mer konkreta reformer behövdes.
Den väg mot det socialistiska samhället han och Signe såg framför sig var
socialdemokratisk snarare än revolutionär, trots grandiosa uttalanden om en ny
renässans och en genomgripande omvandling av människosinnena. Ur det
franska sammanhanget lyfte de fram reformsocialisten Jean Jaurès politik som
den kraft som kunde samla massorna, trots att Jaurès själv mördats flera år
tidigare. I England kom de via London School of Economics och Fabian Society i nära kontakt med fabianismen, inom vilken Signe särskilt lyfte fram det
samarbetande paret Beatrice och Sidney Webb som förebilder. När paret återvände till Sverige kom de också snart att ansluta sig till Socialdemokraterna, och
särskilt Signe Höjer kom att bli partipolitiskt aktiv.
I sitt mer konkreta arbete valde paret att i hög grad koncentrera sig på hälsovård och i synnerhet förebyggande hälsovård, ett fält där de kunde kombinera
sina respektive utbildningar med samhällsreformatoriska ambitioner. Till en
början valde de att koncentrera sig på barnhälsovård. Detta låg i linje med deras
professionella kompetens och sågs även som ett rationellt ställe att börja på om
hälsovården skulle vara sant förebyggande. Fortsatt hög barnadödlighet och
barnasjuklighet, särskilt i vissa utsatta områden och i synnerhet bland barn till
ensamstående mödrar, formulerades som stora problem. Ett primärt mål blev
därför att reducera dessa. Barnhälsan sattes alltså i centrum som en nyckel till
folkhälsa i mer inklusiv mening. Ingen av dem reflekterade närmre kring defini171

tioner av hälsa vid denna tid, men det framgår ändå ganska tydligt av källmaterial och uttalanden om barnadödlighet och barnasjuklighet att deras syn på
hälsa under perioden främst kretsade kring frånvaro av sjukdom.
Att barnhälsan och barnalstrandet sattes i centrum låg också i linje med att
bevarandet eller skapandet av ett livskraftigt släkte fördes fram som ett överordnat mål, åtminstone av Axel Höjer. Detta gjordes i närmast religiösa termer:
Axel Höjer talade om en sekulär humanitetsreligion som skulle inkludera nästan
hela mänskligheten och sätta barnalstrandets mysterium i centrum. I Axel Höjers intresse för släktets framtid låg också ett eugeniskt intresse, som främst
inriktades på förebyggandet av specifika sjukdomar, gärna med hjälp av steriliseringar, medan han ställde sig skeptisk till såväl positiv eugenik som rashygien i
rasåtskiljande eller klassförstärkande mening. Med tiden, mot slutet av 1920talet, mattades Höjers tro på eugenikens möjligheter av något.
Axel Höjers befolkningspolitiska inställning vid denna tid var måttligt pronatalistisk. Hälsovårdsreformer måste, menade han, gå hand i hand med exempelvis bostadsreformer för att locka folk skaffa fler barn. Men ett ökat nettoantal
överlevande spädbarn var inte huvudsaken, påpekade Höjer. Om detta mål vore
det viktigaste skulle det vara nog att förbättra människors ekonomi så att de
hade råd att föda fler barn, och några sofistikerade preventionsprogram skulle
inte behöva utvecklas. Nej, spädbarnsdödlighetens viktigaste funktion var enligt
Höjer att den fungerade som en indikator på spädbarnssjukligheten. Prevention
av sjukdom framhölls som en kostnad som gav vinster på sikt, i pengar och i
människoliv, både kvantitativt och kvalitativt.
Signe Höjer drog inte åt samma håll som Axel i befolkningsfrågan, åtminstone inte under början av 1920-talet. Hon var vid denna tid nymalthusianskt
influerad och ville begränsa antalet födslar. Mot slutet av 1920-talet hade dock
båda anslutit sig till en mer pronatalistisk linje.
Både Axel och Signe Höjer talade ofta i termer av en uppgift som låg framför dem. Signe sade sig vara klar över sin uppgift sedan långt före mötet med
Axel. Det mer begränsade källmaterialet gör det svårare att få grepp om hennes
uppgift än om Axels, men det är tydligt att den uttrycktes i sociala termer. Tydligt är också att hon var en stark motståndare till gammaldags välgörenhet, och i
stället ville göra vård och social omsorg tillgänglig för alla, utan att diskriminera.
Hennes krav på att spädbarnsklinikerna i Solna skulle vända sig även till medelklassen hörde ihop med denna vilja att vidga projektet och minska stigmatiseringen av fattiga människor. Målet för både Signe och Axel Höjer var också att
staten eller kommunen på sikt skulle ta över barnhälsovårdsuppgifterna. Hon
och Axel ställde alltså högre krav på samhället än klassiska liberaler. Samtidigt
räknade de med att ett ökat samhällsansvar möjliggjorde större krav på att individerna solidariskt skulle underordna sig kollektivets bästa – som i de flesta,
men inte alla, fall också antogs vara deras eget bästa.
Bevarade texter visar att det blivande paret Höjer plockade upp många idéer
kring förebyggande barna- och hälsovård under sina resor i främst Frankrike
och England. De besökte bland annat det slags franska gouttes de lait som bildat
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mönster för de svenska mjölkdropparna, men blev mer imponerade av de engelska infant welfare centres, där man på ett mer systematiskt sätt inriktade sig på att
fostra goda mödrar. Där fanns kliniker där spädbarnen kunde kontrolleras regelbundet, bland annat genom vägningar för att se att de utvecklades enligt
normala mönster, kombinerade med schools for mothers där mödrarna fick regelrätt undervisning i sådan kunskap som ansågs central för mödraskapet. Detta
slags idéer försökte Höjers sedan föra över till en svensk kontext. Det handlade
dock inte om kopiering rakt av, utan snarare om att kombinera och anpassa
idéer och program så att de passade in i ett svenskt sammanhang och i deras
egna framtidsvisioner.
Eftersom Höjers ännu var relativt oetablerade var det särskilt viktigt för dem
att kunna åberopa unik kunskap för att hävda sig som experter och få genomslag för hälsopolitiska idéer och programförslag. Här kom de utländska erfarenheterna väl till pass. Axel Höjer hänvisade till kontakter med medicinska
auktoriteter för att höja sin egen status, och både han och Signe hänvisade till
mer utvecklade länder för att ge stadga åt sina reformförslag. Däremot undvek
de att antyda att andra länder med naturnödvändighet var mer utvecklade. Deras sätt att lyfta fram andra länder visar att det handlade om något mer komplicerat än om att bara dra positiva eller negativa lärdomar. Frankrike framhölls
som ett land med goda idéer, men för dålig moral och uthållighet för att kunna
realisera dem på något bra sätt. Storbritannien, eller snarare England, lyftes
fram som ett bättre exempel, men inte för att landet självklart låg före Sverige i
alla avseenden. Landet framhölls också som mindre innovativt än Frankrike.
Att Storbritannien hade ett världsomspännande imperium lyftes inte alls fram i
argumentationen: Höjers såg detta som irrelevant i sammanhanget och värt att
fördöma i största allmänhet. I stället var deras poäng att visa hur snabbt engelsmännen lyckats lyfta sig själva från djup misär, så att de nu framstod som
föregångare på många områden. Med England som förebild skulle det ännu
primitiva men mer framstegsvänliga Sverige kunna nå minst lika snabba resultat.
Makarna Höjers strategier för att överföra idéer begränsades inte till rapporter, artiklar och föredrag. De försökte också att praktiskt applicera de brittiska
idéerna i en svensk kontext. Mjölkdroppen i Solna var inte den första ”komjölkdroppen” som reformerades i syfte att få fler mödrar att amma sina barn.
Men Höjers projekt var ovanligt ambitiöst i det att det syftade till att nå fler än
de mest behövande. Målet var att insatserna skulle nå alla barn och blivande
mödrar, och att systemet på sikt skulle bli landstäckande och offentligt finansierat, som i England. Höjers försökte också applicera sina lärdomar från England
i praktiken på andra sätt, bland annat genom en väl utvecklad upplysningsverksamhet, med utskick och regelbundna föreläsningar. Samtidigt var de tvungna
att modifiera metoderna på grund av upplevda kulturskillnader, begränsad budget och andra strukturella hinder. Att de anpassat metoderna till svenska förhållanden användes också som argument i marknadsföringen av dem.
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Experimenten i Solna fungerade som led i en mer övergripande strategi. En
viktig tanke var redan från början att de skulle fungera som exempel för andra
att ta efter. Axel Höjer såg dem också som ett medel för att imponera på en
socialt verksam elit. Detta märktes också när han senare försökte påverka beslutsfattandet på statlig nivå genom att använda Solna som exempel. De idéer
från Solna (och ursprungligen England och Frankrike) som Höjer lanserade i
olika utredningssammanhang kom också till slut att återspeglas i den lag om
mödra- och barnavårdscentraler som trädde i kraft i slutet av 1930-talet.
En central lärdom från utlandsvistelserna kretsade kring vikten av att skapa
strukturer som kunde få ner barnadödlighet och sjuklighet. Det handlade om
rationalisering, eller mer specifikt om periodisk uppföljning och väl organiserade institutioner. Dessa institutioner kunde med fördel samla många sociala
funktioner på ett ställe. Höjers hämtade här inspiration från engelska settlements och från de kommuniteter som byggts upp kring vissa frivilliga försäkringskassor i Frankrike. Genom den socialdemokratiska kvinnoklubben, ABF
och den stora villa de själva byggde strävade de efter att skapa något liknande
ett settlement i Solna. Spädbarnsklinikerna drevs också i ett integrerande syfte –
mjölkdroppen inkluderade redan en barnkrubba, och Höjers byggde snart också
ut spädbarnsmottagningarna med mottagningar för väntande mödrar, vilket var
en verklig pionjärverksamhet. Slående är samtidigt hur vissa funktioner framhölls som viktigare än andra. Mest påfallande är paret Höjers tystnad i fråga om
den redan existerande barnkrubban, vilket förmodligen hör samman med att de
ville prioritera lösningar som gav mödrarna möjlighet att stanna hemma och ta
hand om sina barn.
Att bygga institutioner var alltså en central del av projektet – men de nya institutionernas funktion var i sin tur främst att bygga och fostra familjer. Familjerna i sin tur pålades plikten att garantera det uppväxande släktets hälsa, för
samhällets bästa. Som nyckelled i projektet kan barnavårdscentralerna på samma gång ses som led i biopolitisk strävan, och som en struktur där biopolitik
och disciplinerande åtgärder kunde samsas och synergera.
Spädbarnsklinikernas roll i formandet av familjer, och i första hand mödrar,
hängde inte minst ihop med att amningen identifierades som ett nödvändigt
medel för att minska dödlighet och sjuklighet. Att försöka få mödrar att amma
var knappast nytt i sig, men metoderna var delvis nya. Amningen betraktades
som en integrerad del av det goda moderskapet, där även faktorer som renlighet, regelbunda vanor och lugn och ro inkluderades. Tre månaders amning
rekommenderades som minimum, samtidigt som uppemot ett år framhölls som
ideal.
Axel Höjer såg det inte som konservativt att förespråka att just kvinnorna
skulle ta hand om hem och barn. I stället såg han formandet av goda mödrar
som en central del i skapandet av moderna subjekt: socialismen, menade han,
skulle naturligt leda till att kvinnor och män fick de arbetsuppgifter som passade dem och samhället bäst, och den skulle leda till en uppvärdering snarare än
en nedvärdering av moderskapet.
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Men samtidigt som Axel Höjer satte det goda moderskapet i centrum – som
biologiskt faktum och imperativ – antog både han och Signe paradoxalt nog att
det moderliga ansvaret och kunskapen om hur man skulle vara som mor inte
var något som låg naturligt för kvinnor. Beprövade metoder, som traderats från
generation till generation, dömdes ut som ovetenskapliga och potentiellt farliga.
Nu krävdes särskild expertis för att lära kvinnorna hur de skulle bära sig åt.
Tanken var att kvinnorna skulle ta till sig denna expertis frivilligt och sedan
kunna hjälpa sig själva. Detta låg i linje med en liberal styrningsrationalitet som
räknade med att styrningen måste delegeras ut i samhället och rikta in sig på
människors fria vilja. Undervisningen var också tänkt att nå in i hemmen genom särskilda hembesökare: den engelska kåren av health visitors antogs i Sverige
kunna ersättas av barnavårdsinspektriser och barnmorskor. Höjers underströk
vikten av att hembesökarna inte trängde sig på för mycket, för att mödrarna
frivilligt skulle ta till sig deras rekommendationer.
Ett mål var alltså att makten skulle finfördelas och delegeras. Samtidigt var
det dock tydligt att expertisen hade en avsändare. När det gällde folkhälsoexpertisen var det, menade Axel Höjer, inte staten utan läkaren som skulle stå
som yttersta ansvarig och delegera ut kunskapen i alla dess kapillärer. Läkare
skulle alltså fungera som lärare och uppfostrare. Signe Höjer var mer noga med
att understryka sjuksköterskans roll.
I England träffade Axel Höjer och Signe Dahl den nyzeeländske psykiatern
och barnavårdsideologen Truby King. Hans idéer sammanföll i flera avseenden
med deras egna, och de framhöll honom som en inspirationskälla. Dock inte så
mycket på grund av hans metoder för mödra- och barnuppfostran, som Axel
Höjer bedömde som common sense-artade, utan snarare för hans sätt att
marknadsföra dessa metoder. Utöver institutioner som i mycket påminde om
de brittiska mödraskolorna använde sig King av broschyrer och spalter i dagspressen, som under denna tid nådde en allt större del av befolkningen.
Höjers kom också att lägga stor vikt vid detta slags upplysningsmetoder.
Axel Höjer idkade dessutom sexualupplysning för blivande och nyblivna mödrar. Han förevisade preventivmedel som kondomer och pessar och propagerade
för sexualundervisning i skolor och på särskilda kliniker. Detta var radikala
grepp vid en tid då marknadsföring av preventivmedel var förbjuden enligt lag.
Om preventivmedel användes klokt och med medicinsk expertvägledning, kunde de, menade Höjer, hjälpa etablerade par att planera sin familjebildning och
undvika aborter, som hotade att döda kvinnor eller göra dem sterila. I kontrast
till nymaltusianska tänkare menade Höjer att sexualundervisning och familjeplanering skulle öka nativiteten i det långa loppet.
Tal om uppfostran och disciplin handlade i slutändan om fostran till ett medicinskt medborgarskap, vars plikter till skillnad från det politiska medborgarskapets pålades kvinnorna i högre grad än männen. Rätten till medborgarskap
krävde tillbaka en känsla av ansvar för det kommande släktets väl, som i sin tur
antogs leda till att kvinnorna frivilligt skulle underkasta sig experternas rekommendationer kring barnavård och barnuppfödning. Att i första hand försöka
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påverka mödrarnas livsstil var ett engelskt ideal, som visar på stark tilltro till
möjligheterna att socialisera in kvinnor i ett skötsamt, könskomplementärt beteende. Höjers var dock angelägna om att också visa på socioekonomiska grunder till ökad dödlighet och sjuklighet. Samtidigt som de hängav sig åt socialliberala idéer om hjälp till självhjälp, menade de att självhjälpsinsatser måste kompletteras med starkare stödåtgärder från samhällets sida. De ville därför
komplettera arbetet på spädbarnsklinikerna med mer övergripande biopolitiska
lösningar. Signes kartläggningar av barnadödligheten i Solna innebar dessutom
en möjlighet för henne att applicera samhällsvetenskapliga metoder som hon
lärt sig på LSE i sin praktiska verksamhet. Hon bidrog på så sätt till att integrera
en samhällsvetenskaplig expertis i vad som annars definierades som medicinska
angelägenheter.
Sammanfattningsvis kan sägas att paret Höjers metodik var nyskapande i flera avseenden, kanske främst för att syftet inte var att skapa ännu en välgörenhetsinrättning för kvinnor som utpekats som fattiga, utan en institution som i
slutänden var tänkt att nå alla kvinnor och barn, och tänkt att finansieras med
hjälp av offentliga medel. På samma gång hjälpte dock den familjemodell som
privilegierades via centralernas arbete – där bröstuppfödning och moderskap på
heltid inom en familj med en manlig försörjare prioriterades före barnkrubbor
och andra kollektiva lösningar – till att institutionalisera traditionellt borgerliga
familjeideal på bekostnad av den mer varierade uppsättning av familjestrukturer
som tidigare präglat arbetarklassen.
Makarna Höjers barnhälsoideologi, och därmed också den barnhälsoexpertis
de ansåg sig företräda, var alltså i grunden starkt könad. Men barnhälsoexpertisens genusaspekter syns kanske allra tydligast i vad som inte syns, eller närmre
bestämt i det faktum att Signe var så osynlig under denna tid, särskilt i offentliga sammanhang. Expertisen var alltså dubbelt könad. Medan Axel Höjer öppnade mottagning i sitt eget namn, fick tjänst som skolläkare och blev talesman
för de nya spädbarnsklinikerna (och mödravårdsklinikerna) fick Signe Höjer
nöja sig med att ”hjälpa till” på mottagning och spädbarnskliniker. Hon arbetade visserligen som barnavårdsman, men blev aldrig fast anställd. Här spelade
även yttre motstånd mot gifta kvinnors rätt till yrkesarbete in. Barnafödandet
stärkte könsarbetsdelningen än mer. Signe Höjer blev därmed mer osynlig utåt,
och har i princip helt försvunnit i historieskrivningen kring barnavårdscentralernas utveckling.
Att Axel Höjer som läkare i karriären hade lättare att göra sig hörd i offentliga sammanhang står alltså klart. Hans medicinska expertis erkändes på ett annat
sätt än Signe Höjers begränsade samhällsvetenskapliga utbildning och erfarenheter inom praktisk omvårdnad och socialt arbete. Säkert spelade även faktorer
som kön och ålder in i detta sammanhang. Axel Höjer var också själv flitig med
att åberopa sin medicinska expertis, och inte minst sin barnläkarexpertis, vilket
kan ses som en del av barnläkarnas specialiseringssträvanden vid denna tid. Han
hade också möjlighet att hålla föredrag inför Läkaresällskapet och publicera sig i
olika tidskrifter. Relativt snart kunde han avancera till en drivande position
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inom den svenska barnläkarkåren, varifrån han kunde marknadsföra sina och
Signes idéer. Signe Höjer hade svårare att hävda sig professionellt i sin egenskap
av gift kvinna, men också eftersom hon varken tillhörde någon medicinsk eller
annan elit. Hon hjälpte visserligen Axel Höjer med artiklar och andra publikationer, men hade mer begränsade möjligheter att själv publicera sig och hålla
föredrag i offentliga sammanhang.
Rörelseengagemanget blev en utväg. Genom engagemang i Solnas socialdemokratiska kvinnoklubb och det lokala ABF, där hon även kom att verka som
ordförande under en period, började hon odla alternativa uttrycksvägar. Hon
verkade bland annat för ökat politiskt inflytande för kvinnor i framtiden och
organiserade kurser för att fostra dem (inklusive sig själv) in i en mer aktiv medborgarroll. Härigenom underförstods att det inte räckte med den nyvunna rösträtten, utan att kvinnor även måste lära sig tala och argumentera för att få ett
mer direkt politiskt inflytande och bli invalda i olika politiska församlingar.
Men hur resonerade de själva kring könsarbetsdelning och olika expertroller
och hur valde de att samordna sitt arbete? Från början hade paret räknat med
att båda skulle arbeta professionellt utifrån sina respektive utbildningar. Signe
tog detta för givet men mötte efter förlovningen en hel del yttre motstånd. Axel
tycks ha hjälpt henne att försöka hitta arbete. Snart började han dock själv visa
större skepsis inför gifta kvinnors yrkesarbete och började i stället jämka ihop
ett borgerligt hemmafruideal med sin bild av det framtida socialistiska samhället
där var och en skulle arbeta efter läggning och förmåga – något som antogs
vara könsberoende – och få ersättning efter behov. Även Signe anpassade sig i
viss mån till situationen. Men hon gjorde det genom att hänvisa till personliga
omständigheter och yttre strukturella hinder snarare än till ett strukturrelaterat
förtryck från Axels sida.
Min studie bekräftar att innebörden av begreppet samarbete bör problematiseras och prövas empiriskt. Under denna tid arbetade paret Höjer relativt nära
tillsammans, men det handlade sällan om ett samarbete på helt jämlika termer.
Ojämlikheten motiverades på en rad olika grunder där utbildning var en. Båda
två präglades också av invanda föreställningar om könens komplementära funktioner, förstärkta av en samtida moderlighetsideologi, samtidigt som de gärna
ville se sig själva som radikala i synen på kvinnors rättigheter och möjligheter.
Dessa motstridiga föreställningar ledde i praktiken till upprepade kompromisser. Kön och utbildning fick vid sidan av bland annat ålder och erfarenhet bilda
grund för olika roller i samarbetsprojektet och därmed också för olika expertroller.
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Akademiskt intermezzo

Ack, min lille käre man! Vi få sträva så gott vi kan. Men färdiga bli vi aldrig.
Stackars Signe Höjer får nog säga så här när hon dör: ”Jag ville förbättra
mänskligheten. Men omsorgen om hem och avkomma upptog mig så att jag
aldrig hade tid att börja ens med mig själv. Förlåt mig det. Amen.”1

I Signe och Axel Höjers memoarer framställdes arbetet i Hagalund som ett
mångårigt projekt, utsträckt över större delen av 1920-talet. I Axels fall rörde
det sig emellertid i praktiken bara om ett par års arbete innan han började trappa ned på sitt lokala engagemang, för att i stället koncentrera sig på laboratorieforskning och en doktorsavhandling om effekter av C-vitaminbrist.
I detta överbryggande kapitel kommer jag att belysa en period i paret Höjers
liv som kan ses som något av ett avbrott i det storstilade sociala projekt de gett
sig in i. Att jag ändå valt att behandla perioden i viss detalj beror på att den trots
allt fick stor betydelse för gestaltningen av deras framtida samarbete.
Rubriken anspelar på att perioden sammanfaller med en tid då Axel Höjer
satsade hårt på en akademisk karriär. Men det är förhållandet mellan honom
och Signe, snarare än Axels akademiska strävanden, som kommer att sättas i
centrum i kapitlet.

Utdraget avsked till Hagalund
Hur kunde Axel så lätt ge upp det sociala projekt som han och Signe Höjer
investerat så mycket möda i – ett projekt som dessutom tycks ha burit sig betydligt bättre ekonomiskt än de räknat med från början? Ett motiv som framhölls i efterhand av både honom själv och Signe var att han under sin vistelse i
London 1919 hade fängslats av den vitaminforskning som bedrevs vid Listerinstitutet och att denna inspirerat honom att själv fortsätta forska i samma
spår.2 Men även om det rent vetenskapliga intresset var centralt för att Höjer
skulle börja forska kan det inte ensamt förklara varför han i samband med
forskningen kom att ge upp nästan hela den verksamhet i Solna som han ju

1
2

Brev från Signe Höjer till Axel Höjer 7 juni 1926, SAHA, 3b vol. 7.
Höjer, Vägen till Hagalund, s. 54; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 312.
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initierat efter Londonvistelsen. Av ett brev från slutet av avhandlingstiden framgår också att han bestämde sig för att forska först efter en tid i Hagalund.3
Ett möjligt motiv kan vara att det praktiska sociala och medicinska arbetet i
Hagalund visade sig vara mer slitsamt än Axel räknat med, och att frustrationen
över att ständigt bli motarbetad i längden blev honom övermäktig. Åtminstone
beskrev han under de följande åren en väldig lättnad över att slippa ifrån slitet i
Hagalund.4 Ett annat möjligt motiv hade att göra med karriärmöjligheter. Visserligen var den svenska läkarkåren vid denna tid ännu liten, och det var relativt
lätt att göra sin röst hörd i officiella sammanhang. Axel hade exempelvis fått
göra flera framträdanden inför Läkaresällskapet efter sina utlandsresor. Positionen som privatpraktiserande läkare i ett förslummat ytterområde måste dock
ändå ha setts som ganska marginell på det medicinska fältet. Tillvaron som
akademiker var betydligt mer osäker, men samtidigt öppnade forskarstudierna
Axels väg mot en framtida karriär som akademiker och specialistläkare.
Signe kan tyckas ha haft betydligt mindre att vinna på de nya arrangemangen, åtminstone personligen: om något bör de snarast ha minskat hennes chanser till en egen professionell karriär. Ändå antydde Axel i senare brev att det var
hon som ända från början varit mest drivande i frågan.5 Att Signe hade höga
tankar om Axels kapacitet, och tog för givet att han skulle göra en lysande karriär, framgår av samtida brev.6 I linje med detta kan den osäkra satsningen på
forskningen ses som en investering i syfte att på sikt stärka det samarbetande
parets kulturella och vetenskapliga kapital. Ett annat gemensamt motiv kan ha
rört sig kring möjligheterna att göra en social insats i andra sammanhang än det
mycket lokala som utgjordes av Solna.7
Axel skrev själv i sina memoarer att hans främsta syfte med avhandlingen var
att meritera sig för en överläkarplats på ett barnsjukhus ”så att jag skulle kunna
bedriva klinisk forskning på sjuka barn och småningom få helt ägna mig åt
pediatrik som professor”.8 Det ämne han valde för avhandlingen föll dock
knappast inom pediatrikens huvudfåra, ett faktum som också skulle komma att
ligga honom till last vid senare tjänstetillsättningar.
Huset som de flyttade in i hösten 1921 byggdes så stort att Axel i källaren
fick plats med både laboratorium och försöksdjur. Det framgår inte av brev och
annat samtida material om paret Höjer ställde krav på potentiella laboratorielokaler redan i husets konstruktions- och byggnadsfas, eller om det snarare var så
att huset i efterhand fick anpassas efter Axels växande forskningsintresse –
ungefär som andra delar av det stora huset i efterhand kom att anpassas efter
3 Se odaterat brev från Axel Höjer till Signe Höjer (slutet av jan eller början av feb 1924), SAHA,
3b vol. 4.
4 Se ex. brev från Axel till Signe Höjer lördag morgon (13 feb 1926), SAHA, 3b vol. 7.
5 Se ex. odaterat brev från Axel till Signe Höjer (feb-mars 1927), SAHA, 3b vol. 1.
6 Se ex. från Signe Höjer till Axel Höjer 28 maj 1926, SAHA, 3b vol. 5.
7 Sociala ambitioner framskymtar exempelvis i brev från Axel Höjer till Signe Höjer 12 mars och
21 maj 1926, SAHA, 3b vol. 7 och 26 april 1926, SAHA, 3b vol. 5 och i brev från Signe Höjer till
Axel Höjer 28 april 1926, SAHA, 3b vol. 7.
8 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 358 (jfr även s. 336).
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ABF:s behov av bibliotek och samlingslokaler. Det senare är mer troligt. Axel
skrev i sitt eget förord att avhandlingsarbetet inleddes i juli 1922.9 Sannolikt är
att han fått den avgörande impulsen några månader tidigare, då han och Signe
var på hemväg från en äventyrlig resa i Nordafrika, och han passade på att besöka Listerinstitutet i London. Två kvinnliga forskare vid namn Chick och
Hume gjorde där försök på marsvin för att undersöka vilka koncentrationer av
olika juicer som krävdes för att förhindra skörbjugg, och Axel Höjer, som besökt dem redan 1919, ville se hur långt försöken fortskridit.10 I sina egna undersökningar kom han bland annat att utnyttja liknande metoder för att undersöka
vävnadsförändringar vid olika grader av C-vitaminbrist, och samband mellan
skörbjugg och tuberkulos. Han utvecklade också en metod för att snabbare
kunna avgöra C-vitaminhalten i olika frukt- och bärjuicer genom histologiska
undersökningar av marsvinständer.11
Axel Höjers forskning skedde på eget initiativ, utan handledning från någon
professor. Om nätterna forskade han hemma i laboratoriet, och på lediga eftermiddagar brukade han sitta på Karolinska institutets bibliotek. Han samarbetade med flera andra personer, men den flitigaste medarbetaren var förmodligen Signe. Hon var den som skötte det dagliga laboratoriearbetet genom att
mata det hundratal marsvin som fanns i källaren, hålla rent hos dem och, med
pipett, ge dem dagliga doser av saft från olika frukter och bär, som apelsin,
citron, nypon, hjortron och skogssmultron.12 I avhandlingens förord omnämndes hon helt kort som hans ”helper”.13
Vid sidan av jobbet med marsvinen hade Signe kvar ansvaret för hemmet,
tjänstefolket och den växande barnaskaran, samtidigt som hon fortsatte som
barnavårdsman och ledamot i Barnavårdsbyråns styrelse, samt som aktiv medlem i socialdemokratiska kvinnoklubben och i ABF. Till slut, skrev hon själv,
blev det hela så slitsamt att hon fick ta ”en fru från Råsunda” i tjänst för
marsvinsskötseln.14
I februari 1924 spikades Axel avhandling, som fick titeln Studies in Scurvy, på
Karolinska Institutet.15 Den 17 maj skedde disputationen, med barnläkaren och
9

Axel Höjer, Studies in Scurvy (Uppsala: Almqvist & Wicksell, 1924), s. 7.
Höjer, Vägen till Hagalund, s. 167, 175; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310; brev från
Axel Höjer till föräldrarna 30 nov 1919, SAHA, 3b vol. 13. Höjer hävdade dock att hans intresse
ursprungligen väckts av de norska skörbjuggsforskarna Axel Holst och Theodor Frölich, vilka
han även tillägnade avhandlingen. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 310; Höjer, Studies in
Scurvy, s. 7.
11 Höjer, Studies in Scurvy; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 357–360.
12 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 358; Höjer, Vägen till Hagalund, s. 186–188.
13 Höjer, Studies in Scurvy, s. 7. Om osynliggörandet av den kvinnliga parten som ett vanligt inslag i
vetenskapliga parsamarbeten, se Margaret W. Rossiter, ”The Matthew Matilda Effect in Science”,
Social Studies of Science, vol. 23 (1993), s. 325–341.
14 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 186.
15 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 188. Axel Höjer valde alltså att publicera avhandlingen på engelska
och inte på tyska, vilket annars ännu var vanligast inom svensk medicin under mellankrigstiden.
Från en pediatrisk konferens i Karlsbad 1925 rapporterade han att tyskarna, till hans egen förvåning, föreföll ”beska” på honom för att han inte skrivit sin avhandling på tyska. Se brev från Axel
10
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docenten Adolf Lichtenstein – senare professor i pediatrik – som fakultetsopponent. Hela familjen Höjer satt i publiken under tillställningen, som Axel själv
i efterhand beskrev som en ”festlig drabbning, för vilken jag fått mycket beröm”. Disputationsmiddagen sade han sig dock i efterhand ha varit mindre stolt
över, eftersom han enligt ”gammal akademisk praxis” inte bjöd in några andra
än akademiker. Både Signe, ”som dock så troget medverkat”, och hans mor
Emmy fick stanna hemma. Avhandlingen ledde till att Axel Höjer i december
samma år fick titeln docent – dock inte i pediatrik utan i experimentell patologi.16 Att han tog ut docenturen i experimentell patologi hörde samman med
möjligheter att få ett docentstipendium i detta ämne.17

Mannen i karriären, kvinnan bakom mannen
Axel Höjer skrev i efterhand att framgången med avhandlingen ”kom att avbryta vår Solnaperiod. Detta innebar bl. a. att mina barn i fortsättningen lika litet
som i Solna kunde beklaga sig över, att jag alltför mycket trängde mig på dem.
Men det lade ett ökat arbete och ansvar på Signe.”18 Under den första tiden
efter disputationen bodde Axel bara periodvis kvar i Solna. Signe bodde dock
kvar och fortsatte att engagera sig i de lokala projekten, samtidigt som hon tog
det övergripande ansvaret för den växande familjen.
Med siktet inställt på en karriär inom klinisk pediatrik återvände Axel hösten
1924 till Allmänna barnhuset, där han arbetat tidigare.19 Det är tydligt att han
såg detta val som en satsning på en vetenskaplig karriär.20 Arbetet på Allmänna
Barnhuset blev emellertid varken långvarigt eller sammanhängande. På hösten
1924 bröt en epizooti av mul- och klövsjuka ut i Sverige och Axel engagerades i
spårningen av smittan.21 Spårandet av mul- och klövsmittan ledde till att han
tillbringade senhösten 1924 samt stora delar av våren och sommaren 1925 på
resande fot, långt från Signe och barnen. Både Signe och Axel var nu tydligt
inställda på att Axel skulle göra karriär inom akademin alternativt på en högre
Höjer till Signe Höjer 22 sep 1925, SAHA, 3b vol. 7. Språkvalet hängde förmodligen ihop med
att Axel såg avhandlingen som en vidareutveckling av den forskning som gjorts i England. I
någon mån stärker det också hans egna utsagor om att han under hela livet orienterat sig mot den
anglosaxiska världen snarare än den tyska, både politiskt och vetenskapligt.
16 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 188, Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 358–360; jfr utdrag ur
protokoll, Karolinska institutets lärarkollegium 4 sep, 20 nov, 18 dec 1924, Socialdepartementets
konseljakt 27 nov 1925, ärende 31, diarienr 1718.
17 Axel Höjer, förklaring över besvär till konungen, 31 aug 1925, Soc. dep. konseljakt 27 nov
1925, ärende 31, dnr 1718.
18 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 360.
19 Enligt Höjer, Vägen till Hagalund, s. 184 tog Axel redan under avhandlingstiden tjänst på Allmänna barnhuset för att kunna ägna mer tid åt forskningen, samtidigt som David Lindsjö övertog
praktiken i Solna. Brev från Axel Höjer till Emmy Höjer 16 aug 1924, SAHA, 3b vol. 13, visar
dock att Axel bytte jobb med David Lindsjö (Axel övertog hans tjänst på Allmänna Barnhuset)
först hösten 1924.
20 Brev från Axel Höjer till Emmy Höjer 13 och 16 aug 1924, SAHA, 3b vol. 13.
21 Höjer, Vägen till Hagalund, s. 193; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 361.
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läkartjänst. Mul- och klövundersökningarna utlovade chanser för Axel att meritera sig vidare akademiskt, om än inte inom pediatriken, och nya möjligheter
hade också uppenbarat sig inom vitaminforskningen.22
Under denna tid präglades breven mellan Signe och Axel Höjer av en retorik
där kvinnans viktigaste uppgift fastställdes till att verka som stöd åt man och
barn: en uppgift som Signe inte alltid kände sig mäktig att leva upp till. I ett
sammanfattande brev vid nyår 1924/1925 skrev hon om hur ledsen hon var
över att hon, trots att hon verkligen ville, aldrig hann lägga hela sin koncentration på något:
Jag kan ej ge min själ åt politiken, ej åt ABF ej åt sociala institutioner. Ingenting blir det något helt med, endast lite bitar här och där. Och pojkarna och
du ha också fått bitar av mig, tycks det. Om vi nu för nästa år skulle slänga
allt annat och bara vara maka och mor. Ja, då blir det, som du själv sagt: ingen kan egentligen vara båda, antingen blir det älskarinna eller mor. Så får jag
väl försöka att förena dem. Och så blir min föresats för nya året: att försöka i
den mån jag förmår att vara så mot dig och barnen, som du är mot mig och
dem. Bättre vet jag ej. Jag är bara rädd att mina anlag ligger mer åt älskarinnehållet än åt uppfostraredito. Men så får du hjälpa mig med barnen.23

Detta krav på praktiskt föräldraansvar från faderns sida mynnade dock främst
ut i en önskan om att de båda skulle hinna vara tillsammans med pojkarna till
sommaren. Brevet genomsyrades av en insikt om att tiden var utmätt och att
hon måste prioritera. Och det hon för egen och kanske även Axels del ville
prioritera var vid denna tid inte längre arbete och sociala projekt, utan familj
och fritid: ”Ack, alltid ser man åt framtiden och bäst en dag, så är framtiden slut
för oss. Detta härliga jordeliv, det är ändå skada att man ej får förlångsamma
det lite genom att göra flera helgdagar av det än vi haft detta år.”24 Axel beklagade i sitt eget nyårsbrev, avsänt från Skåne, att Signe fått slita så mycket ensam
med barnen medan han själv kastat sig in i en ny och osäker tillvaro. Han bad
henne om förlåtelse men kunde inte lova någon bättring.25
Den speciella familjesituationen accentuerades när Axel i februari 1926 flyttade ner till Lund. Han hade vid det laget lyckats göra sig själv mer eller mindre
omöjlig på Allmänna barnhuset. Anledningen var enligt egen utsago att han
protesterat mot sjukhusets bruk att lösa in oönskade barn mot en engångssumma och dessutom kringgå 1917 års barnavårdslag genom att ange fäderna
som okända även om de inte var det.26 Av betydelse var dock säkert också det
faktum att han gjort sig impopulär bland flera av kollegerna i samband med ett
tillsättningsärende. Bakgrunden var att både Axel Höjer och en kollega på Allmänna barnhuset, Greta Muhl, våren 1925 hade sökt tjänst som överläkare vid
22

Brev från Axel Höjer till Signe Höjer söndag (troligen 2) aug 1925, SAHA, 3b vol. 7.
Brev från Signe Höjer till Axel Höjer 30 dec 1924, SAHA, 3b vol. 8.
24 Brev från Signe Höjer till Axel Höjer 30 dec 1924, SAHA, 3b vol. 8.
25 Brev från Axel Höjer till Signe Höjer nyårsdagen (1925), SAHA, 3b vol. 6.
26 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 364–365.
23
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Flensburgska barnsjukhuset i Malmö. Sjukhusstyrelsen satte Greta Muhl i första
rummet, men förordade ändå Höjer. Medicinalstyrelsen gick på sjukhusstyrelsens linje och utsåg Höjer till överläkare.27 Strax därefter uppmärksammades
fallet av Tidevarvet, som engagerat sig i myndigheternas uppenbara svårigheter
att fastslå och tillämpa 1923 års behörighetslag. Förbigåendet av Muhl lyftes i
flera artiklar fram som ett talande exempel på att etablissemanget försökte
motarbeta kvinnors rätt till högre statlig tjänst på samma villkor som män, och
tidningen varnade för att fallet kunde bli prejudicerande.28 Greta Muhl överklagade beslutet i linje med Tidevarvets argumentation, och tillade att alla kvinnorna
i sjukhusstyrelsen velat förorda henne. Hon erinrade om Medicinalstyrelsens
tendens att diskriminera kvinnliga läkare, och poängterade att en överläkartjänst
på barnsjukhus tvärtom borde passa särskilt väl för en kvinna.29
Trots Muhls överlägsna meriter – särskilt i fråga om sjukhustjänstgöring –
räknade både Axel och Signe Höjer med att hennes personliga tillkortakommanden, vilka nu dessa var, skulle sätta henne ur spel.30 Att striden på den offentliga arenan till stor del föreföll utkämpas mellan könen ledde alltså inte till
att man ställdes mot kvinna i den Höjerska familjekonstellationen. Det var snarare så att paret Höjer svetsades samman mot det andra lägret, i huvudsak bestående av kvinnliga läkare och feminister.31 En betydelsefull faktor i sammanhanget var den personliga antagonism som rådde mellan Axel Höjer och Greta
Muhl sedan flera år tillbaka. Den gjorde att Signe och Axel inför varandra kunde motivera sin egen ståndpunkt som grundad på motståndarnas personliga
egenskaper: egenskaper som de åtminstone inte explicit ville koppla till kön.32
Axel Höjer, fullt övertygad om sin egen överlägsenhet, svarade också med att
lämna in en försvarsskrift gentemot Greta Muhl, där han utöver sin allmänna
duglighet och lämplighet särskilt lyfte fram sin vetenskapliga verksamhet, sina
pediatriska studiekurser, sina utländska studieresor och sitt socialmedicinska
27

Kungl. Medicinalstyrelsens protokoll 16 juni 1925, avskrift i Soc. dep. konseljakt 27 nov 1925,
ärende 31, dnr 1718.
28 ”Behörighetslagens tillämpning”, Tidevarvet, 28 juni 1925; ”Medicinens påvar”, Tidevarvet, 29
september 1925; ”Påtryckning!”, Tidevarvet, 5 december 1925.
29 Greta Muhl, besvär över Medicinalstyrelsens beslut, 11 juli 1925, Soc. dep. konseljakt 27 nov
1925, ärende 31, dnr 1718.
30 Brev från Axel Höjer till Emmy Höjer 22 juli 1925, SAHA, 3b vol. 7. Se även ett antal andra
brev från sommaren 1925, de flesta i SAHA, 3b vol. 7. Jfr diverse dokument i Soc. dep. konseljakt 27 nov 1925, ärende 31, dnr 1718.
31 Se bland annat diverse brev mellan Knäbäck och Stockholm sommaren 1925 i SAHA, 3b vol. 5
och SAHA, 3b vol. 7.
32 Han och Muhl hade arbetat tillsammans på Allmänna barnhuset i slutet av 1910-talet och i
början av 1920-talet hade de bland annat, som nämnts i kap. 1:3, konkurrerat om en nyinrättad
tjänst på barnhusets asyl. Även den gången hade Muhl dragit längsta strået. Då, 1920, kunde Axel
inför sig själv och Signe motivera utgången genom att hävda att Isak Jundell, som i sin överläkarposition hade mycket att säga till om, var benägen att gynna de kvinnliga läkarna på bekostnad av
de manliga, som ju var så många fler. Axel beskrev denna tendens hos Jundell som ett tecken på
att han inte var en riktig man, men underströk att han i detta sammanhang satte begreppet man i
motsats till ”väderflöjel”, inte i motsättning till ”kvinna”. Brev från Axel Höjer till Signe Höjer 22
feb 1920, SAHA, 3b vol. 5.
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arbete. Han åberopade också behörighetslagens tal om likställighet mellan män
och kvinnor för att ifrågasätta Muhls argument för positiv särbehandling.33
Höjer tycks ha räknat kallt med att läkarkårens manliga majoritet skulle ta
hans parti, utan att reflektera över detta som ett manligt privilegium. Medicinalstyrelsen gav också sitt fortsatta stöd åt honom.34 Dessutom ställde sig flera
dagstidningar på hans sida gentemot Tidevarvet, som fortsatte sin kampanj. När
regeringen slutligen, på senhösten 1925, beslöt att Greta Muhl skulle få tjänsten
kom det därför som något av en chock för Axel Höjer och den sida som stödde
honom.35
Vid det laget var dock både han och Signe redan starkt inställda på att flytta
ned till Skåne. Även Signe hade nu börjat trappa ned på sina uppdrag i Solna.36
Axel flyttade först. Med överläkartjänsten ur sikte tog han chansen att kombinera arbete för Kooperativa förbundet, på ett nystartat vitaminlaboratorium,
med hygienundervisning åt läkarstuderande i Lund. Hans förhoppning på sikt
var att en docentur i hygien så småningom skulle kunna övergå i en professur i
samma ämne.37 Vid sidan av undervisning och vitaminforskning fortsatte han
sin forskning kring mul- och klövsjukan, och började så småningom även arbeta för tidskriften Hygienisk revy och dess redaktör Torsten Thunberg.38 Mycket
snart efter flytten till Lund, i mars 1926, började han också engagera sig i den
skånska barnavården.39 Han började också bygga upp ett aktivt socialt liv i sin

33 Axel Höjer, förklaring över besvär till Konungen, 31 aug 1925, Soc. dep. konseljakt 27 nov
1925, ärende 31, dnr 1718; jfr brev från Axel Höjer till Signe Höjer, odaterat (troligen slutet av
juli 1925) samt 1 aug 1925, SAHA, 3b vol. 7.
34 Utlåtande från Medicinalstyrelsen, 19 sept 1925, Soc. dep. konseljakt 27 nov 1925, ärende 31,
dnr 1718.
35 ”Medicinens påvar”; ”Påtryckning!”. I efterhand ville Höjer framhäva sig själv som en ”brinnande anhängare av kvinnans lika rättigheter” som genom Muhlaffären fann sig ”placerad i en
pinsam situation”, vilket dock måste ses som en viss skönmålning av saken. Höjer, ”Ur J. Axel
Höjers minnen”, s. 367.
36 Se utdrag ur protokoll från ABF:s årsmöte 21 maj 1925, återgivet i Höjer, Vägen till Hagalund,
s. 184–185.
37 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 369; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 262–264; brev från
Axel Höjer till Signe Höjer söndag (2?) aug 1925, SAHA, 3b vol. 7. Att Axel redan vid flytten till
Lund skulle ha tillträtt ett fast förordnande som lärare och docent i hygien verkar inte stämma,
men i slutet av februari sökte han ett docentstipendium som skulle utgå från den 1 mars och strax
innan månadsskiftet kom beslutet att han fått det. Brev från Axel till Signe Höjer måndag (8?) feb
och från Signe till Axel Höjer 1 mars 1926, SAHA, 3b vol. 7. I slutet av april började han föreläsa,
se brev från Axel till Signe Höjer, odaterat (trol 21 april) 1926, SAHA, 3b vol. 5. Docent i just
hygien blev han emellertid inte förrän våren 1927, se brev från Axel till Emmy Höjer, odaterat
(troligen senhöst 1926) och 1 dec 1926, i SAHA, 3b vol. 17 respektive SAHA, 3b vol. 7. Också
KF:s vitaminlaboratorium var till att börja med en ganska blygsam historia, se brev från Axel till
Signe Höjer, odaterat (tidigt i feb 26), SAHA, 3b vol. 7.
38 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 362, 391, 411–412; brev från Axel till Signe Höjer måndag (8?) feb och från Signe till Axel Höjer 1 mars 1926, SAHA, 3b vol. 7; recensionsavdelningen
m.m. i Hygienisk revy från 1927.
39 Se Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 431–436; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 259–260;
samt flera brev från Axel Höjer till Signe Höjer, bland annat 8 mars 1926, SAHA, 3b vol. 7.
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Under större delen av 1926 bodde Signe Höjer ensam i Solna med de fyra barnen.

nya hemstad.40 Redan tidigt konstaterade han att han började trivas i Lund, där
det fanns ”liv och kultur” på ett annat sätt än i Hagalund. Kanske kunde de
återvända till Hagalund någon gång när de mognat och hade mer att ge, menade
han, ”men för närvarande är jag så glad, så hjärtligt belåten att som den ringaste
bland docenter försvinna i den illustra forskaresamling, som finnas här. Hellre
en av de sista i Lund – än den förste i Hagalund – så ser jag saken nu – eller
rättare, så känns det. Bara jag nu får ner mina kära.”41 Både han och Signe oroade sig också för att Solna blivit alltmer präglat av våld och osäkert för ensamma
kvinnor.42 Ändå bodde Signe under nästan hela 1926 kvar i Solna med pojkarna,
de nyfödda tvillingarna Björn och Boel och olika hembiträden. Där försökte
hon bland annat få det stora huset sålt, gärna till någon som kunde nyttja det
för sociala ändamål.43

40 Särskilt i början umgicks han intensivt med Signes familj och då i synnerhet med hennes syster
Edit och hennes man, Bodvar Liljegren. Efterhand lärde han också känna nya människor. Han
gick också ofta på teaterföreställningar, föredrag och studentaftnar. Se diverse brev, främst i
SAHA, 3b vol. 7 och SAHA, 3b vol. 5.
41 Brev från Axel till Signe Höjer lördag morgon (13 feb 1926), SAHA, 3b vol. 7.
42 Brev från Signe till Axel Höjer 21 april och från Axel till Signe Höjer 19 april 1926, SAHA, 3b
vol. 5.
43 Brev från Signe till Axel Höjer 28 maj 1926, SAHA, 3b vol. 5. I ett första steg fick hon huset
uthyrt till Svenska fattigvårds- och barnavårdförbundet för barnhemsverksamhet. Höjer, Mellan
två världskrig, s. 14; brev från Signe till Axel Höjer 7 juni 1926, SAHA, 3b vol. 7.
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Flera av Axels brev från denna tid utformades som högstämda sammanfattningar av hans och Signes första sex, sju år tillsammans, med reflektioner kring
den brytningstid som nu stod framför dem. Deras liv tillsammans så här långt,
som han nu ville se som en lång trolovningstid, karakteriserade han som genomgående präglat av att han försökt ge henne sitt bästa, men ofta låtit henne
vänta alltför länge. Som tur var hade hon alltid både velat och kunnat sätta in
sig själv i deras ”gärning”, skrev Axel. Nu, fortsatte han, ville han bjuda ned
henne till en lugnare tillvaro, men inte för den sakens skull overksam.44 Hans
önskan var dock att hon nu i första hand skulle ta hand om familjen.45
Också Signe hoppades på lugna år i Lund.46 Framtiden skulle dock knappast
bli fullt så harmonisk som de tänkt sig.

Kris och kompromiss
Axel fick nycklarna till familjens nya våning på Clemenstorget i slutet av augusti.47 I början av oktober flyttade också Signe och barnen ned till Lund.48 Det
lugna familjelivet blev dock i praktiken något av en besvikelse, och då i första
hand för Signes del. Redan under hösten drabbades hon av nedstämdhet och
dåligt humör.49 Av brev och senare texter framgår att en bidragande orsak var
att Axel inte lyckades hålla sitt löfte om att trappa ned på arbetet och bli en mer
närvarande familjefar.50 Signe tröttades av att gå hemma med barnen, och turbulensen i hemlivet förstärktes av att barnflickor och hembiträden fortsatte att
avlösa varandra.51
Livet utanför hemmet var inte heller någon kompensation. Signe började
visserligen, som Axel mindes det, engagera sig i föreningslivet. Men det var av
en annan karaktär än i Hagalund. Även kvinnoföreningarna dominerades av
väletablerade akademiker, och det var till en början svårt för Signe som nykomling att ta sig in i de inre kretsarna.52 Bevarade brev till Axels mor gör det inte
44 Brev från Axel till Signe Höjer, odaterat (1926), SAHA, 3b vol. 5. Se även brev från Axel till
Signe Höjer 16 sep 1926, SAHA, 3b vol. 7.
45 Brev från Axel till Signe Höjer 25 sept 1926, SAHA, 3b vol. 7.
46 Brev från Signe till Axel Höjer 19 april 1926, SAHA, 3b vol. 5.
47 Brev från Axel till Signe Höjer 31 aug 1926, SAHA, 3b vol. 7.
48 Brev från Axel till Emmy Höjer 6 okt 1926, SAHA, 3b vol. 7. Jfr Höjer, Mellan två världskrig, s.
15.
49 Se brev från Signe till Emmy Höjer 1 dec 1926, SAHA, 3b vol. 7.
50 Axel uttryckte det i självbiografin som så att han blev ”så helt absorberad av ett ovant och svårt
arbete på det kemiska laboratoriet, att hänsynen till maka och familj blev lidande […] Signe hade
säkerligen anledning att känna sig försummad”. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 400. Något
liknande erkände han redan i ett brev till Signe (under Signes Årevistelse feb-mars 1927), SAHA,
3b vol. 8.
51 Höjer, Mellan två världskrig, s. 19–21; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 387; se även en del
brev, ex. från Signe till Emmy Höjer 28 okt 1926, SAHA, 3b vol. 7; odaterat (feb 1927) från Axel
till Signe Höjer, SAHA, 3b vol. 1.
52 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 387.
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möjligt att bedöma allvaret i Signes livskris. Men av senare brev mellan Signe
och Axel framgår att krisen framåt mitten av februari hade blivit så svår att
äktenskapet var nära att spricka. Signe åkte då, utan Axel och på obestämd tid,
upp till Svenska läkaresällskapets villa i Åre på skidsemester. Krisen, som på
hemmaplan främst tycks ha tagit sig uttryck i en mer oartikulerad osämja, utvecklades på distans till en öppen konflikt mellan henne och Axel.
Att endast Axels brev finns bevarade från första delen av Signes fjällvistelse
ger en något skev bild av diskussionen. Vad man ändå ganska tydligt kan se är
att kärnan i konflikten tycks ha handlat om en kollision mellan åtminstone tre
olika diskurser, uppbyggda kring plikten att ta hand om barnen, rätten till sexuell frihet, samt rätten och plikten att sysselsätta sig med något meningsfullt.
För Axels del är det tydligt att han i detta sammanhang såg kvinnans plikt att
ta hand om barnen som överordnad de andra rättigheterna och skyldigheterna.
Redan utifrån Axels brev är det också tydligt att det för Signes del framför allt
handlade om att hävda kvinnans rätt, eller rentav plikt, att arbeta med något
meningsfullt, i linje med utbildning och yrkeserfarenhet. Axel tycks ha tagit för
givet att hans önskan om en Signe som prioriterade honom och barnen före allt
annat var en gemensam önskan. Före avresan, eller allra senast i något av Signes
första brev från Åre, hade han emellertid konfronterats med hennes vilja att
också skaffa sig ett arbete utanför hemmet. Men Axel ville inte se arbete utanför hemmet som lösningen på Signes problem i ett läge då även många män
gick arbetslösa:
En gång i tiden, då familjen kanske som sådan är avskaffad, då det sörjas för
barnen på annat sätt, då alla ha sitt arbete efter sina anlag, då passar det. Men
just nu, då massor av familjeförsörjare gå utan arbete då vi i alla fall ännu få
lov att ha våra barn i vårt hem – jag är så gammaldags romantisk, att jag ej
sörjer däröver – då är saken svår att ordna.53

Han tyckte inte heller att hon skulle söka sig tillbaka till sjuksköterskebanan just
nu, då många yngre kvinnor med samma utbildning konkurrerade om de få
lediga platser som fanns och säkert skulle beteckna Signe med ”mycket fula
namn” om hon fick en bra avlönad plats. I stället bad han Signe att, i linje med
hans egen livsåskådning, se saker och ting i ett större perspektiv, där, menade
han, moderns ansvar för det uppväxande släktet måste gå före individens nycker. Han slog fast att det pågående bråket måste innebära slutet på den första
perioden av deras äktenskap, då han, menade han, så mycket som möjligt försökt att anpassa sig efter Signes individualistiska ideal. Nu, skrev han, ”får Du
anpassa Dig lite efter mina [ideal], som äro mera gammalmodiga, med plikt och
ansvar och sådana där utlevande ord i första rummet i stället för självhävdelse.”54 Föräldrarnas plikt att prioritera sina barn flöt alltså i denna retorik ut i

53
54

Brev från Axel till Signe Höjer lördag (feb 1927), SAHA, 3b vol. 8.
Brev från Axel till Signe Höjer lördag (feb 1927), SAHA, 3b vol. 8.
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kvinnans plikt att underordna sig mannens önskemål, som knappast kretsade
kring något gemensamt föräldraansvar.
I följande brev visade Axel en viss ånger över sin tidigare oförsonlighet.55
Han öppnade också upp för att låta Signe arbeta socialt om möjligheten yppade
sig, men bad henne samtidigt att inte vara ”för het på gröten”.56 Samtidigt, skrev
han, kunde han inte acceptera att en kvinna som Signe inte skulle ”kunna ens
för en övergångstid i det allvarliga arbetet i hemmet och med barnen, d.v.s. de
egna barnen, finna tillfredsställelse och glädje”. Det som upprört honom mest i
Signes brev var ett uttalande som han refererade till som ”att om Du inte får
arbete utom hemmet, eller i stället för i hemmet, viss del av dagen, så kommer
Du att sjunka ned till en njutningsälskande, flirtande, sensationslysten lyxkvinna. D.v.s. en slags i familj boende hetär”. Signe hade skrivit att hon tyckte sig ha
ett kapital i sin utbildning, som gick till spillo så länge hon bara gick hemma.
Det upprörde Axel, som retoriskt undrade om hennes utbildning skulle komma
till bättre användning om hon sänkte sig till lyxhustruns nivå. På det stora hela
sade han sig dock ha blivit lugnad av Signes brev, där hon trots allt också visat
sig från den goda sida han var van vid, som hans ”förståndiga rådgiverska och
hjälperska”.57
Det som fick honom att trots allt fundera över något slags kompromiss
tycks ha varit en insikt om att krisen faktiskt hotade att spräcka äktenskapet.
Han frågade sig själv hur de hade kunnat falla så djupt och så snabbt, och kom
fram till att det inte var de själva som förändrats, utan omständigheterna. Att
Signe haft svårare att anpassa sig till de nya förhållandena ville han inte se som
avhängigt hennes ganska annorlunda villkor. I stället ville han göra det hela till
en generell fråga om kvinnliga egenskaper.58 Den verkliga vändningen kom i ett
brev som Axel betitlade ”Ett kärleksbrev”, skrivet sedan han läst om kvinnors
särskilda behov i en bok av den norska författaren Kristiane Skjerve.59 Brevet
utmynnade i en bön om förlåtelse och i ett frieri, som Signe i ett senare brev
tackade ja till.60

55 Brev från Axel till Signe Höjer, onsdag kväll samt odaterat (feb 1927), SAHA, 3b vol. 8 respektive 3b vol. 1.
56 Brev från Axel till Signe Höjer, odaterat (feb 1927), SAHA, 3b vol. 1.
57 Brev från Axel till Signe Höjer, odaterat (feb 1927), SAHA, 3b vol. 1. Om starten av Skånska
barnavårdsförbundet, se Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 431–432, samt brev från Axel till
Signe Höjer 8 och 12 mars 26, SAHA, 3b vol. 7.
58 Brev från Axel till Signe Höjer, odaterat (feb 1927), SAHA, 3b vol. 8.
59 Brev från Axel till Signe Höjer 19 feb 1927, SAHA, 3b vol. 8; jfr brev torsdag morgon (feb
1927), SAHA, 3b vol. 8, som visar att han syftade på boken Moderskapets hälsolära, som 1914
vunnit pris för bästa upplysningsbok av Norske Kvinders Nationalraad och nu översatts till
svenska. Se Kristiane Skjerve, Moderskapets hälsolära: tillägnad unga kvinnor (1914; Stockholm: Hugo
Gebers förlag, 1926).
60 Brev från Axel till Signe Höjer, onsdag (feb 1927), SAHA, 3b vol. 1.
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Definitioner av frihet
Trots högstämda böner om förlåtelse och löften om bättring skrev Axel ingenting om att han ändrat mening i frågan om Signes yrkesverksamhet. Hans ovilja
att låta henne kombinera yrkesarbete och familjeansvar tydliggörs av hans samtidiga försök att jämka ihop sitt tal om plikten att ta hand om familj och barn
med en retorik kring rätten till frihet inom äktenskapet. Genom sitt sätt att
skriva kom han så att definiera friheten så att den fokuserade på den sexuella
friheten, och knappast alls på frihet att utöva sitt yrke.
Konflikten mellan Signe och Axel Höjer kan kopplas till ett fenomen som
var under het debatt under 1920-talet: den ”nya”, moderna kvinnan. Den nya
kvinnan framställdes gärna som kortklippt och androgyn, sexuellt frigjord, nöjeslysten, konsumtionsglad och ekonomiskt självständig. Mot henne ställdes
mer traditionella och värdekonservativa moderlighetsideal. ”Modern” framställdes som en garant för nationens återväxt och familjens överlevnad och användes också flitigt som en förebild inom stora delar av kvinnorörelsen.61
Som Signe Höjer och hennes situation visar var verkligheten sällan så schablonartad. ”Modern” och ”den nya kvinnan” var tankefigurer som inte på något
renodlat sätt kunde appliceras på enskilda kvinnor. Signe Höjer var ofrånkomligen mor och hade uppenbarligen inget intresse av att slippa det ansvar detta
implicerade. Men hon ville samtidigt delta i tidens nöjesliv – och få användning
av sin utbildning och erfarenhet genom yrkesarbete. Axel Höjer å sin sida ville
främst, i det rådande samhällsläget, se henne som maka och mor. Till dessa
roller kunde han tänka sig att lägga det ena av den nya kvinnans viktigaste attribut – den sexuella frigjordheten – men inte det andra, som utgjordes av hennes
ekonomiska oberoende.
Diskussionen kring sexuell frihet hade en lång historia inom förhållandet.62
Under månaderna innan Signe flyttade ned till Lund hade frågan allt oftare dykt
upp i breven, även om diskussionen i huvudsak fördes på en ganska principiell
nivå.63 När Signe i september 1926 avslöjade att en kollega till Axel gjort när-

61 Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950, s. 159–162; Kristina Fjelkestam, Ungkarlskvinnor,
kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige (Stockholm & Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2002).
62 Enligt senare texter grundade den sig i ett löfte Axel gett Signe redan i London hösten 1919.
Brev från Axel till Signe Höjer 26 sep 1926, SAHA, 3b vol. 7; Axel Höjer, ”Den nya given” och
”KII” (förarbeten till memoarer), SAHA, 2a vol. 5. Under en skidsemester på egen hand i Grangärde vintern 1924 hade Signe börjat skämta om risken att hon skulle ta sig en älskare och frågan
tycks också ha kommit upp i vissa andra sammanhang. Brev från Signe till Axel Höjer 27 jan
1924, SAHA, 3b vol. 4.
63 Axel refererade exempelvis till Iwan Bratt, stadsläkare i Alingsås och förkämpe för psykoanalysen, vars krav på ”frihet för allvarliga sexuella böjelser att få sin tillfredsställelse” tilltalade honom
i teorin – även om han sade sig vara så fångad av Signe att han i praktiken aldrig skulle vilja göra
sig fri. Brev från Axel till Signe Höjer 10 sep 1926, SAHA, 3b vol. 7. (Jfr Iwan Bratt, Kultur och
neuros: Om nödvändigheten av livsformernas omgestaltning (1924; Stockholm: Natur & kultur, 1925);
Franz Luttenberger, Freud i Sverige: Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900–1924
(Stockholm: Carlssons, 1989), s. 335.). Se även ex. brev från Signe till Axel Höjer 16 sep 1926,
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manden mot henne i deras eget hem, konkretiserades frågan.64 Vid tiden för
Signes Årevistelse ett knappt halvår senare påstod sig Axel ha övervunnit tidigare svartsjuka:
Så mycket har jag lärt under vårt samliv och så pass har jag utvecklat mig, att
mina anspråk på min hustru som min egendom icke existera vidare. Vill hon
ge sej åt andra, då tillkommer det inte mig att bråka.65

Denna åberopade generositet kom honom till hjälp då han ville definiera Signes
problem som ett problem kring hennes trivsel i hemmet, i rollen som maka och
mor. Om Signe inte trivdes i denna roll kunde hon, om nödvändigt, få krydda
livet med utomäktenskapliga experiment.
I sina memoarer skrev Axel Höjer att en allt mer erotiskt lössläppt attityd
under 1920-talet hade börjat göra sig gällande i de lundensiska docentkretsar
där han och Signe rörde sig. Inflytandet kom från Weimarrepublikens Berlin
och dess vilda nöjesliv.66 Under Axels första, ensamma tid i Lund yttrade han
sig ganska föraktfullt om äldre kollegor, och deras fruar, som hade utomäktenskapliga förbindelser.67 Men ganska snart, skrev han i memoarerna, kom han att
överge sin tidigare,”barnsliga” uppfattning.68 Utomäktenskapliga relationer sågs
inte som något dramatiskt i de akademiska kretsarna, skrev han i ett förarbete
till memoarerna, men, påpekade han samtidigt, det var viktigt att visa diskretion.69
I memoarerna beskrev Axel Höjer det som något av en lycklig slump att deras möte med denna kultur råkade sammanfalla med den äktenskapliga kris som
”alla” vid denna tid räknade med efter sju års äktenskap. I linje med den amerikanske domaren Ben Lindseys teorier kom han och Signe överens om att visa
generositet mot varandra ifråga om förälskelser och tillfälliga förhållanden, så
länge det inte gick ut över någon annan eller över atmosfären i hemmet.70 Under decennierna som följde kom de båda att då och då odla förbindelser utom
äktenskapet. Axel Höjer hävdade att de båda funnit det lätt och behagligt, rentav ”nödvändigt för vårt äktenskaps bestånd”, att omsätta den nya friheten i
praktiken. Samtidigt medgav han att de första gångerna någon av dem attraherades av någon annan, hade den andra parten drabbats av häftig svartsjuka, som
i Axels fall tog sig uttryck i svår huvudvärk.71 Med tiden, hävdade han i memoaSAHA, 3b vol. 7; brev från Axel till Signe Höjer 27 sep 1926, SAHA, 3b vol. 8; ett par odaterade
brev från Axel till Signe Höjer (hösten 1926), SAHA, 3b vol. 7.
64 Brev från Axel till Signe Höjer 26 och 27 sep 1926, och från Signe till Axel Höjer 27 sept 1926,
SAHA, 3b vol. 7.
65 Brev från Axel till Signe Höjer, lördag (feb 1927), SAHA, 3b vol. 8.
66 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 400.
67 Se t. ex. brev från Axel till Signe Höjer 26 sep 1926, SAHA, 3b vol. 7.
68 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 401.
69 A. Höjer, ”Den nya given”, SAHA, 2a vol. 5.
70 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 400–401.
71 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 402–402b. Jfr A. Höjer, ”Den nya given” och ”Inledning
till VIII Skåne” (förarbeten till memoarer), SAHA, 2a vol. 5; brev från Axel till Signe Höjer 1927
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rerna, kom friheten att underblåsa både kärlek och svartsjuka på ett sådant sätt
att förhållandet och den ömsesidiga attraktionen närmast förstärktes.72
Den tillåtande attityd som odlades fram i förhållandet återspeglades inte i de
rekommendationer Axel Höjer gav till allmänheten. I Tiden förkastade han 1928
”lösaktiga förbindelser, som knytas för kortare tid eller för stunden”, särskilt ur
hygienisk synpunkt, och framhöll dem som något som skulle försvinna med
”stigande kultur”.73 Och i Medicinsk medborgarkunskap förklarade han ”lösaktiga”
personer som ett stort hot mot både individ och samhälle. Han varnade också
för att sjukdomar som syfilis kunde föras vidare till kommande generationer via
sådana individer.74
Docentkretsarna i Lund kunde uppenbarligen omfattas av andra regler än de
”vanliga vuxna människor” som enligt Axel Höjer mådde bäst av ett liv i trogen
tvåsamhet.

Den akademiska hjälphustrun
Som jag visat hade Axel Höjer efter mitten av 1920-talet blivit uttalat negativ till
att Signe skulle arbeta professionellt – en attityd som motiverades dels med
hänsyn till hennes dåvarande livssituation, dels med hänvisning till det rådande
läget på arbetsmarknaden, där hon riskerade att konkurrera ut både män och
yngre kvinnor i större behov av lönearbete. Genom att erbjuda en sorts frihet –
den sexuella – försökte Axel Höjer alltså komma runt problemet med Signes
brist på en annan sorts frihet. Men detta var knappast tillräckligt för Signe, som
tydligt markerat att hon inte ville bli en ”lyxhustru”.
Att studera vidare hade kanske kunnat vara en lösning. I sina memoarer
skrev Axel att ”[h]ade det varit 1960-tal i stället för 1920-tal hade hon säkert
börjat läsa på universitetet, som hon alltid velat, men det ansågs på 20-talet inte
lämpligt, om det ens var tillåtet, för en kvinna utan studentexamen och med
flera barn.”75 Varför Signe plötsligt skulle behöva ta sådan hänsyn till en fördomsfull opinion framgår inte. Kanske var det Axel själv som var negativt in(17 aug i SAHA, 3b vol. 6 samt 20 okt och fredag morgon, SAHA, 3b vol. 1); brev från Signe till
Axel Höjer 2 sep 1927, SAHA, 3b vol. 8.
72 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 402. En än mer idyllisk utvärdering av frihetspakten
gjordes i en sonett skriven under Afrikavistelsen i slutet av 1950-talet och återgiven i Höjer, ”Ur
J. Axel Höjers minnen”, s. 402b. Signe för sin del nämnde ingenting om överenskommelsen i sina
självbiografiska böcker. Det närmaste hon kom ett blottande av sina tankar kring den var i en
novell med starkt självbiografiska drag, skriven i skarven mellan 1950- och 60-tal. Novellen, med
titeln ”Problem vid 60”, finns bevarad i manuskriptform i SAHA, 1e vol. 1. Den bild av ett fritt
förhållande som framträder här är mer komplicerad. Signe valde också att utesluta de delar av
Axels memoarer som behandlade frihetspakten när hon kortade ner dem för publicering, trots att
Axel själv betraktat det som ett ”ärlighets- och sanningskrav” att inkludera dessa. Jfr A. Höjer,
”Inledning till VIII Skåne”, SAHA, 2a vol. 5, s. 6.
73 Höjer, ”Hygieniska synpunkter på barnantalets reglering”, s. 19.
74 Sjövall och Höjer, Medicinsk medborgarkunskap, s. 28.
75 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 387.
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ställd. Faktum är att flera av deras kvinnliga vänner kunde fungera som goda
exempel på möjligheten att förena familj med akademiska studier och karriär.
Matilda Freidenfelt-Sjövall, gift med Einar Sjövall, var barnläkare. Aina Erlander arbetade som lärare, Gullan Elovson var jurist och Ingegerd Henschen
Ingvar var konstvetare.76 Däremot var säkert Signes brist på studentexamen ett
reellt hinder.
Som en temporär lösning på sysslolöshetsproblemet började Signe åter arbeta som Axels assistent. Bland annat började hon trots tidigare skepsis att hjälpa
till med administrationen av det nya Skånska barnavårdsförbundet som Axel
varit med om att starta. Under tiden i Skåne åkte hon runt till hundratals lokala
barnavårdnämnder och försökte övertala dem att ansluta sig till barnavårdsförbundet.77
Axels strumaforskning erbjöd andra möjligheter. Det var fysiologiprofessorn
Torsten Thunberg som gett honom idén att kartlägga Sverige utifrån förekomst
av struma, och jämföra denna med bland annat jodhalt i dricksvatten.78 Axel
Höjer trodde emellertid inte att jodbrist ensamt kunde orsaka struma. Han intresserade sig därför också för hur förekomsten av struma förhöll sig andra
faktorer. Under ett par somrar i slutet av 1920-talet engagerade han – i slutänden på egen bekostnad – en stor grupp studenter som tillsammans med honom
själv genomkorsade stora delar av Sverige på cykel, mätte sköldkörtlar, tog
dricksvattenprover och fotograferade människor med så kallad kretinism. Utifrån dessa undersökningar kom han så småningom att lägga fram en teori om
att strumans utbredning var starkt korrellerad till topografi och luftströmmar.79
Under den första sommaren utgick man från Aneboda, där familjen Höjer hyrt
delar av en herrgård. Här fanns också möjligheter att göra djurförsök. Signe tog
på sig uppdraget att sköta råttor och dissekera fram sköldkörtlar. Hon gjorde
också statistik och läste korrektur.80 Signe tycks ha uppskattat sitt assistentskap,
åtminstone under den första idylliska sommaren i Småland, men uppfattade det
inte som ett arbete i linje med den uppgift hon förelagt sig själv:
Jag har blivit full av blygsel över hur man kan gå och använda en hel sommar
så som jag gjort, när det finns så mycket stora problem till. När man ser på
fattigdoms-problemet i stort, tycker man det ser så enkelt ut, det är bara att
ge vad man kan och själv leva som fattig. Men när man vill ge sig in i det är
det så invecklat. Det skall ges efter princip och efter byrådirektiv och så blir
alltihop till intriger och politik, som i Hagalund. Det är så frestande att över-

76 Jfr Höjer, Mellan två världskrig, bl.a. s. 21, 23, 32–33, 59, 84; se även Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 250, 260.
77 Höjer, Mellan två världskrig, s. 71–73; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 259. Jfr odaterat brev från
Axel till Signe Höjer (feb–mars 1927), SAHA, 3b vol. 1. Om starten av Skånska barnavårdsförbundet, se även brev från Axel Höjer till Signe Höjer 8 och 12 mars 26, SAHA, 3b vol. 7.
78 Brev från Axel till Signe Höjer 4 feb 1926, SAHA, 3b vol. 7.
79 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 417–422.
80 Höjer, Mellan två världskrig, s. 62–65; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 254–255; brev från Signe
till Axel Höjer 23 nov 1929, SAHA, 3b vol. 4.
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ge allt socialt och hjälpa dig med vetenskap i stället. Tillvaron blir enklare så.
Men så väcks man upp som nu, då och då.81

Något egentligt erkännande för sitt arbete som assistent fick hon heller inte, lika
lite som hon fått det i samband med avhandlingsarbetet. I stället hoppades hon
på framgång genom Axel.

Nya engagemang och konstellationer
Vid denna tid fanns bara en handfull fasta lärartjänster vid de svenska medicinska fakulteterna. En övervägande majoritet av de disputerade forskarna var
liksom Axel Höjer hänvisade till docentstipendier. Höjer hade räknat med en
professur i hygien i Lund, men den akademiska karriären utvecklade sig inte så
lysande som han och Signe hoppats. Inrättandet av en hygienprofessur sköts på
framtiden.82 Axel började därför också söka sig andra utvägar.83 I flera fall tog
han åter på sig rollen av socialreformator. Tillsammans med prästen Hagbard
Isberg reste han runt till en rad skånska barnhem, där det enligt Isbergs fru,
som var barnmorska, bedrevs vanvård och rentav änglamakeri. De missförhållanden som upptäcktes vid inspektionerna väckte stor uppmärksamhet, och
föranledde socialdepartementet att organisera landsomfattande inspektioner.84
Axel Höjer initierade även en undersökning av de skånska statarnas usla bostadsförhållanden. Undersökningen resulterade i en uppmärksammad artikelserie i Arbetet.85
Också Signe Höjer började leta sig åt andra håll. Rollen som hjälpreda var
uppenbarligen inte nog i längden, särskilt då den inte gav resultat i akademiskt
avancemang för Axels del. Till skillnad från Axel ville hon inte heller ha fler
barn, utan betraktade familjebildningsfasen som avslutad. Detta markerades
definitivt genom aborten i Landskrona 1932.
Redan långt innan dess hade Signe Höjer sökt sig tillbaka till föreningsliv och
politik. Snart blev hon minst lika socialt engagerad som i Solna, där hon ju
kombinerat föreningslivet med yrkesarbete och barnafödande. Förutsättningen
för ett verkligt engagemang som rörelseintellektuell var emellertid fortfarande
att det fanns hembiträden att överlåta markskötseln till, sommarställen att vila
upp sig på och möjlighet till rekreationsresor, vilken kan förklara varför en så
övervägande del av mellankrigstidens rörelseintellektuella kvinnor kom från
medel- och överklassen. Med hjälp av hembiträden kunde medelklassens radi-
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Brev från Signe till Axel Höjer 2 sep 1927, SAHA, 3b vol. 8.
Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 243–244.
83 Brev från Signe till Axel Höjer 9 nov 1929, SAHA, 3b vol. 8; brev från Axel till Signe Höjer 19
nov 1929, SAHA, 3b vol. 4.
84 Höjer, En läkares väg, s. 120–122; Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 186, 211–212.
85 Den som praktiskt genomförde undersökningarna var fil. kand. John Landgren, en ung clartéist. Höjer, En läkares väg, s. 124–125. Jfr Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 205.
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kala kvinnor kombinera moderlighetsidealet med samhällsmoderlighetsidealet,
och, om de så ville, även anamma en bit av den nya kvinnans frihet.
Konflikten mellan de olika förväntningar som lades på mellankrigstidens
kvinnor tydliggör denna typ av avantgardetänkande. Det blir aldrig lika tydligt
hos en man som Axel Höjer, just eftersom konflikten saknas: även om han
kontinuerligt urskuldade sig och lovade att bättra sig, ägna mer tid åt familjen
och så vidare, togs det alltid för självklart att hans centrala uppgift var att satsa
på arbetet.
Under tiden i Lund kom Signe Höjer återigen att engagera sig i den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Hon gick med i den socialdemokratiska kvinnoklubben i Lund, som var starkt präglad av sin närhet till universitetet. Inom
klubben kom hon bland annat att arbeta hårt för etableringen av ett semesterhem för arbetarkvinnor. Snart blev hon även engagerad i kvinnoförbundet på
Skånenivå, där hon valdes till sekreterare och studieledare.86 Hon fortsatte att
propagera för kvinnors plikt att bilda studiecirklar, förbereda sig för ett politiskt
liv och aktivt försöka ta plats i landsting och riksdag, i stället för att slösa tid på
”långrandiga handarbeten efter mönster från Allers Familjejournal”.87 För att ge
kvinnor verktyg att hävda sig i offentliga sammanhang ordnade hon bland annat en talarkurs tillsammans med förbundets riksstudieledare Hulda Flood.
Flera av deltagarna kom senare in i kommun- och landstingsfullmäktige och
några kom även in i riksdagen.88 Som studieledare ordnade Signe också varje
sommar drygt veckolånga studiekurser på olika folkhögskolor, där hon utnyttjade sitt växande akademiska nätverk för att arrangera föredrag i olika ämnen,
med övervikt på samhällsrelaterade frågor.89
Under tiden i Lund blev hon och Axel också på allvar indragna i fredsrörelsen. Enligt memoarerna blev Signe redan vid flytten till Lund löst knuten till
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Axel drogs in i
fredsrörelsen sedan han genom sitt arbete kommit att intressera sig för giftgasernas patologi.90 På Socialdemokratiska arbetarepartiets kongress i juni 1928,
några månader efter det legendariska folkhemstalet, gick han i polemik mot Per
Albin Hanssons rustningsplaner: eftersom inget militärt försvar skulle förslå
mot de moderna stridsmedlens förintande kraft borde kongressen i stället yrka
på att motsvarande resurser lades på mellanfolkligt samarbete och det slags
sociala åtgärder som krävdes för att också i praktiken ”göra landet till ett verkligt folkhem”.91 I början av 1929 inbjöds han av IKFF att föreläsa om giftgasers
verkningar vid en internationell konferens mot giftgaser, anordnad i Frankfurt.
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Höjer, Mellan två världskrig, s. 51, 59–61
”Artikel av Signe Höjer om populära böcker i hälsovård”/”artiklar i Morgonbris okt 1929”
(manuskript av Signe Höjer), SAHA, 2b vol. 5; se även S. Höjer, ”Synpunkter på kvinnliga studiecirklar”, SAHA, 2b vol. 5.
88 Höjer, Mellan två världskrig, s. 56–57.
89 Höjer, Mellan två världskrig, s. 51–55.
90 Höjer, Mellan två världskrig, s. 84–97; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 258.
91 SAP kongressprotokoll 1928, s. 214–215, cit. s. 215.
87

194

Också Signe följde med på konferensen, liksom bland andra Elin Wägner, som
paret Höjer lärt känna genom gemensamma vänner, och som kom att bli en vän
för livet. Efter konferensen såg IKFF:s svenska ordförande Matilda Widegren
till att Axel Höjer och den avhoppade officeren Carl J. Brunskog framförde sina
Frankfurtföreläsningar även i Skåne. Widegren samlade därefter en grupp intresserade i paret Höjers hem på Clemenstorget. Under dessa möten lades enligt
paret Höjer grunden både till Informationsbyrån för fredsfrågor och mellanfolkligt samarbete – en föregångare till FN-förbundet – och till en lundakrets av
IKFF, för vilken Signe blev ordförande. Samma år, 1929, gav Axel Höjer tillsammans med läkaren och vapenvägraren Stig Holm ut antologin Krig eller kultur, med bidrag av bland andra Natanael Beskow, Elin Wägner och Allan
Vougt.92
Inte minst tack vare föreningslivet fick Höjers med tiden ett stort umgänge i
studentstaden, ett umgänge som sträckte sig en bra bit utanför de yngre medicinarnas krets. Via Värmlands nation, där Axel skrivit in sig, kom de in i en umgängeskrets där bland andra Tage och Aina Erlander, Gullan och Harald Elovson, Astrid och Aron Borelius och Stellan Arvidsson ingick.93 Via Ingegerd
Henschen-Ingvar och hennes syster Dagny Nyman kom de in i en annan krets
av vänner, som främst bestod av medicinare, men även av författare som Hjalmar Gullberg, Ivar Harrie och Elin Wägner.94 Paret Höjer engagerade sig också
i den socialistiska studentföreningen Clarté.95
För Signe erbjöd föreningslivet möjligheter att återigen styra in på den ”sociala” banan. Hennes rörelseengagemang började lägga grunden till ett slags alternativ – ideell eller halvprofessionell – karriär och gjorde det också lättare att
frigöra sig professionellt från Axel. Mönstret för paret Höjers fortsatta arbete
började här konsolideras. Deras samarbete blev framöver allt mindre konkret
och dagligt. Rent praktiskt kom de under lång tid framöver att arbeta parallellt
snarare än tillsammans, utan att därför överge sina gemensamma målsättningar
på ett mer övergripande plan.
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Höjer, Mellan två världskrig, s. 84–97; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 258; Krig eller kultur, red.
Stig Holm och Axel Höjer (Stockholm: Tiden, 1929). Höjers lärde ursprungligen känna Elin
Wägner genom Wägners kusin Ester Lundberg, som var vän till Sven och Ingegerd Ingvar. Höjer, Mellan två världskrig, s. 33. Brunskog och Widegren bodde hemma hos Höjers mellan 9 och 13
januari 1929, se gästbok i SAHA, 1e vol. 2.
93 Höjer, Mellan två världskrig, s. 23.
94 Höjer, Mellan två världskrig, s. 21–44; Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 250–252. Om vänkretsarna i Lund, se även Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 390–399.
95 Under en kort period slogs Lundaavdelningen av Clarté samman med föreningen DYG och
Axel Höjer fungerade då tillfälligt som ordförande. Höjer, Mellan två världskrig, s. 38–42, Höjer, ”I
Lundacentrifugen”, s. 253. Jfr Stellan Arvidsson, ”Clartés tjugotal”, i Under Lundagårds kronor:
Samling 4, s. 192–205.
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Del 2
Folkhälsan

2:1
I folkhemmets kärntrupp

Jag tror vi ska göra nytta, på vårt hörn av världen, du och jag. Vår väg går
framåt, och den rättvisan måste man göra oss att den inifrån sett är rak.1

Familjen Höjers flytt till Stockholm 1935 markerade början på en ny fas för
Signe och Axel, där de båda fick möjlighet att agera från betydligt mer inflytelserika positioner än tidigare. I denna del av avhandlingen kommer jag att studera paret Höjers arbete under den period, 1935–1952, då de huvudsakligen var
verksamma på ett nationellt plan.
Jag kommer att fråga mig hur deras sätt att se på hälsovårdens mål och medel eventuellt förändrades när de själva kom fram i andra sammanhang, med
möjlighet att påverka förhållanden på en högre organisatorisk nivå: för Axels
del som ämbetsman, för Signes del som rörelseaktiv, politiker och utredare.
Deras ändrade expertroller är en aspekt i sig. Vad innebar det egentligen att
Axel Höjer, som generaldirektör för Medicinalstyrelsen, fick chansen att verka
som inflytelserik ämbetsman och expertintellektuell, medan Signe främst kunde
verka som rörelseintellektuell eller löst knuten till det offentliga styret? Visserligen erbjöd tillväxten av statsapparaten också kvinnor nya vägar att ta sig in i det
offentliga styrets mer centrala delar, men dessa vägar kan också antas kantade
av specifika hinder och inbyggda begränsningar.
Som jag visade i förra kapitlet hade termerna för paret Höjers samarbete
ändrats i slutet av 1920-talet. Det handlade i fortsättningen mindre om ett tätt
dagligt samarbete och mer om två mer självständiga ”karriärer”, om än fortfarande med gemensamma, övergripande målsättningar och vissa mer direkta
kontaktytor. Framåt mitten av 1930-talet befann de sig också i en ny historisk
kontext, där frågor om hälsa, befolkning och socialpolitik hamnat mitt i det
politiska blickfånget, och delvis på andra sätt än tidigare. Det som kallats det
svenska folkhälsoprojektet stod i början av en betydelsefull förändrings- och
expansionsprocess, där paret Höjer själva skulle bli viktiga medaktörer.
I detta första kapitel undersöker jag hur Signe och Axel Höjer började etablera sig som en del av den expertis som hjälpte till att forma den svenska väl1

Brev från Axel till Signe Höjer 27 juni 1936, SAHA, 3b vol. 1.
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färdsstaten på mer central nivå, och ger också en överblick över de viktigaste
arenor där de kom att agera under tiden från mitten av 1930-talet till början av
1950-talet. Därefter följer fem kapitel, där jag fördjupar mig i några av de sammanhang som bäst kan belysa hur Axel respektive Signe Höjer under dessa år
kom att närma sig frågor kring hälsa, folkhälsa och befolkning.

Ett halvt steg från akademin
Axel Höjers karriär som statligt anknuten, professionell expert inleddes då han
1930 fick tjänst som förste stadsläkare i Malmö.2 Som förste stadsläkare kunde
han fortsätta att engagera sig i den förebyggande barnavården. Han blev också
bland annat utsedd till skolöverläkare i staden.3
Familjens flytt från Lund till Malmö markerade ett steg från den utpräglat
akademiska miljön i universitetsstaden. Axel Höjer såg emellertid till att hålla en
fot kvar i akademin. Han fortsatte att undervisa medicinstudenter i hygien och
gav inte upp hoppet om en professur. Men Axel Höjer blev inte befordrad till
professor i hygien, som han tänkt sig. Någon hygienprofessur inrättades inte vid
Lunds universitet förrän 1957.4
I stället sökte han andra professurer, men utan framgång. 1932 förklarades
han som kompetent till den tjänst han sökt som professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska institutet. Efter utlåtanden från tre sakkunniga tog dock
Karolinska institutets professorskollegium ett enhälligt beslut om att placera
Höjers medtävlare, Carl Naeslund, i första rummet, och Höjer i andra, på
grundval av Naeslunds överlägsna vetenskapliga meriter. Höjer ville själv se det
hela som en fråga om vilka delar av det vidsträckta begreppet hygien som skulle
betonas som viktigast inom hälsovården. Naeslund var bakteriolog, liksom de
två sakkunniga som stödde honom, medan Axel Höjer ville lyfta fram barnhälsovården, näringsläran och socialhygienen. Han hävdade – särskilt gentemot en
av de sakkunniga, professor John Forssman – att bakteriologin numera borde
ses som en hjälpvetenskap snarare än en central del av hygienämnet. Frågan om
bakteriologin tycks också ha varit en viktig del av saken, om än inte hela. Bakteriologin bedömdes ännu som en central del av hygienen, och Höjers meriter
inom bakteriologin var ringa.5

2

Brev från Signe till Axel Höjer 17 dec 1927, SAHA, 3b vol. 8, visar att stadsläkartjänsten var på
gång redan ett par år innan Axel tillträdde. Höjer skrev själv att det var professorerna Gustaf
Petrén, John Forssman och Einar Sjövall som såg till att han fick tjänsten. Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 267.
3 Höjer, En läkares väg, s. 123.
4 Lars Hagmar, Miljömedicin: Sambandet mellan gifter och hälsoeffekter [Professorsinstallation vid Lunds
universitet 9 okt 1998], http://www3.lu.se/info/profinst/9810/04_hagmar.html (25 feb 2009).
5 Protokoll KI:s lärarkollegium 8 sept 1932 samt diverse andra dokument i SAHA, 4b vol. 1; jfr
Höjer, ”I Lundacentrifugen”, s. 259.
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Under åren som förste stadsläkare i Malmö antog Axel Höjer en alltmer publik roll. Bland annat
såg han till att utnyttja det nya radiomediet. Här under smittkoppsutbrottet I Malmö 1932.

Även om flytten från Lund alltså inte innebar att Axel Höjer helt släppte greppet om universitetsvärlden, menar jag att tiden i Malmö kan ses som en långsam
utfasningsprocess, där han samtidigt började annektera ett nytt fält. Som stadsläkare fick han ett annat slags ställning än tidigare, en byråkratisk position som
gav honom en fast förankring utanför läkarkåren och den akademiska världen,
utan att för den delen tvinga honom att agera som en byråkrat i ordets vardagliga bemärkelse. Tvärtom gav hans nya position större möjligheter att förverkliga
hans och Signes idéer om folkhälsa i ett mer tydligt politiskt projekt.
Axel Höjer höll en hög profil som stadsläkare. Bland annat gjorde han sig
rikskänd genom att stoppa en hotande smittkoppsepidemi i Malmö med hjälp
av massvaccinering och radiopropaganda. Han propagerade för mjölkdrickande
och mot alkohol och tobak, drev igenom drastiska åtgärder mot vägglöss och
annan ohyra och försökte förgäves minska utsläppen från Skånska Cementfabriken i Limhamn.6 Stark kritik mötte honom från olika håll när han, för att
hindra spridning av mul- och klövsjuka från Danmark, tvingade alla resenärer
på Köpenhamn–Malmöfärjan att gå över gummimattor indränkta med förmodat virusdödande citronsyrelösning, och uppmanade dem att byta kläder om de
skulle vidare ut på skånska landsbygden.7
6

Höjer, En läkares väg, s. 123–136.
De enda han inte lyckades få att godta proceduren var kronprinsen och kronprinsessan Sibylla,
som via landshövdingen drev igenom att bli särbehandlade – en händelse som enligt Höjer själv
mest stärkte honom i hans republikanska övertygelse. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 362–
363.
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Han blev också allt mer aktiv i bostadsfrågan, vilket ledde till att han uppmärksammades av socialminister Gustav Möller och kallades som expert till
den bostadssociala utredningen 1934–35.8
Signe Höjer för sin del var först skeptisk till att återvända till sin födelsestad,
men tycks trots allt ha anpassat sig ganska snabbt. Lund låg inte längre bort än
att familjen kunde behålla sitt stora, akademiskt präglade umgänge där. I Malmö
hade hon också nära hem till sin mor och sin äldsta syster.9 Samtidigt kunde
hon återknyta sin kontakt med arbetarklassen genom att gå med i den socialdemokratiska kvinnoklubben i Malmö, som var av en annan karaktär än den
akademiskt präglade klubben i Lund. Detta engagemang ledde bland annat till
att hon åkte Skåne runt och försökte uppmunta hembiträden att engagera sig
fackligt.10 Klubben hade ett tätt samarbete med Malmökretsen av IKFF, där
Signe Höjer valdes till ordförande efter Signe Fredholm. Enligt Signe själv verkade samarbetet som en brygga mellan socialgrupperna.
S-kvinnorna lyckades inte få Signe Höjer invald i kommunfullmäktige. Däremot lyckades den få in henne i kyrkofullmäktige, i kyrkogårdsnämnden och i
styrelsen för Malmö museum.11 På samma gång började hon avancera till mer
centrala nivåer inom de sociala rörelser hon engagerat sig i. Både i den socialdemokratiska kvinnorörelsen och inom IKFF verkade hon nu även på Skånenivå. Hon reste flitigt runt och höll föredrag, och började även göra sig känd
nationellt. Med framgången kom även viss kritik: själv citerade hon gärna ett
referat ur Helsingborgs Dagblad som beskyllde henne för att tillhöra en grupp
ärelystna socialdemokratiska ”damer av överklassnitt, som gjort det till en sport
att som representanter för en radikal feminism göra sig bemärkta i samhället”.
Anklagelsen var uppenbarligen så absurd i Signe Höjers ögon att den inte ens
behövde kommenteras vidare.12 Hennes rörelseengagemang tog henne också
utomlands i flera omgångar.13

8 Höjer, En läkares väg, s. 124–126; Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 205; jfr SOU 1935:2, Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre
bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar, s. 5*–6*. Höjer hjälpte särskilt till med
kapitlet om ”Bostadens inflytande på de boendes hälsa”, s. 176–191. Se även Axel Höjer, ”Ljus
och värme, dusch och luft i en god bostad: Enmansbostad ej för familj”, Socialdemokraten, 15 nov
1930; Axel Höjer, ”Elementära krav på bostadshygien”, i Första allmänna bostadskongressen, Stockholm den 14–15 nov 1930: Föredrag, förhandlingar och beslut (Stockholm: Hyresgästernas riksförbund,
1931), s. 15–32; Axel Höjer, ”’Hygieniska krav på vår bostad’: Med särskild hänsyn till kampen
mot väggohyran: Radioföredrag den 11 okt 1932”, Hygienisk revy, vol. 21 (1932), s. 92–95, 106–
107.
9 Höjer, Mellan två världskrig, s. 115.
10 Höjer, Mellan två världskrig, s. 121–124.
11 Ibid., s. 127, 172–175.
12 Ibid., s. 163–71, cit. 168.
13 Ibid., s. 131–139, 143–162.
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Från avantgarde till etablerad elit
Axel Höjer var inte förstahandsvalet när regeringen 1935 skulle utse en efterträdare till Nils Hellström som generaldirektör för Medicinalstyrelsen. Han och
andra framträdande läkare med inriktning på hälsovård hade påpekat för socialminister Gustav Möller att det, efter en lång rad sjukhusläkare, var hög tid att
sätta en hälsovårdsinriktad läkare på posten. Einar Sjövall och Malte Ljungdahl,
överläkare i Malmö, hade enligt Höjer själv tillfrågats redan året innan, men
ställt krav som socialdepartementet inte kunde godta. Hälsovårdsläkarna rekommenderade därefter Einar Rietz, stadsläkare i Stockholm. På våren 1935
gick frågan till Axel Höjer, som tackade ja till att tillträda tjänsten den 1 juli
samma år, för en årslön på 20 000 kr.14
Nils Hellström hade varit en relativt försiktig generaldirektör, lierad med de
läkare som menade att Sverige klarade sig bra med en lägre läkartäthet än jämförbara länder.15 Att anlita Axel Höjer var ett steg i radikal riktning. Det låg
dock tveklöst i tiden. Den pågående debatten i befolkningsfrågan hade gjort
frågan om socialt betonade reformer på hälsovårdsområdet högaktuell och med
en uttalad socialdemokrat som Axel Höjer vid rodret för Medicinalstyrelsen
kunde Gustav Möller förvänta sig reformer i linje med sina egna intressen.
Signe åkte upp i förväg för att hyra en lämplig bostad åt den blivande generaldirektörsfamiljen. Deras anspråk var minst lika stora som tidigare – vad de
sökte var en villa som kunde kombinera ett utmärkt läge med stora representationsytor. Valet stod – enligt Signes memoarer – till slut mellan en charmig
gammal snickarglädjesvilla på Djurgården, nära Djurgårdskanalen och med
utsikt över Värtan och Fjäderholmarna, och en stor modern villa i Ålsten. Till
slut valde de villan i Ålsten, eller, med andra ord, moderniteten framför sekelskiftesromantiken.16
Ålsten måste ses som ett strategiskt val. Till denna villaförort på Brommas
sydsida flyttade kring mitten av 1930-talet stora delar av den socialdemokratiska
elit, som paret Höjer själva höll på att bli en del av.17 Genom Signes syster Olga
och hennes man Alf Vanner, redaktör för den socialdemokratiska tidskriften
Tiden, lärde Höjers känna statsminister Per Albin Hansson och hans samvetshustru Sigrid Vestdahl. Också de flyttade vid denna tid till Ålsten, in i ett av de
funktionalistiska radhus som följaktligen blev kända som Per Albin-radhusen. I
sin beskrivning av Hansson och hans familjeliv anslöt Signe Höjer till den idylliska offentliga bilden av Per Albin som landsfader, och bortsåg från statsminis14 Höjer, En läkares väg, s. 137–138. Den konservative medicinprofessorn Gunnar Biörck hävdade
i en intervju i början av 1970-talet att hela fem kliniskt aktiva läkare tackat nej till tjänsten innan
Höjer blev tillfrågad. Varifrån Biörck, som var 19 år gammal 1935, fått denna uppgift är oklart.
Anderson, Health Care, s. 78.
15 Arnold J. Heidenheimer, ”The Debate over ’Surplus or Shortage’ in Swedish Medicine in the
1930s”, i The Shaping of the Swedish Health System, s. 69.
16 Höjer, Mitt i livet, s. 9–10.
17 Anders Isaksson, Per Albin, III: Partiledaren (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996), s. 164–
165.
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terns ganska komplicerade familjeförhållanden.18 Genom paret Vanner lärde
Höjers också känna Per Albins bror Sigfrid, dennes fru Anna-Lisa och andra
skåningar i exil, bland andra konsthistorikern och funktionalisten Gregor Paulsson, som var gift med Elin Wägners äldre syster Ester. I Ålsten bodde också till
exempel Ernst och Eva Wigforss (bekanta med Höjers sedan Solnatiden) och
Stockholms borgmästare Carl Lindhagen.19
Axel Höjer mindes i sina memoarer att deras personliga umgänge under den
första tiden i Stockholm främst byggde på syskonen och medarbetarna i Medicinalstyrelsen, och därutöver ”en krets, till vilken hörde Alf Wallander med
hustru, Alf Johansson och Brita Åkerman, syskonen Branting, Georg med hustru Rina och Sonja med maken Olle Westerståhl, Gunnar och Alva Myrdal,
Herbert och Gerd Tingsten”. Alva och Gunnar Myrdal bodde i Äppelviken,
nära gränsen till Ålsten. Ett par år efter paret Höjer flyttade också deras gamla
vänner Tage och Aina Erlander till Bromma.20
Paret Höjers bevarade gästbok visar att de under Axels tid som generaldirektör ordnade ett antal representationsmiddagar i hemmet, som på så sätt kunde
fungera som en kontaktyta för samarbete och gemensamt nätverksbyggande.21
Som sonen Björn Höjer mindes det i mitten av 1970-talet blev det ofta ”snabba
utryckningar” då Axel Höjer bestämde sig för att ta hem kolleger och gäster på
middag: som nykterist föredrog han hemmabjudningar framför restaurangbesök. Åtminstone för Axel och de fyra barnen blev Ålstensvillan en plats för
avkoppling, lek och intressanta samtal med släkt, vänner och spännande gäster.
Signe hade färre möjligheter att koppla av, konstaterade Björn Höjer. Hon var
den som, fest eller vardag, höll i trådarna – om än med hjälp av hembiträden –
och hon var också den som skötte familjeekonomin. Hennes PM över saker
som måste göras var fruktade av barnen.22

En alternativ karriär
Hemmet i Ålsten kom alltså att fungera som en samlande punkt. I andra avseenden innebar Axel Höjers tillträde som generaldirektör att hans och Signes
18 Höjer, Mitt i livet, s. 13–16; jfr Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, s. 100. Per Albin
levde visserligen inte längre med två ”fruar” på olika håll, men hade fortfarande kvinnoaffärer vid
sidan av. Anders Isaksson, Per Albin, I: Vägen mot folkhemmet (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1985), s. 212–226. Han och Sigrid gifte sig aldrig, ens efter sin återförening 1924, även om
de gärna lät omvärlden tro det. Isaksson, Per Albin, III: Partiledaren, s. 254–256.
19 Höjer, Mitt i livet, s. 12–14, 54–59. Ernst och Eva Wigforss besökte paret Höjers hem i Vasalund 1924 respektive 1925, se gästbok i SAHA, 1e vol. 2.
20 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 491–492. Myrdals villa låg på Nyängsvägen 155 i Stora
Mossen.
21 Gästboken är ytterst detaljerad rörande tiden i Solna, Lund och Malmö. Under Stockholmstiden noteras dock bara större middagar, och det finns en stor lucka mellan 1940 och början av 50talet. SAHA, 1e vol. 2.
22 Björn Höjer, ”Mor ställde alltid upp”, Fred och frihet, vol. 50 (1976), nr 4, s. 5–6.
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gemensamma livsprojekt än mer än tidigare splittrades upp i två mer separata.
Med flytten till Stockholm öppnades nya möjligheter även för Signe Höjer att
avancera, i hennes fall inom frivilligt och politiskt arbete på nationell nivå. Att
barnen började bli äldre och mer självständiga bidrog också till att Signe fick
större utrymme att forma något som liknade en egen karriär. Denna karriär var
förvisso inte professionell på det sättet att hon yrkesarbetade inom de områden
hon utbildats, men det gjorde den knappast mindre tids- och arbetskrävande.
Den kom också att utvecklas enligt flera parallella linjer.
Den första linjen var utpräglat rörelseintellektuell. Signe Höjer kom från och
med 1930-talet att spela en central roll inom den svenska fredsrörelsen. 1936
utsågs hon till ordförande för den svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet. Med avbrott under några år i slutet av 1940- och
början av 1950-talet kom hon sedan att verka som ordförande för svenska
IKFF ända fram till 1960. Hon kom också att arbeta med fredsfrågor på internationell nivå och under kriget inom Kvinnoföreningarnas utskott för mellanfolkliga frågor, KUM.23
Signe Höjer fick även en central position inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet: snart efter flytten till Stockholm valdes hon in i förbundets styrelse.24 Om arbetet inom den kvinnliga fredsrörelsen var närmast definitionsmässigt internationellt orienterat, fick arbetet inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen en mycket mer inomnationell prägel. När hon uttalade sig som socialdemokrat använde sig Signe Höjer påfallande sällan av jämförelser med andra
länder, kanske för att hon då på ett annat sätt talade inifrån de socialdemokratiska välfärdsbygget.25
Engagemanget i socialdemokratin präglade i än högre grad den andra linjen
av Signes karriär, den som folkvald politiker. Strax efter flytten till Ålsten gick
hon med i den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben, som hade en annan
karaktär än de klubbar hon tillhört tidigare. Om Lundaklubben haft en mindre
tydlig arbetarklassprofil än klubbarna i Solna och Malmö, hämtade Ålstens socialdemokratiska kvinnoklubb sin medlemsskara ur ett än mer framträdande
samhälleligt elitskikt. En stor andel av dess medlemmar var gifta med högt uppsatta socialdemokrater – så stor att klubben enligt Signe allmänt kallades ”stadsrådinneklubben”. Några framträdande medlemmar – förutom Signe Höjer och
hennes syster Olga Vanner – var Eva Wigforss, Helga Wagnsson, Hilma Gjöres, Julia Ström Olsson, Aina Erlander, Elin Lindley samt Sigrid Vestdahl och

23

Helge Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963: Biografiska data och porträtt (Stockholm:
Stockholms stadskanslis handboksavdelning, 1967), s. 75–76; Dagmar Lindman, ”När Signe tog
över”, i Vi minns Signe Höjer, s. 9–12; Höjer, Mitt i livet.
24 Höjer satt från 1936 som suppleant och från 1944 till 1952 som ordinarie ledamot i förbundets
verkställande utskott. SSKF:s verksamhetsberättelser, ARAB.
25 Signe Höjer, ”Samhällets hjälp till barnen”, i Kvinnan, familjen och samhället red. Eva Wigforss,
Signe Höjer, Andrea Andreen, Carin Boalt och Alva Myrdal (Stockholm: 1938); Signe Höjer,
”Familjefrämjande reformer”, i Vad vi vill (Stockholm: Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 1944).
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Per Albins dotter Anna Lisa.26 Inför valet 1938 samarbetade de politiska kvinnoorganisationerna genom Kommittén för ökad kvinnorepresentation i en
relativt lyckad kampanj för att få in fler kvinnor i kommun- och landstingsfullmäktige.27 I samband med detta nominerade Brommaklubben Signe Höjer som
kandidat till Stockholms stadsfullmäktige. Hon röstades in och satt kvar i fullmäktige fram till 1952, med undantag för mandatperioden 1946–1950, då hon
manövrerades ut av politiska motståndare. Under åren 1950–52 var hon dessutom medlem av stadskollegiet (motsvarande kommunstyrelsen).28 Som historikern Gunnel Karlsson påpekar var engagemang inom kvinnoförbundet ända
fram till mitten av 1970-talet den helt dominerande vägen till partiuppdrag för
socialdemokratiska kvinnor.29
Via politiken leddes Signe Höjer också in på en tredje linje, in i det statliga
kommittéväsendet. Det svenska politiska systemet har under flera hundra år
märkt ut sig genom sitt väl utbyggda kommittéväsende, sedan 1900-talet dominerat av stora, brett sammansatta utredningar. Utredningskommittéerna har i
regel satts samman för att representera olika delar av det parlamentariska spektrat, och dessutom har man flitigt plockat in extern expertis för att utreda olika
specialfrågor. Utredningarnas texter visar också på en stark tilltro till vetenskap
och forskning. Kommittéväsendets arbete har på så vis haft en viktig funktion i
att knyta samman makt och vetande i samhällets beslutsprocesser, även om det
inte alltid varit så att producerad kunskap verkligen använts i beslutfattandet.30
Under 1930-talet, och mycket tack vare att befolkningspolitiken hamnat högt
på agendan, blev kvinnorna och inte minst de socialdemokratiska kvinnorna
alltmer synliga som politiska aktörer och experter på de delar av befolkningspolitiken som definierades som kvinnofrågor. Det var därför också just som kvinnoexperter som ledande kvinnoaktivister rekryterades till olika statliga utredningsuppdrag.31 Signes politiska meriter bidrog till att hon blev utsedd till ordförande i den särskilda kvinnodelegation som kopplades till 1941 års befolkningsutredning och till ledamot i flera andra utredningar och kommissioner.
Befolkningsutredningen, vars arbete jag kommer att återkomma till i ett senare
kapitel, sysslade med efterkrigsplanering i relativt bred bemärkelse. Fram till
1947 producerade utredningen 18 betänkanden, som kom att spela en avgörande roll för efterkrigstidens socialpolitik.32
26

Höjer, Mitt i livet, s. 54–59.
Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 96, 129–130.
28 Höjer, Mitt i livet, s. 54–59, 72; Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 75.
29 Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 23.
30 För en översikt över det svenska kommittéväsendets historia och funktioner, se t. ex. Kent
Zetterberg, ”Det statliga kommittéväsendet”, i Att styra riket: Regeringskansliet 1840–1990, red.
Departementshistoriekommittén (Stockholm: Allmänna förlaget, 1990), s. 284–309.
31 Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 114, 124.
32 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 66–86; för en lista över de första 14 betänkandena, se
SOU 1946:5, Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m.m.
avgivet av 1941 års befolkningsutredning, s. 5–8; för en fullständig lista se arkivförteckning över 1941
års befolkningsutredning, Riksarkivet, Marieberg, Stockholm.
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Höjer satt även med i Statens utrymningskommission, i Statens utlänningskommission och i en samnordisk kommission för reform av de nordiska medborgarskapslagarna. Hon var också den enda av befolkningsutredningens medlemmar som utsågs till ledamot i den utredning om den halvöppna barnavården
som arbetade mellan 1946 och 1950.33 Dessutom satt hon under 14 år, från
1938 till 1951, som vice ordförande i styrelsen för Hammargårdens skolhem, ett
så kallat skyddshem för vanartiga eller försummade pojkar. Under denna tid
höll Socialstyrelsen på att överta ansvaret för skyddshemmen. 1946 döptes de
om till ungdomsvårdsskolor, vilket hörde samman med en strävan att ersätta
äldre tvångsuppfostringsmetoder med modernare pedagogik. Hammargården,
som låg på Svartsjölandet, hörde till de mer progressiva skolorna, med tidiga
satsningar på psykoterapi, psykodrama och gruppterapi.34

I gränslandet mellan administration och politik
Som Roger Qvarsell påpekat är de svenska ämbetsverkens verksamhet och
betydelse för den moderna samhällsutvecklingen ett ännu föga utforskat område. Detta har gjort att bilden av de svenska ämbetsverken har fortsatt att formas av ett par gamla och stereotypa föreställningar. Å ena sidan har det boströmianska ämbetsmannaidealet, med plikttrogenhet, formalism och lojalitet
mot överordnade som ledstjärnor, präglat framställningen i de minnes- och
jubileumsskrifter som getts ut. En ämbetsman skulle enligt detta ideal verkställa
statens beslut utan att låta egna uppfattningar påverka arbetet. Å andra sidan
har en nidbild av ämbetsmannakåren som slö, oengagerad och inkompetent
slått rot genom Strindbergs skildring av ”Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner” i Röda Rummet. Dessa föreställningar, menar Qvarsell, är dock i
hög grad missvisande. Från 1800-talet och framåt har många ämbetsmän anställts just på grundval av sin expertis, som de sedan kunnat åberopa för att visa
på missförhållanden som borde åtgärdas. Från och med 1900-talet har många
även haft en bakgrund som politiker.
Qvarsell tar Medicinalstyrelsen, och dess föregångare Collegium medicum
och Sundhetskollegiet, som exempel på ett statligt verk vars chefer och anställda arbetat mycket självständigt och på olika sätt försökt påverka beslutsfattarna
och den allmänna opinionen. Han lyfter fram Axel Höjer, men även David
Schulz von Schulzenheim, Carl Johan Ekströmer, Magnus Huss, Alfred Petrén,
Karl Grunewald och Bror Rexed, som exempel på generaldirektörer och andra
höga tjänstemän inom verket som inte bara uppträtt som läkare ”utan i betydande utsträckning även formulerat den offentliga vårdens ideologiska funda33

Höjer, Mitt i livet, s. 83, 115, 141–142.
Tydén, Från politik till praktik, s. 478–487. Signe Höjer beskrev själv Hammargården som ”trivsamt på alla vis” och väsensskilt från de skyddshem som skandaliserades genom Else Kleens
sociala reportage på 30-talet. Se Höjer, Mitt i livet, s. 142–144.
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ment”. Att de kunnat göra detta beror, menar Qvarsell, på att de kunnat hänvisa både till sin auktoritet som läkare och till aktivt insamlad kunskap om olika
samhällsförhållanden.35
Axel Höjer fick också extra politiskt inflytande genom sin personliga vänskap med Gustav Möller. Som han själv beskrev det kallades han så ofta till
personliga rådslag med socialministern att stor del av hans tid gick åt till
”språngmarscher mellan medstyret och departementet”. Att familjen Höjer
under många år valde att hyra sommarbostad utanför Norberg berodde, enligt
Axel, på att det var tillräckligt nära för att han skulle kunna hinna ned till
Stockholm då Möller behövde honom och tillbaka igen samma dag.36
Medicinalstyrelsen var redan under mellankrigstiden en relativt stor myndighet. Den huserade sedan 1923 i det så kallade Westmanska palatset på Norrmalm i Stockholm, där tidigare Kungliga Vetenskapsakademien hade haft sina
lokaler.37 Styrelsens huvuduppgift var att ”utöva högsta tillsynen över den allmänna hälso- och sjukvården i riket samt handlägga ärenden, som rörde rikets
medicinal- och veterinärväsende”. Styrelsen instruerades också att ”följa företeelserna och utvecklingen på de områden, som vore föremål för dess verksamhet, såväl inom landet som ock, i den mån det vore möjligt, i utlandet samt själv
vidtaga eller hos Kungl. Maj:t föreslå i anledning av förhållandena påkallade
åtgärder”.38
Medicinalstyrelsen hade delats upp i flera byråer med underavdelningar, men
generaldirektören hade en mycket stark position. I princip ägde han ensam
beslutanderätt i de flesta av ärenden han var med och prövade.39 Sedan 1928
hade generaldirektören emellertid fått möjlighet att delegera fler ärenden till
byråchefer eller andra tjänstemän. Samma år slopades också det gamla kravet att
generaldirektören skulle vara legitimerad läkare.40 I praktiken fortsatte man
emellertid att utnämna läkare till generaldirektörer ända fram till sammanslagningen med Socialstyrelsen 1968, och även den nya Socialstyrelsen har i regel
haft generaldirektörer med medicinsk bakgrund.
Verket fortsatte att växa under Axel Höjers tid som generaldirektör. Under
andra världskriget gjordes särskilda förstärkningar eftersom medicinalväsendet
35

Roger Qvarsell, ”Att räkna sjuka och friska: Medicinalstyrelsen som socialvetenskaplig entreprenör ”, i Samhällets linneaner: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia, red. Bengt
Erik Eriksson och Roger Qvarsell (Stockholm: Carlssons, 2000), s. 123–125, cit. s. 125.
36 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 525.
37 Ivar Flygare, ”Collegii Medici, Sundhetskollegiets och Medicinalstyrelsens ämbetslokaler”, i
Medicinalväsendet i Sverige 1813–1962, s. 106; Kjell Asplund, Vandring i Socialstyrelsens spår, hämtad
från http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/Historia/ (10 okt 2008).
38 Erik Björkquist och Ivar Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, i Medicinalväsendet i
Sverige 1813–1962, s. 62.
39 Undantag var ”dels rättsmedicinska ärenden och dels ärenden rörande fel eller försummelse i
tjänsten, föreläggande av vite eller utdömande av förelagt vite, vartill från och med år 1916 lades
ärenden rörande återkallande av behörighet att utöva yrke eller verksamhet, som stod under
medicinalstyrelsens överinseende.” Björkquist och Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, s. 62–63.
40 Ibid., s. 74–76.
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utgjorde en viktig del av beredskapen.41 1947 bestod Medicinalstyrelsen förutom generaldirektör Axel Höjer av 124 befattningshavare, i huvudsak fördelade
på sju byråer och sex relativt självständiga byråavdelningar. Därutöver fanns ett
vetenskapligt råd och flera specialiserade nämnder. Utomstående experter kunde också anlitas för specialuppgifter.42
Samtidigt som verket växte hade ett slags decentraliseringsprocess inletts.43
Starten av Statens institut för folkhälsan kan ses som en del av denna. Bakgrunden till denna separata institutionalisering är värd att fördjupa sig i, då den föregicks av en revirstrid där expertis och ansvarsområden i högsta grad sattes i
centrum. Axel Höjers egen önskan hade varit att inrätta ett Statens institut för
socialhygien, som skulle underställas Medicinalstyrelsen. I december 1935, några månader efter tillträdet som generaldirektör, skickade han och Medicinalstyrelsen in en skrivelse till regeringen. Denna skrivelse kan illustrera vidden av
Höjers socialhygieniska visioner vid denna tid.
Medicinalstyrelsen hänvisade till de senaste årens utveckling inom såväl medicinska som ”sociologiska” vetenskaper, och föreslog att institutet skulle delas
in i fem avdelningar, som skulle ägna sig åt hälsovårdsadministration och social
hygien, medicinsk och hygienisk statistik, smittkontroll, industriell och teknisk
hygien samt födohygien och livsmedelskontroll. Då vetenskapen började bli
alltmer klar över sjuklighetens samband med ”samhälleliga företeelser”, och
även den praktiska medicinen blivit alltmer inriktad på ”förebyggandet av ohälsa i stället för och vid sidan av diagnosticerandet och botandet av sjukdomar”,
ökade socialhygienens uppgifter. Socialhygienen måste, menade Medicinalstyrelsen, för det första kartlägga exempelvis ”dåliga bostadsförhållanden, otjänlig
föda, hälsofarligt arbete, skadliga levnadsvanor, fördomar och fel vid barns
uppfödning och uppfostran, fattigdom, brottslighet m.m.” För det andra kunde
socialhygienen visa hur effekterna av detta slags dåliga miljöfaktorer kunde
förebyggas, och ge samhället särskilt stöd i kampen de stora folksjukdomarna.
Socialhygienen skulle också inkludera mer allmänt förebyggande vård av ”det
moderna samhällets människomaterial”: exempelvis moderskapsvård, barnavård, social tandvård, bostadsvård, folknäringsfrågor, rashygien och sexuell
hygien. Forskning, karakteriserad som samhällsvetenskaplig, om förebyggande
av sjukdom och ohälsa föreslogs bli en viktig del av institutets verksamhet.
Hälsoupplysning eller ”hygienisk propaganda” samt utbildning av socialhygieniska funktionärer framhölls som andra viktiga komponenter. Detta hängde
samman med att socialhygienen till stor del uppfattades om ett ”folkuppfostringsproblem”. Medicinalstyrelsen kunde också tänka sig att inkludera ett hygienskt laboratorium, dock främst för att finansiera den övriga verksamheten.44
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Ibid., s. 81–83.
Ibid., s. 84–85.
43 Ibid., s. 99–100.
44 Skrivelsen refererad i SOU 1937:31, Betänkande med förslag angående inrättande av ett statens institut
för folkhälsan avgivet av tillkallade sakkunniga, s. 16–19.
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Socialdepartementets sakkunniga ville ändra namnet till Statens institut för
folkhälsan. De ville också slopa delar av det föreslagna programmet, främst
med hänvisning till att de redan handlades på andra håll, och koncentrera verksamheten till tillämpad forskning, undervisning och upplysning inom tre huvudområden, nämligen allmän hygien (och då främst bostadshygien), yrkeshygien samt födoämneshygien och livsmedelskontroll.45 Vidare ville de sakkunniga
inte lägga institutet direkt under Medicinalstyrelsen, utan föreslog att det skulle
ha en egen styrelse med företrädare från såväl Medicinalstyrelsen som andra
myndigheter.46
Medicinalstyrelsen kritiserade förslaget för att vara alltför snävt, medan departementschefen, alltså socialminister Gustav Möller, i stället pekade på att det
nya institutet var alltför mångsidigt för att sorteras in under medicinalförvaltningen, även om delar av verksamheten borde planeras i samarbete med Medicinalstyrelsen. Riksdagen gick på Möllers linje. 1938 öppnades Statens institut
för folkhälsan, underställt socialdepartementet.47
Karin Johannisson vill se kampen om det nya institutet som en strid mellan
”det stränga, naturvetenskapligt orienterade läkarsamhället och en socialpolitisk
institution med ambition av ’socialisera’ områden som medicinen betraktat som
sina”, en motsättning som kan illustreras genom terminologin: social hygien
kontra folkhälsa.48 Jag håller inte med om detta. Innehållsmässigt gick, enligt
min bedömning, den principiella skiljelinjen snarare mellan Medicinalstyrelsens
förslag 1935 och tidigare förslag om inrättande av en statsmedicinsk anstalt,
vilka främst inriktats på sammanslagning av bakteriologisk, rättskemisk och
eventuellt farmaceutisk laboratorieforskning under ett och samma tak.49 Och
rent språkligt höll också de läkare som Johannisson syftar på i detta sammanhang, det vill säga främst Axel Höjer, vid denna tid på att skifta terminologi.
Johannisson nämner själv Höjer som en av dem som tydligast använde sig av
begreppet folkhälsa just för att markera övergången till en ny tid. Även Axel
Höjers språkbruk blev alltså, i den meningen, successivt allt ”mjukare”.50
Att Höjer ville lägga de uppgifter han definierade som socialhygieniska under
Medicinalstyrelsens jurisdiktion betyder inte heller att han var mindre intresserad än Möller av att definiera dessa uppgifter som socialpolitiska eller av att
erkänna problemens ”sociala” karaktär. Höjers och Medicinalstyrelsens definition av socialhygienens uppgifter visar att de i det socialhygieniska samman45

Ibid., s. 22–40.
Ibid., s. 60–62.
47 Björkquist och Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, s. 80–82; Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 179–180.
48 Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 180.
49 SOU 1937:31, s. 7–16.
50 Jfr Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 180, 189. Bilden av en markerad konflikt kompliceras också av
att två av fem sakkunniga i utredningen om folkhälsoinstitutet var läkare, liksom majoriteten av
de experter – däribland Axel Höjer själv – som anlitades under utredningsarbetet. Höjer gav de
sakkunniga råd om ”de allmänna grunderna för institutets organisation och arbetsuppgifter”, s. 56.
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hanget var mer intresserade av att visa på hälsoproblemens samhälleliga orsaker
än av att medikalisera sociala problem. Höjer och Möller hade också i grunden
samma agenda: bort från en äldre tids välgörenhet, fram mot generella välfärdssystem.51 Konflikten kring det statliga hälsovårdsinstitutet rörde, enligt min
bedömning, snarare oenigheter kring var ansvaret skulle läggas för det som
båda parter definierade som socialpolitik och problem med sociala rötter. Som
generaldirektör för Medicinalstyrelsen var Axel Höjer både läkare och socialt
inriktad expert och kunde därför framhålla sig själv som kompetent att axla ett
dubbelt ansvar. Med andra ord, menar jag, visar oenigheten framför allt hur
Höjer vid denna tid var angelägen om att omdefiniera innebörden av medicinsk
expertis, så att denna expertis även kunde innefatta de samhällsvetenskapliga
metoder och den sociala fördelningspolitik som han själv ville förespråka.
Otvetydigt är emellertid att Medicinalstyrelsen genom riksdagsbeslutet förlorade greppet om en del av folkhälsoprojektet som den betraktat som sin egen.
1947 kopplades även veterinärväsendet bort från Medicinalstyrelsens ansvarsområden. Ungefär samtidigt stärktes dock styrelsen i andra avseenden genom
en ny instruktion.52 Detta år flyttades styrelsen också över från socialdepartementet till det nybildade inrikesdepartementet.53
Flera genomgripande reformer av betydelse för myndigheten spikades redan
tidigt under Axel Höjers tid som generaldirektör. 1937 godkände riksdagen det
förslag om statsbidrag till förebyggande barna- och mödravård som hade rötterna i Höjers förslag från tidigt 1920-tal. ”Detta beslut”, hävdade Erik Björkquist och Ivar Flygare i sin historik över Medicinalstyrelsen 1963, ”har ansetts
för vårt land markera gränsen medicinskt sett mellan den tid, då det terapeutiska skänktes större uppmärksamhet, och den tid, då profylaktiska synpunkter
mer markant trängde fram till positiva åtgärder.”54 Och 1938 beslutades att en
folktandvård, tillgänglig för alla svenskar, skulle byggas upp med viss statlig
finansiering.55 Det var, som Elin Bommenel visat, efter detta beslut som Medicinalstyrelsen kom att engagera sig i kariesexperimenten på Vipeholms sjukhus
för obildbara sinnesslöa i Lund. Forskning kring kariesförebyggande åtgärder
sågs som en förutsättning för att folktandvården skulle kunna fungera i praktiken.56

51 Möller var också överlag mycket positiv till Medicinalstyrelsens ursprungliga förslag, se SOU
1937:31, s. 22.
52 Björkquist och Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, s. 84–99.
53 Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 69.
54 Björkquist och Flygare, ”Den centrala medicinalförvaltningen”, s.78.
55 Ibid., s. 78; Arvid Bernhard Maunsbach, ”Tandhälsovården med särskild hänsyn till dess administration”, i Medicinalväsendet i Sverige 1813–1962, s. 568–583.
56 Bommenel, Sockerförsöket, s. 68–69.
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Den publike generaldirektören
Axel Höjer framstår i efterhand som en mycket publik generaldirektör. Hans
publika roll förklaras av Lena Milton med att Gustav Möller brast i intresse för
upplysningsverksamhet och därför gärna överlät dessa delar av socialpolitiken
till Axel Höjer.57 Samtidigt kan man konstatera att den utåtriktade verksamheten
knappast var ny för Höjer. Hans utåtriktade roll blev dock än mer tydlig då han
nu kunde utnyttja sin position som chef för en central myndighet för att väcka
uppmärksamhet.
Genom att publicera sig i rad olika medier – dagspress av olika politisk färg
och tidskrifter alltifrån Vi till Familjevärnet – uttala sig i radio och föreläsa i olika
sammanhang, nådde Höjer ut till en bred allmänhet och samtidigt till en rad
mindre specialpubliker med särskilt intresse för hälso-, folkhälso- och befolkningsfrågor. Genom rubriker som ”Om jag vore generaldirektör… och finge
som jag ville” framställde han sig gärna i medierna som en kämpe som ställde
sig på folkets sida mot en oförstående överhet, för bättre levnadsförhållanden.58
Och i skrifter som Hälsovård och läkarvård: I går – i dag – i morgon, som även vände sig till denna överhet, begärde Axel Höjer större offentliga anslag till såväl
skolundervisning i allmän hälsovård som hälsoupplysningskampanjer i film,
radio och press.59 Medicinalstyrelsen gjorde också försök att anställa en särskild
tjänsteman med särskilt ansvar för mediekontakter.60
I föredrag till läkare framhöll Axel Höjer vikten av att få hela folket med sig i
spridningen av hälsovårdsupplysning, då lagar och bestämmelser bara kunde få
genomslag i den grad de bars upp av folkmeningen.61 I uttalanden till en utländsk publik ville han gärna visa att han redan hade svenska folkets stöd. I en
artikel om svensk hälsovård som publicerades i USA i slutet av 1930-talet utvecklade Axel Höjer sina tankar om att hälsans och hälsovårdens ökade marknadsvärde lett till att folks okunnighet i biologiska frågor börjat exploateras
alltmer affärsmässigt av kvacksalvare och etiskt mindre nogräknade läkare. Utvecklingen hade lett till att Medicinalstyrelsen ibland tvingades till bestraffande
åtgärder mot kvacksalveri, och även på andra delar av det sjukvårdsadministrativa området, vilket i sin tur orsakat högljudda protester både från dem som
hade ekonomiska intressen i kvacksalveriet och från de gammalliberala intressenter som såg ett ont i all statlig inblandning. Men, hävdade Axel Höjer, folkopinionen i Sverige tycktes inte för tillfället tolerera privat frihet om den var till
skada för andra. Sverige kunde därmed framhållas som ett exempel på att en
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Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 248.
Axel Höjer, ”Om jag vore generaldirektör – och finge som jag ville: Ett folkhälsoprogram”, Vi
(1945), nr 46, s. 3–4, 42, 46; Axel Höjer, ”Om jag vore generaldirektör – och finge som jag ville:
Ett folkhälsoprogram”, Friskt folk, vol. 4 (1945), nr 11, s. 3–7.
59 J. Axel Höjer, Hälsovård och läkarvård: I går - i dag - i morgon (Stockholm: KF, 1949), s. 98.
60 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 573.
61 Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 154.
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demokratiskt styrd stat mycket väl kunde vidta starka åtgärder för det allmänna
bästa, även om mäktiga privata intressen stördes av dessa åtgärder.62
Senare, i sina memoarer, var han lika angelägen om att understryka att hans
förslag om allmänna hälsoundersökningar, samtidigt som det möttes av ”intensivt motstånd från läkarkåren”, hade stötts av en allmän folklig opinion.63
Uttalandena till och om folket speglar en stark tro på att folk själva skulle
inse sitt eget bästa och börja styra sitt eget beteende i önskad riktning. Att dessa
insikter skulle vinnas per automatik var dock mindre självklart. Axel Höjer räknade med att det i många fall krävdes ett direkt tilltal från sakkunnigt håll – ett
tilltal som ibland kunde anta en ganska mästrande ton. ”Vill man ha människorna att tillgodogöra sig de hälsomedel, som en fri natur och ett invecklat
kulturliv ställer till hennes förfogande, måste man lägga väsentligt större vikt vid
hälsofostran än vad för närvarande sker”, skrev Axel Höjer och underströk att
alla kategorier av medicinsk expertis måste inlemmas i hälsovårdsupplysningen
och därvid lära sig att använda sig mer målmedvetet av olika slags upplysningsmedel: undervisning i skolor och folkbildningsammanhang, tidningar, tidskrifter, radio, film och hygieniska muséer. På så sätt skulle den allmänna hygienens
regler göras levande för varje enskild person.64 För att verkligen nå ut till folket
ute i ”bygderna” menade Höjer att upplysningsverksamheten också måste delegeras till lekmän i lokala hälsovårdsnämnder och föreningar av olika slag, gärna
med hjälp av särskilda hälsovårdsförbund som på länsnivå kunde samla läkare,
hälsovårdsnämnder och diverse organisationer.65
I sina memoarer konstaterade Axel Höjer att ökad utbildningsnivå, förbättrad medicinsk sakkunskap och massmediernas utveckling borde ha gjort allmänheten ”närmast professorsmässig i hälsovård”, men att folkupplysningen i
praktiken visat sig vara en mer komplicerad uppgift:
Sanningen gör sig visserligen småningom gällande gentemot villfarelsen, men
det är inte sällsynt, att den skjutes åt sidan, särskilt när den kräver radikala
ändringar av vanor, som är sammanbundna med många privilegierades förmåner. Ofta synes också hälsovårdens krav och regler helt enkelt kvävas av
allt det buller och oljud, som i våra dagar angriper våra trumhinnor och fyller
våra hjärnor med allt möjligt trams, så att vi inte hinner tänka på de grundläggande hälsoregler, som redan på vetenskapens nuvarande ståndpunkt skulle vara tillräckliga att skapa ett gott hälsotillstånd i vårt land och i alla länder.66
62 Axel Höjer, ”Public Health and Medical Care”, i Some Aspects of Swedish Social Welfare, red.
J. Axel Höjer, Otto R. Wangson och Tor Jerneman (Stockholm: The Royal Swedish Commission
- New York’s World Fair, 1939), s. 39. Texten hade tidigare, i maj 1938, tryckts i THE ANNALS
of the American Academy of Political and Social Sciences, i ett specialnummer om ”Social Problems and
Policies in Sweden”.
63 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 586.
64 Axel Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom hälso- och sjukvård”, i Ett genombrott: Den
svenska socialpolitiken, utvecklingslinjer och framtidsmål: Festskrift till Gustaf Möller den 6 juni 1944 (Stockholm: Tiden, 1944), s. 345.
65 Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 154.
66 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 572.
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Axel Höjers slutsummering var att Medicinalstyrelsen under hans tid som generaldirektör överlag hade misslyckats med sin publika uppgift, ”trots god avsikt
och insikt i frågans vikt” och trots att styrelsens personal och inte minst han
själv ”skrev och talade lite varstädes om hälsovårdens krav”. Huvudanledningen
var enligt honom själv att det viktiga arbetet för folkupplysning hade tilldelats
ytterst begränsade resurser.67
Att forma rationella subjekt gick uppenbarligen inte lika lätt i praktiken som i
teorin.

Dubbla roller
Som läkare och generaldirektör för Medicinalstyrelsen hamnade Axel Höjer i en
unik dubbelposition. Att på samma gång agera som läkare och ämbetsman erbjöd både fördelar och nackdelar i försök att få igenom olika reformer. Tydligt
är att Höjer själv var högst medveten om sin dubbla roll och ofta försökte utnyttja den för att främja sina egna intressen.
När han vände sig till allmänheten såg han flitigt till att åberopa sin egen
medicinska expertis. Denna kom även till pass i förhandlingar med högre beslutsfattare. Som företrädare för medicinsk sakkunskap kunde Höjer också, å
läkarkårens vägnar, dra upp strikta gränser gentemot aktörer som gjorde terapeutiska anspråk utan att tillhöra den medicinska professionen.68
Men samtidigt som han vid behov kunde åberopa sin medicinska expertis,
drog han fördel av att när så behövdes kunna distansera sig från läkarkåren.
Den kåranda som fanns bland svenska läkare kunde också ha repressiva effekter. Som företrädare för staten behövde dock Höjer inte längre bry sig om att
försöka göra karriär som läkare eller forskare. Att ge upp sina akademiska
strävanden hade således gett honom mer aktionsutrymme, och gjort det möjligt
att agera mer offensivt politiskt. Med viss distans från läkarkåren kunde Axel
Höjer, när han så ville, handla mot dess upplevda intressen. Jag återkommer till
detta i kapitlen som följer.
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Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 573.
Se ex. SOU 1942:22, Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten, m.m.; ”Samhället måste
snart ingripa mot kvacksalveriet”, Norrköpings Tidningar, 16 april 1937.
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2:2
Kriget, hälsan och flyktingpolitiken

Under sina 17 år som generaldirektör för Medicinalstyrelsen kom Axel Höjer
att verka på en rad olika fronter. Min ambition med de följande kapitlen är inte
att göra någon fullständig kartläggning av detta arbete. Vad jag vill göra är snarare att urskilja och se närmre på huvudlinjerna i hans hälsopolitiska strävanden.
Det Axel Höjer själv lade ned mest energi på under sin tid som generaldirektör,
och också det som tar tveklöst störst plats i hans memoarer, var försök att omorganisera och bygga ut hälso- och sjukvårdssystemet förebyggande riktning.
Det är vid detta slags försök som jag kommer att lägga vikten i de tre följande
kapitlen. Min mening är att undersöka vilka idéer om hälsa och folkhälsa som
uttrycktes i dessa strävanden för en förebyggande hälsovård och på samma
gång, genom att studera hans agerande som ämbetsman i ett par utvalda situationer, fördjupa bilden av expertisens funktioner och förutsättningar.
Det första av de kapitel som följer tar sin utgångspunkt i det faktum att en
central del av Axel Höjers tid som generaldirektör kom att präglas av det pågående andra världskriget, och att han i högre grad än Signe var tvungen att ta
realpolitiska hänsyn i förhållande till detta. Den från och med våren 1939 uppblossade debatten kring import av judiska flyktingläkare, där Axel Höjer var en
pådrivande kraft för flyktingmottagning, kommer sedan att analyseras i syfte att
kasta ljus på Höjers hälsopolitiska strategier.
I kapitlen som följer därefter kommer jag, framför allt med utgångspunkt i
Axel Höjers utredning om den öppna läkarvården i riket och den diskussion
som uppkom kring denna, närmre in på hur ambitionerna för Höjers folkhälsoprogram vidgades under hans tid som generaldirektör – både i fråga om vilka
personer som skulle inkluderas i programmen och i fråga om den nivå av hälsa
som sattes som mål för dem.

Krigets konsekvenser
En stor del av den tid Axel Höjer verkade som chef för Medicinalstyrelsen kom
att präglas av andra världskriget och beredskapstidens speciella villkor. I sina
självbiografier beskrev han och Signe hur tiden före och under kriget gav dem
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båda möjligheter att praktisera sitt pacifistiska och antinazistiska engagemang på
ett mycket konkret sätt, även om särskilt Axel kom att modifiera sin pacifistiska
inställning. Hans ansvar för den civilmedicinska delen av försvarsmakten krävde vissa kompromisser. I andra fall, skrev han själv, lät sig hans humanitära
engagemang självklart förenas med hans hälsopolitiska strävanden. Han lyfte
här särskilt fram mottagandet av flyktingar från Tyskland och de ockuperade
länderna.1
Men vad vägde egentligen tyngst i hans argumentation för att importera judiska specialistläkare till Sverige – humanitära skäl eller målsättningar relaterade
till sådant som folkhälsa, utnyttjande av expertis och hälso- och sjukvårdens
organisation? För att undersöka detta kommer jag i detta kapitel att lägga huvudvikten vid en analys av den så kallade läkarimportfrågan, som formulerades i
slutet av 1930-talet till följd av ett förslag som utformats av bland andra Axel
Höjer, och som kom att bli häftigt omdebatterad i framför allt Svenska läkartidningen, Sveriges läkarförbunds fackorgan. Debatten om läkarimport kom, som
jag ska visa, också att aktualisera frågor om såväl professionell som nationell
och etnisk gränsdragning, och kom att bilda grunden för en långvarig konflikt
mellan Höjer och Läkarförbundet.

Antinazistiska markeringar
Den nazityska upptrappningen under 1930-talet ledde till att många i någon
mening politiskt aktiva svenskar kände sig tvungna att välja sida. Signe och Axel
Höjer tog båda avstånd från nazismen under åren efter Hitlers maktövertag.
Axel Höjer gjorde det dock inte på något särskilt publikt sätt till en början. När
den blivande socialmedicinaren Gunnar Inghe i november 1933 bad Axel Höjer
att skriva under ett antinazistiskt upprop, skrev Axel tillbaka att han sympatiserade med innehållet och gärna skickade uppropet vidare till en annan socialistisk läkare. Däremot ville han inte själv skriva på det av rädsla för att hans svåger, Bodvar Liljegren som var gift med Signes syster Edit, skulle riskera avsked
från sin professur i Greifswald.2 Ett par år senare, 1936, då Axel Höjer valdes in
i den första styrelsen för den antinazistiska och antifascistiska föreningen Kulturfront, blev han mer öppet avståndstagande.3 Privat började han vid denna tid
resonera kring radikalpacifismens omöjlighet i en värld där ”lustan att sadistiskt
undertrycka andra lurar överallt”, och som nu stod under direkt hot av fascistiska våldsmakter som Tyskland och Italien. I stället för Elin Wägners väg, som
i praktiken skulle ”göra jorden till ett helvete”, ville Höjer nu förespråka ett
”Aktivt krig mot kriget!”:
1

Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 524–516.
Se brev mellan Gunnar Inghe och Axel Höjer i SAHA, 3a vol. 5.
3 Ture Nerman, Trots allt! Minne och redovisning (Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag,
1954), s. 48–49. Höjer satt även med i föreningens redaktionsutskott, se Kulturfront II: Uppsatser i
aktuella kulturfrågor, red. Erland von Hofsten (Stockholm: Universal Press, 1936), där han själv
även skrev en uppsats om ”Humanitet”.
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Det är ock våld att låta barbarer för århundraden förvrida en utveckling, som
kunde nås nu. Ska vi gå under genom svärd och det är möjligt vi måste – vill
jag hellre gå under i öppen strid mot våldsmän än underkuvas och dödas – eller se mina barn underkuvade och dödade – eller se andra och andras barn underkuvade och dödade.4

Också Signe Höjer blev alltmer publik och offensiv i sitt motstånd. Redan i juni
1933 höll hon en ”Orienterande översikt över utrikespolitiken” i föredragsform,
där hon varnade för att Hitler var i full färd med att realisera sina tre närmaste
mål: att ”skapa en total stat med ett enda parti och en enda politisk åsikt”, att
”avskaffa det parlamentarist-demokratiska systemet” och att ”överge det liberala och kapitalistiska systemet.”5
Före tillträdet som ordförande i Sverigesektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet hade hon en radikalpacifistisk inställning, ungefär i linje med Elin Wägners. Engagemanget riktades här mot såväl offensiva
som defensiva krigsåtgärder i alla länder. Den radikala pacifismen kopplades
också på ett tydligt sätt ihop med den vid denna tid högaktuella befolkningsfrågan. Redan i september 1935, innan hon tillträdde som IKFF-ordförande, framträdde Signe som av huvudtalarna vid den så kallade 1 september-revolten i
Auditorium på Norra Bantorget. Mötet var inledningen på Kvinnornas vapenlösa uppror mot krig, som initierats i kretsarna kring Fogelstadsgruppen.6 Signe
Höjer hävdade i sitt tal att kvinnorna, sedan de trätt ut ur sin isolering och fått
bättre överblick över hur samhället var organiserat, hade inlett ett slags revolt
genom att föda färre barn. Denna revolt riktade sig mot dubbelheten i att samtidigt förväntas arbeta för livet genom socialpolitik och social omvårdnad, och
mot livet genom att förbereda sig för krig. Hon riktade skarp kritik mot de otillräckliga skyddsåtgärder för gasanfall som erbjöds civilbefolkningen. Liksom
Wägner manade hon de kvinnor som samlats att visa sitt totala avståndstagande
från krigsförberedelserna genom att vägra använda gasmask.7 Detta provokativa
sätt att förespråka pacifism före pronatalism kan rimligen tolkas som ett avståndstagande från den nazistiska politiken, även om inga specifika länder
nämndes vid namn.
Som IKFF-ordförande kom Signe Höjer att överge den radikalpacifistiska
linjen: svenska IKFF antog aldrig något radikalpacifistiskt program, även om
förbundet överlag arbetade för ickevåldslösningar och internationell nedrust4

Odaterat brev från Axel till Signe Höjer, juni-juli 1936, SAHA, 3b vol. 1. Wägner själv hade vid
denna tid redan börjat uppfatta Axel Höjer som motståndare till hennes radikalpacifistiska linje.
Se Andersson, Kvinnor mot krig, s. 260.
5 Orienterande översikt över utrikespolitiken 1933, SAHA, 2b vol. 2; jfr Rune Bokholm, Tisdagsklubben: Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal (Stockholm: Atlantis, 2001),
s. 39.
6 Andersson, Kvinnor mot krig, särskilt s. 172–175, kap 5; jfr Höjer, Mitt i livet, s. 19–23. Andersson
visar att Signe Höjers version av bakgrunden till upproret är alltför tillrättalagd och att hon liksom
Wägner-biografikerna Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder lagt väl stor vikt vid Wägners initierande roll.
7 Signe Höjer, ”Mödrarnas världsuppror”, Tidevarvet, 21 sept 1935, s. 3.
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ning.8 I och med tillträdet tog hon också allt tydligare avstånd från utvecklingen
i Tyskland. I ett brev hem från Genève i september 1938 berättade hon om en
”ruskig” tågresa genom Tyskland, där hon fått skakande upplysningar från
medresenärer.9 När Tyskland några veckor senare hade besatt Sudetlandet pressade hon personligen på Utrikesdepartementet för att Sverige skulle ta emot en
grupp Tjeckoslovakienflyktingar.10 I föredrag från åren före krigsutbrottet varnade hon också i skarpa ordalag för de nazistiska strävandena att driva kvinnorna tillbaka till hemmen för att föda nya soldater och ge männen ensamrätt
på skötseln av samhällets angelägenheter.11
Signe Höjer drogs även in i fredsarbete på internationell nivå. 1932 åkte hon
tillsammans med sju andra svenska delegater till IKFF:s internationella kongress
i Grenoble och sedan vidare till Nationernas förbunds nedrustningskonferens i
Genève för att överlämna kongressens manifest om nedrustning.12 I september
1936 åkte hon som svensk IKFF-ordförande till Bryssel, där flera tusen delegater från olika organisationer samlades för att organisera en Världssamling för
Fred, i hopp om att rädda Nationernas förbund. Signe tog ledningen för den
svenska delegationen. Hon höll tal för en mångtusenhövdad publik och valdes
in i den nybildade rörelsens exekutivkommitté. I brev hem till Axel skrev hon
entusiastiskt om mötet som en nytändning för den internationella fredsrörelsen,
där ”liberaler och kommunister, araber och judar, katoliker och protestanter”
tycktes beredda att samverka enligt hennes egen gamla tanke att ”förena de
organisationer som finns till en stark rörelse.”13
Krigsutbrottet ändrade förutsättningarna för fredsarbetet. Under kriget kom
svenska IKFF att arbeta med opinionsbildning men också mycket konkret med
råd, stöd och mat åt flyktingar.14 Parallellt kom Signe också att arbeta med
fredsfrågor inom Kvinnoföreningarnas utskott för mellanfolkliga frågor. Utskottet bildades i efterdyningarna av ett stort opinionsmöte i Konserthuset i
Stockholm i februari 1940, på initiativ av Signe Höjer och Kerstin Hesselgren.
Det tvärpolitiska KUM arbetade sedan under tio år med flyktingfrågor, demokratifrågor och social efterkrigsplanering. Stor vikt lades vid nordisk samverkan.
Kerstin Hesselgren valdes till ordförande och Signe Höjer till vice. I sina memoarer beskrev Signe de svenska kvinnoföreningarnas samarbete för fred som
den uppgift som fängslat henne mest under 1940-talet.15
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Höjer, Mitt i livet, s. 48; jfr Andersson, Kvinnor mot krig, s. 246–248, 259–260.
Brev från Signe till Axel Höjer, 6 sep 1938, SAHA, 3b vol. 4.
10 Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–1941 (Stockholm: Allmänna
förlaget, 1973), s. 189–190.
11 Odaterat föredragsmanuskript om kvinnan som viktig maktfaktor i fredsarbetet [sent 30-tal],
SAHA, 2b vol. 2.
12 Höjer, Mellan två världskrig, s. 131–132.
13 Höjer, Mitt i livet, s. 34–39; brev från Signe till Axel Höjer 7 sep 1936, SAHA, 3b vol. 6.
14 Höjer, Mitt i livet, s. 90–96.
15 Ibid., s. 83–89. Om KUM och dess arbete, se Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen, kap.
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Fredsarbetets uttalade fokus gjorde det relativt enkelt för Signe Höjer att
lägga första prioritet vid just fred och humanitära frågor. Eftersom hon i princip kunde hålla sitt fredsarbete separerat från andra verksamhetsfält, behövde
det inte leda till några krockar mellan pacifistiska och social- eller hälsopolitiska
synpunkter. Tvärtom: när det passade henne kunde Signe Höjer utan problem
använda socialpolitiska argument som en retorisk resurs i fredspropagandan,
och vice versa.
Inom Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor kunde Signe
Höjer särskilt tydligt knyta ihop fredarbete och socialpolitik. KUM intresserade
sig både för nationell och internationell efterkrigsplanering. För att kunna utgå
från svenska kvinnors ”verkliga” önskemål om den sociala utvecklingen skickade man 1943 på Signe Höjers förslag ut en enkät till svenska föreningskvinnor,
tänkt som på samma gång studiematerial och opinionsundersökning. Frågeformuläret konstruerades av Signe själv, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren.
Kvinnorna fick svara på frågor om arbetsliv och fritid, sociala och ekonomiska
problem, trivsel och allmän livsinställning, internationellt samarbete, moral och
religion, uppfostran och utbildning. Över 4 000 svar kom in.16 Frågesvaren och
efterkrigsplaneringen diskuterades sedan vid ett stormöte i Konserthuset i
Stockholm i april 1945, där Signe Höjer talade om ”internationellt vardagsarbete”. Hon visade här på vikten av att knyta internationella kontakter och lära sig
främmande språk som medel till större förståelse mellan folken. Skolan borde
här bidra med såväl engelskundervisning som undervisning i fredstankens historia. Signe framhöll också mödrarnas särskilda möjligheter att uppfostra
kommande generationer till ”den människotyp världen framför allt behöver,
samarbetsmänniskan.” Samtidigt pekade hon på kvinnornas möjligheter att påverka händelsernas gång på arenor utanför hemmet: inom kommun, landsting,
riksdag men även på ett internationellt plan. Hon gav här sitt stöd åt bildandet
av en ”världsorganisation som en träning i internationella problem”, och framhöll att det internationella fredsarbetet måste få kosta en hel del pengar. Här
kom hälsovårdsmetaforer till pass:
När det gäller hälsan, betalar vi utan att tveka stora summor för den förebyggande vården. Kriget motsvarar sjukdomen, freden det normala hälsotillstån-

16

Att Signe Höjer var den som lade fram förslaget framgår av ett utskick från KUM till samtliga
kvinnoföreningar i Stockholm 19 okt 1942. YKR, vol. E 1:5. Hon var också en av dem som
arbetade med utformningen av protokollet, se KUM:s sammanträdesprotokoll 1942, FBF, F 4d,
vol. 1. När formuläret konstruerats gav Höjer det även till Elin Wägner för kommentarer. Wägner ställde sig dock skeptisk till den framtidssyn som präglade frågorna, och beklagade att hon
”lika litet som i Alva Myrdals föredrag [kunde] se det allra svagaste spår av de synpunkter jag lagt
på kvinnornas arbete på framtiden.” Se även När fredens nya värld planeras: Vad svenska föreningskvinnor tror och önskar: Några resultat från en preliminär bearbetning av kvinnoföreningarnas frågebok (Stockholm: Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor, 1944), s. 3–10; Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen, s. 170–171.
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det. Vi måste ställa in oss på att det förebyggande fredsarbetet är värt sina
pengar.17

Direkta paralleller drogs här mellan fredsarbete och hälsovård som förebyggande aktiviteter. Som fredsaktivist behövde inte Signe Höjer nämna några eventuella konflikter däremellan. Som kommunpolitiker behövde hon, som jag ska
visa i kapitel 2:6, ibland agera mer pragmatiskt.
Axel Höjer, som under åren före och under kriget nästan helt och hållet verkade inom ramen för sin tjänst som generaldirektör, hamnade oftare i situationer där hälsovårdens intressen kunde krocka med säkerhetspolitikens. Andra
krockar kunde också uppstå. Signe uppmanade honom att vara ”förståndig”
och inte kasta ut ”brandfacklor” mot underförstått nazivänliga delar av
läkarkåren.18 Axel Höjer hävdade själv i sina memoarer att det var just genom
sitt avståndstagande från nazismen som han i slutet av 1930-talet drogs in i en
segdragen konflikt med det, enligt honom själv, nazianstrukna Sveriges Läkarförbund.19 Denna konflikt bottnade dock – som jag ska visa – minst lika mycket
i olika uppfattningar om vikten av att värna välfärdsstatens gränser, och om
hälso- och sjukvårdens organisation och målsättningar: dimensioner med stark
relevans för mina frågeställningar. Resten av detta kapitel kommer att ägnas åt
att utreda vad kärnan i konflikten bestod i.

Striden kring läkarimporten
Under andra halvan av 1930-talet blev Sveriges möjligheter att ta emot flyktingar från Nazityskland en allt mer omdebatterad fråga, både inom och utanför
riksdagen. I arbetet med det som skulle bli 1937 års utlänningslag kunde två
tydliga läger urskiljas: ett socialdemokratiskt-liberalt som ville öppna gränserna
för ”politiska flyktingar”, och ett konservativt, dominerat av högern och bondeförbundet, som varnade för en invasion av främlingar. Resultatet blev en kompromissartad lag som definierade begreppet politisk flykting i vaga termer, och
som inte erkände judisk börd som tillräckligt skäl för uppehållstillstånd.20
Den godtyckliga lagen bäddade för fortsatt debatt. Axel Höjer drogs in i
striden i slutet av januari 1939, ett par månader efter Kristallnatten, då han i en
17

Svensk kvinnoopinion inför fyra aktuella frågor: Stormöte i Medborgarhuset i Stockholm den 13–15 april
1945 (Stockholm: Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor, 1946), s. 25–29,
långt cit. s. 28.
18 Brev från Signe till Axel Höjer, 6 sep 1938, SAHA, 3b vol. 4.
19 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 515–516.
20 Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–1941, s. 48–74, se även Ola Larsmo,
”’Bollhusmötet’ 1939: Konstruktionen av en rasistisk opinion”, i Sverige och Nazityskland: Skuldfrågor och moraldebatt, red. Mattias Tydén och Lars M. Andersson (Stockholm: Dialogos, 2007),
s. 198–200. Nationella gruppens motion var den mest extrema från högerlägrets sida, och talade
öppet om ”rasbiologisk befolkningskontroll”, Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt
tryck 1936–1941, s. 51.
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intervju i Svenska Dagbladet avslöjade att han personligen var inbegripen i planer
på att låta ett dussintal judiska specialistläkare få arbetstillstånd i Sverige.21 För
att uppamma stöd för dessa planer tog han till jämförelser med närliggande
länder, där Sverige åter pekades ut som ett land på efterkälken: ”Medan andra
länder i ganska betydande utsträckning beviljat arbetstillstånd åt judiska eller
andra läkare, som måst lämna Tyskland, har Sveriges politik hittills varit mycket
restriktiv i fråga om såväl läkarna som tandläkarna och apotekarna”, citerades
Höjer i intervjun. Sverige, som hade proportionellt färre läkare än länderna
runtomkring, borde ha utrymme för ”ytterligare ett antal läkare”, även om man
räknade med att betydligt fler än tidigare skulle utexamineras under de kommande åren. Krigshotet innebar dessutom ett hot om akut kommande läkarunderskott. Att ge tillfälligt arbete åt ett lämpligt urval av utländska läkare vore
därför att ”förena statens och humanitetens krav”, menade Höjer.22
Axel Höjers uttalanden ledde till stor uppståndelse. Redan i den första artikeln gick Läkarförbundets sekreterare John P. Edwardson, som Axel Höjer
själv betecknade som duktig men nazianstruken, till motangrepp. Edwardson
menade sig tala utifrån ”det allmänna yrkesintressets synpunkter” när han framförde sina betänkligheter, som gick ut på att det för närvarande fanns ett överflöd av svenska läkare utan vare sig anställning eller praktik. Detta gällde särskilt
de yngre läkarna. Flera hundra yngre läkare auskulterade enligt Edwardson utan
lön, och fick på sin höjd hoppa in på korta, tillfälliga vikariat. Läkarförbundet
hade därför systematiskt avslagit nästan alla ansökningar om arbetstillstånd från
utländska läkare under de senaste åren och hade inga planer på att ändra denna
praxis. Dessutom, tillade Edwardsson, var den tyska läkarutbildningen kortare
och därmed mindre värd än den svenska.23 Edwardsson knöt här främst an till
en debatt om ett akademiskt ”proletariat”, som inte var unik för Sverige. En
liknande debatt hade förts i många europeiska länder under depressionens
1930-tal.24
Samma dag skrev Aftonbladet i mer tydligt antisemitiska ordalag att det ”börjar klarna kring det dunkla upphovet till projektet om judisk läkarimport – alla
21

”Plan på läkarimport som väcker gensagor: 10–20 tyska emigranter skulle tas in”, Svenska Dagbladet, 28 jan. 1939. Enligt Ola Larsmo hade idén först diskuterats av professor Göran Liljestrand
på KI och professor Gunnar Dahlberg, chef för rasbiologiska institutet sedan 1936. Larsmo
anger dock inte varifrån han fått denna uppgift. Ola Larsmo, Djävulssonaten: Ur det svenska hatets
historia (Stockholm: Bonnier, 2007), s. 13. Klart är att det var Dahlberg och Liljestrand som tillsammans med Jan Waldenström undertecknade den skrivelse som den 9 februari skickades in till
Läkarförbundet, med förslag om att ge tio landsflyktiga läkare arbete i Sverige. Göran Liljestrand,
Gunnar Dahlberg och Jan Waldenström, ”Skrivelse från kommittén för insamlingen för landsflyktiga intellektuella: Till Centralstyrelsen för Sveriges Läkarförbund”, Svenska läkartidningen,
vol. 36 (1939), s. 360–362.
22 ”Plan på läkarimport”.
23 ”Plan på läkarimport”. Axel Höjer omnämnde Edwardson som ”den duktige men nazistiskt
färgade” eller ”den duktige men nazistiskt inställde”, Höjer, En läkares väg, s. 193; Höjer, ”Ur J.
Axel Höjers minnen”, s. 541. Edwardson blev senare SACO:s förste ordförande. Ulf Schöldström, ”Läkarförbundet under ett sekel”, i Ett sekel med läkaren i fokus, s. 29.
24 Heidenheimer, ”Conflict and Compromises”, s. 122.
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trådar leda hän mot kretsar, som stå medicinalstyrelsen mycket nära!” Ordföranden i Sveriges yngre läkares förening, SYLF, Dag Knutson, som även var
medlem i det antisemitiska och protyska Samfundet Manhem, uttalade stor
skepsis mot den presumtiva planen, medan professor Israel Holmgren tvärtom
uttalade sig för ”största möjliga tillmötesgående mot politiska emigranter” och
menade att det inte fanns någon anledning att ta hänsyn till deras ras. Tvärtom
vore det klokt att söka importera förstklassiga hjärnor.25
Dagen efter uttalade sig SYLF:s ombudsman Peter Rousthöi i Svenska Dagbladet. Han bekräftade Edwardsons analys av läget för nyutexaminerade läkare,
och hävdade att det i nuläget borde vara mer aktuellt att exportera läkare från
Sverige än att importera. Inom föreningen hade man till och med diskuterat
möjligheter att skicka ett antal svenska läkare till Sydamerika. Samtidigt, menade
Rousthöi, var situationen något paradoxal genom att de unga läkare som faktiskt fått tjänst som underläkare tvingades slita alltför hårt under långa arbetspass. Sekreteraren i Sveriges privatpraktiserande läkares förening, dr S. Radhe,
framhöll i samma artikel att konkurrenssituationen var svår även för privatpraktikerna. Han tillade, i en underförstådd hänsyftning till läkarnas judiskhet, att
man inte kunde bortse från faran att de importerade läkarna ”kunna komma att
anlägga en profitsynpunkt, som kan leda på avvägar i deras arbete.” Om de
utländska läkarna inte skulle visa sig vara av bästa sorten fanns enligt Radhe risk
att de ”av behovet att tjäna pengar lockas att skriva ut begärliga recept på både
det ena och det andra, kokain, morfin o.dyl.”26 Några dagar senare konstaterade
Sten von Stapelmohr i Svenska läkartidningen att det vore klokare att skicka
svenska unga läkare utomlands på stipendium för specialistutbildning än att
”ytterligare importera arbetskraft, som senare torde vara svår att placera och
som, om de kvarstanna i landet, skulle ytterligare försvåra existensen för våra
egna.” Läkartidningens redaktion tillade samtidigt i en fotnot att Sverige knappast
kunde sägas lida brist på specialister, då det relativt låga antalet specialistläkare
mer än väl uppvägdes av allmänpraktikernas ovanligt höga kompetens.27
Ett par veckor senare konkretiserades det förslag Axel Höjer uttalat sig om i
en skrivelse till Läkarförbundets styrelse från ”kommittén för insamlingen för
landsflyktiga intellektuella”, företrädd av professorerna Göran Liljestrand, Jan
Waldenström och Gunnar Dahlberg, den sistnämnde även chef för rasbiologis-

25 ”Läkarimportens dunkla källa klarlagd”, Aftonbladet, 28 jan. 1939, s. 1, 15. Om Knutsons medlemskap i Manhem, se Ulf Högberg, ”Förtroendevalda läkares medlemskap i föreningar associerade till Tredje Riket”, Svenska läkartidningen, vol. 97 (2000), s. 3307.
26 ”’Export viktigare än import av läkare’: Yngre läkarföreningen har ögonen på utlandet”, Svenska
Dagbladet, 29 jan. 1939. Peter Rousthöi beskrivs i artikeln som ordförande i SYLF, men var alltså
ombudsman (ordförande vid denna tid var Dag Knutson), se Gösta Tunevall, ”SYLF under 3
decennier”, i SYLF – Sveriges yngre läkares förening, 65 år: 1921–1986, red. Barbro Nordenhäll
(Stockholm: SYLF, 1986), s. 3.
27 Sten von Stapelmohr, ”Läkareimportförslaget”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 265–
267.
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ka institutet. Kommittén tryckte hårdare på läkarnas humanitära plikter än Axel
Höjer hade gjort.28
Debatten kring Axel Höjers uttalanden blev den direkta upptakten till en rad
studentmanifestationer, bland annat det beryktade ”Bollhusmötet” i Uppsala
den 17 februari 1939, där en liten högerextrem, nationalistisk grupp fick med
sig majoriteten av den församlade studentkåren i ett upprop mot den planerade
”läkarimporten”. Bakom den stora uppslutningen låg en utbredd rädsla för
överetablering av akademiker, parad med strömningar av antisemitism.29 Några
dagar senare höll Medicinska föreningen i Stockholm, Karolinska institutets
studentkår, ett liknande möte som utmynnade i en nästan enhällig protest mot
läkarimport.30
I Svenska läkartidningen fortsatte en rad läkare att angripa Axel Höjers förslag.
Flera av dem påpekade vikten av att inte blunda för frågans rasaspekter. Ingen
av dem ville identifiera sig själv som antisemit, men de spelade tydligt på antisemitiska känslor när de varnade för konsekvenserna av en judisk läkarimport.
Axel Odelbergs problemformulering får exemplifiera detta sätt att resonera, där
antisemitismen lyftes fram som judarnas, eller åtminstone de icke försvenskade
judarnas, oundvikliga följeslagare:
Problemet kan enligt min uppfattning enkelt formuleras så: Hittills ha vi i
vårt land ej haft någon judefråga: skola vi skaffa oss en? Våra svenska kolleger av mer eller mindre semitisk extraktion ha haft samma etiska uppfattning
som sina rent nordiska kamrater, några motsättningar ha ej funnits, och
många av dem ha utgjort prydnader för vårt yrke och vårt samhälle. Vi veta
emellertid, att i ett flertal länder, ej endast i Centraleuropa, liknande goda förhållanden ej varit rådande och det långt före de senaste 5 årens skärpning av
motsättningarna. Detta är frågans kärnpunkt.31

Läkarförbundet försökte lösa frågan genom att tillsätta en egen kommitté med
representanter från konfliktens båda sidor, som skulle undersöka hur flyktingläkarna kunde bistås på ett sätt som gynnade båda parter. Planen, som delvis
byggde på ett förslag från flyktingmotståndaren Fredrik Berg, gick ut på att i
första hand hjälpa landsflyktiga läkare att emigrera vidare till tredje land, exempelvis USA. I andra hand kunde man överväga att ta emot ett fåtal pensionera-

28

Göran Liljestrand, Gunnar Dahlberg och Jan Waldenström, ”Skrivelse från kommittén för
insamlingen för landsflyktiga intellektuella: Till Centralstyrelsen för Sveriges Läkarförbund” ,
Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 360–362. Skrivelsen publicerades i Svenska läkartidningen
den 17 februari, samma dag som Bollhusmötet ägde rum i Uppsala.
29 Larsmo, Djävulssonaten, särskilt s. 13–15.
30 Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, Sverige och förintelsen: Debatt och dokument om Europas judar
1933–1945 (Stockholm: Arena, 1997), s. 186. Axel Höjer hävdade också i sina memoarer att
kronprins Gustaf Adolf kallat honom till sig och bett honom avstyra planerna på läkarimport för
att inte splittra det svenska folket. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 488.
31 Axel Odelberg, ”Läkarimporten”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 422–423. Se även
Fredrik Berg, ”Ett förslag i flyktingfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 465–467; Eskil
Kylin, ”Läkarimporten”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 507–513.
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de läkare utan medföljande barn och möjligen också enstaka framstående vetenskapsmän. Ingen av dessa kategorier skulle dock ges läkarlegitimation.32
Under månaderna som följde fortsatte striden kring de yngre läkarnas situation, men nu utan att flyktingfrågan nämndes i sammanhanget. Mest aktiv i
denna debatt var Stig Holm, som tio år tidigare hade gett ut boken Krig och kultur tillsammans med Axel Höjer. Holm stödde i princip Axel Höjers förslag om
specialistimport och delade också dennes analys av läkarbehovet. Hans egna
beräkningar bekräftade Medicinalstyrelsens, och visade på ett behov av minst
1 000 nya läkare under den kommande tioårsperioden.33 Samtidigt protesterade
Holm ljudligt mot att ge arbetstillstånd åt ett par tyskjudiska läkare utan särskilt
enastående meriter, vilket regeringen gjorde i ett par fall under 1939.34 Som
representant för SYLF satte han de yngre läkarnas omedelbara intressen i förgrunden.

Expertisen i första rummet
Debattens utveckling antyder att läkarimportfrågan uppfattades som en del i ett
större problemkomplex. Detta leder mig vidare till frågor om vilka motiv som
huvudsakligen låg bakom Axel Höjers ställningstagande för en import av specialistläkare. Först av allt kan konstateras att det knappast finns något som motsäger att ”humanitetens krav” var en sida av saken. Axel Höjer identifierade sig
själv sedan flera år tillbaka som antinazist och framhöll också de humanitära
sidorna av flyktingmottagandet. Mycket tyder dock på att Höjer i sin roll som
medicinalchef bedömde ett framtida behov av arbetskraft eller närmare bestämt
expertis som det centrala i sammanhanget. Att expertisen var den viktigaste
32 ”Hjälp åt landsflyktiga läkare: Utdrag ur protokoll, hållet vid fullmäktiges för Sveriges Läkarförbund extra möte den 25 mars 1939”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 1038–1040; ”Vädjan om bidrag till insamling för landsflyktiga läkare”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939),
s. 1284–1285. Hjälpkommittén fick modifiera planen när kriget bröt ut och det blev svårare för
läkarflyktingar att resa vidare till tredje land, se ”Flyktingkommittén vädjar till Sveriges Läkarförbunds lokalföreningar”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 2138–2139. Huvuddelen av pengarna gick ändå till att möjliggöra transmigration. 1943 slogs kommittén ihop med en annan kommitté, som bildats på förslag av Axel Höjer våren 1940 för att ge uppehälle åt emigrantläkare
under tiden de var strandade i Sverige. Se ”Kommittén för hjälp åt emigrantläkare”, Svenska
läkartidningen, vol. 42 (1945), s. 2063–2064.
33 Se diverse artiklar i Svenska läkartidningen 1939. Stig Holms polemik i frågan inleddes redan
innan debatten om läkarimporten. Den kunde vara mycket spetsig, med retoriska frågor som
denna: ”Är det orimligt, att underläkarna önska uppnå åtminstone de bostadsförmåner, som
anses skäliga, när det gäller andra aktningsvärda medborgargrupper såsom t. ex. statare och
mjölkryktare”. Stig Holm, ”Utredning av de underordnade läkarnas arbets-, löne- och bostadsförhållanden å Lunds lasarett och övriga sjukvårdsinrättningar inom Malmöhus läns landstingsområde”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 158–168, cit. s. 165.
34 Stig Holm, ”Kommentarer till en landsflyktig kollegas ansökan om legitimation”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 1122–1125. Också Medicinalstyrelsen motsatte sig dessa arbetstillstånd,
men regeringen valde att gå på universitetskanslern Östen Undéns (och, enligt Axel Höjers memoarer, utrikesminister Rickard Sandlers) linje. Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 515,
som inte nämner medicinalstyrelsens avslag.
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faktorn visas framför allt av planens utformning. Planen innefattade en eller
möjligen två representanter för varje specialitet: de tio, tolv eller på sin höjd
tjugo aktuella läkarna skulle alltså väljas ut på grundval av sin specialistkunskap,
och inte efter sitt behov av skydd. Axel Höjer tryckte särskilt på möjligheten att,
tack vare det stora utbudet av landsflyktiga läkare, kunna välja ut specialister av
första klass i stället för att överlämna ”urvalet åt den tillfällighet, som bestode i
prövning av inkommande ansökningar i varje särskilt fall.”35
Den vikt som lades vid expertkunskap är särskilt talande mot bakgrund av
att det förmodligen hade varit mer strategiskt att framhäva de humanitära skälen att ta emot läkarflyktingar. Inte heller motståndarlägret kunde förneka att
flyktingfrågan hade humanitära sidor.36 Motståndarnas tolkning av arbetsmarknadsläget för läkare och andra akademiker var däremot rakt motsatt Axel Höjers. Axel Höjer höll med om att situationen för många av Sveriges yngre läkare
var svår, och att många tvingades gå länge i väntan på specialistutbildning. Detta var dock en organisationsfråga på väg att lösas, menade han. Återigen lyfte
han här fram andra länder som jämförande exempel, för att visa att Sverige i
själva verket hade ett dolt behov av fler läkare. Ett behov som dessutom skulle
bli väsentligt större om krig skulle bryta ut.37
I april 1940 hamnade läkarimporten åter på dagordningen i Svenska läkartidningen, då Läkarförbundets ordförande Curt Gyllenswärd, med anledning av att
ytterligare ett par judiska läkare ansökt om arbetstillstånd i Sverige, varnade för
att fler godkännanden skulle lämna fältet öppet för ”en ohämmad läkarimport”
och dessutom allvarligt skada läkarkårens anseende. Gyllenswärd räknade upp
ett antal motargument, varav många kretsade kring de två läkarnas tveksamma
kompetens och svenska läkares försörjningssvårigheter. Han avslutade med ett
långt stycke om det okloka i att låta ett stort antal ickeassimilerade judar få inflytande över den svenska läkarkåren. ”Humaniteten mot de nyinflyttade kan
alltför lätt bli en inhumanitet mot redan här varande och emot medborgare av
svensk stam”, löd ett av argumenten.38 Gyllenswärd var, liksom Sten von Stapelmohr och nära 200 andra svenska läkare, medlem i den nazivänliga Riksföreningen Sverige-Tyskland.39
Till saken hörde att den ene läkaren, Otto Ornstein, året innan hade sökt en
tjänst vid AB Astras fabriker med hjälp av ett rekommendationsbrev från bland
andra Axel Höjer. I brevet framhölls att en anställning av Ornstein skulle gagna
både Astra och Ornstein som representant för de nödställda flyktingarna, utan
att denne skulle behöva ”gå i vägen för någon kompetent bakteriolog.” Men
35

”Plan på läkarimport”, cit. s. 14.
Se ex. Sten von Stapelmohr, ”Läkarimportfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 36 (1939), s. 565;
Berg, ”Ett förslag i flyktingfrågan” s. 466. Se även ex. ”Utredning begäres i importfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1302.
37 ”Plan på läkarimport”,
38 Curt Gyllenswärd, ”Läkarimporten”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 669–677, cit. s. 669
och 677.
39 Ulf Högberg, ”Förtroendevalda läkares medlemskap i föreningar associerade till Tredje Riket”,
Svenska läkartidningen, vol. 97 (2000), s. 3307.
36
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Ornstein fick aldrig tjänsten.40 Den 20 maj avstyrkte Medicinalstyrelsen Ornsteins och Gerhard Wolffs ansökningar om svensk läkarlegitimation. Inte heller
ville Medicinalstyrelsen rekommendera legitimation åt någon av de 23 övriga
utländska läkare med likvärdiga kvalifikationer som befann sig i Sverige. Medicinalstyrelsens argument var att inga utländska läkare för tillfället borde ”inlemmas i den svenska läkarkåren”, dels med tanke på rikets säkerhet, dels med
tanke på läkarkårens allmänna inställning i frågan. Samtidigt öppnade man dock
upp för möjligheten att, i samband med att många svenska läkare kallades in till
beredskapstjänst, ge de 25 läkarna någon form av tillfälligt arbete på olika sjukhus, där de kunde övervakas av ansvarig överläkare.41
Denna lilla passage öppnade för fortsatt debatt. Uppgifter cirkulerade också
om att Axel Höjer försommaren 1940 hade skickat en rundskrivelse till vissa
överläkare och ”erbjudit” dem utländsk arbetskraft som ersättning för de läkare
som kallats ut i beredskap.42 Motsättningarna utvecklades till en personlig strid
mellan å ena sidan företrädare för Läkarförbundet, å andra sidan Axel Höjer
och Torsten Thunberg, som försvarade Höjer i Hygienisk revy.43 Hårda attacker
mot Höjer kom också från annat håll än Läkarförbundets ledning. Privatpraktikern Oscar Andersson beskyllde honom för att vara såväl diktator som krypto40

Curt Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1072–1073.
Brevet till Astra återgivet på s. 1072.
41 Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”. Medicinalstyrelsens yttrande återgivet på s. 1058–61, cit. s.
1060. Också denna gång ville universitetskanslern Östen Undén, till skillnad från Medicinalstyrelsen, bevilja legitimation åt de aktuella läkarna. Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”, s. 1076. Frågan
framställdes annorlunda i Axel Höjers memoarer: ”Medicinalstyrelsen föreslog, att dr. O. skulle få
svensk praktikrätt [min kursivering].” […] ”Men läkarkårens talesmän drog upp en stor skymfoch lögnkampanj med starka inslag av antisemitism och regeringen avslog Ornsteins ansökan.”
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 515. Av visst intresse i sammanhanget är att Otto Ornsteins son senare gifte sig med Höjers dotter Boel. Höjer, Mitt i livet, s. 126, 158.
42 Oscar Andersson, ”Indiskreta kommentarer till importfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 37
(1940), s. 1145.
43 Från Läkarförbundets sida gick Gyllenswärd och Läkartidningens redaktör, Gustaf Myhrman,
till hårdast attack mot Höjer, och mot Thunberg när denne gav sig in i striden. Höjer räknade
också Stig Holm, Dag Knutson, privatläkaren Oscar J. Andersson och Läkartidningens ansvarige
utgivare J.P. Edwardson bland sina fiender. Gunnar Dahlberg reagerade starkt på inläggen och
erbjöd sig i ett brev till Höjer den 17 juli 1940 att försöka få Edwardson avsatt som ansvarig
utgivare. Till försvar för Höjer ryckte också Nils Silfverskiöld, Gunnar Inghe och Dalarnas läkarförening, samt Vera Johnsson, vars inlägg refuserades av Läkartidningen. Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”, s. 1057–1081; ”Utredning begäres i importfrågan”, s. 1302–1314; ”Fortsatt diskussion i importfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1338–1344; Gustaf Myhrman,
”Pressreferat i Läkarimportfrågan”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1374–1376; Gustaf
Myhrman, ”Pressreferat: Läkarimporten i Frankrike”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940),
s. 1402–1403; Gustaf Myhrman, ”Pressreferat: Läkarimportfrågan i Hygienisk Revy”, Svenska
läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1497–1500; Gustaf Myhrman, ”Pressreferat: ”Den stora vreden i
Läkartidningen””, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1557–1562; Gustaf Myhrman, ”En
protest från Dalarna”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1597; Dag Knutson, ”’Kalabaliken i
Läkartidningen’: Några stillsamma reflektioner”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1685–
1688; ”Pressreferat: Tankar om vår uppgift och framtiden”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940),
s. 1831–1834; ”Pressreferat: Läkarna och folkhälsan”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940),
s. 1872–1874. Brev från Gunnar Dahlberg till Axel Höjer 17 juli 1940, SAHA, 3a vol. 1. Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 515–516, 540–550.
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kommunist i ett utspel som enligt Thunberg ”gav eko” i ett femtiotal dagstidningar.44
Striderna kom dock knappast att beröra den ursprungliga sakfrågan. Eftersom en systematisk läkarimport enligt Medicinalstyrelsen hade omöjliggjorts av
krigssituationen, och ingen av de läkare som redan befann sig i landet bedömdes vara tillräckligt kompetent för att kvalificera sig för någon av det dussintal
tjänster som ursprungligen föreslagits, hade frågan om en faktisk läkarimport i
praktiken tappat sin aktualitet. Frågan inskränkte sig nu till det kloka i att ge
tillfälligt arbete under övervakning åt de 25 läkare som redan fanns tillgängliga i
Sverige.45
För de utländska läkare som strandats i Sverige ledde inte tidningsstriden till
någon märkbar förändring. Några av dem fick hjälp att emigrera vidare, medan
andra tvingades stanna flera år i Sverige, försörjda av bidrag från ytterligare en
flyktingkommitté, som hade startats på initiativ av Axel Höjer våren 1940.46
Senare under 1940-talet vidgades möjligheterna något för utländska, främst
nordiska och baltiska, läkare att verka i Sverige.47

Folkhälsan mot främlingshotet
I 1940 års debatt kring de strandade läkarna fortsatte motargumenten att kretsa
kring utslagning av svenska läkare och de utländska läkarnas förment undermåliga kvalifikationer. I takt med att alltfler läkare inkallades till beredskapstjänst
och en omedelbar läkarbrist gjorde sig synlig, lades i argumentationen mot Höjer alltmer vikt vid rikets säkerhet. De utländska läkarnas lojalitet mot sitt tillflyktsland sattes i fråga. Oscar Andersson framhöll att anställning av utländska
läkare i dagsläget kunde utgöra en fara för rikets säkerhet – och då i synnerhet
om läkaren i fråga hade kompetens att initiera ett bakteriologiskt krig.48 Curt
Gyllenswärd antydde på fullt allvar att även judiska läkare kunde visa sig vara
nazityska spioner.49
Trots att frågan inte längre var aktuell tog Svenska läkartidningens redaktör
Gustaf Myhrman också, liksom tidigare Axel Höjer, utländska exempel till hjälp
för att argumentera i frågan om läkarimport. I Läkartidningens fall handlade det
dock om negativa lärdomar: Frankrike lyftes fram som skräckexempel på hur en

44

Andersson, ”Indiskreta kommentarer till importfrågan” s. 1145–1150.
Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”, s. 1058–61.
46 Fredrik Berg, ”Hjälp åt landsflyktiga kolleger i vårt land” , Svenska läkartidningen, vol. 39 (1942),
s. 47–48. Efter den 1 februari 1945 övertogs försörjningsbördan av Utlänningskommissionen.
”Kommittén för hjälp åt emigrantläkare”, s. 2063.
47 Eklöf, Läkarens ethos, s. 147.
48 Oscar Andersson, ”Läkarimporten”, Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 946–947. Debatten
kring de utländska läkarna i Sverige och en eventuell läkarimport tystnade i princip efter 1940,
även om diskussionen kring läkarbehovet och det intellektuella proletariatet fortsatte i Läkartidningen under resten av kriget.
49 Gyllenswärd, ”Läkarimporten”, s. 1304.
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”främlingsinvasion” på ”smygvägar” hade underminerat landets infödda
läkarkår.50
Inläggen mot Höjer präglades alltså tveklöst av en nationalistisk och delvis
antisemitisk retorik. Men det betyder inte att striden mellan Höjer och Läkarförbundets ledning i första hand grundades i olika uppfattningar om vikten av ge
flyende judiska intellektuella en fristad i Sverige, vilket Axel Höjer antydde i sina
memoarer.51
I en intervju i Nya Dagligt Allehanda sommaren 1940 deklarerade Axel Höjer
öppet att hans huvudintresse var den förebyggande hälsovården, och att poängen med förslaget om läkarimport hade varit att förstärka specialistkompetensen
inom svensk sjukvård: ”Man kan icke precis kalla denna tanke human, men ur
svensk synpunkt var den sannolikt klok, ej minst ut arvssynpunkt. Det är lätt att
av vår nyare historia se, vilken fördel landet haft av framstående utlänningars
inkommande i riket.” Men han ifrågasatte att ordet läkarimport fortfarande
användes i frågan och framhöll att han i nuläget själv var mest engagerad i att ge
flyktingläkare en tillfällig fristad för att sedan hjälpa dem vidare till ”länder, där
de äro mer välkomna än i Sverige.” Höjer påpekade också att endast en handfull läkare från andra länder, varav majoriteten var utlandssvenskar, hade getts
tillåtelse att utöva läkarkonsten i Sverige de senaste åren, och att Medicinalstyrelsen inte hade några planer på att bli mindre restriktiv. Den humanitära sidan
av saken försvann här helt. Axel Höjer nämnde till och med Tyskland bland de
länder han studerat för att hitta lösningar på ”hälsovårdens mångskiftande problem” (de andra länder han nämnde var Sveriges närmaste grannländer, Västmakterna, Italien och Ryssland).52
Här bör noteras att högertidningen Nya Dagligt Allehanda var en av Sveriges
mest uttalat flyktingfientliga tidningar. Både före och under kriget riktade tidningen flera hårda kampanjer mot flyktingar från Tredje rikets Tyskland och
flyktingvänliga grupper i Sverige.53 Att Axel Höjer lät sig intervjuas i ett sådant
sammanhang, där han dessutom använde arvshygieniska argument – om än till
judarnas fördel – och – åtminstone av den tryckta texten att döma – undvek att
ta tydligt avstånd från den nazistiska politiken, visar om inte annat hur långt han
var beredd att gå för att främja sina egna intressen. Höjers huvudmotiv i frågan
om läkarimporten var utan tvekan hälsovårdpolitiskt.
Vad striden främst blottlade var en djup oenighet i frågan om storleken på
en optimal hälso- och sjukvårdsorganisation, dess former och kanske även dess
50 Myhrman, ”Pressreferat: Läkarimporten i Frankrike”, s. 1402–1403. I ett senare nummer skrev
referenten, troligen Myhrman även här, med uppskattning om Vichyregimens nu inledda ”upprensning” bland dessa ”medicinska missförhållanden”. ”Pressreferat: Fransk nyorganisering”,
Svenska läkartidningen, vol. 37 (1940), s. 1876.
51 Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 515–516.
52 ”Förebyggande hälsovård huvudintresset: Medicinalstyrelsens chef deklarerar: ”Läkarimporten”
i ny belysning”, Nya Dagligt Allehanda, 9 aug 1940.
53 De flyktingfientliga kampanjerna mildrades inte av att den nazivänlige chefredaktören Leonard
Ljunglund lämnade tidningen 1936. Lindberg, Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936–
1941, s. 41, 70–71.
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målsättningar. Även om Axel Höjer såg de humanitära vinsterna som en bonus,
sattes han folkhälsan i första rummet. Och för att nå dit prioriterade han den
förebyggande hälsovårdens kvalitet framför vad han identifierade som
läkarkårens egenintresse. Höjers position som chef för Medicinalstyrelsen i
första hand, och läkare först i andra hand, gav honom en privilegierad möjlighet
att framhålla läkarimporten som en sjuk- och hälsovårdspolitisk angelägenhet.
Detta till skillnad från läkarkårens företrädare, som främst betraktade frågan ur
en arbetsmarknadspolitisk och ibland även en rasistisk och antisemitisk synvinkel.54 Denna oenighet skulle, som jag kommer att visa i nästa kapitel, att få konsekvenser längre fram, när Axel Höjer presenterade sin stora utredning kring
den öppna läkarvården.

Den publike generaldirektören, karikerad av
Birger Lundqvist för
Dagens Nyheter 1944.

54 Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 540–550. Bakom striden låg också rent personliga
motsättningar och oenighet kring principerna för samarbete mellan Läkarförbundet och Medicinalstyrelsen. Gyllenswärd, ”Läkarimporten [2]”, s. 1064–1071.
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2:3
Drömmen om en öppnare läkarvård

Våren 1948 publicerades en statlig utredningsrapport som kom att skapa svallvågor i det svenska läkaretablissemanget och motstånd även från socialdemokratiskt håll. De idéer som presenterades i rapporten fick dock på längre sikt
stort genomslag i utbyggnaden av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.
Utredningens ordförande var Axel Höjer och dess slutbetänkande, SOU
1948:14, fick titeln Den öppna läkarvården i riket. I detta kapitel ska jag, med utgångspunkt i betänkandet och andra texter som Axel Höjer skrev i samband
med utredningsarbetet, se närmre på hur Höjer på 1940-talet uttryckte sin folkhälsoideologi i ett vittomfattande program för utbyggnad av den öppna läkarvården i förebyggande och hälsofrämjande riktning. För att undersöka vad som
uppfattades som nytt och kontroversiellt i utredningen, kommer jag också att se
på den häftiga debatt som uppstod i spåren av den, och spegla denna mot samtida diskussioner kring socialism och socialmedicin.

Axel Höjers testamente
Utredningen kring den öppna läkarvården påbörjades 1943, i samband med
planeringen av ett allmänt sjukförsäkringssystem.1 Syftet med utredningen var
att ”få till stånd en reglering av den öppna vården vid av landsting eller kommun drivna sjukhus samt att inkomma med det förslag, vartill utredningen kunde föranleda”.2 Men Axel Höjer kom – med uppbackning från socialminister
Gustav Möller – att tolka detta uppdrag efter eget huvud. I stället för att begränsa sig till sjukhusen valde han att definiera den öppna läkarvården som ”all
vård, som lämnas av läkare genom personlig undersökning av, rådgivning åt
och behandling av en patient, som icke är intagen på anstalt”.3 Med hänvisning
till att alla vårdformer var avhängiga av varandra fastslog utredningen att den
med nödvändighet måste ta upp planläggning och utbyggnad av hela den öppna
1

Immergut, Health politics, s. 205.
SOU 1948:14, Den öppna läkarvården i riket: Utredning och förslag, s. 5.
3 Axel Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag vid Svenska landstingsförbundets möte
den 12 november 1948]”, Sveriges landstings tidskrift, vol. 36 (1949), nr 1, s. 1; SOU 1948:14, s. 14.
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vården.4 I slutänden kom utredningen att summera och vidareutveckla många
av de idéer som Axel Höjer fört fram under lång tid och i olika sammanhang, i
ett mer sammanhållet program än någonsin tidigare.
Höjerutredningens linje kom på sikt att få stort genomslag i det svenska hälso- och sjukvårdssystemets utbyggnad. Under hans egen tid som generaldirektör möttes förslagen emellertid av starkt motstånd. De flesta av remissinstanserna hade mer eller mindre starka invändningar mot utredningens betänkande
och reformförslag.5 Särskilt starkt motstånd mötte Höjer från ledande krafter
inom Sveriges Läkarförbund, som även drog igång en mer offentlig debatt.6
Utredningen var inte i egentlig mening en enmansutredning, men inte heller
brett sammansatt som exempelvis befolkningsutredningen, som Signe Höjer
arbetade med vid samma tid. Vid sidan av ordföranden Axel Höjer och sekreteraren Ann-Margret Lundgren arbetade också övriga aktiva utredare – medicinalrådet John Byttner och byråchefen Erik Annell – till vardags inom Medicinalstyrelsen.7 Utredarna överlade också med särskilt utsedda representanter för
svenska landstingsförbundet och svenska stadsförbundet, samt hämtade in
kommentarer och utlåtanden från professorerna i Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd, den centrala sjukvårdsberedningen och en rad olika myndigheter
och organisationer.8 En mycket stor del av arbetet tycks dock ha gjorts av ordföranden Axel Höjer själv, som under utredningstiden överlät de flesta av sina
vanliga uppgifter i Medicinalstyrelsen till sin ställföreträdare, medicinalrådet
Einar Edén.9 I samarbete med sekreteraren Ann-Margret Lundgren arbetade
Axel Höjer fram de organisatoriska förslagen, medan Erik Annell ägnade sig åt
de ekonomiska aspekterna och formulerade utkasten till nya lagar.10 De övriga
utsedda ledamöterna – John Byttner, Einar Edén och landstingsdirektören Einar Henrik Restad – bifogade varsin kraftfull reservation mot utredningens
förslag till slutrapporten.11 Utredningens betänkande kan alltså knappast ses
som slutprodukten av en konsensusprocess.12 Axel Höjer kom i efterhand att
betrakta det som sitt personliga ”testamente”.13
4

SOU 1948:14, s. 14.
Hamel, ”Sveriges läkarförbund och utvecklingen av sjukvårdssystemet”, s. 128; Immergut,
Health politics, s. 296–207; Heidenheimer, ”Conflict and Compromises”, s. 123.
6 Se ex. Serner, ”Swedish Health Legislation”, s. 102.
7 Lundgren blev under utredningens gång byråsekreterare i Medicinalstyrelsen. SOU 1948:14, s. 5.
Ytterligare två sakkunniga, medicinalrådet Einar Edén och landstingsdirektören Einar Henrik
Restad deltog i viss mån i utredningsarbetet. SOU 1948:14, s. 8. Jfr Garpenby, The State and the
Medical Profession, s. 133–134.
8 SOU 1948:14, s. 5–6.
9 SOU 1948:14, s. 8; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 493.
10 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 494, 592. SOU 1948:14, s. 386.
11 SOU 1948:14, s. 393–399, Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 494, 592.
12 Detta kommenterades också flitigt av samtida kritiker till utredningen. Se ex. ”Medicinalstyrelsens eller herr Höjers utredning och förslag angående den öppna läkarvården i riket?”, Svenska
läkartidningen, vol. 46 (1949), s. 139–141; ”Pressreferat: Pressen och det Höjerska förslaget”,
Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 572–583. Jfr Johansson, Det statliga kommittéväsendet, s. 37–
38; Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 102–105.
13 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 494.
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Utredningens problemformuleringar
Vilka problem sade sig då utredningen vilja lösa? Rapporten om den öppna
läkarvården fastslog att det allmänna hälsotillståndet i Sverige hade förbättrats
markant under de senaste 200 åren. Detta kunde mätas i minskad dödlighet,
och framför allt i en avsevärt minskad spädbarnsdödlighet, och stigande medellivslängd. Enligt dessa parametrar låg Sverige numera mycket bra till i förhållande till andra länder. De främsta orsakerna till förbättringen var enligt utredningen den allmänt höjda levnadsstandarden samt ”vetenskapens framsteg och
den därav följande effektiviseringen av läkarvården”. Vilken av dessa faktorer
som var viktigast var enligt utredningen svårt att fastslå, eftersom de berodde av
varandra och dessutom samverkade med andra faktorer, som den ökade utbildningsnivån.
Att folkhälsan förbättrats innebar emellertid inte att den nått sin optimala
nivå. Hälsokontroller av olika grupper hade visat att statistiken dolde många
akuta och framför allt kroniska sjukdomstillstånd som inte förkortade livslängden, men som ändå minskade hälsan väsentligt. Utredningen inkluderade här
både individuella och kollektiva aspekter av hälsobegreppet. Den pekade på
minskad livsglädje och arbetsförmåga hos individen och på ökade kostnader för
både den enskilde och samhället.14
En stor del av ”den ohälsa, som föranlett dessa siffror” skulle enligt utredningen kunnat undvikas med hjälp av en ”tillräckligt tidig och tillräckligt god
läkarvård”. Hälso- och sjukvården hade enligt utredningen potential att göra
större insatser för folkhälsan. Det krävde dock att vården byggdes ut så att den
till fullo kunde utnytta den medicinska vetenskapens resultat.
Det beror väl mest på personlig läggning, om hälsotillståndet i vårt land, sådant det framgår av de anförda siffrorna, främst inger stolthet över vårt goda
läge i förhållande till andra länder eller beklämning över så mycken sjuklighet,
som redan med en förbättrad medicinsk organisation borde kunna om icke
undvikas dock väsentligt minskas.15

För Axel Höjer och hans medarbetare var saken klar. På varje punkt av sin
undersökning tyckte de sig kunna visa att den svenska hälso- och sjukvården led
av svår organisatorisk underdimensionering.16 Och det faktum att även länder
som drabbats betydligt hårdare av kriget lyckats minska sin dödlighet pekade
enligt utredarna bara ytterligare på vikten av att bygga ut och förbättra vården.
Annars skulle Sverige ofrånkomligen förlora sin ”ställning i främsta ledet”.17

14

SOU 1948:14, s. 17–22, cit. s. 17.
SOU 1948:14, s. 23.
16 SOU 1948:14, s. 308.
17 SOU 1948:14, s. 23.
15
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En allmän hälsovård
På längre sikt, menade utredningen, skulle det bli nödvändigt att avsevärt öka
hälso- och sjukvårdens kapacitet. Såväl själva vården som dess administration
och ekonomi måste också rationaliseras. Allt detta krävde i första hand samordning, planering och kunskapsinhämtning genom olika försöksverksamheter.18 Utredningen ville hävda att det den gjorde endast var att fullfölja ”den
allmänna utvecklingslinjen i svensk social medicin”. Att följa denna naturliga
utvecklingslinje innebar att hälso- och sjukvården ofrånkomligen måste organiseras enligt vissa grundprinciper. Den uttalade målsättningen för utredningen
formulerades utifrån dessa införstådda principer:
all behövlig medicinsk omvårdnad bör ställas till förfogande för var och en, som därav är i
behov, utan särskild kostnad vid det tillfälle, då vården åtnjutes; att det allmänna bör taga
ansvaret för genomförandet av detta önskemål genom en utbyggd och reglerad organisation;
att i denna den allmänna hälsovården, sjukhusvården och den förebyggande personliga hälsokontrollen bör samordnas inbördes och med den öppna sjukvården och att särskilt denna
öppna sjukvård, som i vårt land i stor utsträckning varit överlämnad åt läkarnas
privata initiativ, särskilt vad beträffar den allmänna läkarvården i städerna och
specialistvården både i städer och på landsbygd, genom samhällets försorg bör utbyggas och regleras.19

Att ”det allmänna” skulle ta ansvaret för hälso- och sjukvården motiverades
med dess stora betydelse för ”hela folket och för samhället”. Oavsett vilken
inställning man hade till samhällelig verksamhet borde alla, enligt utredningen,
kunna enas om att samhället hade intresse av att skydda sina naturrikedomar
snarare än att lägga sig i ”individuell verksamhet”. Utifrån detta, och genom att
definiera människors arbetskraft och hälsa som en den förnämsta bland naturtillgångar snarare än en personlig angelägenhet, lyfte utredningen fram hälsooch sjukvården som samhällets kanske viktigaste uppgift.20
”Folkhälsan” framhölls som det ultimata målet för den allmänt organiserade
hälso- och sjukvården. Eftersom folkhälsan var ”ett hela folkets intresse” borde
vården, enligt utredningens argumentation, rent principiellt organiseras av staten.21 Men, fortsatte utredningen, den statliga styrningen var absolut inget självändamål. Reformernas praktiska genomförbarhet var betydligt viktigare än
principerna. I praktiken var det därför lämpligt att låta huvuddelen av hälsooch sjukvården – inklusive uppbyggnaden och driften av ett nytt, landstäckande
nätverk av hälsocentraler – organiseras av landsting och regionala myndigheter.
Landstingen skulle behålla ansvaret för den slutna vården vid sina lasarett
och dessutom ta över lasarettens öppna specialistmottagningar, som dittintills i
regel drivits av lasarettsläkarna själva i form av privatpraktik, om än i offentliga
lokaler. Statens växande hälsovårdsbörda skulle lättas genom att landet delades
18

SOU 1948:14, s. 285, 293–294.
SOU 1948:14, s. 241.
20 SOU 1948:14, s. 241.
21 SOU 1948:14, s. 271.
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upp i ett antal regioner, förslagsvis sex stycken, var och en med en medicinsk
högskola samt en statskommunal hälsovårdsstyrelse som skulle överta vissa
uppgifter från Medicinalstyrelsen. Bland annat skulle större delen av sinnessjukvården samt handläggningen av provinsialläkarnas verksamhet delegeras ned på
regional nivå. Regionindelningen skulle också säkra den allmänna tillgången till
mer sällsynta medicinska specialiteter. Stadsläkarna, som var anställda av de
städer de verkade i, skulle inkorporeras i provinsialläkarkåren. Saniteten skulle
däremot fortsätta i kommunal regi och samordnas av länsstyrelserna.22 Undervisningssjukhusen, som hittills drivits i varierande former, borde enligt utredningen regleras för att bli mer lika varandra, men inte heller de behövde nödvändigtvis förstatligas.23
När Axel Höjer senare skulle motivera utredningens slutsatser resonerade
han vidare i linje med samma välfärdsliberala rationalitet. Komplexiteten i den
stora utbyggnad av den öppna vården som han såg framför sig krävde att vården samordnades under en huvudman på lagom hög nivå, lämpligen en för
varje landstingsområde. Som huvudregel menade Axel Höjer att ”ett ärende bör
ämbetsmannamässigt detaljhandläggas så nära den plats, där verksamheten äger
rum, som det är möjligt. För central handläggning böra avskiljas endast de frågor, där sådan handläggning är av positiv nytta eller där den lokala handläggningen kan betyda en snedvridning av organisationen.” Decentralisering och
samordning hade enligt Axel Höjer till syfte att ordna vården så rationellt och
ekonomiskt som möjligt.24
I definitionen av den öppna vården som ett allmänintresse låg också en mer
tydligt socialistisk rättvisetanke. Alla delar av befolkningen skulle erbjudas tillgång till hälso- och sjukvården efter behov. Varken fattiga eller rika skulle ”ställas i särklass”, inte heller människor som bodde i avlägsna trakter. Kostnaderna
för vården skulle däremot regleras efter betalningsförmåga och delas solidariskt
mellan medborgarna. Ingen skulle behöva betala någonting vid själva vårdtillfället. Utredningen ställde sig principiellt öppen inför frågan om vården skulle
finansieras av försäkringar eller skatter.25 I linje med den nya lagen om allmän
sjukförsäkring, som var tänkt att införas 1950, räknade utredningen med att
större delen av kostnaderna skulle täckas av skatter och sjukförsäkringsavgifter i
kombination. Däremot ställde den sig skeptisk till lagbestämmelsen om arvode
till läkaren.26 I stället ville den låta utreda införandet av en allmän hälsovårdsavgift, som skulle kunna öka de statliga investeringarna i folkhälsan på lång sikt.27

22 SOU 1948:14, s. 271–284, 311–314. Se även Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 85–90; Höjer,
”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 4. Jfr Garpenby, The State and the Medical Profession,
s. 159–166.
23 SOU 1948:14, s. 314. Jfr Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 111.
24 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 3–5, cit. s. 5.
25 SOU 1948:14, s. 241.
26 SOU 1948:14, s. 225.
27 Även denna avgift skulle förslagsvis införas från och med 1950. SOU 1948:14, s. 306–307. Se
även Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 96.
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Att alla skulle erbjudas vård efter behov krävde också en lämplig fördelning
mellan allmänläkare, specialläkare och andra hälsovårdande yrkesgrupper, samt
en noggrann samordning mellan olika vårdformer. Både allmänläkare och specialister var enligt Axel Höjer nödvändiga för att fortsätta utvecklingen mot allt
tidigare diagnoser.28 Medan specialläkarna blev allt skickligare på att både behandla och förebygga sjukdomar inom sina egna allt mer avgränsade områden,
hade allmänläkarna en annan överblick och helhetssyn som gjorde dem lämpliga som första konsultationsinstans. Allmänläkarens specialkunskaper, menade
utredarna, innebar en särskild sorts expertis som måste uppvärderas ekonomiskt och statusmässigt.29 I dagsläget var de flesta specialister anställda vid
sjukhusen, medan allmänläkarkåren fördelade sig på å ena sidan provinisalläkare, stadsläkare och andra civila tjänsteläkare, å andra sidan privatpraktiker.30 Att
vården skulle ges i sin ”mest tjänliga form” innebar att allmänvård och specialistvård även skulle inkludera förebyggande undersökningar, rådfrågning och
behandling vid olycksfall. Utöver läkarvården lyfte utredningen fram tandvård,
sjuksköterske- och bammorskevård, sjukgymnastik samt tillhörande tekniska
undersökningar och behandlingar som ”behövliga”.31

Internationella jämförelser
Betänkandet om den öppna läkarvården var full av referenser till förhållanden
och reformer i andra länder. En av dess fyra avdelningar utgjordes av en ”internationell översikt” med redogörelser för sjukvårdssystem och pågående reformer i en lång rad länder, skrivna på grundval av litteratur, intervjuer och studieresor. En viktig bidragsgivare var den amerikanske läkaren John B. Grant, som
arbetade för Rockefeller Foundation. Som uttalad socialist var Grant ganska
unik inom RF. Han hade på 1930-talet arbetat först i Kina och därefter i Calcutta, där han organiserat verksamheten vid The All-India Institute of Hygiene
and Public Health. Mot slutet av andra världskriget fick han i uppdrag att
genomföra en utredning om socialmedicin, som – säkert i högre grad än RF
planerat – kom att handla om system för sjukförsäkring och planläggning av
hälso- och sjukvård i olika delar av världen. Den inleddes 1945 med resor till
Sverige, Storbritannien och Kanada. 1947 hade Grant hunnit resa runt i ytterligare 13 länder och hans erfarenheter från resorna kom att ligga till grund för
flera delkapitel i Den öppna läkarvården i riket.32 Axel Höjer och John B. Grant
blev goda vänner och träffades bland annat i New York hösten 1947.33
28

SOU 1948:14, s. 241; Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 2.
SOU 1948:14, s. 200–207.
30 SOU 1948:14, s. 242–247, jfr Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 159–160.
31 SOU 1948:14, s. 200–207, 241–247, cit. s. 241.
32 SOU 1948:14, s. 7, 141–199; John Farley, Bilharzia: A History of Imperial Tropical Medicine (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), s. 178–187.
33 Se ex. brev från Signe Höjer till barnen 20 okt 1947, SAHA, 3b vol. 8; div. brev i MGD, F Xb,
vol. 1. Axel Höjer beskrev Grant som ”en fin personlighet, en lysande begåvning … och en
29
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Genom den stora vikt som lades vid internationella jämförelser påminde betänkandet om Axel Höjers rapport om barnhälsovården i England och Frankrike ett kvartssekel tidigare. En avgörande skillnad var emellertid att Sverige nu
inte längre presenterades som ett land på efterkälken. Axel Höjer kunde till
exempel villigt medge att hans förslag till ett nytt regionindelningssystem hade
hämtat inspiration från England och USA, men ville samtidigt hävda att ”de
engelska och amerikanska förslagen snarast äro uppbyggda på det skandinaviska
mönstret”.34 Det Sverige som Axel Höjer tidigare presenterat som efterblivet på
den tidiga barnhälsovårdens område presenterades nu som det land i världen
som hunnit längst inom just spädbarnsvården, vilket kunde bevisas av världens
lägsta spädbarnsdödlighet. De gamla förebilderna London och Nya Zeeland
sades nu, tillsammans med Norge och vissa amerikanska delstater, ligga strax
efter Sverige i utvecklingen tack vare liknande system med hälsoundersökningar
och tidiga diagnoser.35
Den svenska hälso- och sjukvården stod sig överlag gott vid jämförelser
med andra länder, enligt Axel Höjer:
Vår långa fred, landets och folkets ekonomiska standard, folkets allmänna
upplysning, läkares, sjuksköterskors och andra medicinska medhjälpares personliga och medicinska kultur är faktorer, som bidrar till vår goda plats vid en
intemationell jämförelse.36

Men det fanns också svaga områden, och dit hörde inte minst den den öppna
sjukvården och den förebyggande vården.37 På dessa områden kunde Sverige
med fördel anamma andra länders målsättningar.38
Detta resonemang bär över till vad jag vill identifiera som kärnan i Höjerrapportens förslag: uppbyggnaden av en infrastruktur för preventiv hälsovård
med ett nätverk av hälsocentraler som bas.

Hälsokontroller och hälsocentraler
Axel Höjer blev under åren som generaldirektör en allt starkare förespråkare för
hälsoövervakande åtgärder. Han föreställde sig en framtid där den förebyggande vården skulle spela en allt mer dominerande roll inom hälso- och sjukvårdssystemet. Övervakning skulle sättas in på olika stadier och tänktes också kunna
inkludera mer proaktivt hälsofrämjande åtgärder. Regelbundna hälsokontroller

alkoholist. Han är en av få sådana, som jag sett ändå länge uppehålla ett effektivt högvärdigt
arbete.” Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 648.
34 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 4.
35 Ibid., s. 2.
36 SOU 1948:14, s. 199.
37 Ibid.
38 SOU 1948:14, s. 241.
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av allt större befolkningsgrupper skulle göras i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande syfte. På sikt skulle alla åldrar täckas in.39
Resonemanget kan kopplas till David Armstrongs teori om ”övervakningsmedicinen” som en övergång från sjukhusmedicinens fokus på den tredimensionella kroppen, till en fyrdimensionell modell av sjukdom, där tiden blev en
tydligare dimension. Sjukdomarnas livshistoria avspeglades i modeller för primär, sekundär och tertiär prevention och människors utveckling hamnade alltmer i fokus: ”Pathology in Hospital Medicine had been a concrete lesion; in
Surveillance Medicine illness becomes a point of perpetual becoming.” Strategier som ville främja hälsan hos alla människor – även de ännu eller till synes
friska – hamnade därmed alltmer i centrum. Övervakningsmedicinen manifesterade sig enligt Armstrong institutionellt i pionjärverksamheter som The Pioneer
Health Centre i Peckham i södra London.40
Axel Höjer hänvisade gärna till just Peckhamexperimentet, som pågick med
vissa avbrott mellan 1926 och 1950.41 Till skillnad från såväl Axel Höjer som
Lord Dawson och andra brittiska förespråkare för hälsocentraler var läkarna
bakom Peckhamprojektet, George Scott Williamson och Innes Pearse, mycket
noga med att förebyggande vård måste separeras från kurativ. Williamson och
Pearse (som kallade sig själva ”biologister” för att markera att de till skillnad
från läkare som lutade sig mot patologin räknade med ett absolut och optimalt,
”biologiskt”, mått på fysisk hälsa) var också mycket angelägna att behålla hälsocentralerna i privat regi.42 Övervakningen, däremot, var ett gemensamt intresse.
I Sverige var befintliga system för hälsokontroll, som Axel Höjer påpekade,
ditintills bara inriktade på specifika befolkningskategorier eller utvalda sjukdomar. Skärmbildundersökningar för att spåra tuberkulos och Wassermantestning
för att spåra syfilis hos gravida hade gett goda resultat, men Axel Höjer pekade
på möjligheterna att i framtiden spåra en rad andra sjukdomar i tidigt skede,
exempelvis olika former av cancer.43 Tio år efter riksdagsbeslutet om barnavårdscentraler omfattades nästan alla barn under ett år av centralernas regelbundna hälsoövervakning. Under åren upp till skolåldern var det emellertid
relativt få barn som undersöktes på regelbunden basis. Skolhälsovården fick
statsbidrag för att undersöka alla barn i skolåldern men var ännu inte helt utbyggd. Äldre ungdomar och vuxna undersöktes bara sporadiskt eller inte alls,
med undantag för värnpliktiga unga män, väntande mödrar, gymnastiserande
39

SOU 1948:14, s. 285, 292, 318, 321–322. Jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 583–609.
Jfr Armstrong, ”The rise of surveillance medicine”, s. 401–402, cit. s. 402.
41 SOU 1948:14, s. 189, 292; Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 43–44. (Signe Höjers minne av
Peckhamprojektet som en av inspirationskällorna bakom reformerna i Hagalund stämmer alltså
inte, jfr Höjer, Vägen till Hagalund, s. 55).
42 Se Jane Lewis och Barbara Brookes, ”The Peckham Health Centre, ”PEP”, and the Concept of
General Practice during the 1930s and 1940s”, Medical History, vol. 27 (1983), vars bild av Peckhamprojektet är betydligt mer kritisk än Axel Höjers. Se även Lesley A. Hall, ”The Archives of
the Pioneer Health Centre, Peckham, in the Wellcome Library”, Social History of Medicine, vol. 14
(2001), s. 525–538.
43 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 2.
40
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husmödrar och vissa yrkesgrupper. Folktandvården var under uppbyggnad
sedan 1939, men också den var i nuläget främst inriktad på barn.44
Gemensamt för alla försök med hälsokontroller var enligt Axel Höjer att
”har man en gång börjat med dem, kan man inte tänka sig att sluta med dem”.
Det nu väl utbyggda systemet för spädbarnshälsovård visade också att hälsokontroller snabbt kunde ge mätbara resultat.45 Axel Höjer förutsåg att det inte
skulle dröja länge ”förrän det blir lika naturligt för varje människa att undersöka
sig vid hälsocentraler ett par gånger om året, som det nu är för barnen att tvätta
sig morgon och kväll och även däremellan, när de smutsat sig.”46 Som ett första
steg borde man omedelbart sätta igång ett antal försöksverksamheter.47 Dessutom föreslogs att Medicinalstyrelsen skulle utarbeta förslag till hälsokort, det vill
säga ett slags journaler som patienterna själv skulle ta med sig till kontrollerna.48
Som jag visat i kapitel 1:2 var hälsokortet en idé som Höjer ursprungligen hämtat från 1910-talets engelska skolhälsovård.49

Ett nätverk av hälsocentraler
Hälsokontrollerna var i stort sett, liksom merparten av den öppna läkarvården i
övrigt, tänkta att utföras inom det rikstäckande nätverk av hälsocentraler som
Axel Höjer ville etablera.50 Uppslag till systemet med hälsocentraler hämtade
Axel Höjer från andra länder, främst USA och Storbritannien. I betänkandet
om den öppna läkarvården framhölls att försök att samordna allmän- och specialistvård i gruppmottagningar hade pågått länge i USA, i privat och offentlig
regi. Den så kallade Parran-planen från 1944 inriktade sig på att koordinera
verksamheten vid medicinska centra av olika storlek – från kommunala health
centers via rural hospitals och district hospitals till stora base hospitals – och fungerade
mycket tydligt som en inspirationskälla för Axel Höjer och hans medarbetare.51
Utredarna hänvisade också till flera brittiska rapporter från mellankrigstiden
och till de rapporter som bildade grunden för 1940-talets stora brittiska hälsooch sjukvårdsreform – Beveridgerapporten från 1942 och regeringens White
Paper från 1944. Peckhamprojektet och ett par skotska experimentverksamheter nämndes också i utredningen.52
44 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 2; SOU 1948:14, s. 17–23, 253; Höjer,
”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 2; Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom
hälso- och sjukvård”, s. 361. Om folktandvården, jfr Maunsbach, ”Tandhälsovården”, s. 575–576;
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 560–563.
45 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 2. Om cancerscreening i USA, se även
SOU 1948:14, s. 168–169, Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 37.
46 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 5.
47 SOU 1948:14, s. 292.
48 Hälsokorten nämndes bara helt kort i utredningen, se SOU 1948:14, s. 389.
49 Jfr Höjer, ”Något om engelsk barna- och modersvård”, s. 31.
50 Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 5.
51 SOU 1948:14, s. 167–176, 196–197, 208.
52 SOU 1948:14, s. 185–192, 195–196, 208. Jfr Charles Webster, The National Health Service: A
Political History (Oxford & New York: Oxford University Press, 2002), s. 1–65; Garpenby, The
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Grundstommen till en svensk organisation för förebyggande hälsovård fanns
redan i systemet med sjukstugor, större lasarett, centrallasarett och undervisningssjukhus, framhöll utredningen. Men även om fördelar enligt utredningen
kunde vinnas genom bättre samordning mellan dessa enheter krävdes också, för
att göra vården verkligt effektiv, ett större antal gruppmottagningar eller hälsocentraler. Dessa, underströk utredarna, behövde inte alls vara belägna vid sjukhusen.53 Däremot var det önskvärt att den förebyggande vården vid sin utbyggnad så långt som möjligt förlades till samma lokaler som den öppna sjukvården
och utövades i nära samverkan med denna.54
Höjer tänkte sig ett system av hälsocentraler av olika storlek och typ. De
största hälsocentralerna, typ I c, skulle höra till centrallasarett eller sjukhus på
motsvarande nivå. De kunde vara belägna på eller vid dessa sjukhus, eller på
annan ort, och ha ett upptagningsområde på runt 100 000 invånare. Vid dessa
hälsocentraler skulle ett stort antal läkare med olika specialistkompetens finnas
tillgängliga: kirurger, invärtesmedicinare, öronläkare, ögonläkare, barnläkare,
psykiatriker, barnpsykiatriker, obstetriker–gynekologer och röntgenologer samt
laboratorer och allmänläkare. Hälsocentraler av typ 1 n skulle motsvara den
öppna mottagningen på ett normallasarett. En mindre variant av hälsocentral,
typ II, skulle framför allt bemannas med allmänläkare. Specialister av olika slag
skulle emellertid besöka dessa centraler som konsulter, och genom förbättrat
samarbete inom systemet skulle det också gå lätt för allmänläkarna att remittera
patienter till hälsocentraler av typ I. Den minsta typen av hälsocentral skulle
kallas hälsofilial, alternativt hälsogård, och utgöras av distriktssköterske- eller
distriktsbarnmorskemottagningar, ibland besökta av läkare. Samarbetet och
personalflödet mellan olika enheter var tänkt att säkra allmänhetens tillgång till
adekvat vård men också sörja för läkarnas behov av vidareutbildning.55
Att alla dessa typer av mottagningar skulle kallas hälsocentraler var ett högst
medvetet val från utredningens sida. Axel Höjer eftersträvade en mer enhetlig
terminologi, som å ena sidan syftade till att vidga innebörden i begreppen hälsa
och hälsovård enligt anglosaxiskt mönster, å andra sidan tänktes göra det psykologiskt enklare för både allmänhet och läkare att ”uppfatta hälsovården som
ett särskilt betydelsefullt led inom hälso- och sjukvård”.56
State and the Medical Profession, s. 75–81. Även Australien och Nya Zeeland lyftes fram som länder
med goda idéer kring bland annat hälsocentraler, som dock visat sig svåra att förankra. SOU
1948:14, s. 158–162, 176–179, 208–212. En uppdelning mellan ”primär” och ”sekundär” hälsovård, som syftade på hälsocentraler respektive allmäna distriktssjukhus, hade gjorts redan i den
brittiska Dawsonrapporten 1920. Paul Weindling, ”Social Medicine at the League of Nations and
the International Labour Office Compared”, i International Health Organisations and Movements,
1918–1939, s. 135.
53 SOU 1948:14, s. 234–236.
54 SOU 1948:14, s. 285.
55 Hälsocentralerna av typ II skulle verka på en nivå som hittills motsvarats av mottagningar vid
odelade lasarett, sjukstugor och provinsialläkarmottagningar. Benämningen ”hälsogård” hämtades
från Finland. SOU 1948:14, s. 286–291, se även Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 63–68.
56 SOU 1948:14, s. 285–286, cit. s. 286. Jfr Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 63.
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Medicinalstyrelsens ledning var en mansdominerad miljö. I sina memoarer beklagade Axel
Höjer att han misslyckats i försök att befordra ”duktiga kvinnliga befattningshavande”. Han sade
sig också ha försökt lägga bort titlarna med myndighetens personal, 30 år innan Bror Rexeds
du-reform. Själv blev han dock inte tilltalad med du, utan med förkortningen GD.

Läkarbehov och lönereformer
Utredarna räknade med att ett ditintills dolt vårdbehov skulle göra sig gällande i
takt med att sjukvården gjordes mer tillgänglig. Riksdagsbeslutet att införa fri
sjukhusvård och obligatorisk sjukförsäkring från 1 juli 1950 antogs komma att
innebära stora påfrestningar på öppenvården.57 Den planerade utbyggnaden av
den förebyggande verksamheten förmodades också bidra till ett ökat behov av
läkare och annan vårdpersonal.58 Axel Höjer räknade även med den ökande
andelen äldre i samhället som en belastande faktor.59
För att täcka det växande behovet av läkare föreslog utredningen att läkarutbildningen i Sverige skulle mer än dubblas i storlek. Nya medicinska fakulteter
skulle inrättas runtom i landet. I syfte att öka underlaget av möjliga blivande
läkare och minska den sociala snedrekryteringen ville utredningen göra utbildningstiden så billig som möjlig för studenterna, förslagsvis genom nya stipendi-
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er.60 För att slippa belasta utbildningsväsendet med olämpliga läkarkandidater
förespråkade Axel Höjer också, i en utläggning kring utredningens slutsatser, att
antagningen vid sidan av betygen skulle ta stor hänsyn till sociala förmågor som
hjälpsamhet, medkänsla, fantasi och lust att ställa saker till rätta. En tids praktik
som biträde i början av utbildningen skulle sålla bort de olämpliga personer
som ändå slunkit igenom. Just eftersom läkaryrket var och borde få förbli ett
privilegium borde det reserveras för de personer som hade de bästa förutsättningarna för det, menade Höjer. Anmärkningsvärt är att han inte nämnde något
alls om möjligheter att rekrytera fler kvinnor till yrket, trots att han nämnde
”giftermål” som den viktigaste anledningen till att läkare slutade praktisera i
förtid, trots att han nämnde att det rådande antagningssystemet räknade fullgjord värnplikt som en merit vid intagningen, vilket ju nödvändigtvis bör ha
favoriserat manliga sökande, och trots att de egenskaper han framhöll som
värdefulla för en läkare var just sådana han i andra sammanhang brukade klassa
som ”kvinnliga”.61
För att kunna påbörja utbyggnaden av öppenvården i någorlunda tid förordade utredningen även en viss import av läkare från andra länder. Utredningen
ville prioritera nordiska läkare, av språkliga och kulturella skäl.62 Senare förespråkade Axel Höjer även import av läkare från Österrike, Schweiz och Skottland.63
Den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen skulle också på sikt kräva nya
modeller för ersättning åt läkarna, menade utredningen. Man visade här på fyra
alternativa ersättningsmodeller. Enligt den första modellen ersattes läkaren per
år och patient. En nackdel med detta var att läkarna kunde frestas att ta sig an
för många patienter, och därmed ställa förhastade diagnoser och forcera behandlingen. Enligt en andra modell fick läkaren ersättning per ”prestation”. Här
var risken enligt utredningen snarare att läkaren överbehandlade sina patienter
eller kallade dem till onödiga konsultationer.64 Man pekade också på omöjligheten i att göra rättvisa jämförelser mellan intellektuella prestationer av viss komplexitet, särskilt om de var av olika art.65 Enligt den tredje modellen skulle lä60

SOU 1948:14, s. 263, 309, 390, 392. Se även Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 3; Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 81–82, 112.
61 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 81. Däremot framhöll han att han ville se fler ”kloka kvinnor” i
landstingens hälso- och sjukvårdsutskott, om än främst för att de kunde bidra med specialkunskap i mödra- och barnavårdsfrågor, samt i den nya kår av specialutbildade hälsovårdsadministratörer han ville skapa. Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom hälso- och sjukvård”, s. 356,
368.
62 SOU 1948:14, s. 310–311.
63 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 74. Österrike hade kommit med ett särskilt förmånligt officiellt
erbjudande som Sverige enligt Höjer inte hade råd att tacka nej till, se Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 3. Se äv Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 527–530. Förordandet av läkarimport ledde till nya konflikter med Läkarförbundet och allierad press. Se ”När samarbetsviljan saknas”, Svenska Dagbladet, 29 april 1950. Hösten 1951 befann sig 60 österrikiska
läkare i Sverige på provtjänstgöring. Se Eklöf, Läkarens ethos, s. 147.
64 SOU 1948:14, s. 221–224.
65 SOU 1948:14, s. 233.
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karna få lön med tillägg och pension. Den fjärde modellen kombinerade baslön
med tilläggstaxa enligt den första och/eller den andra modellen.66
I ett längre perspektiv förespråkade man heltidslön och reglerade arbetstider.
Denna modell skulle enligt utredningen minska risken för såväl överbehandling
som underbehandling. Den skulle också motverka att förebyggande hälsovårdsarbete och behandling av neuroser och andra mer diffusa tillstånd missgynnades i jämförelse med områden där det var lättare att uppmäta konkreta resultat.
Dessutom skulle systemet med heltidslön radikalt förenkla administrationen.67
Axel Höjer poängterade också att man genom en reglerad arbetstid skulle kunna förhindra mycket ohälsa och för tidiga dödfall i läkarkåren, vilket även skulle
gynna såväl läkarnas familjer som allmänheten.68
Ett villkor för löne- och arbetstidsreformerna var enligt utredningen att lönen sattes tillräckligt högt för att upprätthålla läkarnas motivation och läkaryrkets status, och att läkare av olika åldrar och kategorier inte missgynnades sinsemellan. Ett annat villkor var att läkarkåren utökades till den grad att normalarbetsdagen kunde fastställas till 7 timmar. I en övergångsfas menade utredningen
därför att det var nödvändigt att jämte försök med heltidsavlöning tillämpa
modellen med grundlön och prestationsersättning.69
Att vården skulle vara gratis för patienterna vid behandlingstillfället motiverades dels i rättvisetermer, dels genom att peka på fördelarna med att upphäva
den ekonomiska relationen mellan läkare och patient. Utredarna tonade ned
riskerna för att folk skulle söka läkare i onödan om vården blev kostnadsfri.
Man medgav att förslaget ökade riskerna för överutskrivning av läkemedel och
sjukintyg, men menade att dessa risker gick att motverka. Farhågor för att patienternas förtroende för läkarna skulle eroderas om behandlingen blev gratis
avfärdades helt och hållet. Axel Höjer hänvisade till hur han och Signe, påverkade av 1920-talets propaganda mot ”understödstagarandan” hade valt att ta
betalt av de kvinnor som anlitade de första barnavårdscentralerna i Solna, men
framhöll att senare erfarenheter visat att patienternas förtroende inte hängde på
om de behövde betala eller ej. Snarare, hävdade han och utredarna, skulle det
nya systemet främja förtroendet för läkarkåren. Det skulle höja läkarnas värdighet och öka deras frihet att själva välja vilka patienter de ville ägna sig åt.70

Sjukdomsprevention och hälsofrämjande
Pedagogen Ulf Olsson menar att utredningen om den öppna vården ”förebådar” ett diskursskifte som skedde under 1950-talet. Detta diskursskifte innebar
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enligt Olsson att folkhälsofrågans samhällsvetenskapliga aspekter hamnade i
skymundan för rent medicinska frågeställningar. Också andra forskare har noterat att 1950-talets hälsopolitik främst inriktades på utbyggnaden av den kurativa
sjukhusvården, vilket bekräftar Olssons tes om ett sådant diskursskifte.71
Olssons slutsats kring Axel Höjers utredning som ett tidigt steg i denna utveckling bör dock ifrågasättas. Olsson nämner bara i förbifarten att utredningens fokus på sjukvård i snävare mening kan ha att göra med att den, till skillnad
från befolkningskommissionen och 1941 års befolkningsutredning, hade till
syfte att utreda just läkarvården.72 Detta, menar jag, måste dock vara helt centralt i bedömningen av utredningen. Rimligare än att, som Olsson, låta utredningen om den öppna läkarvården representera hela det sena 1940-talets folkhälsodiskurs är enligt min mening att se den som en del av diskussionen kring
sjukvårdssystemets organisation. Ur detta perspektiv är det snarare slående hur
angelägen Höjer var om att föra in mer samhällsvetenskapliga perspektiv på
sjukvården, och hur ivrigt han lyfte fram de förebyggande aspekterna av hälsooch sjukvården. Jag kommer i det som följer att lyfta fram en rad exempel på
detta.
För det första frångick utredningen sitt uppdrag att bara utreda den öppna
läkarvården vid sjukhusen. Denna vård blev snarare en ursäkt för Axel Höjer att
komma in på vad han såg som det verkligt centrala i framtidens hälso- och
sjukvårdssystem, nämligen det framtida nätverk av hälsocentraler som skulle
garantera regelbundna hälsokontroller för alla befolkningskategorier.
Hälsokontrollernas syfte på kort sikt var i hög grad kurativt. Huvudpoängen
med det kurativa arbetet var emellertid att sätta tidiga diagnoser i syfte att förebygga allvarligare sjukdomsfall och allmän ”ohälsa”.73 Dessutom underströk
utredningen det naturliga i att kombinera tidigt insatt terapi med renodlat profylaktiska åtgärder, där syftet var att vårda hälsan och förhindra att sjukdomar
över huvud taget uppkom.74 De regelbundna hälsoundersökningarna skulle
därför också inkludera en ”personlig individuell rådgivning i hälsofrågor”. Den
hälso- och sjukvård som riktade in sig på tidiga diagnoser och hälsorådgivning
måste också enligt Axel Höjer kopplas nära ihop med konvalescentvården, där
de sjuka fick tid att återvinna sina krafter, och en vård som Höjer ville kalla
”reparatorisk”. Den reparatoriska vården gick ut på att hjälpa patienten att återvända till arbetslivet – antingen till sitt gamla yrke eller till ett nytt. Axel Höjer
pekade också på vikten av ett tätt samarbete mellan den egentliga hälso- och
sjukvården och arbetsförmedling och socialvård.75 Detta slags samarbete var
enligt Axel Höjer en nödvändig följd av vetenskapens och samhällets utveckling:
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Alltifrån Pasteur har hygienen fått flera medel att förekomma sjukdom och
den behandlande läkaren har alltmer övergått till att bli en hälsovårdens tjänare. Socialhygienen har trätt fram med sin kamp mot alkoholismen, mot bostadseländet, mot undernäringen. Medicinen har knutits till de sociala vetenskaperna. Hälsa och socialekonomi är nu oupplösligt sammanknutna.76

Med hänvisning till ”modern stadsplanering” ville utredningen gärna se den
minsta typen av hälsocentral, hälsogården, som en central del i de kommuncentra där olika sociala verksamheter skulle samlas ihop. Peckhamexperimentet,
där hälsocentralen utgjorde ”kärnan i en inrättning, genom vilken den moderna
familjens behov av kontakter och fritidssysselsättning” kunnat tillgodoses på ett
lämpligt sätt, framhölls som ett gott exempel. Peckhamprojektet hade enligt
Axel Höjer visat hur stadsplaneringen kunde knytas ihop med mental hygien
och förebyggande undersökningar.77
För att de hälsovårdande teknologier Höjer förespråkade skulle kunna fylla
verkligt övervakande funktioner, menade han alltså att de måste nå alla människor som överhuvudtaget riskerade att bli sjuka. Ingen kunde egentligen uteslutas
här. Den förebyggande och övervakande hälsovården måste därför också med
nödvändighet omfatta mycket mer än den traditionella sjukhusvården.
Axel Höjer ville dessutom ifrågasätta den gängse betydelsen av begreppet
sjukhus. De periodiska hälsokontrollerna skulle nödvändigtvis ändra sjukhusens
roll, menade han. I en artikel i samlingsvolymen Svenska sjukhus från 1948 föreställde han sig en framtid där sjukhusen skulle spela en central roll som ”inrättningar, där hälsovårdens ledare har sin verksamhet och dit människor skall
kunna vända sig med alla sina bekymmer eller farhågor i hälsovårdsangelägenheter.” Om den öppna sjukvården fick ökade resurser i form av personal och
lokaler skulle ”den direkta hälsovården” kunna bli en allt viktigare del av sjukhusens verksamhet: Axel Höjer syftade här på arbete med att ”få folk att lägga
bort ovanor och iaktta sunda och enkla hälsoregler” genom fortgående hälsoundervisning till barn och vuxna via samtal, föreläsningar och filmföreställningar.78

Den psykiska hälsovården
Den moderna förebyggande hälsovården sträckte sig långt bortanför kroppshygienen, underströk Axel Höjer:
Medicinen vänder sig numera till hela personligheten med dess kroppsliga,
själsliga och sociala sidor. Oskiljaktig från uppfostran förbereder den mentala
hygienen barnet för en individuell utveckling till deltagande i familjeliv och
yrkesliv, till medborgarens och världsmedborgarens insatser.79
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I betänkandet påpekades att principen att förebyggande åtgärder måste sättas in
så tidigt som möjligt för att bli verkligt effektiva gällde i särskilt hög grad för
den psykiska hälsovården. Extra stor vikt måste därför enligt utredningen läggas
vid utbyggnaden av den psykiska barn- och ungdomsvården. Barnpsykiatern
gavs en nyckelroll i förebyggandet av psykisk ohälsa, som ofta i tidigt skede
antogs ta sig uttryck i uppfostringssvårigheter och ungdomskriminalitet. Även
vuxnas människors psykiska problem sattes i samband med sociala problem
som nedsatt försörjningsförmåga, konflikter med familjemedlemmar och utomstående, alkoholism och kriminalitet. Man föreslog därför att psykvården skulle
byggas ut med öppna specialistmottagningar, men underströk att den öppna
psykvården också måste sträcka sig utanför mottagningarna och inrikta sig på
”miljökorrektioner” i både förebyggande och behandlande syfte.80
Utredarna hänvisade också till ny forskning som visade att så många som 30
till 50 procent av alla patienter inom allmänmedicin och invärtesmedicin i första
hand led av mer eller mindre lindriga psykiska rubbningar. Det betydde inte att
dessa ”neurotiker” inte skulle tas på allvar; tvärtom var utredarna starkt kritiska
till ”en tidigare ej så ovanlig uppfattning” bland läkare, som gick ut på att
många neurotiker sökte läkare i onödan och borde nonchaleras. Att avfärda
neurotiker som ”inbillningssjuka” eller ”svb-käringar” (”sveda, värk, bränna”)
var mycket oklokt och kunde leda till att lindriga fall övergick i ”gravare former,
som kan innebära allvarliga lidanden”. Höjer och hans medutredare påpekade
att allt fler neuroser med tiden hade visat sig ha organisk grund, en utveckling
som man antog skulle fortsätta. Hormonrubbningar, vitaminbrist, hjärninflammation, hjärnskakning och gengasförgiftning lyftes fram som kroppsliga rubbningar som kunde ge psykiska symptom. Å andra sidan ville de uppmärksamma
en motsatt utvecklingstendens, där man sett att psykiska rubbningar kunde
grundlägga eller förvärra sjukdomar som tidigare betraktats som rent organiskt
betingade.
De framhöll också miljöns betydelse för psykisk hälsa. Inte minst erfarenheter från de båda världskrigen hade tydligt visat att ”vissa människor reagerar
med allvarliga nervösa symtom på yttre förhållanden, som orsakar uttalad misstrivsel, fruktan eller grämelse”. Ofta handlade det om människor med medfödda eller förvärvade svagheter i sin psykiska konstitution, men om de yttre påfrestningarna var mycket starka kunde neuroser även framkallas hos ”eljest
psykiskt normala människor”. Man påpekade att lugnande läkemedel, råd, uppmuntran och allmän personlig vänlighet kunde vara till viss hjälp för många
patienter, även om dessa åtgärder sällan löste problemen på längre sikt. I ett
framtidsperspektiv ville man i stället peka på mer psykologiskt och socialt inriktade terapiformer som redan hade börjat etableras i andra länder: ”Det kan gälla
att skaffa patienten ökade kontakter, en verksamhet, där han trivs och känner
80 SOU 1948:14, s. 253–254, 387, cit. s. 254. Jfr Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom
hälso- och sjukvård”, s. 357.
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att han gör nytta. Livsåskådningsfrågor kommer också in.” Detta nya slags terapi hade ännu mycket liten utbredning i Sverige. När den i framtiden byggdes ut
krävdes nära samarbete mellan läkare, fackpsykologer och andra nya yrkesgrupper, påpekade utredarna. Även lekmän kunde i en utvecklingsfas bidra med
viktig kunskap, även om det var viktigt att se upp för kvacksalvare. Utredarna
ville dock se läkare med psykiatrisk specialkompetens som de ansvariga krafter
kring vilka medhjälpare från andra yrken kunde gruppera sig.81

En på samma gång begränsad och vidgad läkarroll
Axel Höjer och hans medarbetare lade en övervägande del av sin energi på att
utreda just läkarvården. Däremot var det knappast så att läkarkårens betydelse
framhävdes på något entydigt vis. För att motivera sin avgränsning hänvisade
utredarna dels till sitt uppdrag, dels till att förhållandena för övrig personal
inom sjukvården – sköterskor, barnmorskor, kuratorer och tandläkare – samtidigt var under utredning på annat håll.82 I andra sammanhang ägnade Axel Höjer mycket tid åt andra yrkeskårer än läkarna, med vilka han också hade ett betydligt smidigare samarbete. Det gällde inte minst sjuksköterskorna. Såväl Signe
som hans systrar Gerda och Sigrid Höjer kan antas ha haft stor betydelse för
detta, inte minst genom Gerdas ordförandeskap i Svensk sjuksköterskeförening.
Axel Höjer verkade bland annat för införandet av en sjuksköterskelegitimation
– till skydd för patienterna, men också för att höja yrkets status – samt för reglering av utbildning och arbetsvillkor. Han framhöll att svenska sjuksköterskor
tack vare sin goda utbildning hade övertagit så många av läkarnas tidigare uppgifter att de närmast borde ses som ”assisterande doktorer”, samt stödde försök
att minska löneklyftorna mellan manligt och kvinnligt dominerade vårdyrken.83
Han samarbetade också med många tandläkare.84
Attityden till läkarkåren var mer komplicerad, vilket också framgår av utredningen om den öppna läkarvården och relaterade texter. Visserligen såg Axel
Höjer läkarna, underförstått manliga, som naturliga ledare i en genusordning
där den underordnade personalen förutsattes vara kvinnlig.85 I betänkandet
framträdde också en hög värdering av läkarprofessionen genom att man
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genomgående framhöll läkarnas funktioner som företrädare för vetenskap och
beprövad erfarenhet, värnare av folkhälsan och ledande krafter inom hälsovårdsarbetet. Dessa funktioner användes också som argument för att läkarna
skulle ges hög ekonomisk ersättning för sitt arbete.86
Men, framhöll Axel Höjer när han skulle förklara utredningens slutsatser, läkarnas privilegier var inte huggna i sten. De måste lära sig att samarbeta bättre
med andra yrkeskategorier, skaffa insikt i sociala frågor och inte gräva ned sig i
teknikaliteter. Om än ”den viktigaste medhjälparen i kampen mot ohälsan” blev
det allt mer tydligt att läkaren ”endast är en av många medkämpar och inte
längre kan göra anspråk på att hans ställning skall vara så långt avlägsen från alla
övriga medarbetare som den varit och ännu är”.87
I framtiden, förklarade Axel Höjer i en annan utläggning, skulle det bli omöjligt att ”lämna den öppna sjukvården som ett läkarnas privata privilegium”.
Vården hade vuxit sig för stor för att läkarna skulle mäkta med dess organisation i vidare mening:
Den öppna sjukvården har vuxit till att bli en samhällsangelägenhet. Läkarna
äro hälso- och sjukvårdens främsta tjänare och böra också ha sitt vägande
ord med, när det gäller dess reglering, men samhället måste hålla sin hand om
den öppna vården, liksom den sedan länge i Sverige tagit hand om den slutna.88

För att möjliggöra administrationen av det framtida hälso- och sjukvårdssystemet ville utredarna lyfta fram behovet av särskilda sjukhusadministratörer, med
eller utan läkarutbildning i botten. De hänvisade till särskilda utbildningar för
hälsovårdschefer som nyligen initierats vid ”de främsta medicinska högskolorna” i USA och Storbritannien och föreslog att en liknande utbildning för högre
hälsovårdsfunktionärer skulle ordnas på samnordisk bas.89 Större delen av den
rundresa som Axel Höjer gjorde i USA vintern 1947–48, mellan inlämningen av
utredningsrapporten och dess publicering, ägnades åt besök på olika amerikanska hälsovårdshögskolor för att hämta uppslag och modeller till den planerade nordiska hälsovårdshögskolan.90 Under resan lyckades han utverka ett
halvt löfte från Kellogg Foundation att finansiera en nordisk hälsovårdshögskola, och efter hemkomsten samlade han de nordiska medicinalcheferna för att
dra upp riktlinjer för skolan, som föreslogs placeras i Göteborg och inrikta sig
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på utbildning av tjänsteläkare och sanitetsingenjörer, och på längre sikt även
andra kategorier av hälsovårdstjänstemän.91
Axel Höjers tilltro till den medicinska vetenskapen var stark och obruten.92
Han konstaterade att vetenskaper som strålningsfysik, biokemi, bakteriologi,
virusforskning och psykologi under det senaste århundradet hade hjälpt medicinen framåt inom såväl diagnostik och terapi som förebyggande av allehanda
sjukdomar.93 Men dessa iakttagelser stod inte i motsättning till uppfattningen att
”den grundläggande hälsovården, den som vi också kalla den uppbyggande och
skapande hälsovården” egentligen hade större betydelse för folkhälsan än den
vård som kunde ges inom hälso- och sjukvårdssystemet. Till denna grundläggande eller allmänna hälsovård räknade Axel Höjer:
sunda vanor och förebyggande praxis, den fullvärdiga födan, den goda bostaden, det hälsosamma arbetet, den rytmiska dagordningen med växlingen
mellan arbete och vila och andra intressen, dit hör renligheten, kroppen och
sinnet. Allt sammanhängande med en god ekonomisk och kulturell standard
hos hela folket.94

Den sjunkande dödligheten från mitten av 1800-talet kunde enligt Axel Höjer
främst förklaras genom förbättrade levnadsvillkor, även om medicinska framsteg också spelat in.95 Den grundläggande hälsovårdens avgörande betydelse
kunde också illustreras av amerikanska erfarenheter från kriget, då mer än en
tredjedel av de praktiserande läkarna hade tagits ut i kriget. Trots den minskade
läkartätheten hade dödligheten minskat, vilket enligt Axel Höjer kunde förklaras
med utplånad arbetslöshet, höjda löner och statliga åtgärder för att ta hand om
soldatfamiljerna. Dock hade läkartätheten aldrig sjunkit ens i närheten av den
91
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93 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 23–24.
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svenska nivån. Av detta exempel menade sig Axel Höjer för det första kunna
dra slutsatsen att folkhälsans viktigaste förutsättning är en allmänt god ekonomisk standard. För det andra drog han slutsatsen att man vid en bestämd ekonomisk standard kan vinna bättre resultat om antalet läkare och sjuksköterskor
är tillräckligt stort.96
Framtidens hälso- och sjukvård krävde alltså fler läkare. Men, menade utredningen, den krävde också en ny sorts läkare, som kunde kombinera förståelse
för grundläggande hälsobringande faktorer med vetenskaplig spetskunskap. För
att illustrera vad man såg som en ”modern uppfattning av den medicinska undervisningens ändamål och av de uppgifter, vilka framtidens läkare bör vara
skickade att handha” citerade Höjerkommissionen medicinhistorikern Henry
Sigerist:
Barriären mellan preventiv och kurativ medicin måste brytas ner. Detta kan
inte ske bara genom att lägga några kurser till de hittillsvarande i läkarutbildningen. En ny inställning måste skapas. Den unge läkaren måste bli intresserad för hälsa, ej blott för sjukdom. Klinisk medicin måste läras på ett annat
sätt än hittills. Varje sjukdomsfall måste analyseras medicinskt och socialt
med hänsyn till de faktorer, som gjort det möjligt, och slutsatser dragas om
hur sådana fall för framtiden skall kunna undvikas. Då läkaren måste samarbeta mycket nära med hälsovårdens män, fordras, att han är väl insatt i den
allmänna hälsovårdens uppgifter. Så börjar vi skymta konturerna av en ny läkare, vetenskapsman och socialarbetare, villig till gruppsamarbete, i nära kontakt med de människor han tjänar, en vän och en ledare, som använder alla
sina krafter på att förhindra sjukdom och blir sjukvårdande först när de förebyggande åtgärderna misslyckats — den sociale läkaren, som skyddar folket
och leder det fram, mot ett sundare och lyckligare liv.97

Denna nya läkarroll, som kombinerade vetenskapsmannens och socialarbetarens roller utan att den medicinska auktoriteten gick förlorad, krävde dock först
av allt reformer av läkarutbildningen. För att vidga de nya läkarnas kompetens
och öka deras möjligheter till samverkan med socialvården förespråkade utredningen att studier i samhällsvetenskapliga ämnen – sociologi, socialmedicin och
psykologi – skulle integreras i läroplanen. På liknande sätt skulle utbildningen
av sjuksköterskor och annan vårdpersonal breddas.98 Axel Höjer ville gärna
betrakta läkarna som de naturliga ledarna för framtidens ”sociala” medicin, men
bara på villkor de att anlade ett samhälleligt perspektiv och inte grävde ned sig i
medicinska teknikaliteter.99 Redan i början av 1940-talet framhöll han att ”läkarna som sakkunniga” inte fick låta sig trängas undan av ”kontorstekniker och
administratörer, som tro sig kapabla att ersätta läkarna på ledande poster, där
medicinsk sakkunskap är nödvändig för undvikande av dårskaper och för valet
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av den vid varje tillfälle bästa utvägen.” Detta krävde dock att läkarna såg till att
skaffa sig representanter som kombinerade sin medicinska sakkunskap med
”tillbörlig administrativ förmåga och social erfarenhet.”100

Läkarkårens kritik
Redan under utredningsarbetet möttes Axel Höjers framväxande förslag av
skarp kritik från centrala delar av läkarkåren och i synnerhet fackorganisationen
Läkarförbundet. Läkarförbundets ledning bjöds in till informella diskussioner,
men drog sig ur då de upplevde sig få dåligt gehör för sina synpunkter hos Axel
Höjer.101
När Axel Höjer presenterade huvudlinjerna i sitt förslag vid det 24:de Allmänna Svenska Läkarmötet hösten 1946 gick han in för att kontrastera sin egen
vision av läkare i samhällets tjänst mot läkarnas egen, enligt honom snedvridna,
bild av fri yrkesutövning. Frihet från reglerade arbetstider och frånvaro av ekonomisk trygghet var enligt Höjer tvivelaktiga friheter, som snabbt förbleknade i
jämförelse med de nya möjligheter att påverka samhällslivet som öppnats av
nya vetenskapliga rön på det profylaktiska området: ”Den enskilde eller kåren
kan vägra sin medverkan och därigenom till en tid fördröja en omläggning av
hälso- och sjukvårdssystemet efter vetenskapens omutliga principer för en rationell hälsovård; i längden kan omläggningen inte hindras.”102 Axel Höjer bemöttes genast av sin gamle motståndare Dag Knutson, som nyss utsetts till
ordförande för Sveriges Läkarförbund. Knutson varnade för att ”skapandet av
ett välfärdssamhälle – ett s.k. folkhem – i mer eller mindre totalitär anda” höll
på att leda till ”ett allt starkare statligt förmynderskap över en allt mer nivellerad
massa” och, kanske än värre, till att läkarkåren skulle trälbindas som heltidsanställda statstjänstemän i det diktatoriska folkhemsprojektet. Den förut tyskvänlige Knutson var nu, två år efter kriget, fullt beredd att använda nazianalogier
som tillhygge mot Höjer:
Man kan utan tvivel tala om ett fortlevande och vidare utvecklande av de
ideologier som det just tilländalupna världskriget avsåg att tillsammans med
sina bärare krossa, men som inte kunde krossas därför att de bottna i en all-
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män andlig utveckling, gemensam för såväl segrare och besegrade. En farsot,
på vars etiologi här inte är platsen att ingå.103

Höjer hade uppfattat Dag Knutson som en huvudfiende ända sedan deras första möte i en tågkupé 1937.104 Som jag visat hörde han också till de mest kritiska
rösterna mot läkarimport under kriget. 1947 omorganiserades Läkarförbundet
på ett sätt som gjorde att det under Knutsons ledning blev starkare och mer
inflytelserikt än tidigare.105
Att Axel Höjer förväntade sig fortsatt motstånd från delar av den svenska
läkarkåren märks tydligt i betänkandet, såväl i enskilda detaljer som i dispositionen och urvalet av texter. De omfattande redogörelserna för hälsoreformer i
andra länder bör ses som högst strategiska jämförelser. Poängen med dem var
för det första att visa att andra länder på en utvecklingsnivå jämförbar med
Sveriges var i full gång att bygga upp moderna system för främjandet av befolkningens hälsa, för det andra att visa att det rådde en slående konsensus kring
kraven på en modern hälsovård i länder med så skilda politiska system som
Sovjetunionen, USA, Frankrike och England. Stödd på dessa jämförelser kunde
utredningen så hävda att det inte inte fanns ”någon anledning att för Sveriges
del avvika från den målsättning, som för närvarande från ledande håll officiellt
framföres eller redan fastslagits i skilda länder”.106 Att flera av länderna inte
kommit längre än Sverige i genomförandet av reformerna skulle inte avskräcka de
svenska beslutsfattarna, menade utredarna, och underströk att det vore ”ett
misstag att tro, att vi endast har något att lära av länder, som hunnit längre än vi
i fråga om resultaten”.107
För att värja sig mot protester från den svenska läkarkåren framhöll utredningen också att de föregivet samstämmiga reformförslagen hade mött protester från konservativa läkare i USA, Australien, Storbritannien och andra länder,
men att dessa protester snarare bottnade i girighet och konservatism än i hänsyn till folkhälsan.108
Utredningens defensiva strategier visade sig emellertid otillräckliga. Redan på
hösten 1947, strax innan Axel Höjer begav sig iväg på rundresa i USA, inleddes
en debatt kring det kommande betänkandets slutsatser. Drivande i denna de103
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batt, som bland annat fördes i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, var Axel
Höjers forne samarbetspartner Stig Holm, nu verksam som privatläkare i Göteborg. Holm varnade i skarpa ordalag för att Höjer var ute efter en socialisering
av den svenska hälso- och sjukvården, vilket förutom ökade kostnader skulle
bakbinda läkarkåren och krossa dess hävdvunna autonomi. Han anklagade också Axel Höjer för att romantisera läkaryrket framför andra yrken, och tjänsteläkarna framför privatläkarna.109 Holm fick en del stöd, men fick inte stå oemotsagd.110
När betänkandet om den öppna läkarvården släpptes våren 1948 valde Axel
Höjer att marknadsföra det direkt till allmänheten. I en artikel i socialdemokratiska Morgon-Tidningen lanserade generaldirektören sin utredning som ett stort
steg i riktningen mot en sant demokratisk sjukvård. Ett första villkor för att
sjukvården skulle förtjäna beteckningen demokratisk var enligt Axel Höjer ”att
den ger lika möjligheter åt alla, oberoende av ekonomisk ställning.” Ett andra
villkor var att sjukvården var ”tidsenlig”, med vilket han menade att den måste
ta till vara de senaste vetenskapliga och medicintekniska landvinningarna och
förena dem med en förebyggande metodik och allmän hälsovård. När nu utredningen om den öppna läkarvården hade arbetat i fyra år för att omorganisera
vården enligt mer demokratiska och effektiva linjer var det, menade Axel Höjer,
beklagligt att den skulle motarbetas av krafter som borde välkomna reformerna:
Nu har vi fått se hur läkarkårens officiella ledning i vårt land i förväg organiserat en pressopinion och försökt förvandla denna sakliga utredning och dess
många förslag till en politisk stridsfråga.
Ingen skall få mig att tro att läkarkåren och pressen i längden skall kunna
missledas av förvrängda framställningar och ta ställning på grund av obestyrkta farhågor, grundade på misstro mot demokratins arbetsformer. Bättre
sjuk- och läkarvård för alla, bättre arbetsförhållanden och en tryggare ställning för läkarna, det är gemensamma intressen för allmänhet och läkare. –
Medicinalstyrelsens förslag om den öppna läkarvården går också ut på detta.111
109
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Utspelet kring odemokratiska tendenser hos ”läkarkårens officiella ledning” och
en i förväg organiserad pressopinion fick Svenska läkartidningens redaktion, där
Axel Höjers gamla meningsmotståndare J. P. Edwardson och Dag Knutson var
ledande krafter, att inleda en hätsk kampanj mot Axel Höjer. Edwardson och
Knutson menade att uttalandet om en organiserad opinion kränkte den fria
pressen och ville hävda att det i korrekta termer var Medicinalstyrelsen som
officiellt ledde den svenska läkarkåren.112 Höjers sätt att diktera betänkandet
gentemot majoriteten av utredningens sakkunniga visade dessutom enligt Svenska läkartidningens redaktion att han tycktes eftersträva ett enväldigt styrelseskick.113 Redaktionen ironiserade också över Axel Höjers kritik mot Läkarförbundets vilja att förvandla utredningens förslag till en politisk stridsfråga: ”När
andra vill socialisera, är det politik men när hr Höjer vill socialisera är det bara
saklighet.”114 Axel Höjer gav svar på tal, men undvek att göra det i Svenska läkartidningen.115 Den nedvärderande tonen i debatten accentuerades av att motståndarna genomgående valde att titulera varandra ”hr” i stället för ”dr”. Även den
borgerliga dagspressen bemötte Höjers betänkande med många kritiska kommentarer.116
Striden trappades upp då Svenska läkartidningen valde att återge en saga ur tidskriften Obs!, som häcklade utredningen som ett steg mot samhällets omvandling till ett jättelikt kommunistiskt arbetsläger, och ett kåseri ur tidskriften
Adam, som beskrev Axel Höjer som en vetenskapligt begåvad men högtravande
och politiskt vilseförd överklassradikal som gjort sig omöjlig på post efter
post.117 Publiceringen väckte motreaktioner hos ett antal läkare, som i en rad
protestskrivelser kritiserade Svenska läkartidningen för bristande saklighet och
osmakliga personangrepp.118 Reaktionerna visar att den personliga motvilja mot
Axel Höjer som drev Svenska läkartidningens redaktion inte nödvändigtvis var
representativ för läkarkollektivet i sin helhet. Men om kritiken i Svenska läkartidningen till en början främst riktat sig mot Axel Höjer personligen, blev den un-
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der sommaren och hösten alltmer saklig och inriktad på själva utredningen.119
Nu lade sig också andra läkare än de som var knutna till Svenska läkartidningens
redaktion i debatten.120
Axel Höjers grundläggande problemformulering, att den svenska hälso- och
sjukvården var underbemannad och det inte minst för framtida behov, ifrågasattes knappast av någon. Att det rådde en växande läkarbrist i Sverige hade
också bekräftats av de många remissinstanser som betänkandet skickats till.121
Arbetsmarknadsläget hade förändrats avsevärt sedan debatten kring läkarimporten 1939–40 och villkoren höll på att förbättras även för yngre läkare. SYLFombudsmannen Gösta Tunevall, som på flera punkter var ytterst kritisk mot
utredningens förslag, kunde därför ge Axel Höjer stöd i uppfattningen att läkarutbildningen behövde byggas ut, även om de var oense i synen på hur och i
vilken takt utbyggnaden borde ske och Tunevall påpekade att bristen på kvinnlig vårdpersonal (underförstått sjuksköterskor och vårdbiträden) var betydligt
mer akut än läkarbristen.122
Desto skarpare kritik riktades mot övriga förslag på problemlösningar, som
av flera skribenter betecknades som orealistiska och önskedrömsartade. Eller
med Emil Bovins ord:
Man måste hysa den innerligaste förhoppning för vår svenska sjukvårds fortsatt sunda framtid och våra sjuka medmänniskors välfärd samt för de svenska
läkarnas väl, att generaldirektör Höjers i flera avseenden verklighetsfrämmande projekter, som ju såsom framgår av hans föredrag ingivits honom av
utländska och särskilt amerikanska förhållanden, och hans administrativa fan119

Se Arvid Gullström, ”Några ord angående den militära sjukvården”, Svenska läkartidningen, vol.
45 (1948), s. 1286–88; Gösta Nyström, ”Äro statsrecept och förstatligande av den öppna läkarvården och apoteksväsendet till gagn för folkhälsan?”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948),
s. 1618–21, och flera senare artiklar. I oktober publicerades till och med ett 15 sidor långt, neutralt hållet referat av betänkandet. Se Johan Rudebeck, ”Medicinalstyrelsens utredning om den
öppna läkarvården i riket: Referat av Johan Rudebeck, Örnsköldsvik”, Svenska läkartidningen, vol.
45 (1948), s. 2021–2035. Rudebeck hade redan i mars 1947, vid SYLF:s årsmöte, efterlyst ett
bättre samarbete mellan läkare och politiker och en mer saklig debatt i frågan om den framtida
hälso- och sjukvårdens organisation, se Johan Rudebeck, ”Läkaren och politiken”, Svenska läkartidningen, vol. 44 (1947), s. 673–684.
120 Jag instämmer alltså inte i Peter Garpenbys slutsats att de hårdaste attackerna kom från annat
håll än Läkarförbundets ledning, som enligt Garpenby argumenterade ”in a firm but polite tone
against the Höjer proposal”. För att styrka sin tes hänvisar Garpenby endast till några artiklar av
Stig Holm, som ju precis som Knutson och Edwardson drabbat samman med Axel Höjer redan i
striden kring läkarimporten i början av kriget och knappast kan ses som en ”oberoende medlem
av läkarprofessionen”. Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 144.
121 Larsson, ”Sjukvårdsreformen och läkarbristen”, s. 157–162. Även Läkarförbundet erkände att
en ”latent läkarbrist” redan börjat göra sig till känna i ett remissyttrande över utredningen, se
”Läkarförbundets remissyttrande över Höjerska förslaget”, Svenska läkartidningen, vol. 46 (1949),
s. 109–141.
122 Gösta Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948),
s. 2035–2044. (Denna artikel publicerades ursprungligen i Medicinska föreningens tidskrift, nr 6–7
1948.); Gösta Tunevall, ”Det framtida läkarbehovet”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948),
s. 2147–2154 (efter ett föredrag hos Svenska lasarettsföreningen 2 oktober 1948). Jfr Tunevall,
”SYLF under 3 decennier”.

254

tasier må bliva förverkligade endast i minsta möjliga, av förhållandena nödvändiggjord omfattning. De äro lyckligtvis så gott som säkert av praktiska,
särskilt ekonomiska skäl orealiserbara. Skulle de i sin helhet förverkligas, bleve det till nivellering och hemsökelse inom vårt sjukvårdsväsen. Måtte så aldrig ske!123

Inte minst visades skepsis mot att i rådande läge ge sig på en kraftig utbyggnad
och strukturomvandling av öppenvården. Detta antogs om något leda till en
försämring av den redan pressade personalsituationen, och det särskilt om förslagen med hälsocentraler och regelbundna hälsokontroller genomfördes.124
Mest kritik, från Läkarförbundet och andra håll, mötte förslagen om att det
allmänna på sikt skulle anställa flertalet läkare med heltidslön och att vården
skulle göras kostnadsfri för patienterna. Det nya ersättningssystemet antogs leda
till sänkta läkarprestationer, hota förtroendet mellan läkare och patient, locka
patienterna att överutnyttja vården och hindra såväl patienternas fria läkarval
som läkarkårens autonomi.125
Under hösten uppmärksammades också en passus i utredningens lagförslag
som gick ut på att de läkare som var anställda på fullmakt (vilket innebar att de i
princip var oavsättliga) skulle kunna förflyttas till annan tjänst eller stationeringsort. Detta, menade Gösta Tunevall, hotade att bli ”en förfogandelag utan
motstycke i vårt land och i övriga kulturländer”.126 Arne Bursell svarade i följande nummer av Svenska läkartidningen att bestämmelsen om förflyttningsskyldighet inte var ett påfund av öppenvårdsutredningen. Samma bestämmelser
gällde för hundratusentals statsanställda, och det vore absurt om staten både
skulle garantera livstidstjänst och rätt att stanna på samma plats oavsett vilka
problem som uppstod. Dessutom, påpekade Bursell, underströk utredningen
särskilt att paragrafen bara skulle utnyttjas i undantagsfall. Få läkare var för
övrigt anställda på fullmakt, och Bursell hoppades att utvecklingen snarare skulle gå mot fler tidsbegränsade anställningar.127 Gösta Tunevall replikerade, med
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Emil Bovin, ”Kring generaldirektör Höjers föredrag: Läkare i samhällstjänst och privatpraktik”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948). Se även ex. Albert Grönberg, ”Mammon och medicinmannen: Ett inlägg i debatten om läkarkårens socialisering”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948),
s. 711–714; Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, s. 2034.
124 Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, s. 2034–2044; ”Kostnaderna för ett genomförande av det Höjerska förslaget rörande den öppna läkarvården i riket: Ekonomisk bilaga till
betänkandet”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 2223–2262. Axel Höjer skrev själv i efterhand att hans förslag om hälsokontroller för vuxna mött ett kompakt motstånd från allmänpraktiker och invärtesmedicinare. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 585–586. Att ”samtliga remissinstanser” inklusive Läkarförbundet och Läkaresällskapet sagt sig vara principiellt positiva till
hälsoundersökningar, åtminstone på försök, spelade mindre roll i praktiken. Höjer, ”Ur J. Axel
Höjers minnen”, s. 592–594.
125 Se t. ex. Nyström, ”Äro statsrecept och förstatligande av den öppna läkarvården och apoteksväsendet till gagn för folkhälsan?”, s. 1618–1621; Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, s. 2035–2044; ”Läkarförbundets remissyttrande över Höjerska förslaget”, s. 134–137.
126 Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, s. 2043.
127 Arne Bursell, ”‘Förfogandelag utan motstycke’”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 2271–
2279.
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stöd från Svenska läkartidningens redaktion, att utredningsförslaget gick ut på att
allt fler läkare skulle anställas med fullmakt. I längden kunde paragrafen komma
att gälla alla läkare, och läkarkåren särskiljde sig enligt Tunevall genom att den
på ett unikt sätt var ”oåterkalleligen för sin existens” bunden till ett visst yrke.
Läget var, enligt Tunevall, annorlunda för exempelvis jurister eller filosofer.128 I
samma nummer varnade Sten Lagergren Arne Bursell för att det inte gick att
lita på myndigheternas välvilja. Inte heller var det säkert att en övergång till fler
tidsbegränsade anställningar skulle innebära mindre livegenhet, i synnerhet inte
om det i framtiden inte fanns några alternativa arbetsgivare.129
Flera skribenter uppmärksammade också det faktum att Höjerkommissionen
hade hämtat så mycket inspiration från andra länder. Hälsoplaner från England
och USA var inte nödvändigtvis applicerbara på läkarbristens Sverige, lydde ett
argument.130 Läkarförbundet framhöll i ett samlat utlåtande att flera av de idéer
som fungerat som modeller för utredningen aldrig hade prövats i praktiken, att
utredningen gått för fort fram och att den tagit för liten hänsyn till redan gjorda
negativa erfarenheter. Det ifrågasattes också om den gemensamma linjen i
andra länders reformer var så genomgående som utredningen hävdade.131
Den mest förödande kritiken riktades mot utredningens ekonomiska underlag. I slutet av november 1948 publicerade Svenska läkartidningen en osignerad
”ekonomisk bilaga” som konstaterade att ett genomförande av Höjers förslag
skulle fordra oerhört mycket mer resurser än utredningen insett eller velat erkänna. Det krävde inte bara mycket mer pengar och byråkrati utan även många
fler läkare, övrig sjukhuspersonal, lokaler och materiel än som rimligtvis kunde
uppbådas. Hälsokontrollerna skulle också innebära många timmars förlorade
arbetsinsatser och därmed minskad produktion, och de anonyma författarna
menade att den samhällsvinst som i gengäld kunde göras i form av ökad folkhälsa och arbetskapacitet var högst osäker. Även om människors hälsa ”i viss –
om ock ganska begränsad omfattning” skulle kunna återställas snabbare tack
vare regelbundna hälsoundersökningar, fanns enligt författarna en samtidig risk
att undersökningarna skulle leda till nya sjukdomar och symptom: ”Det föreligger t. ex. stor risk för att hälsoundersökningarna kunna ge upphov till en hel
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Gösta Tunevall, ”Förflyttningsskyldigheten: Svar till Dr Arne Bursell” , Svenska läkartidningen,
vol. 45 (1948), s. 2316–2318; Läkarförbundet kritiserade paragrafen med liknande argument, se
”Kommentar”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 2279; ”Läkarförbundets remissyttrande
över Höjerska förslaget”, s. 136.
129 Sten Lagergren, ”Väcka sovande björn”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 2318–2321.
130 Gösta Tunevall, ”Den nya hälso- och sjukvårdsplanen”, s. 2037–2038. Jfr även Rudebeck,
”Medicinalstyrelsens utredning om den öppna läkarvården i riket: Referat av Johan Rudebeck,
Örnsköldsvik”, s. 2024–2027; Gullström, ”Några ord angående den militära sjukvården”, s. 1286;
Bovin, ”Kring generaldirektör Höjers föredrag: Läkare i samhällstjänst och privatpraktik”,
s. 2206.
131 ”Läkarförbundets remissyttrande över Höjerska förslaget”, s. 129.
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mängd nevroser av olika slag som medföra en mer eller mindre varaktig minskning av arbetsförmågan eller kanske till och med full arbetsoförmåga.”132
Debatten kring hälsokontrollerna motsäger Signild Vallgårdas observation
att förslag om hälsoundersökningar väckte påfallande lite diskussioner, liksom
hennes tes att detta berodde på att de allmänt sågs som något gott och okontroversiellt.133 Kritiken riktade sig dock mot kostnaderna snarare än kontrollmomentet. En tydligare kritik mot kontrollmetoder riktades mot utredningens
förslag om att Medicinalstyrelsen skulle utarbeta en särskild hälsobok eller ett
hälsokort som kunde följa varje medborgare genom livet – från läkare till läkare. Ett huvudproblem med detta förslag, menade kritikerna, var att det hotade
den nödvändiga diskretionen i förhållandet mellan läkare och patient.134
Stig Holm fortsatte sin polemik genom att utnämna Axel Höjer till en kommunist av värre slag än sina ryska motsvarigheter.135 Holm menade dock att ”hr
Höjers kommunism” saknade stöd bland såväl yngre som äldre läkare. Hans
bevis för detta var att Föreningen socialistiska läkare, ”en sammanslutning av
kommunister och socialdemokrater, tydligen med den av Generaldirektör Höjer
varmt rekommenderade föreningen Clarté som förebild”, ännu inte lyckats
samla mer än en procent av läkarkåren.136
Kritik kom även från andra håll än läkarkåren. Exempelvis hade Svenska
stadsförbundet och Landstingsförbundet vägande invändningar mot utredningens förslag, bland annat med hänvisning till kostnader och läkarbrist.137 En rad
andra remissinstanser var också mer eller mindre skeptiskt inställda.138
132

”Kostnaderna för ett genomförande av det Höjerska förslaget rörande den öppna läkarvården
i riket: Ekonomisk bilaga till betänkandet”, s. 2221–2262, cit. s. 2261. ”Bilagan” hade enligt egen
uppgift utarbetats av en kommitté inom förbundet, i samarbete med ”särskilt utsedd ekonomiskt
sakkunnig, fil. lic. Orvar Josephson”. ”Kostnaderna för ett genomförande av det Höjerska förslaget rörande den öppna läkarvården i riket: Ekonomisk bilaga till betänkandet”, s. 2221.
133 Jfr Vallgårda, Folkesundhed som politik, s. 67.
134 ”Läkarförbundets remissyttrande över Höjerska förslaget”, s. 127; ”Remissyttranden ang. den
öppna läkarvården i riket: Svenska stadsförbundets yttrande”, Svenska läkartidningen, vol. 46
(1949), s. 1401–1402.
135 ”Pressreferat: Pressen och det Höjerska förslaget”, s. 579–580. Se även Stig Holm, ”Föreningen socialistiska läkare”, Svenska läkartidningen, vol. 45 (1948), s. 1623–1625; Stig Holm, ”Tvångsdirigering av arbetskraften”, Svenska läkartidningen, vol. 46 (1949), s. 167–170.
136 Föreningen socialistiska läkares ordförande Gunnar Inghe meddelade Holm att föreningen i
juli 1948 hade 58 regelbundet betalade medlemmar, varav 41 legitimerade läkare. Holm, ”Föreningen socialistiska läkare”, s. 1623–1625. På 60-talet ökade medlemsantalet till 100–150. Föreningen var aldrig fackligt aktiv, men som Peter Garpenby påpekat hamnade flera medlemmar i
positioner där de på individuell basis kunde försöka influera politiskt beslutsfattande. Garpenby,
The State and the Medical Profession, s. 124. Axel Höjer noterade i sina memoarer att Stig Holm
”sedan jag i många år underlåtit att svara på hans hätska angrepp och sedan han själv kommit på
kant med Läkarförbundet och utträtt ur detsamma, återtog sin vänliga inställning gentemot mig”
Se Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 546.
137 ”Remissyttranden ang. den öppna läkarvården i riket: Svenska stadsförbundets yttrande”,
s. 1387–1409; ”Landstingsförbundets yttrande över medicinalstyrelsens betänkande om den
öppna läkarvården”, Sveriges landstings tidskrift, vol. 35 (1948), s. 155–160.
138 Hamel, ”Sveriges läkarförbund och utvecklingen av sjukvårdssystemet”, s. 128; Immergut,
Health politics, s. 296–207; Heidenheimer, ”Conflict and Compromises”, s. 123.
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Generaldirektören slår tillbaka
Axel Höjer undvek genomgående att försvara sig i Svenska läkartidningen. I stället
valde han under hela debatten att publicera sig i dagspress och andra tidskrifter,
bland dem Tiden och Vi, och hålla föredrag i olika sammanhang. Flera föredrag
publicerades också i bland annat Sveriges landstings tidskrift, Tidskrift för Sveriges
sjuksköterskor och Nordisk Medicin.139
För att samla och tydliggöra sina argument för läkarkåren och allmänheten
publicerade han 1949 en 135 sidor lång, populärt hållen sammanfattning av
utredningens förslag, med titeln Hälsovård och läkarvård: I går, i dag, i morgon. Axel
Höjer förnekade blankt att han ”drivits av politiska motiv och av en önskan att
socialisera hela läkarkåren.” Hans motiv, ville han hävda, var helt andra. De
bottnade i hans erfarenheter som ung barnläkare i Stockholm och Solna, där
han ofta ställs maktlös inför fall där ”en tidigare vård hade kunnat rädda barnet
åt de förtvivlade föräldrarna.” Även hans val att gå med i Socialdemokratiska
arbetarepartiet 1920 hade, skrev han, styrts av att han bedömde partiet som det
mest villiga att ”förbättra de breda lagrens villkor och därmed folkhälsan, såsom
ock sedan skett.” Samma intresse för förebyggande vård hade sedan fört honom från barnmedicin till hygiensk vetenskap och ”upplysning i allmänhet och
särskilt för hälsovård och nykterhet.” Motivet med utredningen om den öppna
läkarvården var att förbättra resultaten inom svensk hälso- och sjukvård, genom
bättre samordning mellan sjukhus, öppna mottagningar och läkarkåren i sin
helhet, så att vården ”alltmer inriktas på att så snart som möjligt och så mycket
som möjligt deltaga i den förebyggande vården.”
Alltför många läkare hade stirrat sig blinda på sina egna fackliga intressen,
menade Axel Höjer, medan utredningen främst ägnat sig åt att förbättra hälsooch sjukvården – vilket dock inte innebar att de satt läkarkårens intressen åt
sidan.140 Sluten, öppen och förebyggande vård måste byggas ut samtidigt som
bristen på läkare och vårdpersonal åtgärdades – de knappa tiderna, menade
Axel Höjer, gjorde det än mer nödvändigt att rationalisera och samordna sjukvården för att få ut så mycket som möjligt av den.141
Det fanns, menade Axel Höjer, ingen grund bakom påståendena att han var
ute efter att socialisera sjukvården i linje med något slags totalitära ideal. Beskyllningar av denna art var, menade han, lika absurda som om han själv skulle
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Höjer, ”Demokratisk sjukvård”; Höjer, ”Svar på klander”; Axel Höjer, ”Engelsk hälsovårdsreform och svensk”, Tiden, vol. 41 (1948), 298-305; Axel Höjer, ”Perspektiv på sjukvårdsfronten”,
Vi (1950), nr 19, s. 3–4, 31; Höjer, ”Amerikansk medicin”, s. 25–31; Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket [Föredrag]”, s. 1–8; Axel Höjer, ”Förebyggande vård är framtidslinjen: Vi behöver
7.000 läkare i stället för nu 4.000”, Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, vol. 15 (1948), s. 454; Höjer,
”Morgondagens medicin och sjuksköterskans ställning”, s. 481–87; Axel Höjer, ”Läkare i samhällstjänst och privatpraktik [Föredrag i Svenska läkaresällskapet 26 okt 1948”, Nordisk medicin,
vol. 41 (1949), s. 36–43; Höjer, ”Framtidsperspektiv”, s. 372–82.
140 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 7–9, cit. s. 8, 9.
141 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 58.
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ha liknat ”mindre framstegsvänliga kolleger” vid Ku Klux Klan.142 Det hindrade
honom inte från att anklaga läkarkåren för att använda stalinistiskt eller nazistiskt influerade påtryckningsmetoder:
Skräcken för att svensk statsförvaltning och svenskt samhällsliv, i vilket kooperationens principer om fri och ordnad samverkan allt mera gör sig gällande, skulle ta sina mönster från Hitlers Tyskland eller Stalins Ryssland, förefaller skäligen yrvaken. Skulle sådan regim bli rådande i landet, betyder det föga,
vilka bestämmelser som gäller. Man gör då lätt nya. Däremot förefaller det,
som om berörda anda inte skulle vara alldeles främmande för de metoder,
som av Sveriges läkarförbund nu börjat användas mot allmänhet och myndigheter.143

Framtidens läkare, världen över, måste lära sig skilja mellan samhällstjänst och
tvångsarbete, manade Axel Höjer.144 Ingen skulle tvingas i statens tjänst. Alla
privatpraktiker skulle beredas plats i tjänsteläkarkåren om de skaffade sig tillräcklig sjukhusutbildning, men det innebar inte att utredningen ville förbjuda
någon att fortsätta sin privatpraktik, så länge den inte skedde i den allmänna
sjukvårdens lokaler.145 Utredningens syfte sades snarare vara att förbättra de
offentliganställda läkarnas arbetsvillkor så att de flesta läkare självmant skulle
välja den offentliga banan. De långa, ofta mycket långa, arbetsdagar som nu var
brukliga antogs drabba läkarna själva i form av överansträngning och för tidig
död, men också deras familjer, patienterna och samhället.146 Utöver reglerad
arbetstid och ekonomisk trygghet skulle Medicinalstyrelsens framtidsförslag,
enligt Axel Höjer, också ge den enskilde läkaren större frihet att anta eller avböja nya patienter. Den omtvistade förflyttningsparagrafen försvarades med att
Medicinalstyrelsen inte hade velat ifrågasätta den svenska ämbetsmannakårens
oavsättlighet, som antogs utgöra dess ”stolthet och ryggrad”.147 Axel Höjer
underströk också att utbyggnaden av hälso- och sjukvårdssystemet måste göras
så att läkarna kunde få gehör för sina synpunkter i beslutande sammanhang.148
Att förslaget skulle innebära inskränkningar i människors fria läkarval avvisades med emfas – tvärtom skulle utbyggnaden av hälso- och sjukvården även i
glesbygd ge många fler människor reella chanser att välja mellan olika läkare:
Den frihet, en sjuk för närvarande har att välja läkare, liknar bra mycket friheten för en fattig människa i Paris att bereda sig bostad – han får sova under
vilken bro han vill. […] Frihet från ohälsa, nöd och ängslan liksom frihet att
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Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 122–123.
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välja läkare synes mig tillvaratas mycket bättre än för närvarande efter de av
medicinalstyrelsen föreslagna reformerna.149

Men friheten skulle också ha begränsningar – Axel Höjer såg det som långtifrån
självklart att patienten själv skulle kunna välja mellan olika specialister eller ”ha
ohämmad tillgång till en kvacksalvande dyr sprutdoktor”.150
Axel Höjer avfärdade argumenten om att de periodiska hälsoundersökningarna skulle sätta igång eller förvärra neuroser. Liknande invändningar hade
riktats mot spädbarnsklinikerna snart 30 år tidigare, men de regelbundna kontrollerna hade närmast visat sig ha en lugnande effekt på mödrarna, och det var
enligt Axel Höjer rimligt att anta att undersökningar av vuxna skulle ha liknande
effekter – inte minst på redan neurotiska människor. De så kallade hälsoböckerna skulle vara en ytterligare hjälp i neurosvården.151
Den kritik som riktats mot förslaget om hälsoböcker eller hälsokort, vilken
bland annat gick ut på att förslaget utgjorde ett hot mot tystnadsplikt och patientintegritet, sköt enligt Axel Höjer över målet. Hälsoboken hade, menade han,
länge varit en självklarhet för bland annat sjömän och i en alltmer rörlig värld
där människor ofta bytte läkare skulle det bli nödvändigt i allt vidare kretsar.
Axel Höjer hoppades också att hälsoboken, om uppvisandet av en sådan sattes
som villkor för fria hälsoundersökningar, kunde hjälpa till att förmå även friska
människor att gå på regelbundna kontroller. Han drog här jämförelser till motboken.152 Även om ingen skulle handgripligen tvingas till de periodiska hälsokontrollerna var hälsoböckerna alltså tänkta att fungera som ett slags indirekta
styrningsmedel, som bakvägen skulle få folk att betrakta hälsoundersökningarna
som en medborgerlig rättighet.
Axel Höjer ville inte medge att det kunde finnas något kontroversiellt i detta
förslag. Han tog för givet att det skulle kunna genomföras utan att diskretionen
hotades och påstod till och med att det allmänt höll på att växa fram en allt
större enighet om att ”en åtgärd, som måste göra läkarnas ingripande mera
effektivt, också måste vara till patienternas bästa.” Det framgår inte riktigt av
sammanhanget om han syftade mer specifikt på tillämpningen av hälsoböckerna eller på en allmänt applicerbar princip.153 I vilket fall som helst är det ett
anmärkningsvärt uttalande, som tydligt visar hur Axel Höjer satte patienternas
frihet från sjukdom, och frihet i hälsa, före andra friheter som självbestämmande och rätt till privatliv.
Som en eftergift till kritikerna, och med argumentet att det var omöjligt att
visa i vilken mån folk skulle söka gratis läkarvård i onödan, gick Axel Höjer
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med på att tills vidare låta patienterna betala en liten avgift vid sjukbesök. Den
måste dock vara så liten att ingen tvekade att söka vård i god tid.154
Striderna fortsatte med varierande intensitet under flera års tid. Våren 1950
fördes till exempel en diskussion mellan Svenska Dagbladets ledarredaktion, som
talade i Läkarförbundets sak, och Axel Höjer. Den började med en ledare den
4 april, som kritiserade Axel Höjer för att vägra lyssna på läkarkårens kritik.
”Under dessa omständigheter”, skrev tidningen, ”synes medicinalstyrelsen vara
på väg att förlora sin karaktär av kungligt centralt ämbetsverk och övergå till
något individuellt ’höjerskt’”. Svenska Dagbladet ifrågasatte också Axel Höjers
många hänvisningar till det ”förlegade” England och konstaterade att det ”kan
icke heller vara reell hälsovårdspolitik att kopiera reformer, oberoende av om
de passar i vårt land eller icke”.155
Axel Höjer svarade några dagar senare i samma tidning att han samarbetat
med läkarkåren under hela utredningsarbetet och att konflikten grundade sig i
gamla oenigheter kring läkarbehovet. Han förnekade tvärt att han varit ute efter
att kopiera brittiska lösningar rakt av. Att han visat stort intresse för den engelska hälsovårdsreformen var sant, men, menade han, ett balanserat sådant till
skillnad från de svenska och amerikanska läkarförbunden.156
Svenska Dagbladet kontrade med att det läkarna framför allt opponerade sig
mot var:
den fullständiga socialiseringen av yrket. Denna uppkommer genom att, efter
en övergångsperiod av taxebundenhet, småningom ett rent lönesystem utan
prestationsersättning inrättas, med regelbunden kontorstid, detaljerad reglering av arbetsformer, tvångsförflyttningsklausul, huvudmannaskap för all
läkarverksamhet o. s. v. Följden skulle bli massmottagningar, byråkratisering,
risk för opersonlig behandling o. s. v.157

I nästa avsnitt ska jag se närmare på grunden till dessa återkommande anklagelser om socialisering.

Den gäckande socialismen
Ett stående inslag i kritiken mot Axel Höjer gick ut på att generaldirektören var
ute efter att socialisera hela den svenska hälso- och sjukvårdssektorn. De återkommande anklagelserna om socialisering kan kopplas till de häftiga diskussioner kring efterkrigsplaneringen som fördes mellan borgerlighet och socialdemokrater under andra halvan av 1940-talet, det som statsvetaren Leif Lewin
karakteriserat som ”skördetidens planhushållningsdebatt”. Denna debatt var
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som allra häftigast under 1948 års valrörelse, alltså när utredningen om den
öppna vården släpptes.158
Axel Höjer själv erkände villigt att han var socialdemokrat, men undvek genom hela debatten om öppenvårdsutredningen att tala om sig själv som socialist eller om sina förslag som steg mot socialisering. Att det skulle handla om en
socialisering om läkarkåren förnekades bestämt.159 Detta ordval utgjorde självklart en retorisk strategi i en strid mot politiskt konservativa motståndare. Det
gör det dock inte mindre rimligt att fråga i vilken mening den Höjerska öppenvårdsreformen kan betraktas som ett socialistiskt projekt.
Att Axel Höjer så tydligt och detaljerat hänvisade till olika länder med vitt
skilda politiska system syftade bland annat till att påvisa hur idéer liknande hans
egna var en naturlig följd av den moderna utvecklingen och demokratiseringen,
snarare än frukten av någon särskild ideologi. På så sätt försökte han också
hävda sig själv som företrädare för neutral expertis, inte politiker. De allmänna
demokratiska principerna för organisationen av hälso- och sjukvård formulerades enligt Axel Höjer påfallande lika av sovjetiska kommunister, engelska radikaler och amerikanska republikaner, och kunde, menade han, sammanfattas på
ett sätt som nästan ordagrant sammanföll med öppenvårdsutredningens fastlagda målsättning:
All behövlig medicinsk omvårdnad bör ställas till förfogande för var och en,
som därav är i behov, utan särskild kostnad vid det tillfälle, då vården åtnjutes. Det allmänna bör ta ansvaret för genomförande av detta önskemål genom en utbyggd och reglerad organisation. I denna bör den allmänna hälsovården, sjukhusvården, den öppna sjukvården och den förebyggande personliga hälsokontrollen samordnas.160

Samtidigt som Axel Höjer framhävde likheterna mellan reformkrav i olika länder hade han emellertid, som jag nämnde ovan, redan i utredningen framhållit
hur nödvändiga reformer hade motarbetats av läkarkåren i olika länder. I den
fortsatta debatten fortsatte han genomgående att poängtera hur läkarkårens
konservatism i olika länder hindrade ”framsteg, som skulle medfört fördelar för
folkhälsan.” Utöver USA framhölls Australien som ett särskilt illavarslande
exempel. Kanada, och i synnerhet den västliga delstaten Saskatchewan, bedömdes som mer lovande.161 För ett mer positivt exempel återvände Axel Höjer
också gång på gång till Storbritannien och den pågående organiseringen av The
National Health Service (NHS). Axel Höjer ville hävda att de engelska läkarna
hade motsatt sig pågående reformer, och i synnerhet befarade lönereformer, på
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ett sätt som i allt väsentligt liknade den svenska läkarkårens protester. Men,
hävdade han, den engelska konflikten var på god väg att lösas och allt talade för
att den svenska kunde lösas på liknande sätt. Inga protester skulle i längden
kunna stoppa utvecklingen mot ett offentligt organiserat hälsovårdssystem.162
Att vården skulle vara allmän behövde dock inte nödvändigtvis innebära ett
förstatligande. Som jag visat föredrog Höjer mer decentraliserade styrningsmodeller än de som höll på att införas i Storbritannien.163
Till skillnad från ett kvartssekel tidigare menade Höjer nu att Sverige stod sig
väl i jämförelse med andra länder. Utmaningen för landet var snarast att behålla
sin ledande position i vad som närmast uppfattades som en tävling mellan
jämnstarka konkurrenter.164 Han hävdade även att de anglosaxiska reformplanerna hade utformats efter ett ”nordiskt mönster”. I det amerikanska fallet
kunde detta delvis bero på att Surgeon General Thomas Parran gjort ingående
studier av nordisk och svensk hälso- och sjukvård innan han utarbetade sin
stora plan.165 Men, poängterade Höjer, de nordiska mönster som nu följdes av
andra länder var inga nymodigheter. Den svenska sjukvårdens överlägsenhet
skildrades som frukten av en lång tradition, med ryggraden i det flerhundraåriga
tjänsteläkarssystemet och långt äldre rötter. I Hälsovård och läkarvård framhöll
Axel Höjer exempel från det antika och bysantinska Grekland och medeltida
muslimska länder som banbrytande inom hälsovård och sjukhusväsen. Införandet av ett provinsial- och stadsläkarsystem i Sverige från 1688 och framåt hade,
hävdade Axel Höjer, i princip inneburit återinförandet av ett tjänsteläkarsystem
som tillämpats i vissa grekiska statsrepubliker tvåtusen år tidigare.166
Den allt högre värderingen av Sverige kan illustreras av hur Axel Höjer använde sig av sina nyvunna amerikanska erfarenheter för att försvara sina reformförslag. Den rundresa han gjorde i USA vintern 1947–48, med stöd från
Rockefeller Foundation, var knappast någon odelat positiv upplevelse. Som
Axel Höjer formulerade saken i ett radioföredrag blev han nästan lika ofta
chockerad som charmerad.167 Visserligen imponerades han av amerikanernas
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experimentlusta och såg även vissa tecken på att samhället var på väg i en ny,
mer solidarisk riktning. Han påpekade att svenskarna kunde ta lärdom av
många amerikanska idéer även om utvecklingen i sin helhet låg efter Sverige.168
Särskilt inom forskning och hälsovårdsutbildning låg USA klart före Sverige,
menade Axel Höjer.169 Men problemen dominerade över fördelarna. Liksom
Signe lade Axel märke till rasdiskrimineringen, som han bedömde som ett ännu
större problem än den också utbredda diskrimineringen av kvinnor. Han noterade att rasdiskrimineringen drabbade afroamerikanerna som patienter och även
hindrade dem från att släppas fram som läkare, forskare och administratörer.170
Den ojämlika sjukvården drabbade dock betydligt fler än de fattigaste och mest
marginaliserade. Den sjukvård som erbjöds var av mycket ojämn kvalitet, och
även medelklassen hade ofta svårt att betala sina sjukvårdsräkningar. Många
blev ruinerade på köpet. Axel Höjer förvånades över att befolkningen i ett så
konjunkturkänsligt land som USA inte kunnat enas om behovet av en allmän
sjukförsäkring. Alla försök att införa en sådan hade dock hittills, som Axel Höjer uppfattade det, hållits tillbaka av en privatläkarkår som var sällsynt rädd för
allt som kunde tolkas som socialism.171 Den amerikanska hälso- och sjukvården
fungerade således främst som en källa för negativa lärdomar.
Den skepsis Axel Höjer visade mot det amerikanska exemplet uppvägdes av
en lika avvaktande attityd gentemot det stalinistiska Sovjetunionen.172 Höjers
misstro mot Sovjet hade tilltagit med åren. Ett år efter sitt tillträde som generaldirektör, sommaren 1936, hade han åkt till Sovjet för att delta i ett möte inom
Nationernas Förbunds hälsoorganisation.173 Mötet samordnades med en flera
veckor lång rundresa kring Ryssland och Kaukasus, där värdlandet bland annat
visade upp den postrevolutionära hälsovårdsorganisationen.174 Brevväxling med
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familjen visar att Höjers intryck av Sovjet var i hög grad positiva. Visserligen
oroade han sig för ökande byråkratisering och irriterade sig på ständig övervakning och fenomen som, menade han, snarast innebar en accentuering av kapitalismens fel, ”ex. ett vetenskapligt reklammakeri, inhöljt i granna former, som
vänta att fyllas”. Men han imponerades samtidigt av snabba framsteg, folklig
entusiasm och ”den privata profitens beskärning”. Han hyste också gott hopp
om landets nya konstitution och vad han uppfattade som en fortgående demokratiseringsprocess, som snart skulle leda till fria val och större öppenhet. I
grunden, menade Höjer, hade Sovjet samma agenda som de demokratiska västländerna. Landet kontrasterades i stället mot ”våldets makter”, Tyskland och
Italien. Medan de fascistiska länderna ägnade sig åt att undertrycka nästan allt
han och Signe ansåg värt att kämpa för, och främja mycket som de velat avskaffa, förenades Sovjet enligt Axel Höjer med Västeuropa i ”bekännelsen till folkets,
till allas rätt till hälsa och lycka”.175
Under åren som följde växte hans skepsis mot Sovjetsystemet. I texter och
föredrag vända till en utländsk publik lyfte han, liksom Signe som besökt Sovjet
redan 1934, allt tydligare fram sitt hemland som ett gott exempel på att genomgripande hälso- och socialpolitiska reformer gick att förena med ett demokratiskt, det vill säga icke-kommunistiskt, system.176 Vid tiden för debatten kring
den öppna läkarvården hade Sverige i Axel Höjers ögon börjat framstå som
något av en gyllene medelväg mellan det ”nymorgnade monopolkapitalistiska
U.S.A.” och det totalitära Sovjet.177 Folkhemmet uppfattades inte längre som en
avlägsen utopi, utan som en samtida realitet i vars fortsatta framväxt han, och
Signe, var högst delaktiga.
Bilden av Sverige som ett land som lyckades balansera sin politik och sin
samhällsutveckling mitt emellan kapitalismens och kommunismens avarter hade
populariserats redan under sen mellankrigstid av den amerikanske journalisten
Marquis Childs, genom boken Sweden: The Middle Way 1936. Signe och Axel
Höjers medelvägstänkande skiljde sig emellertid från Childs genom att inte
nödvändigtvis sätta öst och väst som motpoler. Det de vände sig emot var pro-

fattiga medborgarna i stad och på land”. Diverse brev i SAHA, 3b vol. 1 visar emellertid att Höjer
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175 Se brevväxling i SAHA, 3b vol. 1, citat ur ett par odaterade brev i denna.
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blem som de uppfattade som gemensamma för de båda stormakterna: stora
sociala orättvisor, militarism och åsiktskontroll.178
Huruvida den svenska, socialdemokratiska medelväg som förespråkades av
paret Höjer var i egentlig mening socialistisk är, och var, en fråga om definitioner. Nikolas Rose vill inte se 1900-talets västeuropeiska välfärdsmodeller som
socialistiska eftersom de i likhet med tidigare liberala system byggde på att upprätthålla en viss distans mellan experternas kunskap och politikernas beräkningar. Experternas sakkunskap gav dem makt och autonomi att formulera program
och presentera sina lösningar som resultat av vetenskapliga, icke-politiska,
överväganden. Genom att låta experterna åberopa sin sakkunskap kunde befolkningen styras på avstånd.179 Utifrån detta sätt att se på saken var Axel Höjer,
liksom det system han företrädde, snarare välfärdsliberal än socialist.
Samtidigt påminner hans resonemang kring hälsokorten – om att ”en åtgärd,
som måste göra läkarnas ingripande mera effektivt, också måste vara till patienternas bästa.” – om att hans systembygge, trots att det hämtat många förslag till
praktiska lösningar från en anglosaxisk kontext, i stora delar drevs av en specifikt skandinavisk styrningsrationalitet som delvis avvek från den brittiskt välfärdsliberala.180 Enligt historikern Jenny Andersson har det liberala kontraktstänkande som präglat Storbritannien, och i vilket medborgarna erkänns
rättigheter som ersättning för uppfyllda skyldigheter, saknat motsvarighet i
uppbyggnaden av den svenska välfärdsstaten. De universalistiska ideal som
kännetecknat ”Folkhemssverige” bygger i stället på idéer om samhällsnytta och
gemensamt bästa samtidigt som individuella rättigheter är jämförelsevis svagt
befästa i lagen. Universalismen utesluter inte resonemang kring reciprocitet,
men det handlar då snarare om prestation efter förmåga och hjälp efter behov.
Den svenska universalismen har bäddat för ett mer omfattande och inkluderande välfärdssystem, men har knappast uteslutit att hjälpen kunde ges under
mycket disciplinerande och utskiljande former.181
Skuldbeläggande var en taktik för att få människor att bete sig rätt. Axel Höjer använde den i ett typföredrag, skrivet för den så kallade Hälsokampanjen
1945:
En okunnig, slö eller likgiltig person är en fara ej blott för sin egen hälsa utan
också för grannarnas och han förorsakar lätt kostnader för många. Den som
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själv skött sig kan däremot med gott samvete vid behov använda den samhällets hjälp, till vilken alla i mån av förmåga lämna sitt bidrag.182

I del 1 visade jag hur Axel Höjer redan under 1920-talet resonerade kring medborgarnas skyldighet att hjälpa till efter förmåga och kring individens plikt att
underordna sig kollektivet för folkhälsans och samhällets förbättrande. Resonemanget kring hälsokorten visar Höjer inte ställde sig främmande för relativt
tvingande metoder i de fall människor inte helt självmant styrde sig själva i
önskvärd riktning. I termer av styrmedel var dock hälsoboken ändå mer tänkt
som morot än piska: i sin allmänna tilltro till hälsan som ett överordnat gott
antog Axel Höjer att hälsoboken skulle kunna locka människor till hälsoundersökningar på samma sätt som motboken lockade folk till spritbutiken.
Strider kring välfärdsstatens indirekta roll i regleringen av hälsovården har,
enligt Thomas Osborne, främst gällt vad som skulle räknas som en indirekt
hälsovårdspolitisk strategi. Medan mer klassiska liberaler ofta sett med misstänksamhet på mer direkt preventiva åtgärder som hälsokampanjer och hälsoutbildning har deras kritiker genomgående argumenterat för att också sådana
proaktiva kampanjer ska ses som aspekter av det säkerhetstänkande som legitimerar biopolitiken. Utifrån detta resonemang drar Osborne slutsatsen att ”socialiserad” hälsovårdspolitik – åtminstone i kapitalistiska länder – snarare har
handlat om att expandera definitionen av säkerhetsregimer än om att i egentlig
mening bryta med den liberala rationaliteten.183
1940-talets svenska socialiseringsdebatt hade emellertid, som mitt exempel
visar, också andra och mer framträdande sidor. Axel Höjer och hans utredning
förordade förvisso en socialisering av hälso- och sjukvården, i den meningen att
vården i behövlig grad skulle organiseras av samhället, vara kostnadsfri vid
vårdtillfället och jämnt fördelad mellan stad och land, fattiga och rika. Men –
utöver de passager som rörde läkarnas anställningsvillkor – väckte dessa aspekter av förslaget ingen större indignation hos läkarkåren och dess protektorer.
Motståndet mot hälsokontroller och andra förebyggande åtgärder var inte
heller av särskilt principiell natur – vare sig de kontrollerande eller preventiva
funktionerna tycks ha uppfattats som särskilt kontroversiella (med undantag för
hälsoböckerna). Argumenten mot hälsokontrollerna var i första hand ekonomiska, och samma sak gällde den i Sverige inte särskilt framträdande kritiken
mot en allmän sjukförsäkring. Läkarkårens mer principiella invändningar riktade
sig i stället mot vad de definierade som en socialisering av läkarnas egen arbetskraft. Detta gällde Storbritannien såväl som Sverige.184
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Axel Höjer, ”Våra folksjukdomar och kampen mot dem”, i Ett friskare folk: Typföredrag till
hälsokampanjen 1945 (Stockholm: Sveriges Läkarförbund, 1946), s. 91. Hälsokampanjen 1945
startades av Läkarförbundet och Svenska Gymnastikförbundet och Axel Höjer anlitades som
sakkunnig.
183 Osborne, ”Of Health and Statecraft”, s. 182–183.
184 Jfr Webster, The National Health Service, s. 22–28; Webster, ”Medicine and the Welfare State”,
s. 134–137.
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Socialiseringen framstår inte heller som ett mål i sig för Axel Höjer. Församhälleligandet av vården var för Höjer bara den mest praktiska vägen mot det
verkliga målet, som definierades i termer av ökad hälsa, folkhälsa och produktivitet. På kort sikt skulle svenskarna behöva betala för sin ”ökade hälsa, den
ökade effektivitet och den naturliga glädje och lyckokänsla, som följer med den
förbättrade hälsan”. Men det var, menade Höjer, väl använda pengar. Man skulle också snart kunna räkna med stora besparingar genom färre sjukdagar och
invaliditetsår, och på längre sikt skulle ”vinsterna [stå] att plocka säkert som
svampen en regnig sommar”.185
Att utredningen kunde visas vara underbyggd med otillräckliga ekonomiska
kalkyler hindrade inte att Axel Höjer i stor utsträckning drevs av samhällsekonomiska motiv. Tvärtom vill jag hävda att Axel Höjers utredning var starkt
driven av en biopolitisk rationalitet som gick ut på att om hälsovård, och framför allt förebyggande hälsovård gjordes lika tillgänglig för alla människor, skulle
behandlingen av sjukdomar på sikt bli ett allt mindre åtagande för samhället.
Denna process skulle endast kunna möjliggöras genom ett publikt finansierat
och organiserat hälsovårdssystem, med läkarna som löntagare snarare än egenföretagande praktiker.
Den allmänna sjukvården var för Axel Höjer ett sätt att rationellt organisera
och samordna biopolitiska, övervakande och disciplinerande system på ett så
effektivt sätt att sjukvården, åtminstone på lång sikt, kunde göras mer och mer
överflödig.

Socialmedicinens skilda ansikten
Striden kring Axel Höjers utredning som ett uttryck för socialism och rentav
kommunism bottnade förmodligen också i en vid denna tid vanligt förekommande, om än inte alltid lika väl motiverad, sammanblandning av begreppen
socialism och socialmedicin. Som medicinhistorikerna Dorothy Porter och Roy
Porter har visat kunde social medicine på 1940-talet beteckna en rad olika saker.
Medan belgaren René Sand satte likhetstecken mellan socialmedicin och medicinsk sociologi, såg engelsmannen J. Alfred Ryle socialmedicinen som en förening mellan preventiv och kurativ sjukvård, grundad i den patologiska vetenskapen. Och medan redaktionen bakom British Journal of Social Medicine (grundad
1947) var mest intresserad av att spåra riskpopulationer och utvärdera preventiva insatser med hjälp av demografiska analyser menade Henry Sigerist, som var
professor i medicinhistoria vid Johns Hopkins 1932 till 1947, att socialmedicinens huvudfråga var den politiska kampen för fri, statligt finansierad sjukvård.
Föregångarna till 1940-talets socialmedicin utgjordes också av en brokig samling ideologier. Steget var långt från Rudolf Virchow, i hans tro på förbättring
av de fattigas hälsa med hjälp av socioekonomiska reformer och med läkaren i
rollen som de fattigas advokat, till den likaledes tyske socialhygienikern Alfred
185

Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 99.
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Grotjahn, som med hänvisning till patologi, biologisk determinism och degenerationsteorier förespråkade storskaliga eugeniska program och bioteknisk ingenjörskonst. Den brittiska socialmedicinen hade sin egen idéhistoriska bakgrund,
där utilitaristiskt motiverade kampanjer mot smuts, misär och smittspridning i
de växande industristäderna hade avlösts av det sena 1800-talets statsmedicinska filosofi och sekelskiftets fokus på preventiv medicin, med företrädare som
George Newman och Arthur Newsholme. Även i England fanns ett brett
spann mellan hårdföra eugeniker och utpräglade environmentalister.186
Gemensamt för majoriteten av socialmedicinare var dock, som Paul Weindling påpekar, ett intresse av att framställa sig själva som en upplyst elit, i kamp
mot en girig överhet sedan lång tid tillbaka, och de strävade också efter att
framställa socialmedicinen som intellektuellt koherent, objektivt baserad på
samhällsvetenskap eller biomedicinsk vetenskap, och välvilligt reformistisk.187
I Sverige etablerades inte socialmedicin som universitetsämne förrän på
1950-talet.188 Redan 1920 hade emellertid en sektion för socialmedicin bildats i
Svenska läkaresällskapet, och 1924 började Socialmedicinsk tidskrift ges ut, till en
början som ett debattforum för läkare kring sjukförsäkringar och pensioner.189
Den svenska socialmedicinen vacklade under sina första decennier mellan en
grotjahnsk typ av socialhygien och ett ”mjukare” helhetsperspektiv. Den nyare
linjen företräddes främst av en grupp unga läkare på den politiska vänsterkanten, som Gunnar Inghe och Gustav Jonsson, som även var ledande inom Föreningen socialistiska läkare.190 Även Axel Höjer började successivt tala om sig
själv som socialmedicinare. Men vilken innebörd lade han i detta mångtydiga
begrepp?
Under mötet i Moskva 1936 skrev Axel entusiastiskt hem till Signe och berättade entusiastiskt om en sovjetisk diplomat som satt likhetstecken mellan
”social medicin” och socialistisk medicin.191 1941 publicerade Socialmedicinsk
tidskrift ett föredrag som Höjer hållit för läkare under vidareutbildning, under
rubriken ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”. Höjer framhöll i sitt föredrag
att den moderne läkarens uppgift i grunden var densamma som i alla tider: att
förekomma och bota sjukdom samt trösta de lidande, och att det för en läkare
var naturligt att härleda kunskap om förebyggande åtgärder ur kunskap om
186

Dorothy Porter och Roy Porter, ”What Was Social Medicine? An Historiographical Essay”,
Journal of Historical Sociology, vol. 1 (1988), s. 90–106. För en diskussion kring socialmedicinbegreppets historiska komplexitet, se även Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, 135–
136. Jfr Foucault, som tecknar en historisk genealogi över det han själv identifierar som socialmedicin, vilket leder honom mycket längre tillbaka i tiden. Michel Foucault, ”The Birth of Social
Medicine”, i Essential works of Foucault, 1954–1984: Vol. 3, Power, s. 134–156.
187 Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 135.
188 Sonja Hedström, Socialmedicin och hälsa: Ett helhetsperspektiv (Umeå: Umeå universitet, 1990),
s. 18.
189 Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 169–170; Hedström, Socialmedicin och hälsa, s. 28.
190 Johannisson, ”Folkhälsa”, s. 169–170. Om socialmedicinens etablering i Sverige, se även
Hedström, Socialmedicin och hälsa, särskilt s. 28–37.
191 Höjer träffade även Henry Sigerist i Moskva, se brev från Axel till Signe Höjer 27 juni 1936,
SAHA, 3b vol. 1.
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olika sjukdomar. Lika självklar var profylaxens betydelse för terapin. Men, underströk han, även om uppgiften var densamma måste dess utförande anpassas
efter den medicinvetenskapliga och samhälleliga utvecklingen. De nya sociala
omständigheter som den samtida läkaren måste ta hänsyn till var tre. För det
första höll människor i hela världen på att ansluta sig till en princip om alla
människors rätt till full hälsa, vilket i sin tur ställde krav på en allmänt omfattande hälsovård. För det andra krävde den accelererande urbaniseringen insatser för motverka ojämlikhet och ökade spänningar mellan stad och land. Sist
men inte minst höll människors tidigare magisk-mystiska livsåskådning på att
ersättas med en biologisk-teknisk, vilket i sin tur lett till att den gamla kristna
moralen ersattes av en primitiv moral, som framhöll den starkes rätt framför
plikten att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Detta, menade
Höjer, hörde samman med en vantolkning av Darwins teser. Kropotkins idéer
om inbördes hjälp var enligt Höjer mer tillämpliga på mänskliga samhällen än
den våldsförhärligande socialdarwinismens. Och de experter som lättast kunde
förmedla denna insikt var de ”vars första och ursprungliga uppgift är att lindra
lidande och hjälpa den svage”: läkarna. Det socialmedicinska framåtskridandet
krävde dock inte i första hand fler vetenskapliga framsteg. De största problemen låg i ”indifferentism, brist på organisation och framåtanda”, och lösningen
låg i en vetenskapligt – medicinskt och statistiskt – väl underbyggd planläggning, noggrann men samtidigt flexibel.192 Höjer underströk läkarnas plikt att
kombinera sin medicinska sakkunskap med sociala och samhällsvetenskapliga
färdigheter, samtidigt som han pekade på nödvändigheten av att få med sig hela
folket i kampen ”för en bättre hälsa, mot sjukdomar och också mot skadliga
bruk sådana som kvacksalveri”. Läkarnas expertis måste med andra ord både
utvidgas och delegeras ut i samhällets olika förgreningar.193
Efter den rundtur han och Signe gjorde i USA vintern 1947–48 började Axel
Höjer i allt högre grad tala om sina egna och liknande reformförslag som socialmedicinska. Detta hade säkert delvis sin grund i upplevelser på andra sidan
Atlanten.194 Samtidigt som paret Höjer bedömde 1940-talets USA som långt
framme inom socialmedicinsk forskning och undervisning mötte de under resorna en utbredd uppfattning om att ”socialmedicin” var detsamma som socialistisk eller rentav kommunistisk medicin, och därmed stod i motsättning till
den amerikanska livsstilen.195 I efterhand beskrev paret de nyligen igångsatta
192

Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 129–133, cit. s. 130, 131. Höjer berättade
också kortfattat om aktuell planläggning på en rad i hans ögon socialmedicinskt relevanta områden: bostäderna, födan, eugeniken, struman, befolkningsfrågan, mentalhygienen, alkoholproblemet samt den slutna och öppna kroppssjukvården. Han tog även upp personalproblem inom
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193 Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 154.
194 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 12–13, 122–123.
195 Höjer, ”Amerikansk medicin”, s. 25–31; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 645, jfr Farley,
Bilharzia, s. 178–179; James A. Gillespie, ”Social Medicine, Social Security and International
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kampanjerna mot ”oamerikansk verksamhet” som något av det som chockerat
dem mest under resan. Signe Höjer skrev redan i en samtida artikel om en
”hysterisk jakt på röda” som drabbade olika kategorier av progressiva människor.196 Läkare med intresse för vad som kunde definieras som socialmedicin
motarbetades och utsattes för förföljelser. Hon exemplifierade med en radikal
läkarförening vid en amerikansk hälsovårdshögskola som bjudit in henne och
Axel på ett möte som i dubbel bemärkelse tvingades bli underjordiskt: eftersom
paret Höjer skulle föreläsa om socialvård och socialmedicin i Sverige fick mötet
hållas nere i en källare, och dessutom hållas hemligt for utomstående. ”Jag
minns att vi kände oss som de första kristna i katakomberna”, skrev Signe Höjer i Mitt i livet.197 Axel Höjer berättade i sina memoarer om ett lika hemligt nattligt symposium med socialmedicinskt intresserade hälsovårdsadministratörer i
Washington, D.C.198
I Hälsovård och läkarvård: I går – idag – imorgon höll Axel Höjer fram Thomas
Parran, australiern Raphael Cilento, den belgiske socialmedicinaren René Sand
och medicinhistorikern Henry Sigerist som några i en rad ”medicinska ledare”
och ”talesmän för hälsovårdens intressen” som på senare tid fallit offer för
trångsynta kårintressen och fått lämna höga poster på grund av sin radikalism.199
Socialmedicinarna Sand och Sigerist hörde till det fåtal auktoriteter som Axel
Höjer valde att citera rakt av, och det med besked: exempelvis avslutades Hälsovård och läkarvård: I går – idag – imorgon med det långa uttalande av Sigerist om
framtidens ”sociale läkare” som även återgivits i utredningen om den öppna
läkarvården, följt av ett tre sidor långt citat av René Sand som också återgavs i
en annan artikel. Sand propagerade för vikten av att ge varje medborgare, oavsett ekonomiska förutsättningar och bostadsort, jämlik tillgång till en vård, som
inte bara skulle vara inriktad på att bota utan även på att återställa, skydda och
förbättra hälsan i såväl psykisk som professionell och mental bemärkelse. Sand
krävde respekt för läkarnas frihet såväl som de sjukas, men krävde också, i rationalitetens namn, bättre samarbete mellan läkarna såväl som mellan dem och
andra sociala instanser.200 Medan Sand kunde tänka sig den rättvisa vården organiserad på olika sätt, propagerade Sigerist – dock i andra texter än de Axel
Höjer valde att återge – tydligt för en ”socialiserad” medicin, vilket för honom
Health, 1940–1960”, i The Politics of the Healthy Life: An International Perspective, red. Esteban
Rodríguez-Ocaña (Sheffield: European Association for the History of Medicine and Health
Publications, 2002), s. 225–226.
196 Höjer, Mitt i livet, s. 119, 131, cit. s. 119; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 645–648.
197 Höjer, Mitt i livet, s. 131.
198 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 647.
199 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 126–130, cit. s. 126. Cilento var dock snarast högerradikal.
Alex Cameron-Smith, ”Raphael Cilento: A Life in Context”, National Library of Australia News,
vol. 18 (2008), nr 10, s. 7–10.
200 Sigerist citerad i SOU 1948:14, s. 293 och i Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 127. Sand citerad i
Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 128–130, även citerat i Höjer, ”Den öppna läkarvården i riket
[Föredrag]”, s. 7–8. Om Sand, se även Howard-Jones, International public health, s. 65; Patrick
Zylberman, ”Fewer Parallels than Antitheses: René Sand and Andrija Stampar on Social Medicine, 1919–1955”, Social History of Medicine, vol. 17 (2004).
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var detsamma som socialistisk medicin. Till skillnad från majoriteten av socialmedicinare i den samtida anglosaxiska världen, men i likhet med Axel Höjer,
framförde Sigerist kraftfulla visioner av en fri, skattefinansierad hälso- och
sjukvård, där medicinska och allmänt hälsovårdande insatser samordnades och
där den medicinska såväl som den administrativa personalen skulle vara löntagare, för att frigöra vården från den kapitalistiska ekonomin.201
Fastän Axel Höjer ville hävda att socialmedicinen hade många rötter, som
gick att spåra genom historiska studier av ”läkarkårens villkor, sjukhusen, den
individuella, allmänna och sociala hygienen, yrkesmedicinen, sjukförsäkringen
och vetenskapen”, visar de långa okommenterade citaten av Sand och Sigerist
vilka grenar av den moderna socialmedicinen han själv var mest intresserad av
att odla. Socialmedicinen, menade Axel Höjer, var inte i sig ny, men dess utveckling var nödvändig och ofrånkomlig: ”I våra dagar framträder socialmedicinen ingalunda såsom något i och för sig nytt men som den medicinska konstens anpassning till epokens behov, en anpassning som oundvikligt drives fram
av de vetenskapliga, ekonomiska och moraliska krafter, som för samhällena mot
deras ödesbestämda framtid.”202 Genom att hänvisa till auktoriteter som till
Sand och Sigerist och deras krav på samhällsvetenskaplig metodik och jämlik
tillgång till hälso- och sjukvård kunde Höjer precisera och legitimera sin egen
uttolkning av socialmedicinens väsen. Med hänvisning till socialmedicinen kunde han som läkare försöka hävda sig bland de andra samhällsvetenskapliga experter som anlitades i uppbyggnaden av välfärdsstaten. Därigenom kunde han
också stärka sina krav på en allmän hälso- och sjukvård.

Medicinen som samhällsvetenskap
Historiker och sociologer som skrivit om det svenska folkhälsoprojektet har
ibland hävdat att det ”handlade om att lägga ett biologiskt och medicinskt perspektiv på samhället”.203 Detta, menar jag, är dock ett alltför snävt synsätt, som
missar centrala aspekter av tidens folkhälsoinriktade verksamhet. Det koncentrerar sig på läkarnas inflytande i samhället och betraktar detta som en del i ett
slags samhällelig medikaliseringsprocess, där fler och fler problem som tidigare
definierats som icke-medicinska börjar betraktas, definieras och behandlas som
medicinska problem, sjukdomar eller störningar.204 Ett problem med detta slags
medikaliseringsperspektiv är att man inte på allvar räknar med andra aktörer än
läkare inom folkhälsoprojektet. Som exemplet Signe Höjer kommer att visa i
201
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följande kapitel lyftes folkhälsan också fram av andra aktörer, i bredare socialpolitiska sammanhang. Karin Johannisson är inne på denna linje när hon talar
om folkhälsoprojektets ”sociologisering” under 1930-talet.205 Ett annat problem, som kvarstår även om man väljer att fokusera på just läkarnas roll i projektet, är att man inte tillräckligt problematiserar innebörden av begreppet medicin. Som historikern Ludmilla Jordanova påpekar riskerar den som tar medikaliseringen för given, utan att ta tillräcklig hänsyn till spänningar, förhandlingar
och konflikter mellan olika sociala grupperingar, att fastna i en teleologisk förklaringsmodell.206 Och, menar jag, ur ett medikaliseringsperspektiv som främst
tar fasta på biomedicinska förklaringsmodeller blir den dåtida politiska sprängkraften i Axel Höjers folkhälsoideologi närmast oförståelig. Att i stället tala om
hygienisering löser inte problemet. För att förstå varför Axel Höjers socialmedicinska förslag ledde till sådana kontroverser måste man, menar jag, lägga tydligare fokus på skillnader inom det medicinska och hälsovårdspolitiska fältet.
En sida av Axel Höjers folkhälsoarbete var förstås att han ägnade sig åt hälsoupplysning, och inriktade sig på strategier för att undvika olika sjukdomar,
vilket i högsta grad innebar att föra fram biomedicinska lösningar på olika problem. Men, även om han var särdeles ambitiös i detta arbete, gjorde det honom
knappast unik. Tvärtom var det vad som förväntades av honom som läkare,
och särskilt som hälsovårdsansvarig läkare.207
Det som gjorde den nya socialmedicinen, som Axel Höjer definierade den,
till något nytt och kontroversiellt var, vill jag hävda, närmast motsatsen till medikalisering i gängse mening. För de läkare som vände sig starkast emot honom
låg inte det kontroversiella i Höjers försök att ge biomedicinska förklaringar åt
olika samhällsproblem, utan i hans minst lika tydliga strävanden att belysa de
sociala grunderna till kroppsliga och själsliga problem. För problem definierade
som sociala krävde sociala lösningar. Disciplinering och självdisciplinering var
en del av detta. Men det handlade också om ekonomisk omfördelning och tilltro till planmässiga, systematiska eller, med andra ord, biopolitiska lösningar,
som anknöt till de nya samhällsvetenskapernas anspråk och förhoppningar.
Höjers tal om den nya tidens läkare som samhällsvetare är signifikativt. Såväl
hans som Signe Höjers folkhälsostrategier måste ses i ljuset av de moderna
samhällsvetenskapernas etablering i Sverige, parets täta kontakter med tidens
svenska samhällsvetenskapliga elit och internationella socialmedicinare, deras
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207 Axel Höjer talade för övrigt påfallande sällan om samhället i kroppsliga termer. För ett undantag, se Axel Höjer, ”Present Day Interdependence, Culturally, Politically, Economically”, föreläsningsmanus 1 aug 1961, WILPF International Seminar, Leangkollen, Norge, SAHA, 2b vol. 3
och SAHA, 2b vol. 7, s. iii. I den mån han gjorde det var det knappast heller ett uttryck för ett
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tidigare erfarenheter från LSE och Fabian Society, och socialdemokratins allmänt höga tilltro till samhällsvetenskapliga metoder.208
Axel Höjers inställning var att sociala reformer, övervakning och proaktiva
åtgärder, och, inte minst, en utjämning av tillgången till vård genom att församhälleliga större delen av systemet, måste innebära merkostnader på kort sikt.
Åtgärderna förutsatte också införandet av andra dyrbara biopolitiska teknologier, i första hand en allmän sjukförsäkring. Dessa åtgärder förmodades kosta
mycket pengar initialt, men antogs i det långa loppet kunna göra vården allt mer
överflödig. För en läkare som likt Axel Höjer stod mitt uppe i projektet handlade folkhälsoarbete och socialmedicin därmed inte så mycket om att invadera
samhället med biologiska förklaringar – en typ av verksamhet som lika gärna
kunde förknippas med en äldre tids läkare och medicinska folkupplysare – som
om att föra in sociala, samhällsvetenskapliga och i vissa avseenden socialistiska
perspektiv på det medicinska fältet. Som jag har visat var Höjer och hans motståndare åtminstone rörande överens om detta.
Det betyder dock inte att det socialmedicinare som Axel Höjer höll på med
var vad Peter Conrad identifierat som avmedikalisering.209 Detta begrepp fångar
inte in det viktiga faktum att den nya socialmedicinen i lika hög grad som medicinens traditionella grenar var angelägen om att åberopa sin medicinska expertis
och inte gärna ville släppa sin jurisdiktion över ”avmedikaliserade” områden.
Istället var man angelägen om att integrera samhällsvetenskapliga metoder inom
medicinen, och på så sätt utvidga hälso- och sjukvårdens jurisdiktion över problem som ändå definierades som sociala och psykosociala. Genom att hänvisa
till en socialmedicinsk expertis som innefattade en kombination av medicinsk
och samhällsvetenskaplig kunskap bidrog Höjer således till ett slags medikalisering, men med ett annat innehåll än den rent biologiska som jag snarare skulle
vilja benämna biomedikalisering.

Gränsdragning och alliansbyggande
Striden kring utredningen om den öppna läkarvården visar hur Axel Höjer i sin
dubbla roll som läkare och ämbetsman ägnade sig åt en komplicerad form av
gränsdragning. På samma gång som han var angelägen om skydda läkarnas
medicinska tolkningsföreträde, strävade han efter att begränsa deras politiska
inflytande. Liksom striden kring läkarimporten visar kontroverserna kring öppenvårdsutredningen hur Axels akademiska nederlag gjort det möjligt för honom att bli mer offensiv politiskt. Vid behov kunde han agera mer självständigt
gentemot läkarkåren än om han fortfarande strävat efter en plats inom den.
Axel Höjers strategier levde dock knappast helt och hållet upp till hans egna
rationalistiska ideal. I debatten kring öppenvårdsutredningen färgades både
208 Jfr Wisselgren, Samhällets kartläggare, s. 256–290; Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s.
115.
209 Conrad, ”Medicalization and Social Control”, s. 224–226.
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Axel Höjers strategier och läkarkårens motstrategier av gamla personliga motsättningar och investerad prestige, vilken säkert hade betydelse för utredningens
svaga genomslag på kortare sikt.
Läkarförbundets avgörande inflytande över svensk sjukvårdspolitik kan med
rätta ifrågasättas. Statsvetaren Ellen Immergut påpekar att den svenska läkarprofessionen var ovanligt välorganiserad jämfört med den i andra länder, men
att de politiska förhållandena under den socialdemokratiska eran inte lämnade
någon egentlig plats för läkarna att lägga in veto mot föreslagna reformer.210
Den amerikanske samhällsvetaren Matthew Hamel menar att Höjers problem
var att han var radikal för 1948 års Sverige, och att hans förslag skulle ha förkastats även om det fått stöd från Läkarförbundet. Bedömningen bygger på att
förbundet bara utgjorde en av 112 mer eller mindre negativa remissinstanser.211
Samtidigt, menar jag, måste hänsyn tas till att Läkarförbundet i en fråga som
rörde just läkarvården måste ha betraktats som en ovanligt tung remissinstans.
Förbundet kunde också, som Arnold J. Heidenheimer påpekat, fungera som en
organiserande kraft för motståndet.212 Klart är i vilket fall som helst att Axel
Höjer saknade tillräcklig politisk uppbackning för att ha råd att stöta sig med
läkarkåren. Varken Höjer eller de andra utredarna hade försänkningar bland
landstingspolitikerna. Dessutom visade den socialdemokratiska regeringen under denna tid ett relativt svagt intresse för folkhälso- och sjukvårdsfrågor. Som
Höjer själv påpekade försämrades dessutom förutsättningarna för samarbete då
Medicinalstyrelsen 1947 hamnade under det nybildade inrikesdepartementet.
Axel Höjer hade betydligt svårare att samarbeta med inrikesminister Eije Mossberg än han haft med socialminister Gustaf Möller. Inte heller när Mossberg
efterträtts på sin ministerpost av centerpartisten Gunnar Hedlund fick Höjer
gehör från inrikesdepartementet, som avstod från att lägga fram hans förslag i
proposition till riksdagen.213 Kanske var det som Ellen Immergut hävdar så att
den heta debatten fick även Socialdemokraterna, vars ledande ställning försvagats något efter valet 1948, att betrakta Höjers förslag som politiskt omöjligt.214
För att få igenom åtminstone en del av sina reformer hade det förmodligen
varit mer strategiskt av Höjer att gå något långsammare fram, och satsa på alliansbyggande än på konfrontation med läkarkårens företrädare. Som Heidenheimer och Peter Garpenby påpekat hade Axel Höjers efterträdare Arthur Engel en betydligt mer diplomatisk framtoning, vilket bäddade för upptinade relationer och samarbete mellan läkarkåren och staten (även om Läkarförbundets
ordförande Dag Knutson undvek att samarbeta med Medicinalstyrelsen fram
till sin avgång). Ett antal statliga utredningar tillsattes under Engels tid för att
210

Immergut, Health Politics, särskilt s. 189.
Hamel, ”Sveriges läkarförbund och utvecklingen av sjukvårdssystemet”, s. 127–130.
212 Heidenheimer, ”Conflict and Compromises”, s. 123.
213 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 526, 594; jfr Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 69, 82–86, 111–115; Serner, ”Swedish Health Legislation”, s. 106–107; Heidenheimer,
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214 Immergut, Health Politics, s. 207–209.
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utreda hälsovården och denna gång ledde utredningarna till mer omedelbara
åtgärder – dock främst i form av utbyggnad av sjukhusen.215

Långsiktiga konsekvenser
Axel Höjers reformförslag gjorde alltså knappast någon omedelbar succé. I ett
längre perspektiv kom dock många av idéerna att få starkt genomslag i utbyggnaden av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.216 Höjer hade inte heller
själv förväntat sig att hans reformer skulle kunna genomföras på kort sikt. I
stället räknade han med en övergångsprocess på 10, 20 eller rentav 30 år.217
Systemet med hälsocentraler och regelbundna hälsoundersökningar skulle
enligt Höjers beräkningar kunna omfatta alla vuxna människor i Sverige kring
1970 eller 1980.218 Här fick han både rätt och fel i sina prognoser. De nya statliga utredningar av hälsovården som tillsattes på 1950-talet, efter överläggningar
med Axel Höjers efterträdare Arthur Engel, ledde, trots att direktiven till stor
del hämtats från Höjerrapporten, främst till att sjukhusvården byggdes ut i allt
raskare takt, medan den offentliga allmänläkarvården ytterligare halkade efter.
Rekommendationer om en bättre balans mellan primärvård och sjukhusvård
följdes inte upp. Först i slutet av 1960-talet lanserades ett statligt program som
skulle bidra till bättre balans mellan öppen och sluten vård. Under 1970-talet
började landstingen bygga ut primärvården i större skala, främst genom vårdcentraler där flera offentliganställda distriktsläkare skulle arbeta tillsammans.219
Utbyggnaden av öppenvården kom således att följa mönster liknande dem
som Axel Höjer en gång skisserat upp, och än i dag är den svenska primärvården huvudsakligen uppbyggd kring ett system av landstingsdrivna vårdcentraler.
Däremot kom systemet aldrig att erbjuda allmänna periodiska hälsoundersökningar av det slag som Axel Höjer sett framför sig, även om några försök
genomfördes.220 Mot slutet av 1970-talet, några år efter Axel Höjers död, försökte några radikala läkare att väcka ny debatt i frågan. De pekade på att kostnaderna för kurativ sjukvård hade tjugofemdubblats mellan 1950 och 1974,
men att det som byggts upp framför allt var sjukhusens kurativa kroppssjuk215

Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 85–86, 144–145; Heidenheimer, ”Conflict and
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219 Garpenby, The State and the Medical Profession, s. 85–88; Janlert, ”Sjukvård efter kriget”, s. 5–8;
Serner, ”Swedish Health Legislation”, s. 105, 113–114; Heidenheimer, ”Conflict and Compromises”, s. 125.
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vård. Mentalvård och öppenvård hade utvecklats betydligt långsammare. Och
sjukvårdens utforskande funktion hade i praktiken nästan helt försummats:
enligt läkarna var den ”stora absurditeten” inom svensk sjukvård ännu, 30 år
efter Axel Höjers utredning, det faktum att ”bakgrunden till en patients insjuknande inte systematiskt används för att förhindra nästa patients insjuknande”.221
Visserligen, skrev Urban Janlert, en av läkarna, hade inte försök med hälsokontroller hållit vad de lovat. Men å andra sidan kunde ingen veta hur det skulle ha
gått om planerna på hälsokontroller verkligen realiserats på bred front: ”Hälsokontrollerna riktade tanken framåt – mot förebyggande åtgärder, mot ingrepp i
samhället för att motverka sjukdom. Kanske hade vi i dag hunnit längre på den
förebyggande medicinens väg om vi tagit omvägen över hälsokontrollerna.”222
Betydligt större genomslag fick, paradoxalt nog, de aspekter av Höjers förslag som under hans egen tid mött starkast motstånd. Axel Höjer hade beräknat
att de reformer som på sikt skulle utmynna i heltidsanställning av de flesta läkare skulle kunna genomföras någon gång mellan 1960 och 1970.223 Här fick han i
stort sett rätt. Efter flera förhalningar introducerades slutligen den allmänna
sjukförsäkringen 1955 och med den nya sjukhuslagen 1960 ökade landstingens
ansvar för sjukvården, bland annat genom att landstingen övertog ansvaret för
öppenvården på sjukhusen. 1961 kom en utredning som visade att Höjers beräkningar av det framtida läkarbehovet stämde påfallande väl överens med den
faktiska utvecklingen.224 Efterhand byggdes också läkarutbildningen ut kraftigt,
liksom Höjer anbefallt.225

221 Gustavsson, Hallqvist, Janlert, Klareskog och Stålhammar, ”Sjukvården efter 1945: Ett försummat kunskapsmedel”. Läkarna var medlemmar av redaktionen för tidskriften MOTPOL –
tidskrift för sjukvårdsdebatt.
222 Janlert, ”Sjukvård efter kriget”, cit. s. 5–6.
223 SOU 1948:14, s. 316.
224 SOU 1961:8, Om läkarbehov och läkartillgång, s. 28–29; Arthur Engel, ”Medicinalväsendets akuta
problem”, i Medicinalväsendet i Sverige 1813–1962, s. 668.
225 Webster, ”Medicine and the Welfare State”, s. 137.
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2:4
Den utvidgade folkhälsan

Under Axel Höjers tid som generaldirektör utvidgades målet för hans hälsovårdsinriktade arbete, från barnen till hela befolkningen. Dessutom utvidgade
han själva definitionen av hälsa. Denna dubbla utvidgning och dess konsekvenser står i centrum för detta kapitel. Utvidgningen av folkhälsoprojektet hängde
självklart samman med att Axel Höjer som generaldirektör befann sig i en annan maktposition än tidigare. Centralt placerad på hög nivå, som på samma
gång professionell expert och administratör, fick han möjlighet att höja sina
preventiva ambitioner. Men hans vidgade fokus hörde också ihop med en framstegsorienterad historiesyn, där den förebyggande vårdens utvidgade roll sågs
som del av en naturlig, närmast ödesbunden utveckling.1 I början av 1950-talet
påpekade han även i WHO:s världshälsoförsamling att Sverige nått det stadium
där barnhälsovården inte längre kunde särbehandlas. I stället måste den integreras i hälsovårdsprogram som täckte alla samhällsmedborgare, och som betraktade barnet som en del av familjen och samhället i stort.2

Demokrati och vetenskap
Det var enligt Axel Höjer främst två utvecklingslinjer som motiverade utbyggnaden av hälso- och sjukvården: ”Vetenskapens framsteg, som gör det möjligt
att nå mycket bättre resultat, friskare och till följd gladare, arbetsduktigare, lyckligare människor” och det demokratiska genombrottet, som gjort att alla, och
inte bara några få, kunde ställa krav på tillgång till de medicinska framstegen.3
Visserligen, menade han, hade hälsan mer att göra med arv och miljö, och därmed sociala reformer, än med läkarvård. Men just den sociala revolution som
förbättrat människors hälsa hade också lett till kraftigt ökade krav på läkarvården: ”Nu kräver icke blott de välsituerade att få sina svåra sjukdomsfall, sina
lättare besvär eller sina neuroser skickligt och hänsynsfullt behandlade. Samma
1

Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 12–13, 115. Jfr Åsa Linderborgs slutsatser kring den socialdemokratiska ”folkhemspanegyriken”, Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, s. 461–463.
2 Den norske medicinalchefen Karl Evang, som initierat diskussionen, och den brittiske delegaten
Melville D. MacKenzie var inne på samma linje. Fifth World Health Assembly, s. 226.
3 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 51–52, cit. s. 51.
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krav ställs numera av hela folket.”4 I väntan på att framtidens människor genom
ett naturenligt liv skulle kunna undgå all sjukdom, såg Axel Höjer det som klokt
att rikta in sig på att spåra människors sjukdomar i dess linda.5
Folkhälsa, befolkning och samhällsnytta kopplades minst lika tätt ihop som
tidigare. Axel Höjer kunde fortfarande uttrycka sig i termer av släktets överlevnad. Överlevnadsfrågan konkretiserades också på ett mer akut sätt i samband
med andra världskrigets utbrott. Men trots kriget lyfte Axel Höjer främst fram
”befolkningskrisen” som ett resultat av ”urbanismen” och den medföljande
urbaniseringen, tendenser i tiden som på många sätt var olyckliga, men också
oundvikliga. Han framhöll att problemen måste lösas med hjälp av större och
bättre bostäder, en barnvänligare stadsmiljö och bättre möjligheter för kvinnor
att kombinera yrkesarbete och ideell verksamhet med barnalstring.6 I allt högre
grad inriktade han sig på det nu levande folkets hälsa som grunden för det
goda, demokratiska samhället och för en stabil social och ekonomisk utveckling
av detta samhälle. En sund befolkningsutveckling antogs då komma på köpet.

Mot en fullständig hälsa
Utvidgningen av folkhälsobegreppet handlade inte bara om att inkludera alla
medborgare – barn och vuxna, rika och fattiga – i hälsovårdsambitionerna. Det
handlade också om att höja nivån för vad ”hälsa” i sig idealt skulle innebära.
Inget mindre än en fullständig hälsa sattes som mål för Höjers strävanden.
Folkhälsa och sjukvård kunde omöjligen kopplas bort från de sociala aspekterna av exempelvis bostadsfrågan, alkoholfrågan och frågor om fattighjälp och
socialförsäkring, skrev Axel Höjer ett par år efter sitt tillträde som generaldirektör, i en text riktad till en internationell publik. Samtidigt menade han att hälsoaspekten – åtminstone om hälsa tolkades i vidaste mening – var avgörande
inom alla sociala problemområden: ”Om sådana åtgärder kunde vidtas för folket så att alla kunde bevara full fysisk och mental hälsa, skulle vi lyckas med
våra politiska strävanden i största allmänhet.”7
Genom att ta vara på vetenskapliga upptäckter på den preventiva medicinens
område och applicera dem i praktiken, skulle Sverige nu gå i täten och visa att
ett demokratiskt land som slipper handikappas av sjukdom och ohälsa kunde
förbättra levnadsförhållanden och resursutnyttjande avsevärt, och att detta
kunde ske i samarbete med alla samhällsklasser. Axels Höjers tro på att detta
var möjligt grundade sig i en övertygelse om att ”grundförutsättningen för effektivt arbete och lycka i det egna livet är komplett fysisk och mental hälsa”.
4

Höjer, ”Demokratisk sjukvård”.
Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 43. Se även ex. Höjer, ”Demokratisk sjukvård”.
6 Axel Höjer, ”En läkares syn på befolkningsfrågorna”, Svenska läkartidningen, vol. 38 (1941),
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Den grundade sig också i en föreställning om att det svenska folket hade börjat
se på sjukdom och för tidig död som en ”skam och en förebråelse”.8 Att appellera till människors skamkänslor var annars ovanligt vid denna tid. Signild Vallgårda har bara hittat en hänvisning till skam i sitt svenska material, och det i en
annan artikel av just Axel Höjer.9
Höjer tyckte sig kunna slå fast att det svenska folket ”för närvarande och på
det stora hela inspirerades av en gemensam ledstjärna: oavsett hur mycket levnadsförhållanden, arbetsförhållanden, geografiska förutsättningar, miljö och ras
må variera, måste en modern stat sträva efter att uppnå en sak – säkerställandet
av full hälsa åt var och en av dess medborgare”.10 Att få befolkningen att delta i
arbetet för sin egen hälsa borde enligt denna logik gå närmast av sig själv. Axel
Höjer gladde sig dessutom åt att även politikerna i Sverige under de senaste
åren tycktes ha ”börjat ta till sig Disraelis ord om att omsorgen om folkets hälsa
måste vara nationens primära intresse”.11
Höjers storstilade planer stäcktes av andra världskrigets utbrott, men han
framhöll ändå att alla, även i det rådande läget, borde kunna enas om att åtminstone ge varje barn ”rätt till full hälsa”.12 I samma läge pekade han på att människor över hela världen, i så väl demokratiska som ickedemokratiska länder,
alltmer började se de olika folken som ”delar av en mänsklighet, där varje individ och varje familj har krav på att vetenskapens landvinningar skola kunna
komma den till godo”:
Över hela världen gör sig denna till sina verkningar mycket vittgående, måhända kan man säga revolutionerande princip om allas rätt till full hälsa med
styrka gällande.13

Rent principiellt var han alltså minst lika angelägen som tidigare att fastslå den
fullständiga hälsan som en mänsklig rättighet. Ambitionerna trappades ytterligare upp under utredningen av den öppna läkarvården. I en festskrift till Gustaf
Möller 1944 hävdade Höjer att fastän vetenskapens omedelbara uppgift var att
bota sjuka hade den inför framtiden en större uppgift: att avskaffa själva sjukdomen.14

Individ och samhälle
Parallellt med de växande ambitionerna försköts huvudansvaret för folkhälsan
alltmer från individen till samhället. Höjer själv ville se detta som två sidor av
8
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samma mynt. Principen om allas rätt till full hälsa kunde, framhöll han i ett tal
till läkare under vidareutbildning 1941, också uttryckas som så att ”varje persons hälsa numera är ett allmänt intresse”.15 Utvecklingen kan också illustreras
av hur Axel Höjers och Einar Sjövalls bok Medicinsk medborgarkunskap, som
utkommit i flera upplagor från och med 1929, vid andra världskrigets slut gavs
ut i en helt omarbetad version med titeln Folkhälsan som samhällsangelägenhet.
Medicinsk medborgarkunskap hade utgett sig för att vara en bok om organisationen
av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, men fokuserade, som jag visat i
del 1, i hög grad på individuellt ansvar. Under läkarnas överinseende pålades
befolkningen, och i synnerhet landets mödrar, en stor del av ansvaret för att
tillvarata sin egen och barnens, och därmed i förlängningen även folkets eller
släktets hälsa. Handboken hade kommit ut i flera upplagor, men nu, 1945, konstaterade författarna att de känt sig tvingade att skriva en helt ny bok, ”som
endast på enstaka punkter kunnat utnyttja framställningen i den gamla”. Detta,
förklarade de, berodde delvis på att lagstiftningen inom de sociala och socialmedicinska områdena hade gått så snabbt framåt. Många av de önskemål som
hade formulerats av författarna 15 år tidigare var nu realiteter, eller åtminstone
på god väg att förverkligas. Mycket skulle med säkerhet också hända de närmsta
åren, förutspådde Höjer och Sjövall. De uttryckte därför en önskan om att
framtida förändringar skulle speglas i kommande upplagor av boken.
Men bokens ändrade upplägg grundade sig också i vad författarna uppfattade som en mer allmän attitydförändring i frågor om hälsa och hälsovård. Folkhälsan, konstaterade de, uppfattades numer i allt vidare kretsar som en ”primär
samhällsangelägenhet”.16 Den nya titeln på 1945 års upplaga, Folkhälsan som
samhällsangelägenhet, som gavs ut som band 22 i Bonniers serie Vår tids medicin,
skulle signalera att författarna nu ”genomgående anlagt samhälleliga synpunkter
på de medicinska frågorna”. Flera kapitel hade kortats ned eller tagits bort,
andra var helt nya eller hade utökats för att spegla det nya syftet, som var att i
en översiktlig och systematisk form visa hur de socialmedicinska åtgärder som
nyligen genomförts eller var på väg att genomföras passade in i en större organisatorisk enhet. Även om grundarbetet i den nya boken gjordes av Einar Sjövall speglade den också många av de idéer kring ett rationellt organiserat hälsovårdsväsen som ett par år senare vidareutvecklades i utredningen om den öppna läkarvården och andra texter av Axel Höjer.17
Samhället pålades ansvaret för att skapa förutsättningar för vars och ens fulla
hälsa och dessutom ansvar för att prioritera folkhälsan som den kanske vikti15

Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 130.
Höjer och Sjövall, Folkhälsan som samhällsangelägenhet, s. 5–7. Jfr Sjövall och Höjer, Medicinsk
medborgarkunskap 1929 och de upplagor som följde 1930 och 1936.
17 I arbetet med Medicinsk medborgarkunskap hade författarna delat upp kapitlen ungefär jämnt
mellan sig, medan Sjövall alltså tycks ha gjort en större del av arbetet med Folkhälsa som samhällsangelägenhet. Att Axel Höjers namn sattes först på den nya boken hängde alltså snarare ihop med
att han gått om Sjövall i status eller åtminstone ryktbarhet. Höjer och Sjövall, Folkhälsan som
samhällsangelägenhet, särskilt s. 7, cit. s. 6–7; jfr avskrift av brev/intyg från Einar Sjövall om vilka
kapitel i Medicinsk medborgarkunskap som författats av Axel Höjer i SAHA, 2a vol. 2.
16
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gaste samhällsfrågan. När samhället gjort sitt för att uppfylla dessa krav hade
det dock fortfarande rätt att ställa krav på motprestationer. Eller som Axel Höjer utryckte saken i Hälsovård och läkarvård: I går – i dag – i morgon:
Gör vi äldre och styrande vad på oss i dessa avseenden ankommer, då, men
först då, kan vi med rätt säga till ungdomen: ’Hör här. Vi är i vissa svårigheter. Vi behöver er hjälp. Vi begär offer av er. Se målet: ett friskt folk. Är det
inte värt att vi alla hjälps åt för att nå det?’ Då skall ej heller rationella och riktiga reformer behöva läggas på hyllan, och svensk hälso- och sjukvård skall
fortsätta att gå i spetsen.18

I ett föredrag hösten 1941 konstaterade han att ”Det är ingalunda osannolikt,
att vi går mot hårda öden. Många stormar kommer att gå fram över oss. Många
av oss kanske i förtid ska dö. Det må vara hänt, blott vår livsvilja som folk
kommer att finnas kvar och leva frisk”. Signild Vallgårda lyfter fram detta uttalande som sitt mest flagranta exempel på att samhällsnyttan i 1940-talets Sverige
kunde sättas före den enskilde individens intressen. Här menar jag dock att hon
är fel ute. Citatet måste läsas mot bakgrund av det överhängande krigshotet.
Höjer talade om externa hot, mer eller mindre omöjliga att kontrollera, och
ställde dem mot viljan att lösa befolkningsfrågan ”genom snabba och vittgående reformer” .
Mer intressant är i så fall hans uttalande i samma föredrag om att ”Vad som
är rationellt för familjen och därmed för folket, måste också göras rationellt för
individen.” Invanda tankar och handlingsmönster måste ändras. Här antyddes
att stora personliga eftergifter kunde bli nödvändiga.19 Citatet visar hur Höjer
fortsatte att ansluta till de tankar om samhällssolidaritet som var kännetecknande för välfärdsstatens uppbyggnadsfas.
I just detta föredrag sattes befolkningsåterväxten i fokus. Men de starka orden om att ändra människors vanor kan också kopplas ihop med att Höjer
under denna tid började betrakta full fysisk och psykisk hälsa som ett allt mer
uppnåeligt mål. Detta ställde på sätt och vis större krav på individerna, åtminstone på sikt. I takt med att människor genom vetenskapens landvinningar och
förbättrade kommunikationer informerades om villkoren för hälsa, och genom
utbyggnaden av hälso- och sjukvården erbjöds förebyggande vård och behandling i de fall hälsan ändå brast, kunde den gamla socialliberala principen om
hjälp till självhjälp alltmer antas övergå i en plikt till självhjälp. Med andra ord:
det utvidgade hälsobegreppet pekade vidare mot vad Nikolas Rose identifierat
som det avancerat liberala samhället, där utbudet av hälsovård, ett nytt riskmedvetande och ökade möjligheter att uppnå ”full” hälsa ställer allt högre krav
på människor att själva försöka uppnå ett sådant tillstånd.20
18 Höjer, Hälsovård och läkarvård, s. 116. Se även ex. Höjer, ”Våra folksjukdomar och kampen mot
dem”, s. 90–91.
19 Höjer, ”En läkares syn på befolkningsfrågorna”, s. 2258. Jfr Vallgårda, Folkesundhed som politik,
s. 35.
20 Jfr Rose, ”Government, Authority and Expertise”, särskilt s. 296.
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En ökad emfas på de stora gruppernas förmåga att styra sig själv i rätt riktning kombinerades hos Axel Höjer med en ökad emfas på direkt disciplinering
av vissa särgrupper. Vetenskapliga framsteg antogs nämligen öka möjligheterna
att identifiera de individer som inte hade förmåga att själva ta vara på sin egen
och andras hälsa, och därmed kunde också samhället på ett tydligare sätt motivera sin rätt att gripa in mot dessa individer. Genom steriliseringslagstiftningen
hade staten också fått möjligheter att utöva denna rätt. Ett kapitel i Folkhälsan
som samhällsangelägenhet visar tydligt att Einar Sjövall och Axel Höjer fortsatte
stödja steriliseringslagstiftningen, och mer än så. De konstaterade att det ”fullständigt frivilliga samtycke till steriliseringsåtgärden, som lagen fordrar, kan vara
hinderligt i många fall, när det är fråga om individer utan tillräcklig intellektuell
förutsättning eller social ansvarskänsla” och ville i fråga om sinnesslöa decentralisera beslutsrätten till ”sakkunniga” läkare. De framstår till och med som positivt inställda till registrering av ”personer, som böra steriliseras”, gärna kopplad
till en allmän psykisk hälsokontroll. Visserligen fungerade Einar Sjövall som
huvudförfattare till denna bok, men Axel Höjer kontrollerade, godkände och
kompletterade texterna.21
Trots sin starka emfas på omgivningens inflytande över hälsan, fortsatte alltså Axel Höjer att räkna med ett visst behov av eugeniska åtgärder, eller arvshygieniska som han nu föredrog att kalla dem. Denna inställning var långtifrån
inkompatibel med hans allt högre ambitioner i fråga om befolkningens allmänna hälsoläge. I vissa avseenden, vill jag rentav hävda, kan den närmast ses som
en konsekvens av dessa höjda ambitioner. Rätten till hälsa kopplades inte nödvändigtvis ihop med en rätt att reproducera sig.
I festskriften till Gustaf Möller 1944 konstaterade Höjer att den allmänna
hälsovården måste arbeta efter två linjer: ”Omvärldens förändring till avlägsnande av onödiga skador och den enskildes och samhällsgruppernas inordning i
och anpassning till omvärlden”. En förutsättning för detta arbete var enligt
Axel Höjer att inte låta någon bli sjuk genom ”mindervärdigt arv”. Att den
praktiska arvshygienen tagit längre tid att slå igenom för människor än för husdjur och växter berodde på att dess regler ännu var omstridda, även bland vetenskapsmän.22 Själv menade Axel Höjer att det var uppenbart att ”vissa arvskombinationer eller brist på vissa ärftliga egenskaper är oförenliga med ordnat
samhällsliv eller full kroppslig och själslig hälsa”. Att ”vissa svåra kroppsjukdomar, psykopatier och sinnessjukdomar” särskilt drabbade vissa släkter övertygade honom om att födelsekontroll, sterilisering och abort på eugeniska grunder på sikt skulle kunna förbättra människans arvsmassa. Som praktiskt exempel tog han steriliseringen av sinnesslöa, som varit under viss debatt. Däremot
21

Höjer och Sjövall, Folkhälsan som samhällsangelägenhet, s. 7, 78–81, cit. 80, 81.
Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom hälso- och sjukvård”, s. 346. Jfr Höjer, ”Public
Health and Medical Care”, s. 21–22, där Axel Höjer påpekade att ”spekulationer om att den
nordiska rasen kan ha fått betala för sin nu höga utveckling genom ökat antal subnormala avvikare” vilade på ”osäker grund”, dels på grund av att definitioner av mentalsjukdom skiftat över tid
och mellan länder, dels på grund av att alla defekter inte främst producerades av ärftliga faktorer.
22

283

tog han avstånd från dem som ville stödja vissa klasser och grupper på bekostnad av andra (hit räknade han både genetiker och ”charlataner”). Det var exempelvis, menade Höjer, meningslöst att skilja mellan människor utifrån utbildningsnivå, eftersom urvalet till vidareutbildning var orättvis och knappast
korrelerade med arvsanlagen.
Axel Höjer räknade med att utrotandet av dåliga arvsanlag skulle ta lång tid,
och kanske aldrig bli klart. Däremot räknade han med att framtidens människor
inte skulle vilja nöja sig med imperfektion och ganska snart skulle komma att
ägna sig även åt positiv eugenik i egentlig mening, eller med andra ord, avel. Till
skillnad från tidigare tycks Axel Höjer nu närmast ha välkomnat denna utveckling, och antog att den snart kunde ske på vetenskaplig grund:
Ett mera målmedvetet framskapande av ett sundare släkte kommer sannolikt
inom en ej allt för lång tid att höra till de aktuella hälsovårdsproblemen. Den
positiva eugeniken öppnar, sedan den nått större vetenskaplig mognad och
fördjupning, svindlande perspektiv.23

Höjers visioner om hela folkets och alla medborgares hälsa kom, i kombination
med en samhällssolidarisk nyttomoral, att i praktiken innebära att folket i sin
helhet prioriterades på viss bekostnad av människor som antogs sakna utsikt att
leva ett fullvärdigt liv. Under 1940-talet drev Medicinalstyrelsen något av en
offensiv för sterilisering av så kallade sinnesslöa. Denna offensiv, som sanktionerades av Axel Höjer, syftade knappast till att fullända de steriliserade individernas psykiska eller fysiska hälsa, vare sig utifrån hans eller, oftare, hennes
egna förutsättningar eller utifrån något mer utopiskt ideal.24 Däremot var de
eventuella barnens, fysiska och sociala, hälsa ett återkommande tema i steriliseringsdebatten.25
Nyare forskning visar att steriliseringspraktiken i hög grad formades på det
lokala planet, där den påverkades av, å ena sidan, ett äldre kommunalekonomiskt sparsamhet- och fattigvårdstänkande, å andra sidan, arvshygieniskt präglade riktlinjer från Medicinalstyrelsen.26 Ulla Ekström von Essen menar att den
därmed snarast bör ses som motsatsen till den nya social- och välfärdspolitik
som växte fram under samma tid.27 Men Axel Höjers resonemang visar att den
fortsatta steriliseringspolitiken också kan ses som en direkt konsekvens av det
slags rättighetsorienterade socialdemokratiska politik som Bo Rothstein karakteriserat som ”Möllerlinjen” – inte minst i den radikala version som företräddes
av Axel Höjer. Ett samhälle där människor antogs ha rätt till full hälsa kunde i
takt med vetenskapens framsteg ta till allt färre ursäkter för att låta ärftliga sjukdomar finnas kvar. Eller som Axel Höjer själv uttryckte saken i samband med
23

Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom hälso- och sjukvård”, s. 346–347, alla citat s. 347.
Jfr Tydén, Från politik till praktik, s. 320.
25 Om barns rätt till ett gott hem som argument, se Ekström von Essen, Folkhemmets kommun,
s. 313–315.
26 Tydén, Från politik till praktik, kap. 8; Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 322–328.
27 Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 328, cit. 131.
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den så kallade Hälsokampanjen: ”Att låta ohälsa bestå, som kan förekomma, är
det inte en skam för ett folk, som självt bestämmer om sitt hus?”28
Som sockerförsöken på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa visar kunde liknande resonemang appliceras på icke ärftliga sjukdomar. Elin Bommenel har
ifrågasatt bilden av att forskare och medicinskt ansvariga inte tog hänsyn till
försökspersonerna. Hon poängterar också att försöken i stort sett utfördes i
enlighet med det slags nyttoetik som dominerade i Sverige under tiden för välfärdsstatens uppbyggnad. De ökända sockerförsöken, där försökspersonerna
bjöds på stora mängder toffee och klibbig kola, var dessutom bara en del av
studien. Till en början inriktade man sig på försök som skulle visa vilken positiv
effekt olika vitaminer kunde ha på försökspersonernas tänder. Här, kan jag själv
notera, fanns tydliga beröringspunkter med den vitaminforskning som Axel
Höjer själv ägnat sig åt. En av forskarna i projektet, Lisa Lanke, hade också
arbetat med Höjer under hans tid som vitaminforskare. Men, understryker
Bommenel, Axel Höjer var också en av dem som tryckte starkast på en upptrappning och omläggning till kolhydratförsök när vitaminförsöken inte höll
vad de lovade. 29
Att förstöra de sinnesslöas tänder var knappast ett mål i sig. Men det var en
risk som Höjer var beredd att ta med en allmänt bättre tandhälsa i sikte.

Befolkningsfrågan byter skepnad
Befolkningens kvalitet lyftes fram som ett stort värde för både samhälle och
individ i utredningen om den öppna läkarvården och i Axel Höjers övriga skrifter från denna tid. I fokus sattes miljöns betydelse för folkhälsan och därmed
för befolkningens kvalitet och produktivitet. Arvets betydelse nämndes mer
undantagsvis och knappast alls i utredningen om den öppna läkarvården. Som
jag visat kunde Axel Höjer fortfarande använda negativt arvshygieniska argument för undantagsgrupper och till och med resonera kring positiv eugenik. För
den stora inkluderade massan medborgare framhöll han dock miljö och livsstil
som avgörande för hälsan på både kort och lång sikt.
Så sent som 1941 kunde Höjer tala om vikten av ”snara och genomgripande
åtgärder” för att förmå svenskarna att föda fler barn, och peka på det futila i att
”uppehålla hälsan hos ett folk, som håller på att försvinna genom bristande
reproduktion”.30 Men sådana befolkningskvantitativa argument var i princip
28 Höjer, ”En fanfar för ett friskt folk”, s. 3. Jfr Rothstein, Vad bör staten göra?, s. 209–216. Som
Sten O. Karlsson påpekat var även Möllers principiella hållning att det vore bättre för samhället
om fysiskt eller psykiskt undermåliga kunde hindras från att fortplanta sig. Karlsson, Det intelligenta samhället, s. 607.
29 Bommenel, Sockerförsöket, s. 156, passim. Lanke låg bakom idén att mjukt, klibbigt bröd kunde
orsaka karies. Bommenel, Sockerförsöket, s. 92. I 1920-talets Lund hade Lanke, ”en mycket skicklig
kemist”, närmast fungerat som lärare åt Höjer, se Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 393.
30 Höjer, ”Aktuella socialmedicinska uppgifter”, s. 134.
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frånvarande i utredningen om den öppna läkarvården och de andra texter Axel
Höjer skrev efter andra världskriget. Detta kan spegla hur befolkningsfrågan
under 1940-talet, i takt med att barnafödandet ökade, allt mindre uppfattades
som ett socialt problem i Sverige.
Eller snarare: befolkningsfrågan som den hade definierats under 1930-talet. I
nästa kapitel kommer jag, men nu med utgångspunkt i Signe Höjers arbete, att
se närmre på hur befolkningsfrågan bytte skepnad under 1940-talet. Jag kommer att göra detta via 1941 års befolkningsutredning, där Signe Höjer spelade
en framträdande roll, och se hur denna kom att behandla frågor som förvisso
utgick från befolkningen och dess förhållanden, men på delvis andra sätt och
med mer renodlat socialpolitiska målsättningar. Jag kommer också i kapitlen
som följer att undersöka hur Signe Höjer deltog i omdefinieringen av detta slags
frågor som familjepolitiska snarare än befolkningspolitiska, och hur hon, som
kvinnlig utredare och politiker, kom att spela olika roller i dessa processer.

Villan på Lusthusbacken i Ålsten fungerade som en plats för avkoppling, men också i viss mån
som en publik arena på vilken ibland hela familjen Höjer visade upp sig för allmänheten. Bilden
är från ett hemma hos-reportage i en veckotidning 1939. Från vänster Jon, Boel, Nils-Tomas,
Axel, Signe och Björn Höjer.

286

2:5
Befolkningsfrågan och familjepolitiken

Medan Axel Höjer under 1930- och 40-talen gjorde professionell karriär inom
myndighetsväsendet, hänvisades Signe Höjer, som jag visat redan i kapitel 2:1,
till arenor där hon kunde göra ett slags alternativ karriär som rörelseintellektuell.
Hennes engagemang i kvinnodominerade sociala rörelser spelade en avgörande
roll för hennes möjligheter att också avancera inom politiken och kommittéväsendet. Dessa båda områden utgör fokus för de följande två kapitlen. Genom
sitt engagemang i den socialdemokratiska kvinnorörelsen nominerades Signe
Höjer till Stockholms stadsfullmäktige, där hon valdes in 1938.1 Hennes politiska meriter bidrog sedan till att hon blev utsedd till ordförande i den särskilda
kvinnodelegation som kopplades till 1941 års befolkningsutredning och till
ledamot i flera andra utredningar och kommissioner.2 Samtidigt stod hon kvar
med andra foten inom socialdemokratiska kvinnoförbundet och den kvinnliga
fredsrörelsen.
I detta kapitel kommer jag att koncentrera mig på Signe Höjers arbete för
hälsa, i vid mening, med tyngdpunkten på 1940-talet och 1941 års befolkningsutredning. Jag kommer att undersöka vilka möjligheter hon fick, och tog sig, att
hävda och utnyttja olika typer av expertis i detta sammanhang. Via detta kommer jag också in på hur det som kallades befolkningsfrågan under 1940-talet
fick en mer renodlat socialpolitisk prägel och på hur bland andra Signe Höjer
strävade efter att föra över många av de åtgärder som först lanserats i befolkningspolitiskt syfte till ett nytt politikområde: familjepolitiken. Intressanta frågor i detta sammanhang handlar också om hur befolknings- och familjepolitiken anknöt till folkhälsoprojektets biopolitiska, disciplinerande och personligt
hälsofrämjande dimensioner, samt hur Signe Höjers socialpolitiska arbete bidrog till att producera och reproducera föreställningar om familj, kön, moderskap och faderskap.

1 Höjer, Mitt i livet, s. 54–59, 72. Se även Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 75–76.
Jag återkommer till detta i nästa kapitel.
2 Höjer, Mitt i livet, s. 83, 115, 141–142.
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1941 års befolkningsutredning
Befolkningsutredningens olika förslag kom att få avgörande betydelse för hur
den svenska välfärdspolitiken utformades under de expansiva åren efter andra
världskriget.3 För Signe Höjers del kom deltagandet i utredningen att få stor
betydelse också för det arbete hon utförde på andra håll under samma tid,
bland annat som ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och stadskollegium.
Inom utredningsväsendet kunde en person som Signe Höjer få möjlighet att
göra sin röst hörd såväl som enskild expert som i egenskap av företrädare för
en social rörelse. Samtidigt gör utredningsväsendets karaktär att enskilda röster
kan vara svåra att spåra. De stora statliga utredningarnas betänkanden kan ses
som slutprodukter av konsensusprocesser där representanter för vitt skilda
politiska inriktningar fått jämka samman sina ståndpunkter. För att i någon mån
kunna spåra Signe Höjers egen röst i 1941 års befolkningsutredning har jag fått
gå tillbaka till de, sällan särskilt detaljerade, protokoll som finns bevarade. Jag
har också kunnat jämföra det gemensamma arbetet med yttranden hon gjort i
andra sammanhang.

Utredningens förhistoria
Bakgrunden till utredningen var att befolkningsfrågan återaktualiserades under
andra världskrigets första år. Som jag visat i kapitel 1:4 hade den svenska befolkningen problematiserats under lång tid innan dess, ömsom med fokus på
hotande överbefolkning, ömsom på degeneration, avfolkning och nativitetskris.
Med boken Kris i befolkningsfrågan lyckades Alva och Gunnar Myrdal 1934 göra
befolkningsfrågan till en riksangelägenhet. Titelns ”kris” alluderade på det tidiga
1930-talets rekordlåga födelsetal, men också på att den enligt Myrdals nattståndna debatten i frågan måste återupplivas.4 Å ena sedan ogiltigförklarade
makarna Myrdal konservativa och gammalliberala argument mot sociala reformer. Å andra sidan dömde de, liksom Axel Höjer gjort flera år tidigare, ut nymalthusianismens barnbegränsningslära samtidigt som de i likhet med paret
Höjer och nymalthusianerna ville avskaffa preventivlagen och organisera upplysning i sexualfrågor.5 I likhet med Axel Höjer på 1920-talet ville Myrdals också
prioritera förebyggande och barnavårdande åtgärder.6

3

Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 66–86.
Alva Myrdal och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan [folkupplagan] (Stockholm: Bonnier,
1935), s. 18–19. Myrdals erkände att vissa socialdemokrater redan tänkt i liknande linjer som de
själva, men menade att de i regel undvikit att ta tydlig ställning, eller anslutit sig till de liberala
nymalthusianerna på pragmatiska grunder. Myrdal och Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, s. 20, 34–35
[folkupplagan].
5 Myrdal och Myrdal, Kris i befolkningsfrågan], s. 24–65, 391–395 [folkupplagan]. Jfr Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 15–16.
6 Myrdal och Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, särskilt kap 6–8; Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s.
15–16.
4
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Alva och Gunnar Myrdal var emellertid tydligare än någon före dem med att
det, för att rädda Sveriges befolkning från senilisering och avfolkning, krävdes
kraftfulla strukturella åtgärder. De pekade på vikten av ekonomisk omfördelning och kollektiva lösningar till förmån för barnfamiljer, men också på outnyttjade resurser av arbetskraft, naturtillgångar och teknisk kunskap som kunde
tas till vara för att öka produktionen och därmed bekosta nödvändiga socialoch sexualpolitiska reformer. Med en auktoritet grundad i de nya samhällsvetenskaperna hävdade Alva och Gunnar Myrdal att kärnan i befolkningsfrågan
var att mindre bemedlade människor kände att de måste välja mellan barn och
en rimlig levnadsstandard. Lösningen var enligt Myrdals inte att förbättra villkoren för familjen i dess gamla patriarkala form. I den moderna familjen skulle
både man och hustru vilja arbeta professionellt, för att få mer frihet och höja
sin materiella standard. Och detta var i grunden bra, menade Myrdals. För att
denna moderna livsstil skulle bli kompatibel med barnuppfostran krävdes dock
att staten tog större ansvar för familjerna, genom att sänka kostnaderna för
barnen och avlasta de dubbelarbetande kvinnorna.7
Denna rekonstruktion av det svenska samhället krävde vägledning av sakkunniga, menade Myrdals.8 Det dröjde heller inte länge förrän den önskade
expertisen mobiliserades. Ett exempel är den radiodebatt som hölls i april 1935
med deltagare från en rad akademiska discipliner. Gunnar Myrdal inledde diskussionen, medan Nils von Hofsten tog hand om de rashygieniska sidorna av
saken och Axel Höjer uttalade sig om frågans socialhygieniska aspekter.9
Den 22 maj samma år tillsattes Befolkningskommissionen, med Nils Wohlin
som ordförande och Gunnar Myrdal som den mest drivande bland ledamöterna. Kommissionen verkade fram till 1938. I dess betänkanden framställdes
befolkningskrisen, liksom i Myrdals bok, som strukturellt betingad. 1935 års
befolkningskommission framhöll vikten av sociala reformer och hög sysselsättning. Tanken var att samhället skulle erbjuda vissa förmåner, företrädesvis in
natura, åt mödrar och barn: exempelvis barna- och mödravård, daghem och
skolmåltider. Man ville bland annat underlätta för kvinnor att kombinera moderskap och förvärvsarbete. Samtidigt propagerade man för föräldrarnas rätt att
använda, och få kunskap om, olika preventivmetoder, och ryggade inte heller
för att rekommendera steriliseringar i såväl socialt som arvshygieniskt syfte.
Genom dessa samlade åtgärder skulle befolkningen stärkas både kvantitativt
och kvalitativt.

7

Myrdal och Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, passim, se särskilt s. 368–89 [folkupplagan]. Jfr Hatje,
Befolkningsfrågan och välfärden, s. 15–16.
8 Myrdal och Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, ex. s. 267, 362, 382 [folkupplagan].
9 Övriga talande var professorerna Georg Andrén, Sven Wicksell, Gustaf Åkerman och Arvid
Runestam, samt mötesordföranden Sven Tunberg. Axel Höjer, som då ännu inte knutits till
Medicinalstyrelsen, uttalade sig främst om vikten av förebyggande hälsovårdsåtgärder för barn,
där kontinuerlig övervakning från fosterlivet till skolåldern var en sida av saken, förbättrad kost
och bättre bostäder en annan. Höjer, Tunberg, Myrdal, Andrén, von Hofsten, Wicksell, Åkerman
och Runestam, Debatt i befolkningsfrågan. Axel Höjers inlägg på s. 34–38, 63–69.
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Några av befolkningskommissionens förslag, bland annat de om förebyggande barna- och mödravård, ekonomisk mödrahjälp och fri förlossningsvård,
statliga bosättningslån och steriliseringar, ledde fram till konkreta politiska åtgärder. Upphävandet av 1910 års preventivmedelslag samt tillkomsten av 1938
års abortlag och den lag som 1939 förbjöd avskedande på grund av äktenskap,
graviditet eller barnafödande hade också delvis befolkningskommissionen att
tacka.10 Men genomslaget för kommissionens förslag dämpades av det presenterades under 1938 års ekonomiska åtstramningspolitik. Läget förvärrades av
krigsutbrottet följande år. Beredskapspolitiken präglades av sparsamhetssträvanden, vilket tog udden av många av 1930-talets befolkningspolitiska reformer. En hårdare behovsprövning och strängare kontroll tillämpades på
många åtgärder och penningvärdesförsämringen gjorde att värdet av reformer
som mödrahjälp och andra bidrag urholkades kraftigt. Dessutom började födelsetalen åter sjunka i krigets inledningsskede.
Riksdagsledamöter från vänster till höger motionerade i detta läge för att
långsiktiga befolkningspolitiska åtgärder inte skulle bortprioriteras i konkurrens
med mer akuta sociala krisinsatser. Exempelvis lade riksdagens kvinnor, anförda av socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Disa Västberg, fram en
motion som krävde fortsatt utbyggnad av den förebyggande mödra- och barnavården, i linje med Medicinalstyrelsens rekommendationer.11 Också utanför
riksdagen bedrevs opinionsbildning i befolkningsfrågan. Pronatalistiska sammanslutningar som Svenska Familjevärnet och Nationalföreningen för folkvård
samlade medlemmar. Konservativa debattörer och experter av olika slag, bland
dem läkare som Gunnar Biörck och Curt Gyllenswärd, slog larm. Med nationalistiska och rasbiologiska argument, och hjälpta av krigshotet, målade konservativa läkare och andra upp ett framtidsscenario där ett avfolkat Sverige hotades
av invasion från främmande och mer ”livskraftiga” folk. Dessa debattörers
befolkningspolitiska målsättning var densamma som Myrdals och befolkningskommissionens, men de medel de föreslog var andra och gick snarare ut på att
utjämna kostnaderna mellan barnlösa och barnrika i samma inkomstlager än på
att sträva efter en utjämning mellan olika samhällsklasser. Gunnar Biörck, som
menade att barnafödandet var en naturnödvändig plikt, fick också skarp kritik
från socialdemokraterna Inga Bagger-Sjöbäck (senare Thorsson) och Birgitta
von Hofsten som menade att Biörk reducerade kvinnan till enbart könsvarelse
och dessutom kränkte alla ogifta och ofrivilligt barnlösa kvinnor. Dock var
Bagger-Sjöbäck och von Hofsten helt införstådda med att flerbarnssystemet
skulle uppmuntras.12
10 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 27–43; Tydén, Från politik till praktik, s. 94–98. Utöver
Wohlin och Myrdal satt läkaren Andrea Andreen-Svedberg, professorna Nils von Hofsten och
Sven Wicksell, socialdemokratiska kvinnoförbundets blivande ordförande Disa Västberg, trädgårdsmästaren Karl Magnusson, tändsticksarbetaren Johan Persson samt redaktör Ivar Österström med som ordinarie ledamöter i kommissionen. Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 28.
11 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 43–52; Motion nr 74 i Andra kammaren, 1941.
12 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 55–56.

290

Den 4 april 1941 inlämnades en petition till regeringen med starka krav på
befolkningsfrågans lösning. Petitionen var lagom vagt formulerad för att samla
bred uppslutning från såväl nationalistiskt som socialpolitiskt reformvänligt håll.
Den undertecknades av 38 ledande representanter för myndigheter, centralorganisationer och liknande. Axel Höjer medverkade vid petitionens utformning,
men skrev aldrig under. Några veckor senare ledde en interpellation från
högerhåll till en riksdagsdebatt där ledamöter från både höger och vänster enades om vikten av att tillsätta en befolkningsutredning. Socialdemokraterna var
dock fortsatt skeptiska mot borgerligt tal om ”livsrum” och nödvändighet att
skapa en ny, mindre materialistisk ”anda”, vilket de uppfattade som tyskinfluerad propaganda.13
Som medlem i socialdemokratiska kvinnoförbundets styrelse föreslog Signe
Höjer i detta läge att förbundet skulle skicka ut en enkät till landets socialdemokratiska kvinnoklubbar för att kartlägga de mest överhängande av de behov
som kunde ha befolkningspolitiska konsekvenser. Kvinnoförbundet menade att
det var särskilt angeläget att få grepp om medlemmarnas uppfattning i befolkningsfrågan, eftersom ”dess slutliga lösning så helt ligger på det individuella
planet”. Förbundet fick svar från knappt hälften av landets kvinnoklubbar.14 Av
dessa önskade så gott som alla en debatt i befolkningsfrågan, även om några
tyckte att debatten borde skjutas på framtiden på grund av det rådande beredskapsläget. Kvinnoklubbarna bedömde åtgärder mot bostadsbristen, hälsokontroller av mödrar och barn, hälsoskyddande åtgärder för barnen, hemhjälpsverksamhet, husmoderssemester och bostäder för ensamstående kvinnor med
barn som viktigast bland de insatser som föreslogs för att motverka befolkningskrisen. Samtidigt passade kvinnorna på att protestera mot åtgärder och
propaganda som de upplevde som ett hot mot deras demokratiska rättigheter.
”Vi måste passa på och inte låta oss överrumplas av till synes välmenta, men i
grund och botten odemokratiska, halvnazistiska barnpremierings- och mutningsförsök”, skrev en klubb på tal om bosättningslån. ”En demokratisk befolkningspolitik måste innebära positiva åtgärder från det allmännas sida, på
samma gång som den måste ge full frihet åt individerna att bestämma sin familjs storlek”, skrev en annan. Kvinnor får inte betraktas som ”barnalstringsmaskiner” som förväntas föda barn på befallning, löd andra typiska argument.15
På basis av svaren gjorde kvinnoförbundet en sammanfattning och skickade till

13

Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 59–64.
Närmare bestämt svarade 277 av 668 klubbar. BU, vol E1:2, sammanställning och sammandrag
av rundfråga från socialdemokratiska kvinnoförbundet försommaren 1941; Höjer, Mitt i livet,
s. 113. Se även Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 56–57.
15 BU, vol E1:2, sammanställning och sammandrag av rundfråga, cit. s. 5, 13, 15. Många medlemmar var också intresserade av kollektiva lösningar som daghem och kommunala tvättstugor,
sexualundervisning och ökade möjligheter till yrkesutbildning. Flera klubbar kom även med egna
förslag om ex. förbättrad förlossningsvård.
14
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regeringen.16 Vid det laget hade socialminister Gustaf Möller redan tillsatt en
utredning i befolkningsfrågan, dit även Signe Höjer kopplats.

Arbetet i 1941 års befolkningsutredning
Första mötet i befolkningsutredningen, som alltså inte ska blandas ihop med
1935 års befolkningskommission, hölls den 12 september 1941. Tage Erlander,
då statssekreterare i socialdepartementet, utsågs till ordförande, vilket knöt
utredningen ovanligt nära regeringen. Vid sin sida fick han tre sakkunniga: den
konservative barnläkaren Curt Gyllenswärd, som hoppade av sitt ordförandeskap i Läkarförbundet för att kunna koncentrera sig på utredningsarbetet,
nationalekonomen Alf Johansson, som var socialdemokrat och expert på bostadspolitik, samt statistikern och bondeförbundaren Sten Wahlund. Wahlund
var ordförande i Familjevärnet och hade arbetat på rasbiologiska institutet innan han 1938 blev professor i statistik vid Stockholms högskola. De sakkunniga
företrädde olika slags expertis och med Erlander inräknad uppnåddes också
balans mellan borgerliga och socialdemokrater. Däremot väckte beslutet att
endast tillsätta män i en utredning som i så hög grad rörde kvinnors intressen
ont blod i politiska kvinnokretsar, som krävde att utredningen också måste
inkludera någon kvinna bland de sakkunniga.17 Utrymme fanns eftersom Gustaf
Möllers ursprungliga direktiv hade varit att utse upp till fem sakkunniga.18 Signe
Höjer, som hört till dem som starkast drivit på utredningen, sattes enligt Brita
Åkerman högst på listan över kvinnliga kandidater.19 Enligt Signe Höjer var det
hon själv som, med uppbackning från Axel Höjer, fick Tage Erlander att driva
igenom beslutet att tillkalla en särskild kvinnodelegation för att med Erlanders
ord arbeta ”precis på jämställd fot med de regeringsutsedda experterna”.20
Signe Höjer utsågs till ordförande för den så kallade delegationen för hemoch familjefrågor. Tillsammans med Annie Wallentheim representerade hon
också det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Övriga ledamöter i delegationen
16 Sammanställningen undertecknades av av S-kvinnornas ordförande Disa Västberg och sekreterare Inga Bagger-Sjöbäck 6 februari 1942, så enkäten kan inte mer än ryktesvägen ha påverkat
tillsättningen av befolkningsutredningen. BU, vol E1:2, sammanställning och sammandrag av
rundfråga; BU, vol A1:1, mötesprotokoll 10 feb 1942.
17 Höjer, Mitt i livet, s. 113, Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 66–69. Om Gyllenswärds tänkbara motiv, se Milton, Folkhemmets barnmorskor, s. 247. Om Wahlund, se även Lennart Lundmark,
”Vetenskap i rasismens tjänst: Så fick skallmätning av samer vetenskaplig legimitet”, Tvärsnitt, vol.
24 (2002), nr. 2, s. 11; Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet, s. 164. Se också
lista över skrivelser i BU, vol A1:1, ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde fredagen den
12 september 1941”.
18 SOU 1943:15, Utredning och förslag angående statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet avgivna av 1941
års befolkningsutredning, s. 5.
19 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 112. Se också ”Signes förslag till soc. dep. ang. utredning om
soc. hemhjälp” (manuskript/utkast daterat Ålsten 13 november 1940), SAHA, 2b vol. 1.
20 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 67, hänvisar till intervju med Signe Höjer 23 mars 1972.
Citatet hämtat ur Tage Erlanders memoarer, Tage Erlander, Tage Erlander: 1940–1949 (Stockholm: Tiden, 1973), s. 186.
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– Karin Collin, Ingrid Osvald, Hanna Rydh och Gertrud Wiklund – representerade Svenska landsbygdens kvinnoförbund, Svenska husmodersföreningars
riksförbund och Fredrika Bremer-förbundet. Tre av sex ledamöter var partipolitiskt aktiva folkpartister, två socialdemokrater och en bondeförbundare. Till
sekreterare utsågs socialdemokraten Brita Åkerman, som därmed fick stort
inflytande över hur delegationens betänkanden utformades. Representanter för
högern saknades i delegationen.21
Kvinnodelegationen tillsattes redan vid utredningens första, konstituerande
möte, då de fyra sakkunniga också beslöt att anta namnet 1941 års befolkningsutredning.22
Signe Höjer gav i sin självbiografi en synnerligen solig bild av arbetet och
samarbetet inom befolkningsutredningen, och inte minst av Tage Erlanders sätt
att leda den: ”Ingen ordförande har väl lagt ner så mycken möda och samtidigt
gjort arbetet så lustbetonat som Tage. Om detta var vi alla ense, från vilket parti
vi än kom eller vilka åsikter vi än hade.”23 Denna skildring av samförståndsanda
motsägs något av Ann-Katrins Hatjes intervjuer med bondeförbundaren Sten
Wahlund, som sade sig ha uppfattat Erlander som något av en socialdemokratisk kontrollant – en bild som också bekräftades av Erlander själv.24 Brita Åkerman gav också en något mer komplicerad bild av utredningen och dess ordförande i sina memoarer.25
Utredningens huvuduppgifter var att följa upp och se över befolkningskommissionens förslag och åtgärder samt att undersöka förutsättningarna för
ett permanent befolkningspolitiskt organ, för empiriska undersökningar och
intensifierad upplysningsverksamhet i befolkningsfrågan. I sina direktiv tryckte
Gustaf Möller särskilt på vikten av att utreda hur kostnaderna för barns försörjning och uppfostran kunde fördelas.26
Under de fem år utredningen verkade gav den ut 18 betänkanden.27 Sedan
befolkningsutredningen avslutat sitt arbete publicerades ytterligare ett betänkande av vad som då ombildats till en självständig utredning för hem- och familjefrågor, fortfarande med Signe Höjer som ordförande.28 Utöver detta
21 BU, vol A1:1, ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde fredagen den 12 september
1941”; Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 67; Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 112.
22 BU, vol A1:1, ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde fredagen den 12 september
1941”.
23 Höjer, Mitt i livet, s. 113–114.
24 Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 68.
25 Åkerman, 88 år på 1900-talet. Jfr s. 113 med s. 120–121, 125–126. Se även Erlander, Tage Erlander: 1940–1949, s. 185–197.
26 BU, vol A1:1, ”Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i
statdsrådet å Stockholms slott den 12 september 1941”. Jfr Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden,
s. 68.
27 Se arkivförteckning över 1941 års befolkningsutredning, förvarad på Riksarkivet, Marieberg,
Stockholm.
28 SOU 1947:46, Betänkande angående familjeliv och hemarbete avgivet av utredningen för hem- och familjefrågor. Se även Höjer, Mitt i livet, s. 115; Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 118–127; BU, vol A1:6,
mötesprotokoll 7 nov 1946.
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”egna” betänkande och de betänkanden som rörde hemhjälp och husmoderssemester lyfte Signe i sina memoarer fram förslagen om fria skolluncher, barnbidrag, förlossningsvård, aborter, kollektivtvätt och ungdomssparande som de
som engagerat henne mest.29
Min genomläsning av utredningens protokoll och utvalda betänkanden bekräftar den tidigare forskningens bild av att befolkningsutredningen präglades
mycket litet av de slags arvshygieniska resonemang som med Ulf Olssons ord
”genomsyrade” den tidigare befolkningskommissionen. Befolkningsutredningen inriktade sig på att förbättra människors levnadsförhållanden snarare än
deras egenskaper.30 Att frågan om befolkningens kvalitet var så nedtonad hos
befolkningsutredningen kan förklaras med att den inte angrep frågorna på
samma sätt som befolkningskommissionen. I stället för att skilja mellan kvantitativ och kvalitativ befolkningspolitik koncentrerade sig befolkningsutredningen
på att säkra nativiteten och fördela kostnaderna för barnafödande och barnuppfostran genom en aktiv socialpolitik. Det betyder inte att utredningen tog avstånd från arvshygien. Men de sällsynta tillfällen där steriliseringsfrågan faktiskt
togs upp visar, som Mattias Tydén påpekar, framför allt hur frågan rört sig från
befolkningsdiskussionens centrum till dess periferi. De arvshygieniska hotbilderna hade bleknat och ersatts av nya framtidsbilder.31 Med andra ord: utvecklingen innebar att disciplinära åtgärder överskuggades av biopolitiska säkerhetsmekanismer.
Jag vill dock poängtera att utredningen, även om den saknade intresse för
negativt eugeniska åtgärder, ägnade en del tid åt diskussion av åtgärder med i
bred mening positivt eugenisk funktion. Tydligast var detta i frågan om unga
akademikers villkor, som togs upp i befolkningsutredningen som en följd av
den pågående debatten kring akademikerproletariatet. I befolkningsutredningen
handlade det inte så mycket om att rent allmänt förbättra akademikernas levnadsförhållanden. Huvudfrågan gällde att underlätta för detta, underförstått
värdefulla, segment av befolkningen att fortplanta sig. Svårigheter att etablera
sig på arbets- och bostadsmarknaden gjorde att många akademiker väntade
alltför länge med att skaffa barn. Detta var en fråga som engagerade Signe Höjer, vilket visas av hon tog upp den också i Stockholms stadsfullmäktige. I en
diskussion om bristen på enskilda studentrum propagerade hon där för att också bygga små, enkla familjebostäder för gifta akademiker, med möjlighet till
”barnparkering”. Hon framhöll att detta var ett önskemål från i synnerhet
kvinnliga studenter och menade att det kunde underlätta för akademiker att,
trots hög skuldsättning, gifta sig och skaffa barn i rimlig ålder.32

29

Höjer, Mitt i livet, s. 115.
Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, s. 60. Se även Tydén, Från politik till praktik,
s. 98–99; Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 84–86; Lundqvist, Familjen i den svenska modellen,
s. 108–110.
31 Tydén, Från politik till praktik, s. 98–103.
32 Stockholm stadsfullmäktige, yttranden 1944, s. 181–182 (17 april).
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Att befolkningsutredningen skulle följa upp och se över befolkningskommissionens förslag och åtgärder ledde till att den bland annat tog upp frågor om
social hemhjälp, förlossningsvård, bosättningslån och ungdomssparande samt
daghem och lekskolor.33 Kvinnodelegationens specifika uppdrag inom utredningen var enligt direktiven att ”närmast syssla med frågor rörande hem- och
familjevården. Den skulle också utreda arbetsförhållandena i hemmen och ge
förslag på hur det kunde förbättras, samt utreda frågan om yrkesutbildning för
kvinnor med husligt arbete. Särskild uppmärksamhet skulle ges åt hemhjälpsfrågan, som hade två sidor. Det handlade dels om ”hemmens behov av ökad
tillgång på betald kvalificerad arbetskraft”, dels om ”behovet av subventionerad
hemhjälp till hjälp för barnrika familjer inom de lägre inkomstgrupperna”.34
Genom sin position i befolkningsutredningen fick Signe Höjer möjlighet att
driva frågor som engagerat henne under lång tid. Samtidigt begränsades hennes
möjligheter av att kvinnodelegationen tilldelades ganska avgränsade uppgifter.
Avgränsningen var det pris delegationen fick betala för att den tagit sig in i
utredningen med hänvisning till en särskild kvinnoexpertis. Inte minst Axel
Höjer reagerade på detta. Han uttalade sig även offentligt kring det olyckliga i
att kvinnorna placerats i en delegation för sig. Konstruktionen av utredningen
utgjorde, sade han, en ”skönhetsfläck” på den vackra bilden av Sverige som ett
modernt samhälle. Den visade också hur ”den patriarkaliska ordning, som rått
under urbanismens segertåg” fortfarande utgjorde ett hinder för befolkningsfrågans lösning. Dock hoppades han att utredningens män och kvinnor i praktiken skulle kunna samarbeta prestigelöst även i frågor ”som synas i första
rummet förbehållna den manliga expertisen”.35
Mer konkret innebar kvinnodelegationens direktiv att den till en början kom
att koncentrera sig på frågorna om social hemhjälp, huslig utbildning och rationalisering av det husliga arbetet. De skissade också på en organisation av statliga
organ för handläggning av hem- och familjefrågor.36

Den sociala hemhjälpen
Delegationen för hem- och familjefrågor började med att ta tag i frågan om
hemhjälp, enligt Brita Åkerman på Signe Höjers initiativ.37 Denna fråga är intressant för att den anknyter till såväl hälsoaspekter som frågor om genusarbetsdelning. Hemhjälpsfrågan hade engagerat Höjer under lång tid och i olika
avseenden. Privat hade hon, som jag tidigare nämnt, haft kontinuerliga problem
33

Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 68.
BU, vol A1:1, ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde fredagen den 12 september
1941”.
35 Höjer, ”En läkares syn på befolkningsfrågorna”, s. 2256.
36 BU, vol A1:2, mötesprotokoll 20 okt 1943; ”P.M. uppgjord inom delegationen för hem- och
familjefrågor för diskussionen av centralt organ på sammanträdet 15/6 1944” i BU, vol F3, dossier 2. Se även SOU 1947:46, s. 286–292.
37 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 113.
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både med att hitta och finna sig tillrätta med sina hembiträden. Samtidigt hade
hon, under tiden i Malmö, agiterat för att förbättra hembiträdenas status och
arbetsvillkor och även spelat en aktiv roll i den socialdemokratiska kvinnorörelsens försök att organisera hembiträdena fackligt – ett arbete som mött motstånd från både Malmö Husmodersförening och Fackliga centralorganisationen
i Malmö.38 Dessutom hade hon, som jag nämnt i kapitel 1:4, redan 1922 med
viss framgång drivit frågan om att etablera en social hemhjälpsfunktion i Sverige, liknande den hon studerat i England, där särskilda vårdarinnor kunde anlitas
för att sköta om fattiga hem när mödrarna låg på sjukhus eller födde barn.
1938, då hon valdes in i Stockholms stadsfullmäktige, började hon driva frågan
där och 1940 föreslog hon i en skrivelse att socialdepartementet skulle tillsätta
en ”utredning av hemhjälpsfrågan i sin helhet”.39
Inom 1941 års befolkningsutredning ville man prioritera ned frågan om medelklassens brist på hembiträden för att i stället fokusera på utvecklingen av en
social hemhjälp för kvinnor i särskilt pressade situationer. Det var också på
organisationen av denna sociala hemhjälp som Signe Höjer kom att koncentrera
sig till en början.40 Den sociala hemhjälpen sågs av utredningen som ett mer
brådskande problem och också som mer lätthanterligt än det ”arbetsmarknadsproblem av väldiga dimensioner” som dolde sig bakom bristen på hembiträden.
Den sågs också som en förutsättning för att kunna åstadkomma den ”hemlivets
renässans” som Erlander såg som ett villkor för framtidens familjebildning.41
Hela utredningen ställde sig bakom delegationens slutbetänkande om den
sociala hemhjälpen, som publicerades 1943 och ledde till ny lagstiftning följande år. Man konstaterade i betänkandet att den hemhjälpsverksamhet som redan
förekom på sina håll var ett nödvändigt komplement till socialvården. ”Samhället har obestridligen ett starkt intresse av att barnens omvårdnad och hemmens
skötsel icke äventyras vid tillfällen, då hushållens normala funktioner av en eller
annan anledning rubbats på ett mera allvarligt sätt”, skrev delegationen och
syftade då främst på situationer där husmodern blivit sjuk eller förhindrades att
arbeta på grund av barnsbörd, överansträngning eller liknande. Hemhjälpen
tänktes i dessa fall ha stor social betydelse, både humanitärt och samhällsekonomiskt.42 En annan tänkt funktion var att göra det möjligt för sämre bemedlade kvinnor att åka iväg på så kallad husmorssemester.
38

Höjer, Mellan två världskrig, s. 121–124. Detta något paradoxala engagemang var ovanligt, om än
inte helt unikt bland socialistiska husmödrar ur övre medelklassen. Jfr Katarina Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet: Närmiljö och kvinnors förändringsstrategier (Örebro: Örebro universitet,
2004), s. 56.
39 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1938, nr 40. Se även Stockholms stadsfullmäktige,
yttranden 1942, s. 104–105 (2 februari); yttranden 1943, s. 247–249 (19 april). ”Signes förslag till
soc. dep. ang. utredning om soc. hemhjälp.” Manuskript/utkast daterat Ålsten 13 november 1940
i SAHA, 2b vol. 1.
40 BU, vol A1:1, mötesprotokoll 8 okt 1941 och 18 juni 1942.
41 BU, vol A1:2, mötesprotokoll 21 dec 1942.
42 SOU 1943:15, s. 49–50. Betänkandet utarbetades i huvudsak av delegationen, men hela utredningen ställde sig bakom slutprodukten. Se även Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 115–116.
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Fattiga hem skulle prioriteras. I andra hand skulle även mer bemedlade familjer kunna få hjälp att lösa akuta problem, men då mot betalning.43 Signe
Höjer menade själv, vilket framgår av ett diskussionsprotokoll, att en utbyggnad
av hemhjälpsverksamheten också skulle kunna innebära att hemvårdarinnorna
på sikt skulle kunna hjälpa husmödrar redan på randen till överansträngning
och på så sätt verka förebyggande på sociala och hälsorelaterade problem.44
Med utgångspunkt i att hemhjälpsverksamheten var en social verksamhet
påpekades i betänkandet att hemvårdarinnorna utöver barnpassning, vanligt
hushållsarbete (som på landet även kunde inkludera djurskötsel och dylikt) och
lättare sjukomsorg även borde ta på sitt ansvar att fylla en uppfostrande funktion i de företrädesvis fattiga hem som de tog sig an. Och som ett av de övergripande målen för hennes fostran sattes folkhälsan: ”Hemvårdarinnan har vid
sitt arbete stora förutsättningar att utöva ett gott inflytande på den personliga
hygienen och levnadsvanorna i hemmen. Hon bör också utnyttja dessa förutsättningar efter sin förmåga och därigenom bidraga till samhällets strävande
efter bättre folkhälsa, barnavård och hemvård i allmänhet.”45 Att öka folkhälsan
i både individuell och kollektiv mening var alltså ett mål för hemhjälpsverksamheten.
Själva hushållet sattes också i centrum. Hemvårdarinnans uppgift var att
upprätthålla ”hushållets normala funktioner”, det vill säga skötseln av ett hem
där husmodern i vanliga fall tog hand om allt. På så sätt bidrog den sociala
hemhjälpen till att förstärka en könskomplementär arbetsfördelning, där mannen förvärvsarbetade och kvinnan tog hand om hem och barn. I texten finns
heller inga som helst resonemang kring möjligheten att mannen skulle kunna
hjälpa till och avlasta husmodern.46
Men förslaget innebar samtidigt – ur hemvårdarinnornas synvinkel – en professionalisering av kvinnligt arbete och ett försök att utöka möjligheterna för
kvinnor att försörja sig på självständigt arbete utanför det egna hemmet. Förslaget inriktades på behoven där och då, men delegationen förutsåg samtidigt en
tid där allt färre kvinnor kunde förväntas acceptera att arbeta med husliga uppgifter till liten eller ingen betalning. Den tryckte på att hemvårdarinnan är ett
kvalificerat yrke som kräver breda kunskaper och särskilda personliga egenskaper.47 Delegationen underströk att yrket krävde yrkesutbildning, och det just
eftersom få flickor i framtiden kunde tänkas ha en husmor som lärde dem nödvändiga färdigheter från grunden.48 Samtidigt räknade man med att det fanns ett
43

SOU 1943:15, s. 54. Jfr BU, vol A1:2, mötesprotokoll 21 dec 1942.
BU, vol A1:2, mötesprotokoll 21 dec 1942.
45 SOU 1943:15, s. 53. Delegationen föredrog titeln hemvårdarinna framför hemsyster eller hemsköterska, för att hindra förväxling med sjuksköterskor och diakonissor, se SOU 1943:15, s. 51.
46 Detta gäller även de diskussioner som bevarats i frågan, även om Olivia Nordgren påpekade att
barnen gott kan ”ta ett handtag” från 11–12 årsåldern och uppåt. BU, vol A1:2, mötesprotokoll
21 dec 1942.
47 SOU 1943:15, s. 50.
48 Under en övergångsperiod räknade man med att många hemvårdarinnor skulle behöva rekryteras bland kvinnor med stor praktisk erfarenhet av husligt arbete, vilka skulle erbjudas en komplet44
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element i hemvårdarinnans kompetens som inte kunde läras in, utan hängde
samman med personlig läggning.49
För att flickor skulle kunna tänka sig att välja ett påfrestande yrke som hemvårdarinna krävdes också enligt delegationen att de gavs löner som låg högre än
de för hembiträden och hushållerskor i privat tjänst, och även kunde konkurrera med populära arbeten på kontor och fabriker. Hemhjälpen förväntades bli
ett kvinnoyrke, men utredningen ville motverka att lönen därför sattes slentrianmässigt lågt.50 Lönerna rekommenderades sättas på samma nivå som distriktssköterskornas – förvisso ett annat kvinnoyrke, men ett kvalificerat sådant
som krävde betydligt längre utbildning än hemvårdarinnans.51 Det visar på utredningens förslag som ett offensivt försök att höja det husliga arbetets status.
Att hemvårdarinnorna inte själva antogs vara husmödrar visas av att de föreslogs få bostadsersättning för ett rum och kök eller kokvrå.52
Utredningen menade att idealet, åtminstone i större kommuner, borde vara
att heltidsanställa så många hemvårdarinnor att minimibehovet täcktes. För att
fylla behovet och öka elasticiteten i systemet föreslogs att kommunerna också
skulle försöka dra nytta av den potentiella reservarbetskraft som utgjordes av
erfarna husmödrar som kunde tänka sig att ta ett deltidsarbete. I betänkandet
underströks särskilt att ett ”mer eller mindre latent överskott av kvinnlig arbetskraft på landsbygden” skulle kunna samlas upp och göras synligt i den sociala
hemhjälpsverksamheten.53
Utredningen rekommenderade att hemhjälpen skulle organiseras kommunalt, med hjälp av bidrag från staten och landstingen. Denna modell skulle
garantera en smidig organisation och rimliga lönevillkor. Dessutom var tanken
att fler lämpliga kandidater skulle lockas till kåren om dess sociala status höjdes
genom anställning i samhällets tjänst.54
Hemhjälpsbetänkandet visar på ett paradoxalt drag i befolkningsutredningens, och särskilt kvinnodelegationens, arbete. Lika lite som utredningen i sin
helhet ägnade sig delegationen åt det slags tyskinfluerade retorik som ville förvisa kvinnorna tillbaka till hemmen. Kvinnligt förvärvsarbete sågs som en självklar rättighet, åtminstone så länge det inte fanns små barn att ta hand om. Delegationen arbetade också för att skapa nya möjligheter för kvinnor att förvärvsterings- och provkurs på två månader Men målet var en utbildning inkluderande minst 10 månaders teori och minst 5 månaders praktik. Se SOU 1943:15, s. 60–61. Utbildningen fick dock inte
bli för sjukvårdsinriktad, då den riskerade inkräkta på sjuksköterskornas arbetsområden. Hatje,
Befolkningsfrågan och välfärden, s. 75.
49 SOU 1943:15, s. 53.
50 SOU 1943:15, s. 50, 63.
51 SOU 1943:15, s. 64.
52 SOU 1943:15, s. 79. Som alternativ föreslogs hemvårdarinnorna kunna erbjudas en faktisk
bostad, men utredningen ville framhålla det önskvärda i att ”i görligaste mån avveckla det förut
vanliga systemet med naturaförmåner och i stället införa den moderna principen med hela avlöningen i kontant form”. SOU 1943:15, s. 77.
53 SOU 1943:15, s. 56–59, cit. s. 59.
54 Landstingen skulle även fylla en övervakande funktion, medan Socialstyrelsen föreslogs ta på
sig den statliga tillsynen. SOU 1943:15, s. 50, 66–72.
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arbeta. Signe Höjer underströk detta när hon försvarade utredningens ståndpunkter i en närliggande fråga, den husliga utbildningen, inför Stockholms
stadsfullmäktige:
Fröken Svensson är bekymrad över att vi på något sätt skulle vilja återvända
till det system, som praktiserats i vårt södra grannland under senare år och
som innebär att kvinnorna skulle bli återförvisade till köket. Men jag vill försäkra att det inte alls finns några sympatier inom befolkningsutredningen för
någonting sådant. Vad vi ha velat är att ge även den förvärvsarbetande kvinnan en möjlighet att klara sitt hushåll på bättre sätt med den korta tid, som
står henne till buds, än hon skulle ha, om hon inte fått någon utbildning.55

Men lika självklart som delegationen såg på kvinnors rätt till förvärvsarbete,
resonerade den kring hemmet som kvinnans huvudansvar, oavsett om hon
förvärvsarbetade eller ej. Kvinnodelegationen lyfte, enligt direktiven, fram frågor som angick kvinnor där och då, i en genusordning där kvinnor förväntades
slita hårt med hemarbete eller dubbelarbete. Den visade också – särskilt i jämförelse med befolkningskommissionen – en viss misstro mot kollektiva lösningar.56 Och mannens ansvar för hemmet, som åtminstone berörts av befolkningskommissionen, framstår närmast som en icke-fråga.57
Att få kvinnor vid denna tid reflekterade över mannens möjligheter att ta del
av hushållsarbetet framgick tydligt av den opinionsundersökning som gjordes
av Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor 1943, på förslag
av Signe Höjer. Intressant är dock att denna frånvaro av reflektion kommenterades emfatiskt av kvinnorna i KUM:s ledning när en sammanställning av undersökningen publicerades 1944.58 Intressant är också att Axel Höjer, när han i
ett föredrag strax efter kriget tog upp dubbelarbetet som ett hot mot kvinnors
55 Signe Höjer ville inte, till skillnad från vissa andra, göra den husliga utbildningen obligatorisk.
Hennes yttrande riktade sig emellertid åt andra hållet, mot Valborg Svensson, som helt avvisade
tanken på en mer allmän huslig utbildning för unga kvinnor. Svensson tyckte att både pojkar och
flickor skulle få en kortare utbildning i hemfrågor, för att sedan kunna dela på ”en hel del familjeuppgifter” och överlåta andra åt ”maskiner och specialutbildat folk”. Stockholms stadsfullmäktige, yttranden till stadsfullmäktiges protokoll 1945, s. 383–389, cit. Signe Höjer s. 386, Valborg
Svensson s. 384 (17 sept). Valborg Svensson satt i stadsfullmäktige för kommunisterna 1942–
1962, se Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 83.
56 Ett tydligt undantag var kollektiva tvätterier, som man var nästan odelat positivt inställd till, jfr
SOU 1947:46, s. 113–137.
57 Frågan om mannens möjligheter att delta mer aktivt i hushållsarbetet togs bara upp helt kort,
och utan hopp om förändring, i slutbetänkandet om hem- och familjefrågor. SOU 1947:46,
s. 169–170.
58 När fredens nya värld planeras, s. 19–20. Å andra sidan visade undersökningen att nära hälften av
de tillfrågade kvinnorna (43 %) ville minska skillnaden mellan pojkars och flickors uppfostran,
medan bara 24 % ville behålla den och inte mer än 2 % öka skillnaden. Majoriteten av kvinnorna
var också ”flitiga” förespråkare till att ge kvinnor ökat tillträde till mansdominerade yrken. När
fredens nya värld planeras, s. 30. Det bör dock observeras att resultatet, trots att över 4 000 kvinnor
svarat, inte kan ses som helt representativt för svenska kvinnor, bland annat eftersom högerkvinnorna aldrig skickade tillbaka sina svar och de svarande hade en jämförelsevis hög medelålder och
utbildningsnivå. När fredens nya värld planeras, s. 3–10.
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hälsa, lyfte fram mannens bristande ansvar för hushållsarbetet som problemets
kärna:
Med barnantalets sjunkande har de utslitna mödrarna i mycket barnrika familjer allt mera minskat i antal. Men samtidigt ökar de på grund av dubbelt
arbete i och utom hemmet utsläpade. Skall kvinnorna då alltid dra det tyngsta
lasset? Den kan inte vara rätt. Moderna män börjar nu förstå, att när båda
makarna har heltidsarbete utom hemmet skall inte hustrun ha hela jobbet
hemma utan högst halva. Mannen ska ha sin halva del och allt eftersom barnen växer upp får de ta sina delar.59

Uppenbarligen hade Axel Höjers syn på arbetande kvinnor radikaliserats markant under senare år. Redan vid befolkningsutredningens tillträde 1941 hade
han understrukit att en ”positiv befolkningspolitik” måste syfta till att göra det
lättare för kvinnor att kombinera familjebildning med yrkesarbete och politiskt
engagemang.60 Utifrån ett slags särartsfeministisk ståndpunkt argumenterade
han också under tidigt 1940-tal för att ”kvinnan måste få en med mannen likaberättigad plats i varje rådslag om individ, familj, samhälle och världsorganisation, och det både för den mänskliga likhetens och den kvinnliga olikhetens
skull.” Kvinnorna måste släppas in i regeringen, i diplomatin och i styrningen
av den i övrigt kvinnodominerade hälso- och sjukvården. Kvinnornas svaga
inflytande, och därmed även det problematiska världsläget, skylldes delvis på
”det manliga levernets högfärd” och på att kvinnorörelsens principer ännu
väntade på att omsättas i praxis, men minst lika mycket på att kvinnorna själva
inte ”i tid gjort sin plikt och bevakat de intressen, som äro deras i kraft av deras
bundenhet till barnen och genom deras godhet”.61 Samtidigt som han framhöll
det manliga och kvinnliga psykenas komplementaritet varnade han emellertid
för att överdriva olikheterna.62
Utanför delegationens gränser var Signe Höjer minst lika radikal och mer
ambivalent inför särartsargumentationen. På ett stormöte i Konserthuset inför
valet 1942 propagerade hon för att öka kvinnorepresentationen i Stockholms
stadshus till 50 procent. Även hon lade stort ansvar på kvinnorna själva, som
måste ta en aktiv roll och inte fungera som ”voteringsrobotar”, men också på
männen, som hade svårt att acceptera kvinnliga politiker som självständiga
individer med olika inställning i många frågor. Signe Höjer poängterade också
kvinnors rätt till möjligheter att kombinera moderskap och yrkesarbete, och till
karriär inom såväl arbetsliv som politik: ”Duktiga kvinnor skulle få avancera
över kontorsskrivaregraden och det är klart att vi skulle ha kvinnliga borgarråd,

59 Axel Höjer, ”Om jäktet i hushållsarbetet: Radioanförande den 20/8 1946”, manuskript i MGD,
F VII vol. 2.
60 Höjer, ”En läkares syn på befolkningsfrågorna”, s. 2254.
61 Axel Höjer, ”Kvinnans uppgifter i nutiden”, Yrkeskvinnan, vol. 11 (1943), nr 4, s. 3, 15–16, cit.
s. 3, 16.
62 Axel Höjer, ”Kvinnornas uppgift i vår tid”, manuskript, trol. kring 1943, i MGD, F VII vol. 2.
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åtminstone på vissa rotlar!”63 Detta slags synpunkter slog dock inte igenom lika
starkt i befolkningsutredningens kvinnodelegation.

Värdet av kvinnors arbete
I sitt slutbetänkande tog kvinnodelegationen – då utredningen för hem- och
familjefrågor – till sin huvuduppgift att synliggöra och öka det produktiva värdet av hemmafruarnas arbete. Den gjorde detta bland annat genom att propagera för den typ av studier av hushållsarbete och hushållsredskap som samtidigt
höll på att institutionaliseras genom Hemmens forskningsinstitut.64 Den gjorde
det också genom att peka på husmödrarnas roll för att styra familjernas konsumtion i mer rationell riktning. Upplysning, av mödrarna och via dem av
kommande generationer, lyftes här fram som nyckeln till både rationalitet och
frihet: ”På längre sikt måste kunskaperna innebära att individen får större överblick över kulturlivet i dess helhet, över möjligheten att välja och vraka bland
dess olika grenar, att sträcka ut sin aktivitet över olika livsområden.”65
Familjens centrala uppgifter fastslogs till ”att ge barnen en harmonisk uppväxtmiljö och främja ett lyckligt samliv mellan makarna.” En sund familjemiljö
skulle enligt utredningen vara a) hälsobefrämjande, b) ändamålsenlig, c) kvalitativt och estetiskt tillfredsställande och d) utvecklingsbefrämjande. Bostäderna
skulle inte minst vara hälsobefrämjande i psykisk mening, vilket ställde krav på
tillräckliga utrymmen för vila, utveckling av personliga intressen, bekväma möbler, förvaring och föräldrarnas sexuella samliv. Nära tillgång till uteplatser och
omgivande natur framhölls också.66
Äktenskapet framställdes som ett (oftast underförstått) kontrakt, där makarna kom överens om att använda sin arbetskraft för gemensamma ändamål.
Överenskommelsen kunde innefatta att båda makar förvärvsarbetade och skötte hemmet på fritiden eller med hjälp av anställda, att kvinnan arbetade delvis
inom, delvis utanför hemmet, eller, slutligen och vanligen, ”att mannen använder sin arbetskraft för att taga in kontanter till familjen, och hustrun använder
hela sin arbetskraft för hemarbetet”.67

63

Signe Höjer, ”För ökad kvinnorepresentation” [Konserthuset 21/4 1942], föredragsmanus i
SAHA, 2b vol. 2.
64 Hem- och familjedelegationens sekreterare Brita Åkerman var den mest drivande kraften bakom Hemmens forskningsinstitut, se Britta Lövgren, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete,
Sverige 1930–40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut (Stockholm: Almqvist & Wiksell
International, 1993). Själva initiativet till starten av ett forskningsinstitut togs av en expertgrupp
knuten till delegationen, SOU 1947:46, s. 239.
65 SOU 1947:46, cit. s. 25. Se även kap 10, ”Undervisning, upplysning och propaganda”, där
konsulentverksamhet för en lång rad av livets områden framhölls som ett centralt upplysningsmedel.
66 SOU 1947:46, s. 25–26, cit. s. 25.
67 SOU 1947:46, s. 32.
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Kvinnors svårigheter att etablera sig i arbetslivet förklarades delvis med omgivningens fördomar, delvis med enligt utredningen svårfrånkomliga, biologiskt
och kulturellt grundade, skillnader i mäns och kvinnors livsvillkor:
Särdragen i den kvinnliga ungdomens yrkesförhållanden bottna emellertid
inte blott i en konventionellt betingad uppfattning om skillnaden mellan män
och kvinnor utan även i reella olikheter dem emellan. Det förhållandet att
kvinnorna i sina framtidsplaner inrymma tanken på äktenskap och moderskap och i stor utsträckning planera att i samband härmed övergå från yrkesarbete till hemarbete för det helt naturligt att deras yrkesval blir mera
kortsiktigt än männens, liksom att deras ambition att förbereda avancemang
inom yrket blir mindre.68

Ett avgörande problem var kvinnornas egen attityd och hur den formades av
omgivningen: ”Det förhållandet att en mängd företeelser inom vårt samhälle,
press, reklam, film etc. oavlåtligt äro inriktade på att framställa de unga kvinnorna som könsvarelser och icke som självständiga individer bidraga också till
att minska deras intresse för att skaffa sig en fast fot inom yrkeslivet.” Utredarna menade att det var önskvärt att öka unga kvinnors ambitioner och självkänsla, men hyste dåligt hopp om möjligheterna att göra detta inom överskådlig
framtid.69
Betänkandets fokus privilegierade en (uttalat och underförstått heterosexuell)
kärnfamiljsnorm, där mannen agerade brödvinnare och frun skötte om hem
och barn. Även om andra familje- och försörjningsformer varken uteslöts eller
förkastades, togs den manliga familjeförsörjarmodellen för given som normal
och värd att uppmuntra.70 Samtidigt problematiserades den beroendeställning
som drabbade kvinnorna i denna försörjningsmodell. Utredningen framhöll
vikten av att kvinnor fick insyn och medbestämmande i familjens ekonomiska
angelägenheter samt en ordentligt tilltagen hushållskassa. Man ville också säkra
hemmafruars ekonomiska trygghet genom exempelvis barnbidrag, änkepension,
skattereformer och ekonomisk rådgivning, samtidigt som man dömde ut konservativa förslag om statlig husmoderslön som orimliga av flera skäl.71 Den
framhöll också vikten av att uppmuntra kvinnor till deltidsarbete, studier eller
engagemang inom sociala och politiska rörelser, inte minst för att skaffa dem en
fastare och mer stimulerande social bas. Vid sidan av husmoderssemestern
föreslog utredningen också att husmödrarna skulle få en ledig dag i veckan, då
småbarnen kunde lämnas in på institution och ”husfader, skolbarn och äldre
68

SOU 1947:46, s. 153.
Utredningen påpekade också att utbildningsväsendet var alltför format efter en manlig livscykel, och tryckte på ökade möjligheter för äldre (25–30 år) och medelålders kvinnor att skaffa sig
högre utbildning. SOU 1947:46, s. 153–154.
70 Se särskilt SOU 1947:46, s. 170–171. Barnfamiljer där båda föräldrarna arbetade framställdes
som problemtyngda, med utsläpade mödrar och bråkiga, splittrade barn, ibid., s. 167–168. Samtidigt ville man dock underlätta för de kvinnor som valde att fortsätta med eller återgå till yrkesarbete, ibid., s. 172.
71 SOU 1947:46, s. 32–48.
69
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barn” fick klara sig själva.72 Utredningen utgick ifrån att det var ”naturligt att
kvinnornas moderskap skall inverka på deras förhållanden i arbetslivet”, och
framhöll att kvinnornas speciella livsrytm måste studeras noggrannare, så att
arbetslivets förhållanden kunde anpassas efter den i stället för tvärtom.73
Däremot såg den det som både orealistiskt och samhällsekonomiskt negativt
att förmå männen att ägna tid åt hushållsarbete, även om man menade att det i
de undantagsfall där ”en familj kommit överens om att båda makarna skola ha
förvärvsarbete och man inte har råd att anlita någon hemhjälp”, måste ”betraktas som rättvist att makarna dela det husliga arbetet”.74
Detta sätt att framställa kärnfamiljen innebar i viss mån ett ifrågasättande av
gamla normer. Men utredningens bild av hemmafruarna provocerade främst åt
vänster. Som Brita Åkerman beskrev saken uppfattade Tage Erlander hennes
förstudier som reaktionära, vilket ledde till att hon fick publicera dem i ett helt
annat sammanhang. Att Erlander när han avslutade arbetet med befolkningsutredningen såg till att kvinnodelegationen omvandlades till en separat utredning
ska också ha varit en markering av att endast kvinnorna stod bakom slutbetänkandet om hem och familjeliv.75
Åkerman berättade också om hur betänkandet, trots stor och positiv uppmärksamhet i pressen, ignorerades i kanslihuset och aldrig ens skickades ut på
remiss. Utredningens förslag om att tillsätta en särskild minister med ansvar för
”vissa specialuppgifter inom familjepolitiken” lämnades också obeaktat av den
nye statsministern Tage Erlander.76
Enligt Brita Åkerman bottnade Erlanders reaktion i ett missförstånd. Utredningen var inte alls ute efter att nedvärdera de förvärvsarbetande kvinnorna.
Vad de ville var att utvärdera den faktiskt existerande och ännu dominerande
hemhushållningen och dess ekonomiska och sociala betydelse. Betänkandets
fokus och utformning kunde enligt Brita Åkerman i mycket förklaras av att hon
själv tagit starkt intryck av Elin Wägners Väckarklocka.77
Inspirationen från Wägner märks i sättet att tala om hemmens förändrade
funktioner och vikten av att kvinnorna själva får vara med och utforma sina
arbetsvillkor och arbetsredskap. Ett inflytande från Wägner kan också skönjas i
72

SOU 1947:46, s. 155–165, cit. s. 163.
Ibid., s. 152.
74 Ibid., s. 169–170, cit. s. 170.
75 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 120–121. Även Signe Höjer påpekade, dock utan att gå in på
detaljer, att betänkandet var det enda som bara kvinnodelegationen skrev under. Höjer, Mitt i livet,
s. 115. En text om familjens andliga, kulturskapande och sammanhållande funktioner, signerad
”B.Å” och daterad den 11 november 1942, finns bevarad bland delegationens efterlämnade
utkast till slutbetänkande men uteslöts helt ur det slutliga betänkandet. Se ”Kap. II. Det nuvarande läget och önskemål för framtiden” i BU, vol F3, dossier 2. Denna text är förmodligen densamma som ratades av Erlander. Den publicerades i stället lätt omarbetad i antologin Inför framtidens demokrati, red. Torgny T. Segerstedt (Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1944).
76 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 124–127. Jfr SOU 1947:46, s. 290–292. Ett antal övervägande
positiva pressklipp om betänkandet finns bevarade i SAHA 5a, vol. 6.
77 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 121–122. Om Brita Åkermans förhållande till Elin Wägner, se
även Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 93–110 och Lövgren, Hemarbete som politik, s. 131–145.
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att utredningen delvis gick emot befolkningsutredningens konsumtionsexpanderande principer. Åtminstone på kortare sikt antog man att kvinnor skulle sy
kläder hemma snarare än köpa konfektion, och man räknade också med matlagning, hemkonservering, finbakning, trädgårdsodling och vård av barn, gamla
och sjuka som uppgifter som av kvalitetsskäl borde skötas inom hemmen, dock
helst mer effektivt än dittills.78
Inställningen till kollektiva lösningar var högst ambivalent. Byggandet av
gemensamma tvättinrättningar var den kollektiva lösning som kvinnodelegationen var mest odelat positiv till. Så även Signe Höjer, som dock samtidigt ville
rikta uppmärksamhet mot att konkurrensen efter kriget också skulle erbjuda nya
möjligheter i form av ”billiga amerikanska elektriska tvättmaskiner i köken”.79
Men utredningen gick aldrig lika långt som Wägner i sina samhällsomstörtande ambitioner. Det handlade om medbestämmande och anpassning inom
ramarna för den framväxande välfärdsstaten – inte om att spränga dessa ramar.
Brevväxling mellan Signe Höjer och Elin Wägner vid denna tid visar också att
den mer pragmatiskt inriktade Höjer ställt sig skeptisk till flera av resonemangen i Väckarklocka. Wägner såg det som sorgligt, men inte märkligt, att deras
skilda erfarenheter med tiden lett dem åt olika håll:
Ty din verksamhet och din erfarenhet är så annorlunda än min, du har framgång i ditt arbete, du känner att den värld vi lever i skänker dig tillfälle att
göra nytta och det ger en tacksam inställning till den. Vi är på olika stadier av
vägen och jag vill inte önska dig att hinna dit jag hunnit. Det är inte roligt att
känna sig ur kontakt med sin samtid, och framför allt med den kvinnovärld
man ägnat sitt intresse ett helt arbetsliv.80

Signe Höjers inflytande på hemdelegationens slutbetänkande är lättast att spåra
i de delar som rörde hälsovård. Kvinnors hälsa och hushållsarbetets särskilda
yrkessjukdomar och olycksfallsrisker togs upp i ett särskilt kapitel, där allmänna
hälsokontroller och hälsorådgivning framhölls som viktiga för alla kvinnor, inte
bara blivande mödrar. Klimakterieåldern framhölls här som särskilt problematisk, ur individuell snarare än samhällelig synvinkel. Utredningen konstaterade
också att olika svaghets- och sjukdomstillstånd ofta i onödan förvärrades hos
husmödrar som underlät att själva uppmärksamma eller söka vård för dem:
78 SOU 1947:46, s. 49–100. Den sociala hemhjälpen och andra former av anställd hemarbetskraft
fick också stort utrymme i utredningen. SOU 1947:46, s. 173–228. Jfr t.ex. med Wägners uttalande om att kvinnorna inte längre kommer att ”utan prövning eller kritik ta emot vilka verktyg som
helt eller vilka varor som helst, därför att de bjuds dem. Det kan förefalla betydelselöst, men man
kan börja med att utdöma en sopborste och sluta med att befria sig från en hel civilisationsform.”
Svensk kvinnoopinion, s. 44–45.
79 Tvättfrågan utreddes av en särskild delegation, ledd av arkitekt Nils Halla, men togs även upp i
hem- och familjeutredningens slutbetänkande och av Signe i både befolkningsutredningen och
Stockholms stadsfullmäktige. SOU 1947:46, s. 119–120; BU, vol A1:4, mötesprotokoll 4 maj
1945; Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 55–56 (2 februari). Citatet hämtat från BU,
vol A1:4, mötesprotokoll 4 maj 1945. Det skulle dock dröja innan tvättmaskiner gick att köpa till
överkomligt pris för privatpersoner, Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet, s. 78.
80 Brev från Elin Wägner till Signe Höjer 1 dec 1942, SAHA, 3a vol. 9.
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”Symptombilden blir då ofta den av en uttröttningsneuros (neurastheni).” Frekvensen av uttröttningsneuroser illustrerades med hjälp av statistik från Tranås
kuranstalt, där Signe Höjer själv hade vistats under hösten 1944, för utredning
av diffusa hjärtbesvär som bedömdes vara grundade i psykisk överansträngning.
Resonemangen kring överansträngning känns också igen från de texter i hemhjälpsbetänkandet som Signe låg bakom.81 Även vikten av att förebygga olycksfall i hemmet var en sak som särskilt engagerade Signe Höjer.82
Vilken roll Signe Höjer spelade i utformningen av betänkandet är annars
svårt att avgöra. Utredningens efterlämnade material är magert och inga protokoll finns bevarade. Rimligast är att se betänkandet som en samarbetsprodukt,
över vars utformning den heltidsanställda sekreteraren Brita Åkerman haft
störst inflytande.83 Det var Åkerman som skrev själva texten, och även Signe
Höjer var noga med att framhålla Åkerman som den som tagit initiativet till
betänkandet.84
Av Tage Erlanders dagböcker framgår att Signe Höjer, ”som vill ha snabba
resultat” hade stora problem med att Brita Åkerman tog för lång tid på sig i sitt
skrivande.85 Åkerman å sin sida mindes i sina memoarer att Signe som ordförande ibland hade svårt att försvara hem- och familjeutredningens principiella
ställningstaganden inför externa kritiker.86
Jag antar att de motsättningar som skiner igenom här kan hänga ihop med
att betänkandets ensidiga fokus på hemmafruarna inte låg helt i linje med Signe
Höjers samtida intressen. Även om hon såg husmödrarnas problem som angelägna var hon vid denna tid också, utanför ramarna för delegationen och utredningen för hem- och familjefrågor, starkt engagerad i frågor kring stöd åt förvärvsarbetande kvinnor.

Hjälp åt arbetande mödrar
På vilka sätt ville då Signe Höjer underlätta tillvaron för yrkesarbetande mödrar? Tydligt är att det som engagerade henne allra mest var de ensamstående
mödrarnas situtation.
I Stockholms stadsfullmäktige lade hon 1942 fram en motion om särskilda
bostäder för ensamma mödrar och deras barn. Hon pekade här på att det fanns
särskilda hem för ammande spädbarnsmödrar, men rådde en skriande brist på
bostadshus där ogifta, änkor och frånskilda kvinnor kunde lämna in sina barn
81 SOU 1947:46, s. 138–149, cit. s. 145; brev från Signe till Axel Höjer, 20 okt, 1 och 13 nov 1945,
SAHA, 3b vol. 4.
82 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1951, nr 40.
83 Se ”P.M. rörande Befolkningsutredningens och kvinnodelegationens fortsatta arbete”, undertecknat B.Å. 26 november 1942, i BU, vol F3, dossier 3a; Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 118–
121, 153–154; Erlander, Tage Erlander: 1940–1949, s. 186.
84 Höjer, ”Befolkningsproblemen”, s. 28.
85 Erlander, Tage Erlander: 1940–1949, s. 46, 90, cit. 46. I sina egna memoarer skrev Signe Höjer
emellertid att Brita Åkerman var ”kunnigare än de flesta av oss andra.” Höjer, Mitt i livet, s. 115.
86 Åkerman, 88 år på 1900-talet, s. 127.
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för omvårdnad medan de själva arbetade. Barnkrubborna måste också, påpekade Signe, ha öppet på obekväma tider eftersom många ensamstående mödrar
arbetade i restaurangbranschen. Signe Höjer framhöll att bristen på sådana
bostäder omöjliggjorde för många kvinnor att behålla sina barn.87
I en annan motion samma år förde hon också fram barnpassning och bostadshus för självförsörjande mödrar som viktiga medel i kampen mot illegala
aborter. Behovet av barnkrubbor var särskilt akut i och med kristidens starka
efterfrågan på kvinnlig arbetskraft, men Signe underströk att det fanns ett konstant behov som dessutom skulle växa i takt med att ”kraven på lekskolor i
social-pedagogiskt syfte åt förskolålderns barn” ökade.88 Hon fortsatte sedan att
propagera för bostadshus för ensamma mödrar och utbyggd barnomsorg under
åren som gick.89 Inom barnavårdsnämnden fick hon också arbeta mer konkret
med utbyggnaden av den förebyggande barnavården, där den så kallade halvöppna barnavården var inkluderad. I en intervju 1946 konstaterade hon att hon
särskilt uppskattade att få vara med och bygga upp och inreda barnstugor i
barnrika stadsdelar. Barnstugorna fungerade, sade hon, som ”små kulturcentra
för sina kvarter”, med daghem, lekskolor, eftermiddagshem, klubblokaler för
skolbarn och för ungdom och lokaler för föräldracirklar, och föreståndarinnan
fungerade ofta som något av en ”klockarmor”. Signe Höjer gav här uttryck för
samma slags idéer om lokala centra för all slags hälsovård och socialvård som
tidigare uttryckts i Axel Höjers beskrivningar av franska barnavårdsbyråer och
senare i beskrivningarna av Peckham-projektet.90
Stockholms stad blev den kommun i Sverige som satsade i särklass mest på
utveckling av barnomsorgen under 1940-talet. Vid 1950-talets början satsade
staden tre gånger mer pengar på sin egen barnomsorg än vad staten var beredd
att satsa nationellt.91 Var tredje barnstugeplats i Sverige fanns i just Stockholm.
Signe Höjer, som 1952 var angelägen att i fullmäktige uttrycka sin ”glädje över
den utveckling och den gestaltning, som barnstugeväsendet har fått här i Stockholm”, antog att utbyggnaden kunnat ske främst av arbetsmarknadsskäl.92
Frågan om daghem och lekskolor behandlades också av befolkningsutredningen. Trots att frågan väckts av arbetsmarknadspolitiska skäl tryckte befolkningsutredningen liksom tidigare befolkningskommissionen främst på daghemmens och lekskolornas pedagogiska och sociala fördelar. Man var noga
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Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1942, nr 2. Signe Höjer fick också samtliga andra
kvinnliga ledamöter, 21 stycken, att skriva under motionen.
88 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1942, nr 68.
89 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 55–56 (2 feb); motioner 1944, nr 8; yttranden
1944, s. 57–58 (29 jan); protokoll jämte yttranden 1951, s. 424 (18 jun 1951); protokoll jämte
yttranden 1952, s. 69–70 (28 jan).
90 Mauritz Västberg, ”Jubilerande Signe Höjer anser barnavård roligast”, Morgon-Tidningen, 23 jun
1946.
91 Hatje, Från treklang till triangeldrama, s. 198. Andra kommuner var obenägna att satsa pengar på
daghem innan staten var beredd att bidra till kostnaderna, se Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet, s. 138.
92 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1952, s. 69–70 (28 januari).
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med att daghemmen inte fick ses som en ersättning för mödrarna och varnade
för en alltför stor utbyggnad av heldagsvården, ”enär denna vårdform trots allt
är en nödfallsutväg att lösa de svårigheter, som mödrarnas förvärvsarbete medför för vissa familjer”.93
Även i hem- och familjebetänkandet beskrevs barnomsorg på heltid som en
nödlösning. Man pekade på psykologiska risker med en kollektiviserad småbarnsvård och trodde inte heller att det skulle leda till någon besparing av arbetskraft totalt sett, även om man var positivt inställd till deltidsinstitutioner
som kunde ”berika barnens miljö och minska mödrarnas bundenhet”.94 Parallellt med arbetet i kvinnodelegationen uttalade sig dock Signe Höjer, som representant för Socialdemokraternas kvinnoförbund, utan negativa anmärkningar
om vikten av att bygga olika typer av barnomsorgsinstitutioner, såväl av pedagogiska skäl som för att möjliggöra kvinnors förvärvsarbete.95
1944 kallades Signe Höjer till befolkningsutredningens delegation för den
halvöppna barnavården.96 I spåren av denna tillkallades 1946 en ny, fristående
kommitté för den halvöppna barnavården. Som sakkunniga kallades bland
andra Signe Höjer och Alva Myrdal, och Göran Tegner blev sekreterare.97 Här
framtonade en helt ny syn på barnomsorgen. Kommittén utgick från näringslivets behov av arbetskraft och kvinnors önskan att förvärvsarbeta. Hösten 1948
föreslog den en snabb utbyggnad av daghemmen och en propagandakampanj
för att få ut småbarnsmödrar på arbetsmarknaden. Men förslaget väckte starka
protester från skilda håll och avstyrktes av riksdagen.98
Inom kommittén gick, som Ann-Katrin Hatje påpekat, en skiljelinje mellan
dem som företrädde barnpedagogernas professionella intressen och dem som
likt Signe Höjer framför allt såg barnomsorgen ur social synvinkel.99 Liksom i
stadsfullmäktige kopplade Signe Höjer här ihop barnomsorgen med abortfrågan
och ensamstående mödrars särskilda villkor. För de ensamma mödrarnas skull
menade hon att man måste kunna erbjuda nattöppna daghem eller till och med
veckodaghem, där barnen vistades hela veckor medan mödrarna arbetade långa
pass inom industri, eller hotell- och restaurangbranschen. Hon intog här en
93 Citatet hämtat från ”P.M. angående ytterligare utbyggnad av den halvöppna barnavården” till
diskussion 9 nov 1944, i BU, vol A1:3. 1943 släpptes ett betänkande, som dock bara ledde till ett
mycket blygsamt statsbidrag till drift av nyinrättade institutioner. SOU 1943:9, Utredning och förslag
angående statsbidrag till daghem och lekskolor m. m. avgivna av 1941 års befolkningsutredning; Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden, s. 77–79.
94 SOU 1947:46, s. 96.
95 Höjer, ”Familjefrämjande reformer”, s. 4.
96 Mötesprotokoll 16 dec 1944 och anhållan från Bengt Elmgren, ordförande i delegationen för
den halvöppna barnavården, att få kalla Signe Höjer och Gertrud Olsson som ledamöter, 29 nov
1944, båda i BU, vol A1:3. Höjer hade deltagit i delegationens överlägganden även tidigare, se löst
blad undertecknat av Bengt Elmgren 20 dec 1943 i BU, vol A1:2.
97 SOU 1951:15, Daghem och förskolor: Betänkande om barnstugor och barntillsyn, avgivet av 1946 års
kommitté för den halvöppna barnavården, s. 5.
98 Hatje, Från treklang till triangeldrama, s. 194, 233–234.
99 Sammanträdesprotokoll 21 okt 1946, HBV, vol. 1; jfr Hatje, Från treklang till triangeldrama,
s. 235–236.
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betydligt radikalare hållning än Alva Myrdal, som i stället för att erbjuda lösningar för nattarbetande kvinnor ville förbjuda nattskiftsarbete för kvinnor.
Myrdal var också skeptisk mot parklekar och barnparkeringar, som enligt henne
visade på en ökad tendens att vilja ”lämna bort” sina barn, medan Signe Höjer
tvärtom ville ge statsbidrag till parklekar med utbildade leksystrar.100 Signe Höjer
var också positivt inställd till fosterdaghem (familjedaghem) som alternativ till
daghem, även om hon samtidigt underströk att ”det viktigaste är, att göra
hemmen perfekta och lära föräldrarna uppfostra sina barn”. Resten av kommittén var till en början skeptisk till fosterdaghem, men gick senare med på statsbidrag åt sådan verksamhet, efter inlägg från Signe Höjer och Alva Myrdal.101
1951 publicerade kommittén sitt slutbetänkande. De arbetsmarknadspolitiska motiven hade här tonats ned: daghemmen skulle öka kvinnors valfrihet, inte
tvinga dem ut i förvärvsarbete. Det var inte fråga om att ”taga barnen från
mödrarna till några kollektiva anstalter av modell 1984”.102 Och fastän båda
föräldrarnas roller berördes i de allmänna resonemangen, förblev fäderna osynliga i statistik och konkreta reformförslag.103 Slutbetänkandet har ändå i efterhand betecknats som ett av få riktigt visionära statliga betänkanden under 1950talet, och det var också så Signe Höjer såg tillbaka på det.104 Kommittén tog
definitivt avstånd från synen på daghem som en nödlösning och valde att låta
samlingsbegreppet ”barnstugor” ersätta det äldre ”anstalter för halvöppen barnavård. Daghem och ”förskolor” (ett uttryck som skulle ersätta de ”ofta kritiserade” termerna barnträdgård, lekskola eller kindergarten) lyftes fram som de
viktigaste barnstugeformerna.105
Samhället, skrev man, höll på att ”ömsa skinn” och de nya, urbana livsformerna måste nu anpassas efter människors behov. En del av detta var ”kvinnornas stigande yrkesmedvetande, deras krav på att som ekonomiskt och socialt
jämställda få deltaga i samhällsarbetet – inte av lust att lämna hemmen och
barnen utan för att samhället, såsom någon har sagt, behöver deras arbetskraft,
familjen deras lön och de själva känslan av gemenskap i ansvar och kärlek.” I
detta läge, menade utredningen, var det samhällets plikt att bistå mödrarna med
barnen i den grad de behövde hjälp. Minst lika viktigt var att planera för barnens bästa.106 Småbarnsinstitutionerna skulle här fylla viktiga sociala, pedagogiska och demokratiskt fostrande uppgifter:
Det bör inte blott vara kvinnornas alltmer ökande deltagande i förvärvsarbetet och arbetslivets krav, som gör en utbyggnad av dessa institutioner till en
samhällsuppgift, utan också och framför allt insikten om att våra barns fost-
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Sammanträdesprotokoll 3 okt 1946, HBV, vol. 1.
Sammanträdesprotokoll 2 okt 1946, 1 apr 1947, HBV, vol. 1.
102 SOU 1951:15, s. 7–8.
103 Lundqvist, Familjen i den svenska modellen, s. 178.
104 Lundqvist, Familjen i den svenska modellen, s. 210; Höjer, Mitt i livet, s. 115.
105 SOU 1951:15, s. 14–20, 419. Jfr Hatje, Från treklang till triangeldrama, s. 195, 244.
106 SOU 1951:15, s. 7–8.
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ran och uppväxtmiljö samt deras utveckling till socialt och psykologiskt välanpassade och harmoniska ungdomar är en hela folkets angelägenhet.107

Signe Höjer hade varit drivande i frågan om daghemmens hälsokontrollerande
funktioner. Redan vid ett av kommitténs första möten föreslog hon – i likhet
med utredningen om den öppna läkarvården ett par år senare – att ett särskilt
hälsokort skulle följa barnen ända från mödra- och barnavården, genom förskoleinstitutionerna och upp genom skolan.108 I slutbetänkandet kom ett särskilt
kapitel att ägnas åt ”Barnstugornas hälsokontroll”. Kommittén ville här bemöta
medicinska och hygieniska argument mot kollektiv barnuppfostran. Riskerna
för infektionsspridning hade överdrivits, hävdade man. Och de risker som
fanns gick att förebygga genom att daghemmen gjordes små, lättstädade och
trivsamt hemlika, med god ventilation och närhet till naturen. Barnen skulle
också ges vitaminrik, sockerfattig kost och möjlighet till både motion och vila.
Dessutom var det viktigt att vistelsetiden och barngruppernas storlek begränsades, och att det fanns tillräckligt med personal. Problemet med lindrigt sjuka
barn kunde lösas genom att mödrarna fick ökade möjligheter att stanna hemma
från arbetet, eller genom att utbilda en ny kår av särskilda sköterskor som kunde gå mellan hemmen och vårda sjuka barn (däremot ville man inte alls rekommendera särskilda ”snuvdaghem”).
Man ville också framhålla barnstugornas positiva roll i effektiviseringen av
den förebyggande hälsovården. I enlighet med 1945 års barnavårdslag, och efter
samråd med Medicinalstyrelsen, hade Socialstyrelsen anvisat daghemmen att
rutinmässigt läkarundersöka varje barn när det började på daghem och därefter
minst två gånger om året. Läkaren skulle också regelbundet kontrollera hälsotillståndet hos daghemmets personal, som i sin tur hade ansvaret för den dagliga
kontrollen av barnens livsföring och spårning av smittkällor.109
Betänkandet fick ett blandat mottagande. Stödet för en utbyggd barnomsorg
var stort från arbetsmarknadens parter och de yrkesarbetande kvinnornas organisationer. Men betänkandet kom vid fel tidpunkt för regeringen och den nye
socialministern Gunnar Sträng, som prioriterade inflationsbekämpning framför
utbyggnad av barnomsorgen. Dess enda resultat på kort sikt blev en mycket
måttlig höjning av statsbidraget.110

Ett begränsande uppdrag
Barnomsorgsfrågan visar hur Signe Höjers manöverutrymme kunde skifta
betänkligt mellan olika sammanhang. Vilken betydelse, frågar jag mig med utgångspunkt i detta, hade egentligen kvinnodelegationens begränsade uppdrag
för dess arbete inom 1941 års befolkningsutredning?
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Tydligt är att kvinnodelegationens mandat begränsade det område den förväntades yttra sig inom. Men dess handlingsutrymme begränsades också på andra
sätt. Tvärtemot vad Signe Höjer erinrade sig i sina memoarer, och i strid med
Axel Höjers önskemål vid tillsättandet av utredningen, deltog kvinnodelegationen bara i vissa av befolkningsutredningens sammanträden. Den utestängdes i
synnerhet från de tidiga sammanträden där riktlinjerna för olika specialdelegationer drogs upp och experter tillsattes, men också från en hel del principdiskussioner. Detta gav dess medlemmar begränsade möjligheter att påverka utredningen av flera av de frågor Signe mindes som mest engagerande: bland
annat de som rörde aborter, förlossningsvård, barnomsorg, barnbidrag och
andra metoder för utjämning av kostnaderna för barnuppfostran, skolmåltider,
kollektiv tvätt och bosättningslån.
Delegationen för hem- och familjefrågor utestängdes också från de inledande diskussionerna kring flera andra frågor av tydligt kvinno- eller familjepolitisk
karaktär. Dessa diskussioner utmynnade bland annat i undersökningar av ”samhällets familjevärnande och barnavårdande verksamhet”, som exempelvis ekonomisk hjälp i samband med barnafödande, i socialmedicinska kartläggningar
av sjuka barn samt i undersökningar av yrkesarbetande kvinnors sociala förhållanden och av sociala och psykologiska faktorer bakom de låga fruktsamhetstalen. Kvinnodelegationen hade också begränsad insyn i frågorna kring förebyggande barna- och mödravård.
Därmed inte sagt att delegationen utestängdes från alla möten som berörde
dessa frågor. I utredningens slutskede var det mer regel än undantag att kvinnodelegationen deltog i sammanträdena.111
Av protokollen framgår att Axel Höjer var en flitigt inbjuden gäst vid befolkningsutredningens sammanträden, särskilt under det första året. Han deltog
ofta vid diskussioner om förlossningsvård, förebyggande mödra- och barnavård
eller aborter. Men han kunde också exempelvis bjudas in för att inleda en principdiskussion kring utformningen av ett permanent organ för handläggning av
befolkningsfrågor eller för att delta i diskussioner om familjebeskattning, barnbidrag, bostadsbidrag, livsmedelsrabatter, barnomsorg eller sommarvistelse för
barn.112 I januari 1942 skickades Axel Höjer dessutom som särskilt tillsatt expert
till Finland tillsammans med Curt Gyllenswärd för att under knappt två veckors
tid studera ”den förebyggande mödra- och barnavården samt barnsjukvården
under krigstid”, och ett par månader senare utsågs han till expert i en särskild
delegation för utredning av dödföddhet och tidigdödlighet.113
Att Axel Höjer särskilt i utredningens inledande skede spelade en viktig roll,
om än inofficiell, kan illustreras av att han var den enda utomstående person
som medverkade när de sakkunniga i juli 1942 samlades på Tage Erlanders
sommarställe i Laxvik i Halland för att hålla en fyra dagar lång principdiskus111

Jfr BU, vol A1:1–6.
Se diverse sammanträdesprotokoll i BU, vol A1:1 samt några i BU, vol A1:2.
113 BU, vol A1:1, mötesprotokoll 22 dec 1941, 27 jan 1942 och 31 mars 1942.
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sion kring utredningens fortsatta arbete och kommande förslag. Bara ordföranden Signe Höjer och sekreteraren Brita Åkerman deltog från kvinnodelegationens sida.
Extra uppseendeväckande är att Erlander under de två dagar som föregick
sammanträdet hade bjudit in de äkta paren Alf Johansson och Brita Åkerman
och Signe och Axel Höjer till ett slags inofficiella förmöten som också de kretsat kring ”den principiella uppläggningen av utredningens förslag”. Dessa förberedande diskussioner protokollfördes inte, men hade sannolikt betydelse för
hur den följande diskussionen lades upp och därmed också på befolkningsutredningens fortsatta arbete.114

Utanför kvinnodelegationens domäner
Kvinnodelegationens begränsade uppdrag och sämre tillgång till såväl formella
som informella beslutsmiljöer förhindrade den att ta ett helhetsgrepp på befolkningspolitiken eller ens de hem- och familjerelaterade frågorna. Exemplet
Signe Höjer visar dock att dess medlemmar kunde få inflytande också i andra
frågor inom 1941 års befolkningsutredning. Detta gällde särskilt den senare
fasen av utredningens arbete, då kvinnodelegationens medlemmar i stor utsträckning deltog i utredningens sammanträden, där de bland annat hade möjlighet att kommentera utkast till olika betänkanden.
Ann-Katrin Hatje lyfter fram Signe Höjer som den av befolkningsutredningens medlemmar som tidigast och tydligast gick in för den kontantlinje som
skulle vinna i fråga om barnbidragen. Till skillnad från Erlander, som ville prioritera bostadsbidrag och andra reformer med inriktning på de fattigaste, förespråkade hon ett snart införande av allmänna kontanta barnbidrag. Samtidigt
gick hon emot Wahlunds förslag om en progressivt verkande skattedifferentiering som skulle utjämna skillnaderna mellan barnlösa och barnrika, men inte
skillnaderna mellan inkomstgrupperna.115 Visserligen skulle barnbidragssystemet
också främst jämna ut skillnaderna mellan människor med olika många barn,
men Signe försvarade det likväl med emfas, för att det var billigt att administrera och, framför allt, för att det enligt henne innebar ännu ett steg bort från den
förhatliga fattigvården. Hon framhöll här sig själv som på samma gång lekman
och expert på enkla människors sätt att tänka:
Kan inte finnas annat än att man skulle gå på ett barnbidragssystem. […] De
psykologiska synpunkterna måste beaktas. Alla människor anse, att skatten är
av ondo. Den är aldrig liten nog. Om folk får i handen ett bidrag, så blir det
en väsentligt annan stämning. Tror att de psykologiska synpunkterna måste
beaktas. För en lekman som har kännedom om de breda lagren, så kan jag
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inte förstå annat än att lika bidrag skulle bli det bästa. Då slapp man kanske
administrationskostnader.116

Barnbidragen var en del av den större frågan om fördelning och utjämning av
kostnaderna för barn, där utredningen i huvudsak kom att präglas av den socialdemokratiska visionen om ett konsumtionsexpanderande befolkningsprogram.
Befolkningsutredningens reformer lanserades gärna som krisåtgärder, men
motiven var ofta mer långsiktiga. Livsmedelsrabatter, skolmåltider och fria
sommarresor med barn var exempel på beredskapsåtgärder som sedan kunde
göras till delar av en mer långsiktig social- och befolkningspolitik.117 Skolmåltidsfrågan var den enda där Signe Höjer kunde dra sig till minnes några svårare
kontroverser. Själv förespråkade hon fria måltider för alla barn oavsett betalningsförmåga.118 Här, liksom i fallet med barnbidragen, yttrade sig Signes gamla
motstånd mot klassisk välgörenhet i ett starkt stöd för en generell välfärdspolitik och avståndtagande från system där olika grupper ställdes mot varandra.
Förlossningsvården var en annan fråga där Signe lade sig i när hon väl fick
tillfälle.119 Det gällde också abortfrågan, där hon samtidigt var engagerad på
kommunal nivå. Befolkningsutredningen hade fått i uppdrag att utreda motiven
bakom de många illegala aborterna och se över samhällets hjälpåtgärder för
abortsökande kvinnor. Utgångspunkten var att illegala aborter var farliga och
måste bekämpas. Pronatalistiska och moraliska motiv fanns också i bakgrunden.120 Signe Höjer fanns inte med bland de experter som utredde abortfrågan,
men passade på att yttra sig på flera gemensamma möten. Hon varnade här
bland annat för att göra den förespråkade sexualundervisningen alltför moralistisk: ”Vi få kanske inskränka oss till att sätta upp vissa normer, som utredningen ur hälsosynpunkt anser böra iakttagas ifråga om ungdomens sexualliv.” Hon
föreslog också att folkbildningsorganisationerna skulle få en större andel av
anslagen för sexualupplysning än dittills, i syfte att även nå de unga männen.
Kvinnorna antogs bli nådda av det planerade nätverket av abortkuratorer.121
Abortbetänkandet publicerades 1944, och riksdagen ställde sig bakom utredningens förslag om medel till preventivmedelsrådgivning och sexualupplysning,
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förbud att avskeda kvinnor för att de gifte sig eller blev med barn, gratis graviditetstest och särskilda kuratorer för kvinnor som råkat bli gravida mot sin vilja.
1946 reviderades också abortlagen. En social–medicinsk indikation infördes, så
att kvinnor kunde få abort om deras ”kroppsliga eller själsliga krafter” kunde
riskeras av att få barn, och lagen mildrades också på så sätt att kvinnor som
gjort illegal abort kunde slippa straff vid förmildrande omständigheter.122 Signe
Höjer talade om betänkandet som ”den första verkligt vägande utredning och
den första verkliga analys av motivkomplexen i abortfrågan som framlagt i åtminstone västra Europa.” Hon såg också den social–medicinska indikationen
som ett steg på vägen mot en renodlat social indikation, men menade att en rad
sociala åtgärder, som bostadshus för mödrar, måste implementeras innan den
sociala indikationen infördes, för att förhindra att aborter gjordes av fel skäl.123

Hälsobringande semesterlösningar
Via hemhjälpen kom Signe Höjer in på en annan av de hälsorelaterade frågor
som länge engagerat henne, nämligen den om semestermöjligheter för husmödrar. Under Skånetiden hade hon varit drivande i insamlingen till och inredningen av landsändans första semesterhem för arbetarkvinnor.124 På statlig nivå
utreddes frågan om husmoderssemester i första hand av fritidsutredningen.
Men den hamnade också på befolkningsutredningens bord eftersom semestervikarier, lämpligen förmedlade av den sociala hemhjälpen, betraktades som ett
villkor för att möjligheterna till husmoderssemester faktiskt skulle kunna utnyttjas.125
Inom befolkningsutredningen kom Signe också att tangera husmoderssemestern i andra sammanhang av tydligt hälsopolitisk karaktär. I krigets inledningsskede hade regeringen, på Axel Höjers förslag, beviljat en hel del pengar
för att ge stadsbarn möjlighet att tillbringa sommaren 1940 på landet. Syftet var
tvåfaldigt. Det handlade dels om att stärka barnens allmänna hälsotillstånd, mot
bakgrund av att krissituationen ”utan tvivel inneburo ett hot mot folkhälsan”,
dels att få möjlighet att testa de internatförläggningar för evakuering av mer än
100 000 skolbarn som redan hade ställts i ordning av utrymningskommissionen.
Om kriget bröt ut tillkom den fördelen att en stor del av städernas barn redan
skulle vara evakuerade. Förutom de allmänt hälsobringande effekterna av en
lantvistelse, var tanken att skollovskolonierna skulle fylla en hälsoövervakande
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funktion. Barn med släkt eller vänner på landet skulle i stället kunna få pengar
till fria resor.
Utrymningskommissionen, där Signe Höjer satt med, tog hand om organisationen.126 1942, efter ett par års försöksverksamhet, tog Signe också upp frågan i
befolkningsutredningen, där hon propagerade för vikten av en utökad verksamhet och utsågs att specialutreda frågan. Både kristiden och den stränga vinter som gått talade nu ”kraftigt för att så många barn som möjligt få tillfälle att
under sommaren på landsbygden tillgodogöra sig det hälsobefordrande inflytandet av ett rikligare kosthåll, sol, luft, vatten och frihet till rörelse i omväxlande terräng”, skrev Signe tillsammans med sina medarbetare i en promemoria.
Hälsoaspekterna hamnade nu helt i förgrunden, även om det i förbifarten påpekades att de ”evakueringssynpunkter, som år 1940 spelade en avgörande roll
för statsmakternas åtgärder till befordrande av stadsbarnens sommarvistelse på
landet” inte heller i nuvarande situation saknade betydelse.127
Förslagets huvudmotivering var att Sveriges korta somrar så långt som möjligt måste utnyttjas för att främja barnens hälsa. Krisläget hade visat på ”frågans
vikt”. Men den utbyggnad som nu föreslogs skulle vara av permanent natur.
Målet var att alla barn från förskole- till folkskoleålder skulle få vistas på landet i
6–8 veckor varje år, antingen på sommarkolonier eller i enskilda hem. Även
landsbygdsbarn skulle få möjlighet att vistas i en annan lantlig miljö om de var
klena eller särskilt socialt utsatta. Signe Höjers specialdelegation konstaterade
att koloniverksamheten var den mest kostnadskrävande verksamhetsformen,
”men den är också genom sin möjlighet att bereda barnen vård av kvalificerad
personal under läkaruppsikt överlägsen övriga verksamhetsformer framförallt
när det gäller klena barn. Koloniernas klientel utväljes också så gott som undantagslöst efter medicinska och sociala grunder på sådant sätt att de mest behövande omhändertagas.” Kolonierna borde därför prioriteras för statligt stöd.
Resor till släkt och vänner skulle också bekostas av staten för behövande, liksom resor till familjer som anmält sig för att ta emot feriebarn. Man var dock
skeptisk till möjligheten att ge ekonomiskt bidrag till privata feriehem, eftersom
man misstänkte att detta skulle bädda för exploatering.128
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De fria sommarvistelserna för stadsbarn har karakteriserats som ”Befolkningsutredningens mest betydande initiativ i kristidsfrågorna”. De är också ett
exempel på kristidsåtgärder som sedan kom att permanentas – för sommarkoloniernas del ända in i nästa sekel.129 Som ett förslag från Medicinalstyrelsen,
utvecklat inom befolkningsutredningen med Signe Höjer i en ledande och Axel
Höjer i en konsulterande roll, är det också ett av de tydligaste exemplen på mer
direkt samarbete mellan makarna Höjer under denna period.130
Stadsbarnens semestervistelser kom i praktiken att fungera som ett slags förtäckt husmorssemester. Många mödrar utnyttjade möjligheten att följa med sina
barn som vårdare. Signe Höjers delegation framhöll detta som en fördel:
De fria vårdarbiljetterna utgöra en förutsättning för att de fria resorna för
barnen skola kunna utnyttjas effektivt även när det gäller mindre barn. Vid
sidan härav lämna de också en viss möjlighet för hårt ansträngda mödrar att
åtminstone en kortare tid komma ut på landet. Den härigenom vunna rekreationen för modern kommer säkerligen även barnen till godo. För att denna
senare verkan skall kunna uppnås, bör rätten att erhålla vårdarbiljett i allmänhet tillkomma modern.131

Undersökningar visade emellertid att många husmödrar önskade sig semester
på egen hand, utan ansvar för vare sig man eller barn. De diskussioner som
kom att föras mellan fritidsutredningen och befolkningsutredningen i frågan
om husmoderssemester är intressanta eftersom de speglar tidens diskurs kring
fritiden och dess användning, och även dess roll för folkhälsan. Man diskuterade hur länge husmödrarna kunde vara borta, hur långt de skulle få åka och i
vilken grad de skulle styras att åka till särskilda semesterhem. En fråga handlade
om vilka kvinnor som skulle ges bidrag till semester. Det handlade här om inkomstgränser och antal barn, men också om huruvida småbarnsmödrar skulle
prioriteras eller om någon övre åldersgräns skulle sättas av samhällsekonomiska
och andra skäl. De försöksprojekt som dragits igång visade att det främst var
medelålders kvinnor som tog chansen att åka iväg på semester, samtidigt som
man antog att det egentligen oftast var yngre mödrar som var i störst behov av
ledighet.
Heta diskussioner fördes också kring om de semesterhem som planerades
skulle inriktas på ren avkoppling eller om de också skulle ha folkbildande funk129
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tioner. Stor enighet rådde om att eventuell utbildningsverksamhet inte fick upplevas som ett tvång, men flera höll också med om att de flesta husmödrar inte
var ”så uttröttade att de bara vill lata sig” och att särskilt de yngre hade intressen som de ville odla.132
Signe Höjer hörde till dem som menade att semesterhemmen skulle erbjuda
viss undervisning i form av föreläsningar och studiecirklar. Hennes förslag var
att ordna olika kurser på olika semesterhem och sedan ge husmödrarna möjlighet att välja semesterhem utifrån sina personliga intressen.133
Befolkningspolitiska synpunkter – i pronatalistisk eller eugenisk mening –
hamnade i dessa diskussioner nästan helt i skymundan för frågor om husmödrarnas hälsa och välbefinnande. Mest i förbifarten, i en diskussionsförberedande
promemoria, påpekades att ”bevarandet och befordrandet” av husmödrarnas
hälsa och arbetskraft var en ”hälsovårdsfråga av befolkningspolitisk innebörd”.134 Säkert underförstods hälsan också i någon mening som en förutsättning för trötta mödrars lust att föda barn, men detta framhölls aldrig som ett
vägande skäl, vare sig i diskussionerna eller i det betänkande om ”åtgärder för
beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn” som befolkningsutredningen släppte 1945. Tvärtom antogs att semesterhemmen även i fortsättningen
främst skulle frekventeras av utarbetade kvinnor som passerat barnafödande
ålder. ”Denna form av semester framstår därigenom främst som en form av
hälsovård”, konstaterade utredningen i en sammanfattning av diskussionerna.135
Intressant är att husmödrarna i betydligt högre utsträckning än barnen diskuterades som individer, och att detta också avspeglades i synen på hälsobringande faktorer. Medan man genomgående underströk vikten av att barnen fick
vistas på det a priori hälsobringande landet, öppnade man i diskussionen om
husmödrarna upp för att husmödrar från landet skulle vilja tillbringa semestern
i en storstad.136 Diskussionerna kring avkoppling kontra kursverksamhet speglar
en liknande syn på själva omväxlingen som ett villkor för hälsa, där ett för långsamt och enformigt liv framhölls som lika onyttigt som ett alltför stressfyllt. I
Stockholms stadsfullmäktige några år senare framhöll Signe Höjer att både ”de
husmoderssemesterhem, som kvinnoföreningarna sedan länge drivit med framgång, och Resos anläggningar äro led i den individualisering, som vi gärna vill få
till stånd när det gäller semestrarna”. Husmödrarna, underströk Signe, är individer precis som andra företrädare för andra yrkesgrupper:
Även om de behöva ett visst understöd för att kunna komma på semester,
låta de inte kollektivisera sig inom en viss typ av semesteranstalter, om jag får
132
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133 BU, vol A1:2, referat av sammanträde 1 jun 1944.
134 BU, vol A1:2,”Promemoria angående husmödrarnas semesterproblem”, bilaga till möte 26 jan.
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26 januari 1944”, s. 1, BU, vol A1:2. Se även SOU 1945:55.
136 BU, vol A1:2, referat av sammanträde 1 juni 1944.
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kalla dem så, utan de vilja gärna ha precis samma möjligheter som andra
människor att få välja litet mellan olika sätt att tillbringa semestern.137

Talet om husmödrarna som en yrkesgrupp bland andra speglar det faktum att
husmoderssemestern också, och inte minst, bör ses som ett led i de samtida
kvinnoorganisationernas försök att professionalisera hemarbetet. Signe Höjer
var också tydlig i detta avseende genom att föreslå att åldersgränsen för husmoderssemester skulle sättas vid 65 år, ”den åldersgräns, där vanliga löntagare icke
längre få semester”. Hon motsatte sig också ett förslag om att även husföreståndarinnor skulle få åka på husmoderssemester, med motiveringen att de
flesta av dessa redan hade lagstadgad semester.
Professionaliseringssträvandena ledde samtidigt till en viss skepsis mot att
särbehandla husmödrarna. Helst ville Signe Höjer att statsunderstödet till semesterbyar och liknande skulle bli så stort att alla slags människor kunde utnyttja dem, inte bara husmödrar.138 Detta kan jämföras med befolkningsutredningens samlade slutomdöme att familjesemestern måste betraktas som den ”naturligaste formen för vila och rekreation”, med särskild husmoderssemester som
en möjlighet för särskilt behövande.139

Med trivseln i fokus
Genom att ta tag i kristidsfrågor, som krävde en snar lösning, och frågor som
sedan länge drivits från kvinnorörelsernas håll, lyckades befolkningsutredningen
få snabbt genomslag för många av sina reformförslag. Åtgärderna kunde sedan
modifieras till mer långsiktiga program. På så sätt fick befolkningsutredningen
ett stort inflytande över efterkrigstidens svenska välfärdspolitik.140 Genom sitt
socialpolitiska arbete, som mer riktade in sig på individernas välbefinnande än
på folkets tillväxt eller kumulativa kvalitet, hjälpte utredningen till att omdefiniera den samtida innebörden av befolkningspolitik.
Samhällsekonomiska motiv var förvisso viktiga. De åtgärder som föreslogs
hade i hög grad en biopolitisk karaktär och tänktes ha en konsumtionsexpanderande verkan. Men Tage Erlanders främsta ledord för utredningen, trivsel,
illustrerar den väg man tänkte skulle leda dit. Erlander sade sig i första hand
sträva efter att skapa ett trivsamt samhälle, med trivsamma hem och trivsamma
tätorter.141 Trivsel blev även ett centralt begrepp inom den sociologiska vetenskap som institutionaliserades i Sverige efter kriget. Det användes på 1940-talet
i en mer omfattande och djupgående betydelse än i dag, men främst i diskussioner kring den moderna människans sociala anpassning – i arbetslivet såväl
137
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139 SOU 1945:55, s. 11–14, cit. s. 11.
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som på fritiden och hemma i bostaden – och ställdes mot begrepp som missanpassning och vantrivsel.142 Befolkningsutredningen och i synnerhet kvinnodelegationen lyfte ofta in hälsoaspekter i sina analyser. Men fokus låg på människors individuella hälsa i både fysisk och psykisk bemärkelse. En förstärkning
av befolkningen, kvantitativt och kvalitativt, tänktes sedan följa av detta, men
lyftes påfallande sällan fram som ett mål i texterna.
Generella välfärdssystem prioriterades också före disciplinerande åtgärder,
vilket också märktes på att befolkningspolitikens uppfostrande syften tonades
ned. En av huvuduppgifterna för 1941 års befolkningsutredning var, som tidigare nämnts, att undersöka om staten kunde inrätta en befolkningspolitisk centralmyndighet och påbörja en intensifierad folkupplysning i befolkningsfrågan.
Axel Höjer hade i samband med befolkningsutredningens tillträde framhållit
just förberedelserna för ”en grundläggande upplysningsverksamhet i befolkningsfrågan” som utredningens viktigaste uppgift.143 Men Gustav Möller och
Tage Erlander hade en annan agenda. Utredningen lyckades också – i linje med
Möllers önskan – att i stort sett förhala frågan om statligt stödd propagandaverksamhet tills den rann ut i sanden. En av de få i äldre mening befolkningspolitiska upplysningsverksamheter som fick statligt stöd var den som från och
med 1943 kopplades till de statliga bosättningslånen.144 Å andra sidan kan förstås själva fokuseringen på familjen som mottagare av socialpolitiska insatser ses
som uttryck för en mer indirekt pronatalistisk agenda.145
För Signe Höjers del betydde hennes roll som ordförande i hem- och familjedelegationen att hon framför allt fokuserade på just de frågeställningar som
definierats in under ”hem och familj”. Som jag visat verkade detta i viss mån
begränsande, även om kvinnodelegationens medlemmar också hade viss möjlighet att påverka i frågor av vidare social- eller befolkningspolitisk karaktär,
särskilt i utredningens senare skede. Hem- och familjedelegationen valde att
tolka sina direktiv relativt bokstavligt och koncentrerade sig på att utreda kvinnors situation där och då. De prioriterade därför att förbättra arbetsförhållandena för den stora majoritet som var husmödrar. Det här var ett område där det
fanns mycket att göra, och många av delegationens förslag präglades av ett
nytänkande, med rationalitet och trivsel som ledord i reformeringen av hemarbetet. Genom sin inriktning på just hemmafruarna kom delegationen emellertid
att befästa en etablerad könsmaktordning, även om de i princip var positivt
inställda till kvinnors förvärvsarbete och lade stor vikt vid att underlätta kvinnors integration i professionella och andra större samhälleliga sammanhang.
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S-kvinnorna och familjepolitiken
Ett vägande bidrag från kvinnodelegationen var att den – genom att tala om
”sina” frågor som familjepolitiska – hjälpte till att ringa in familjepolitiken som
ett särskilt politiskt område. För att markera det familjepolitiska områdets vikt
propagerade den i sitt slutbetänkande för tillsättandet av en särskild – och helst
kvinnlig – minister för samordning av familjepolitiken. Detta förslag negligerades emellertid tillsammans med resten av betänkandet sedan Erlander tillträtt
som statsminister.146
Samma år som kvinnodelegationen släppt sitt slutbetänkande rekryterades
ändå en kvinna till regeringen. Nationalekonomen Karin Kock utsågs först till
konsultativt statsråd, och verkade sedan som folkhushållningsminister 1948–49.
Hon fick dock inget särskilt ansvar för familjepolitiken, vilket förmodligen också var i linje med hennes egna önskemål. Karin Kock var engagerad feminist,
men tillhörde en del av kvinnorörelsen som på ett tydligare sätt än befolkningsutredningens kvinnodelegation drev frågor om kvinnors yrkesmässiga och politiska självständighet. Hon verkade bland annat för kvinnors rätt till lönearbete
och karriär på samma villkor som män, för könsneutral yrkesvägledning, för
gifta kvinnors rätt att behålla sitt familjenamn och mot sambeskattningen. Kock
hade samarbetat med bland andra Brita Åkerman i konsumentfrågor, men hade
vid flera tillfällen gått mycket hårt åt Hanna Rydh, kvinnodelegationens mest
konservativa medlem. Hon hade också vänt sig mycket aktivt mot Elin Wägner
och vad hon uppfattade som dennas sätt att idealisera hemarbetet.147 Först i och
med Ulla Lindström, som satt i regeringen 1954–1966, tillsattes ett statsråd med
familjepolitik som ett av sina ansvarsområden.148
Parallellt med arbetet i befolkningsutredningen verkade Signe Höjer också
inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen för att etablera familjepolitiken
som ett specifikt politiskt område. Det visar hur Signe Höjer som rörelseanknuten kvinnoexpert kunde agera på två fronter samtidigt: inom det statliga kommittéväsendet och inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen.
I en ofta citerad artikel om framväxten av en socialdemokratisk familjepolitik
i Sverige skriver Ann-Sofie Ohlander att första gången ordet familjepolitik användes i sin moderna mening var 1948. Innan dess hade två andra termer använts i tal om motsvarande frågor: moderskapspolitik och befolkningspolitik.
När begreppet familjepolitik under 1950-talet började användas mer allmänt i
publika och politiska sammanhang var det enligt Ohlander dels för att distansera sig från den nazityska befolkningspolitiken, dels för att markera att båda
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föräldrarna, inte bara modern, var ansvariga för omhändertagandet av barn och
familj.149
Ulla Lindström berättar i sina memoarer att hon vid sitt tillträde som statsråd
var noga med att stryka ”sentimentala” formuleringar om hem och familjefrågor, och att hon ryggade från att se konsumentfrågor som särskilt ”kvinnliga”.
Så långt stämmer Ohlanders tes. Men de frågor Lindström tog på sig från socialdepartementets sida var i stort sett desamma som utredningen för hem- och
familjefrågor i sitt slutbetänkande definierat som familjepolitiska.150 Och faktum
är att ordet ”familjepolitiken” användes redan i socialdemokratiska kvinnoförbundets valmanifest 1944, antaget vid förbundskongressen samma år, och i en
programskrift utgiven inför valet. Artiklarna i programskriften byggde på föredrag som Signe Höjer och de andra författarna hållit på förbundskongressen.
Höjer skrev den inledande artikeln, om just de ”familjefrämjande reformer”
som sorterades in under familjepolitiken.151 Föredraget och artikeln handlade
om familjepolitik i ungefär den betydelse som senare kom att etableras. Men
även om Höjer i flera ordvändningar talade om föräldrar snarare än mödrar
och, i artikeln, tryckte på barnets behov av en far såväl som av en mor, var det
knappast så att hon särskilt markerade eller gick närmre in på mannens roll i
familjen.152 Detta motsäger tesen om att begreppet familjepolitik lanserades för
att markera makarnas delade ansvar för hemmets skötsel. Påfallande är också
hur Signe Höjer i sin genomgång av familjepolitikens ansvarsområde var noggrann med att inkludera en rad hälsorelaterade frågor.153
I artikeln framhöll hon att staten under de senaste åtta åren vidtagit en rad
åtgärder för ”barnens, mödrarnas och familjernas bästa.” Hon menade att
många svenska familjer så sent som på 1920-talet varit tvungna att ta till barn149
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begränsning för att hålla sig över svältgränsen, och att detta var en legitim inställning i en nödvärnssituation. Dock såg hon det som olyckligt att den ”gick
ut över föräldrarnas allra största glädjekälla, glädjen att ha barn, och flera barn.”
Saker hade emellertid börjat hända, menade hon: efter socialdemokratins maktövertagande hade en rad sociala reformer minskat behovet av fattigvård och
privat välgörenhet, även om mycket återstod ”innan barnfamiljerna får sin
självklara rätt”. Denna inledning satte tonen för resten av artikeln. Kanske hör
det ihop med att programskriften främst vände sig till en publik av kvinnor ur
arbetarklassen, men det är ändå påfallande hur Signe Höjer här uteslutande
skrev om rättigheter och välbefinnande, medan frågor om produktivitet och
samhällsnytta fullständigt utelämnades.
I artikeln listade Höjer en rad familjepolitiska frågor som enligt henne borde
drivas av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. I flera fall handlade det om
frågor som förbundet drivit innan de kom upp på den allmänna politiska dagordningen, men som enligt Signe Höjer nu måste drivas vidare. För det första
krävde hon upplysning i sexualfrågor och om föräldraskap, inte minst för att
förhindra aborter. För det andra ville hon bygga ut mödravården, särskilt på
landsbygden. Liksom långt tidigare underströk hon vikten av att ge blivande
mödrar undervisning i barnavård, vilket, skrev hon, redan införts på vissa mödravårdscentraler i exempelvis Stockholm. I linje med befolkningsutredningen
propagerade hon för en förbättring av förlossningsvården i alla delar av landet,
med möjligheter till smärtlindring eller narkos för alla kvinnor. Vidare propagerade hon i linje med hennes och Axels gamla krav för en förstärkning av barnavårdscentralerna, så att småbarn kunde övervakas ända till dess att skolhälsovården kunde ta över. Moderskapshjälp och mödrahjälp borde också reformeras, menade Höjer, och vände sig här främst mot den hårda behovsprövningen:
”En rådgivning behöver den unga modern, men är det inte lite förnedrande att
hon ska behöva så strängt förmyndarskap när det gäller att använda dessa
stackars slantar på bästa sätt för sig och barnet?” Hon ville också koppla bort
tandvård och mödrahjälp från mödrahjälpsanslaget, så att det kunde ges i kontant form. Vidare tog Signe upp den sociala hemhjälpen, med liknande argument som i befolkningsutredningen.154 Husmorsemester lyftes fram som ett
”lika gammalt som behjärtansvärt önskemål” inom den socialdemokratiska
kvinnorörelsen, liksom frågan om barnomsorg.155
Signe Höjer önskade vidare, liksom i befolkningsutredningen, en utökad koloniverksamhet för alla barn – även barn under skolålder och klena barn från
landsbygden. Under ”Skolornas hygieniska och socialpedagogiska verksamhet.”
lyfte hon fram behovet av skolläkare, skolluncher, beklädnadshjälp och livsmedelsrabatter. Hon framhöll också att en folktandvård snarast borde omsättas i
praktiken, så att även medellösa och mindre bemedlade kunde få tandvård, och
propagerade för en utbyggnad av sjukvården, i första hand så att varje länslasa154
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rett skulle få en barnavdelning. Hon pekade även på behovet av barnpsykiatriker, för ”rådgivning i uppfostringsfrågor” och organisation av mentalhygien på
länsnivå, samt på behovet av fler sjukhuskuratorer, tjänsteläkare och distriktssköterskor: ”Som ett gemensamt krav för sjukvården ställer vi att denna organiseras på ett sådant sätt att ingen människa av ekonomiska skäl hindras att söka
den allmänläkare eller den specialist, som han behöver.”156
Signe Höjer tog också upp vården av folksjukdomar som reumatism, tuberkulos, alkoholism och könssjukdomar. Hon framhöll att kvinnorna hade särskilda intressen av att dessa sjukdomar bekämpades, eftersom det var de som
drabbades hårdast av deras följder. Hon lyfte också fram alkoholism och könssjukdomar som just kvinnofrågor genom att tilldela kvinnorna ett särskilt förebyggande ansvar:
Det vilar ett stort ansvar på oss kvinnor att se till att ungdomen särskilt under
de år den är knuten till familjen får sin inställning till alkoholen klar – en inriktning till nykterhet.
Kampen mot könssjukdomarna har nämnts i annat sammanhang. Dess
följder, inte bara för hälsan, utan i form av ofruktsamma äktenskap har inte
nog uppmärksammats. Även här gäller för oss att få ungdomen ansvarskännande och ge dem sunda nöjen.157

I denna skrift, som vände sig till kvinnliga, potentiellt socialdemokratiska väljare, använde Signe Höjer knappast några befolkningspolitiska argument. I stället
inriktade hon sig på de enskilda familjemedlemmarnas välmående. En övervägande del av det hon definierade som familjepolitik kretsade kring fysiskt, psykiskt och socialt hälsovårdande åtgärder: mödravård, förlossningsvård, abortprevention, barnhälsovård, skolhälsovård, barnpsykiatrisk rådgivning och förebyggande av folksjukdomar. Även hemhjälpsverksamheten och husmodersemestrarna, skolluncherna och livsmedelsrabatterna hade tydligt hälsovårdande
syften. De sidor av dessa åtgärder hon lyfte fram i artikeln var dock de som
berörde de enskilda familjernas väl och ve. Folkhälsans samhällsekonomiska
betydelse lämnades åt sidan. Genom att vare sig tala om kvalitativa eller kvantitativa befolkningspolitiska mål gjorde alltså Höjer här en tydligare markering
mot befolkningspolitik i befolkningskommissionens mening än vad befolkningsutredningen i sin helhet gjorde.
Att Signe Höjer fick tala och skriva om familjepolitik inför valet 1944 hängde sannolikt ihop med hennes roll inom befolkningsutredningen. Också Brita
Åkerman skrev i programskriften om något som engagerade henne inom och
utanför utredningen – bostädernas utformning – medan Alva Myrdal skrev om
skolan, Olivia Nordgren om socialförsäkringen, Disa Västberg om kvinnorna
och arbetsmarknaden, Eva Wigforss om landsbygdens problem och Sonja
Branting-Westerståhl om kvinnliga socialisters internationella intressen. Sam156
157
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mantaget ger skriften en helhetsbild av socialdemokratiska kvinnoförbundets
politiska program vid denna tidpunkt. Att döma av placeringen av Signe Höjers
artikel placerades familjepolitiken i första rummet i detta program.158
Några år efter det att befolkningsutredningen avslutat sitt arbete, 1951, fyllde
statsminister Erlander 50 år. Signe Höjer skrev en artikel om ”Socialdemokratin
i Sverige och den familjefrämjande politiken” i en bok tillägnad födelsedagsbarnet. I artikeln beskrev hon hur den socialdemokratiska kvinnorörelsen genomgående kämpat i motvind för att de ”familjesociala” eller ”befolkningssociala”
frågorna (begreppen användes här som synonymer) skulle uppmärksammas av
partiet, men att 1930- och 40-talens befolknings- och socialvårdsutredningar
äntligen hade förankrat frågorna och tagit ett nytt slags helhetsgrepp om dem,
med människors trygghet i fokus:
Samhället ska anpassas efter familjernas och barnens behov i stället för tvärtom. Fattigdomen skall avskaffas – inte genom att avskaffa barnen utan genom hjälp till barnfamiljerna. Glädjen att ha barn bör tillkomma alla. Statens
bidrag till gamla och barn skall till väsentlig del ges lika till alla utan att rannsaka hjärtan, taxeringsuppgifter och klädbestånd. Den trygghet, som familjerna saknat sedan industrialiseringens genombrott, vill samhället ge dem åter.159

Samma vår skrev Signe Höjer en artikel om ”Befolkningsproblemen” i socialdemokratiska kvinnoförbundets festskrift till Disa Västberg, som fyllde 60.
Ordet ”befolkningspolitik”, som enligt Ann-Sofie Ohlander solkats av nazisternas eugeniska politik, användes faktiskt här, vid sidan av termer som befolkningsfråga och befolkningsproblem. Men Signe Höjer talade om en ”familjestödjande befolkningspolitik”, som inte säkert varit avgörande för den gynnsamma nativitetsutvecklingen, men som tveklöst ”betytt en revolution” för
arbetarkvinnorna.160 Texten avslutades med några ord inför framtiden:
Under de senaste 20 åren har upplysnings- och utredningsarbetet burit frukt
och arbetarkvinnornas liv i stor utsträckning förändrats genom reformer i
samband med befolkningsfrågan. Men det är egentligen bara en början, som
är gjord. Knappast något av de problem som nämnts kan sägas ha fått en
slutgiltig lösning. Befolkningsfrågan har ett så oupplösligt samband med
kvinnornas hela tillvaro, liv och arbete att den alltid kommer att stå högt på
listan över angelägna ärenden i kvinnornas samhälleliga verksamhet i klubbar,
partier och beslutande församlingar.161
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förbundets stadgar. Protokoll SSKF kongress 1944, s. 42.
159 Signe Höjer, ”Socialdemokratin i Sverige och de familjefrämjande reformerna”, i Människan och
samhället: En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen 13 juni 1951 (Stockholm: Tiden, 1951), s. 107–117,
cit. s. 116.
160 Höjer, ”Befolkningsproblemen”, s. 20–29, cit. s. 28, 29.
161 Höjer, ”Befolkningsproblemen”, s. 29.
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Sedan frågan om befolkningstillväxten hade tappat i betydelse på svensk mark
började befolkningsproblematiken i vissa kretsar att i stället betraktas ur en
global synvinkel. Frågan om hotande befolkningsbrist i länder som Sverige
avlöstes av frågan om en överbefolkad värld. Men befolkningsfrågan var ett
känsligt ämne i internationella sammanhang, åtminstone när den började kretsa
kring barnbegränsning snarare än kring propaganda för ökat barnafödande. Jag
återkommer till detta i del 3.
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2:6
En moder bland stadens fäder

I detta kapitel kommer jag att rikta blicken mot Signe Höjers verksamhet som
lokalpolitiker. Med några års uppehåll satt Höjer från 1938 till 1952 med som
ledamot av Stockholms stadsfullmäktige. Under den senare perioden, 1950–
1952, var hon dessutom medlem av stadskollegiet. Hon satt även med i barnavårdsnämnden och en rad andra nämnder och kommittéer.1 Eftersom Stockholms stadsfullmäktige bevarat alla motioner, protokoll och yttranden i tryckt
form är det här relativt lätt att följa henne i spåren.
Det kommunala sammanhanget medförde sina egna hinder och begränsningar för Signe Höjer. Samtidigt erbjöd kommunpolitiken ett tydligt ramverk
för politisk handling. Som kommunpolitiker befann sig Höjer i en annan, mer
direkt beslutande politisk roll än i befolkningsutredningen eller kvinnoförbundet. Hon hade inte heller en lika uttalad förpliktelse att yttra sig som just kvinnoexpert som hon hade i sin roll som ordförande för hem- och familjedelegationen. Mot bakgrund av detta blir det särskilt intressant att undersöka vilka
frågor – social- och hälsopolitiska men också andra – som Signe Höjer faktiskt
kom att driva i kommunpolitiken.

Stockholms stad som politisk arena
Det är svårt att generalisera kring svensk kommunpolitik före den kommunsammanslagningsreform som genomfördes 1952. I början av 1940-talet fanns
2 505 kommuner i Sverige, uppdelade på städer, köpingar och landskommuner,
och de minsta landskommunerna hade nedåt 70 invånare. Enligt idéhistorikern
Ulla Ekström von Essen kan man dock tala om tiden 1939–1952 (det vill säga
nästan exakt den period Signe Höjer satt i Stockholms stadsfullmäktige) som
den ”formativa fasen för efterkrigstidens socialdemokratiska kommunideologi”.
I den kommunideologiska retoriken kom vissa kommuner, företrädesvis städer,
att fungera som ett slags mönsterkommuner efter vars exempel andra kommuner kunde modellera sina sociala inrättningar. Utvecklingen av mönsterkom1

Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 75–76.
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muner kan ses som ett samspel mellan statliga initiativ och lokal självstyrelse.
Samtidigt som den socialdemokratiska kommunideologin förordade en stark
bindning till staten förväntades kommunerna ta det praktiska ansvaret för allt
fler offentliga uppgifter.2
Som landets största stad kunde Stockholm inta en specialplats som mönsterkommun. Samtidigt kunde Signe Höjer och flera andra ledamöter fungera som
direkta förbindelselänkar mellan staden och statsapparaten. I jämförelse med
staten var Stockholms stad en mindre enhet med kortare beslutsvägar, som gav
möjlighet att pröva ut aktuella idéer innan beslut hunnit fattas på statlig nivå.
Stockholm kunde således fungera som mönster för såväl andra kommun som
staten eller samhället i vidare bemärkelse.
I efterhand beskrev Signe Höjer sina år i styrelsen för Stockholms stad som
”oerhört nyttiga”, inte minst på grund av de kontakter hon kunde knyta med
andra ledamöter från olika partier. Bland dem som blev nära vänner fanns socialdemokraten Ulla Alm, senare Lindström, som 1954 blev konsultativt statsråd
med ansvar för bland annat bistånds-, familje- och konsumentpolitik. Också
Axels syster Gerda Höjer satt i stadsfullmäktige tillsammans med Signe under
flera år, som representant för Folkpartiet.3
Inte minst framhöll Höjer på äldre dagar hur nyttigt arbetet i fullmäktige varit för hennes samtidiga arbete i befolkningsutredningen. Samtidigt kunde hon i
intervjusammanhang erkänna att åren i fullmäktige inte hade varit ”någon särskilt rolig tid”.4 Stadsfullmäktige var en turbulent miljö, inte minst på grund av
de fraktionsbildningar som splittrade den socialdemokratiska gruppen. Dessa
motsättningar drabbade Signe personligen då hon under en mandatperiod manövrerades bort från valbar plats, en händelse jag återkommer till senare. Hon
blev också – på gott och ont – särbehandlad, även sedan hon valts in som medlem i stadskollegiet, det vill säga kommunstyrelsen. Till exempel pålades hon,
som ensam kvinna i kollegiet, ofta uppgiften att visa runt gäster i Stockholms
stadshus.5

Socialpolitik och fostran
Signe Höjer yttrade sig i fullmäktige några gånger varje år, i likhet med de flesta
andra ledamöter som alls yttrade sig. Hon märkte ut sig mer genom att vara en
flitig motionär.6 Den politik Signe Höjer drev i Stockholms stad var starkt präg2

Ekström von Essen, Folkhemmets kommun, s. 24–25, 45, 54–61, 125–128. Ekström von Essen
understryker att mönsterkommunen var ett föreställt ideal, som verkliga kommuner kunde leva
upp till i olika grad.
3 Höjer, Mitt i livet, s. 73–74; Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 73, 92; Lindström, I
regeringen, s. 24.
4 Kari Molin, ”Signe Höjer 80 år: Frågan om fred viktigast i dag”, Dagens Nyheter, 8 aug 1976.
5 Höjer, Mitt i livet, s. 80. Hennes goda språkkunskaper kan förstås också ha spelat roll här.
6 Min bedömning bygger på en genomgång av personregister för motioner och yttranden i fullmäktige 1938–1952 i Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, som förvaras på StSA.
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lad av hennes socialpolitiska intressen. Hon inledde sin tid i fullmäktige med att,
med stöd från Gerda Höjer, Anna Johansson-Visborg, Sigrid Eriksson och Eva
Nyblom, motionera om behovet av social hemhjälp, som hon antog vara särskilt stort i just Stockholm. Hon underströk att frågan också hade andra, kanske
viktigare sidor, än de som hörde ihop med husmoderssemestern och som överlåtits till fritidsutredningen.7 Höjer låg därefter lågt med egna motioner under
ett par år, för att sedan bli betydligt mer aktiv. I april 1941 la hon fram en motion, stödd av alla kvinnliga fullmäktigeledamöter, om vikten av att undersöka
hur det rådande krisläget inverkade på barnens hälsotillstånd. På grundval av
undersökningen ville ledamöterna sedan vidta kompletterande åtgärder för att
barnens hälsa, på grund av livsmedelsbristen och den allmänt sänkta levnadsstandarden, inte skulle försämras ytterligare.8 Krigshotet lyftes här fram som ett
hot mot barnhälsan. Ur samma perspektiv hade Signe vid krigsutbrottet ifrågasatt budgeteringen av beredskapsinsatser utifrån ett barnhälsoperspektiv. Hennes argument var att staden i det nya läget hade vikt närmare 6 miljoner kronor
åt byggande av skyddsrum, men bara 10 000 kr åt åtgärder för evakuering av
barn, vilket kunde jämföras med 51 000 kr åt utrymning av konstverk och arkivmaterial:
Staden har ju under de senaste åren offrat miljoner för barnsjukhus, för lekplatser och barnlekstugor, allt för att främja barnens hälsa och sundhet. Det
synes mig då konsekvent, att vi offra medel även för att bevara själva detta
barnmaterial på bästa sätt.9

Hon ville också minska pilsnerkonsumtionen genom begränsad pilsnerutskänkning och ”färre och mer trivsamma ölkaféer” – delvis med tanke på husfädernas egen hälsa, men än mer med tanke på fruar och barn, vilkas hälsa i det rådande krisläget riskerades om familjernas begränsade resurser ödslades på alkohol.10
Höjers mer långsiktiga engagemang inriktade sig i hög grad på sociala åtgärder för kvinnor och barn. Bostadshus för ensamstående mödrar – gärna med
integrerade barnkrubbor – var ett återkommande tema, liksom ferievistelser för
barn, som ju även var tänkta att gynna barnens mödrar.11 Hon arbetade också
7

Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1938, nr 40.
Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 15.
9 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1939, s. 470–471, cit. s. 471 (2 okt).
10 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1941, s. 243 (30 juni). Några andra motioner undertecknade av Signe under hennes första tid i fullmäktige handlade också uttalat om hälsovård i
snäv mening. Se Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 23; motioner 1943, nr 15. Se
även diskussion om styrelsen för statens institut för folkhälsan, Stockholms stadsfullmäktige,
yttranden 1941, s. 326–327 (17 nov), och diskussion kring remiss av befolkningsutredningens
betänkande om förlossningsvården, Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1946, s. 13 (28 jan).
11 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1942, nr 2; motioner 1944, nr 8, 29; motioner 1951, nr
75. Om barnkolonier, se Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1946, s. 299–300 (17 juni);
yttranden 1950, s. 436–438 (20 nov). Se även Signe Höjer, ”För ökad kvinnorepresentation”
[Konserthuset 21/4 1942], föredragsmanus i SAHA, 2b vol. 2.
8
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för att kommunalanställda kvinnor skulle få ekonomisk ersättning vid barnledighet, här med särskild hänvisning till det bekymmersamma nativitetsläget.12
Som jag nämnt tidigare arbetade hon också för en utbyggnad av barnomsorgen
inom barnavårdsnämnden. Höjers socialpolitiska engagemang visar att hon
även i Stockholmspolitiken höll fast vid en välfärdsfeministisk linje, dock utan
att självfallet prioritera hemmafruidealet. Som ledamot i barnavårdsnämnden
tog hon också ett brett grepp om den sociala barnavårdens organisation.13
I efterhand var Signe Höjer angelägen om att lyfta fram sitt arbete mot aborter.14 I november 1942, en dryg månad efter det att staden tillsatt sina första
abortkuratorer, lade hon ensam fram en motion i stadsfullmäktige om sociala
hjälpåtgärder för att minska antalet aborter i staden. Hon pekade här på att
aborterna frånsett ”den direkt nativitetsminskande verkan” var ödesdigra på så
sätt att de riskerade tusentals kvinnors kroppsliga och själsliga hälsa och rentav
deras liv. Hon hänvisade till en undersökning gjord av läkarna Gunnar Inghe
och Gustaf Jonsson som visade att abortfrekvensen i Stockholm var långt högre än i andra delar av landet. Det gällde särskilt bland ogifta, lågavlönade kvinnor, som gjorde abort oftare än de födde barn och som angav dålig ekonomi
och rädsla för vanära som huvudsakliga skäl. Som komplement till de nya statliga hjälpformer som införts föreslog hon att staden måste gå in med upplysning
om aborternas risker och sociala hjälpmöjligheter, samt ordna en särskild arbetsförmedling, barnkrubbor och lämpliga bostäder för ensamma mödrar. Liksom senare i befolkningsutredningen underströk hon att abortkuratorns rådgivning var otillräcklig och ofta kom för sent: ”Folkbildningsorganisationernas
olika avdelningar i staden skulle härvid kunna göra en insats och upplysningen
bör i lika grad gälla män som kvinnor.”15
På Signe Höjers initiativ tillsattes i januari 1943 en utredning av abortfrågan i
Stockholms stad med henne själv som vice ordförande. Ett år senare publicerades ett sjuttiosidigt betänkande.16 Bland de andra medlemmarna i utredningen
fanns abortkuratorn Lis Lagercrantz-Asklund och läkarna Gunnar Inghe och
Per Wetterdahl. De tre arbetade parallellt med att utreda abortrelaterade frågor
på uppdrag av 1941 års befolkningsutredning. Det kan förklara varför utredningsarbetet gick så snabbt. Lis Lagercrantz-Asklunds praktiska erfarenheter

12

Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 32.
Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1943, s. 534–536 (17 dec).
14 Höjer, Mitt i livet, s. 76.
15 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1942, nr 68. Undersökningen av Inghe och Jonsson
hade publicerats i Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica och är sannolikt densamma som presenterades för befolkningsutredningen i december 1941, alltså ett år innan Signe Höjers motion. Se
mötesprotokoll 15 dec 1941 i BU, vol A1:1.
16 Betänkande i abortfrågan (Stadskollegiets utlåtanden och memorial 1944, bihang nr 6). Jfr Höjer,
Mitt i livet, s. 76–77. Höjer var vice ordförande i abortkommittén under arbetet med betänkandet
1943–44, och satt kvar som ledamot i kommittén 1943–1949. Moberg, Stockholms stadsfullmäktige
1938–1963, s. 75.
13
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och kunskap om lokala förhållanden var säkert också till hjälp.17 Den kommunala abortkommitténs betänkande gavs ut nio månader innan befolkningsutredningen kom med sitt.18
Abortkommittén vidareutvecklade Signe Höjers förslag om en bred upplysningsverksamhet – via socialt vidareutbildade läkare och kuratorer, aktiviteter
inom ABF och andra frivilligorganisationer, kurser i skolor, flygblad och handböcker till nyinflyttade unga kvinnor – och olika sociala insatser för ensamstående mödrar. Man förespråkade också bättre tillgång till preventivmedel och
ekonomiskt understöd – under kontrollerade former – för att minska kvinnors
behov av abort, samt föreslog staden skulle inrätta en mer permanent kommitté
”med lämplig sammansättning av medicinsk och social expertis” för att övervaka och komplettera de föreslagna åtgärderna. Signe Höjer själv föreslog senare
att den permanenta kommittén också skulle ansvara för kunskapsinsamling och
upplysning om veneriska sjukdomar.19
Till skillnad från exempelvis Lis Lagercrantz-Asklund uttryckte sig Signe Höjer aldrig dömande om kvinnor som valde abort. I stället framställde hon aborterna som ett strukturellt problem, som i grunden bottnade i Stockholms markanta kvinnoöverskott. Hennes agerande i abortfrågan kan ändå tyckas något
paradoxalt mot bakgrund av den abort hon själv hade genomgått tio år tidigare.
Samtidigt som hon definierade sin egen abort som en privat angelägenhet, kunde hon uppenbarligen placera andra människors abortproblematik i den sociala
sfären. Detta sätt att resonera kan kanske ses som ett uttryck för dubbelmoral.
Men det bör också kopplas till det faktum att abortfrågan i första hand var en
klassfråga. Som idéhistorikern Lena Lennerhed visat var nästan alla dödsfall
som beskrevs i pressen under denna tid kopplade till arbetarklassen: de döda
kvinnorna var arbetarkvinnor, och de fällda abortörerna kom från liknande
bakgrund. Också Signe Höjer relaterade abortproblematiken till kvinnor ur
arbetarklassen: servitriser, kökspersonal, hårfrisörskor och affärsbiträden. De –
förvisso illegala – aborter som bevisligen gjordes av mer välbärgade kvinnor var
däremot relativt säkra, vilket kan förklara varför varken Signe Höjer eller någon
annan gjorde dem till ett problem i den sociala debatten.20
Våren 1952 undertecknade Signe Höjer tillsammans med bland andra Inga
Thorsson (som skrivit befolkningsutredningens abortbetänkande) en motion
om att abortvården på kvinnokliniken vid Sabbatsbergs sjukhus – i folkmun
kallad Gula kliniken – måste utredas och reformeras. Inga Thorsson, Signe
Höjer och de övriga kvinnorna bakom motionen pekade på att Sabbatsberg
hade en plikt att vårda legala abortpatienter och att dess personal måste uppträda på ”ett vanligt medmänskligt sätt mot abortpatienter likaväl som mot andra
17 Per Wetterdahl hade varit sakkunnig redan i befolkningskommissionens sexualutredning (se
Lundqvist, Familjen i den svenska modellen, s. 49) och Lis Asklund var landets första abortkurator (se
Lennerhed, Historier om ett brott, s. 149–162; jfr Höjer, Mitt i livet, s. 77).
18 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1945, s. 126–127 (19 feb).
19 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1945, s. 105 (29 jan).
20 Lennerhed, Historier om ett brott, s. 59; Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1942, nr 68.

329

patienter”. Den ”legala abort- och abortförebyggande vården” lyftes här fram
som ”en utomordenligt betydelsefull social och medicinsk uppgift”. De illegala
aborterna lyftes fortfarande fram som det stora problemet, men de kvinnliga
fullmäktige underströk samtidigt att samhället hade skyldighet att ”bevilja legal
abort där detta lagenligt och mänskligt är enda utvägen”.21
Signe Höjer engagerade sig också i sociala frågor i bredare mening. Till exempel lade hon 1943, tillsammans med bland andra Ulla Alm, fram en motion i
Stockholms stadsfullmäktige om kommunal konsulentverksamhet för blivande
makar, i anknytning till de statliga bosättningslånen. Redan i februari 1942 hade
1941 års befolkningsutredning, efter förslag från bland annat Svenska slöjdföreningen, beslutat att tillsätta en särskild delegation i samma fråga, med arkitekten Ingeborg Waern Bugge och professorn i konsthistoria Gregor Paulsson
som experter.22 Under ett sammanträde där även kvinnodelegationen, Bugge
och Paulsson medverkade diskuterades ”lämpliga former för rådgivnings- och
upplysningsverksamhet i bosättningsfrågor”. Utgångspunkten var att allmänheten led av dålig smak och irrationella köpvanor. Med hjälp av särskilda bosättningskonsulenter skulle unga människor kunna påverkas i lämplig riktning på
ett tidigt stadium, innan deras boendevanor ”utbildats och befästs”. Lokala
ombud, finansierade av stat och kommun, kunde här kompletteras med broschyrer och utställningar av möbler och heminredning. För att planera verksamhetens utformning krävdes kartläggningar av allmänhetens bosättnings- och
boendevanor. Tanken var att marknadens producenter i slutändan, ”genom en
förbättring och rationell inriktning av allmänhetens efterfrågan” skulle ”påverkas i riktning mot en produktion av ändamålsenligare möbeltyper och bosättningsföremål över huvud”.23
21 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1952, nr 19. Om ”Gula kliniken”, se Lennerhed, Historier om ett brott, s. 58. Inga Thorsson och Signe Höjer begärde samtidigt ökade anslag till den
kommunala abortrådgivningen, eftersom antalet abortsökande nästan fördubblats på fem år.
Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1952, nr 20. Ökningen hängde förmodligen ihop med att
det efter 1946 blev lättare att få laglig abort. Under 1950-talet kom dock situationen att förändras
– allt färre kvinnor ansökte om abort, vilket Lena Lennerhed kopplar till att allt färre ansökningar
om abort beviljades. Lennerhed, Historier om ett brott, s. 165–166.
22 BU, vol A1:1, mötesprotokoll 4 och 13 feb 1942. Jfr också BU, vol A1:1, mötesprotokoll 7 nov
1941. Utredningen av upplysningsverksamheten överläts senare på delegationen för hem- och
familjefrågor, se SOU 1943:18, Utredning och förslag angående planmässigt sparande för familjebildning och
statens bosättningslån avgivna av 1941 års befolkningsutredning, s. 20.
23 BU, vol A1:1, mötesprotokoll 13 feb. 1942. Ingeborg Waern Bugge var en kvinnlig pionjär
inom det svenska arkitektskrået. Hon drev sitt eget arkitektkontor och ritade och propagerade
bland annat för bostäder där hushållsarbetet kunde rationaliseras. På 1930-talet ritade hon tillsammans med dåvarande kompanjonen Kjerstin Göransson Ljungman ett av de bostadshus för
ensamma mödrar, Stiftelsen Fredrik Eens minne, som Signe Höjer tog som förebild i sin egen
kampanj i Stockholms stadsfullmäktige. Susanna Åström Janfalk, ”Ingeborg Waern Bugge”, i
Kvinnor som banade väg: Porträtt av arkitekter, red. Gunilla Lundahl (Stockholm: Byggforskningsrådet,
1992). Gregor Paulsson hade varit ordförande i Svenska slöjdföreningen 1920–34 och generalkommissarie för Stockholmsutställningen 1930. Han var också en av medförfattarna till det
funktionalistiska manifestet acceptera. Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Markelius, Gregor
Paulsson, Eskil Sundahl och Uno Åhrén, acceptera (Stockholm: Tiden, 1931).
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Signe Höjer var inte med då befolkningsutredningen drog upp riktlinjerna
för undersökningen.24 Hon deltog inte heller i arbetet kring upplysningsverksamheten förrän det senare delegerades vidare till kvinnodelegationen, men
motionen i stadsfullmäktige visar att hon tidigt sympatiserade med dess utgångspunkter. Även i den kommunala motionen var utgångspunkten att bosättningslånen ofta användes på ett ”mindre lämpligt sätt.” Med hänvisning till
befolkningsutredningens undersökningar och i linje med tidens funktionalistiska
paradigm konstaterade motionärerna att unga människor lade oproportionerligt
stora summor på dyra, skrymmande och oändamålsenliga möbler. Det satte
dem i skuld och gjorde dem onödigt trångbodda. Inga pengar blev heller kvar
till basprodukter som linne och husgeråd. Visserligen hade lånen på kort sikt
haft befolkningspolitiska effekter genom att fler unga arbetarpar fått möjlighet
att flytta ihop och bilda familj, men viktigare var att de ungas oförståndiga möbelval hotade att i längden förstöra trevnaden i hemmen och skapa en både
barnfientlig och nativitetshämmande miljö. Motionärerna framhöll att upplysning via broschyrer och föredrag hade visat sig otillräcklig, och propagerade för
en individuell handledningsverksamhet.25 Tanken var alltså att konsulentverksamheten skulle fungera direkt disciplinerande. Visserligen skulle inte konsulenterna aktivt söka upp sina klienter, till skillnad från exempelvis hälsobesökarna,
men att upplysningen var tänkt att kopplas till bosättningslånen visar på en vilja
till direkt styrning, och det särskilt av människor ur arbetarklassen.
Som verksamheten faktiskt utvecklades kom den dock att präglas av en mer
avancerat liberal styrningsrationalitet. Motionen resulterade i att staden 1944
anställde sin första bosättningskonsulent. Hennes uppgift var att ge både ekonomisk och estetisk fostran. Vid sidan av personlig rådgivning ordnades snart
också välbesökta kurser och utställningar. Konsulenten Lilly Arrhenius lade stor
vikt vid att göra sin verksamhet så attraktiv att människor sökte sig dit frivilligt.
Väl där utsattes de unga familjebildarna, enligt Signe Höjer, av en föredömligt
indirekt form av styrning:
Lilly Arrhenius var omtyckt av alla. Hon var mjuk och förstående mot dem
som sökte råd, lirkade med dem så att de till slut själva föreslog varandra att
ändra sig och köpa de mer ändamålsenliga, billiga och lämpliga föremål som
Lilly föreslagit. Framför allt hade vår bosättningskonsulent god smak. Det var
en njutning att se hennes ljusa vackra interiörer och färgsättningar.26

1950 motionerade Signe Höjer om ökade anslag till utställningsverksamheten.
Bohagsutställningarna lockade då så många besökare – i paritet med Stadsmuseet – att verksamheten växt ur sina lokaler på Kungsgatan 78. Signe Höjer lyfte
senare fram inredningsutställningarna som en av de verksamheter vars utform24 Hon blev dock inblandad i frågans behandling något senare. Se mötesprotokoll 3 mars 1942 i
BU, vol A1:1; SOU 1943:18, s. 20.
25 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1943, nr 32.
26 Se Höjer, Mitt i livet, s. 77–79, cit. s. 78.
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ning hon var mest stolt över att ha bidragit till.27 Också delegationen för hemoch familjefrågor tog, några år efter kvinnorna i Stockhoms stadsfullmäktige,
upp förslaget om bosättningskonsulenter i sitt slutbetänkande.28
Såväl hälsovård som estetiska preferenser var alltså företeelser som krävde
vägledning av expertis i Signe Höjers ögon. Hennes särskilda engagemang för
rådgivning i såväl abort- som inredningsfrågor visar att hon personligen ställde
sig långtifrån främmande för de typer av fostrande verksamhet som prioriterats
ned av befolkningsutredningen. Det visar också på det paradoxala i att hon som
expert också i dessa frågor ofta åberopade en specifikt kvinnlig kunskap, samtidigt som hela argumentationen byggde på att kvinnor i allmänhet saknade
samma slags kunskap.
Vid sidan av bosättningskonsulenterna stödde Höjer också inrättandet av
andra typer av konsulentverksamhet. Till exempel förespråkade hon hemkonsulenter, som skulle lära husmödrarna att hushålla bättre med sina resurser, sömnadskonsulenter och barnavårdskonsulenter. Hon lade också in en motion om
behovet av en särskild budgetrådgivning som en del av den planerade familjerådgivningen. Familjerådgivning var ett koncept som lanserats av utredningen
för hem- och familjefrågor, och som syftade på en övergripande ”rådgivningsverksamhet i frågor rörande familjernas ekonomiska, hygieniska, psykologiska
eller juridiska problem, bedriven av särskilt anlitade experter men i samarbete
med någon eller några fast anställda konsulenter” efter amerikanskt mönster.29
Vid upprepade tillfällen lade sig Signe Höjer även i diskussioner kring bostadsproduktionen.30
En annan social fråga som engagerade Höjer var bristen på fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Hon underströk vikten av att ungdomar, om de så
ville, skulle beredas möjlighet att ”verkligen få syssla med och lära sig olika nyttiga
saker” och menade att detta borde ordnas från kommunalt håll. Hon hänvisade
här särskilt till sina egna erfarenheter från Hagalund 20 år tidigare.31

Pragmatism och visioner
Liksom i befolkningsutredningen var Signe Höjers förslag i stadsfullmäktige
oftast av pragmatisk karaktär. Det handlade om att lösa problem som var aktuella där och då. Det förklarar hennes fortsatta engagemang i den hemhjälpsverksamhet som skulle avlasta sjuka och överansträngda husmödrar. Men det
27

Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1950, nr 85; jfr Höjer, Mitt i livet, s. 77–79.
SOU 1947:46, s. 271–273.
29 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1944, nr 40; motioner 1951, nr 23; yttranden 1951, s.
106–107 (19 feb), s. 1006–1009 (17 dec). Jfr SOU 1947:46, s. 260–285, cit. s. 276.
30 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 55–56 (2 feb), s. 329–330 (21 sept); Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 23. Se även ovan nämnda kampanjer för bostadshus åt
ensamma mödrar.
31 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 127–128, cit. s. 128 (16 feb). Se även Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 10.
28
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förklarar också hennes engagemang i åtgärder som skulle underlätta för förvärvsarbetande – och i synnerhet ensamstående – mödrar att kombinera lönearbete med barnuppfostran.
Signe Höjer såg i första hand de ensamma mödrarnas bekymmer som ett
storstadsfenomen, som hon kopplade ihop med det stora kvinnoöverskottet i
Stockholmsområdet. Hon betraktade kvinnoöverskottet som ett problem, men
undvek att lägga moraliska aspekter på de ensamma mödrarnas situation. I stället ville hon hävda att den enda långsiktiga lösningen skulle vara kraftfulla åtgärder från samhällets sida. Här framskymtade en viss skepsis mot urbaniseringen, en skepsis som hon alltså delade med Axel. Till exempel ville Signe
undvika att förlägga tunga industrier kring huvudstaden bara för att dra dit fler
män. ”Missförhållandet bör väl i stället botas därigenom att vi göra det trivsammare i landsorten, så att vi få folk och särskilt kvinnorna att stanna på
landsbygden.”32 Hon motsatte sig också byggandet av alltför höga hus i huvudstaden, och med det menade hon hus på fyra våningar, som lätt kunde få en
kasernliknande framtoning och det i synnerhet om de saknade hiss. Luftighet,
lättillgänglighet och närhet till naturen skulle i stället vara ledorden för de barnrikehus som planerades:
Trevåningsbebyggelsen är väl också ur estetisk synpunkt den, som passar bäst
in i en stad med den natur som Stockholms omgivningar ha. Äro vi inte alla
ledsna över östermalmsbebyggelsen, och skulle vi inte gärna vilja vara av med
den, även om den bebyggelsen i sin kompakthet lider av ytterligare fel än
bara de fyra våningarna?33

Som jag visat tidigare fick Signe Höjer under sin tid som utredare av barnomsorgen en alltmer progressiv syn på barnstugorna och deras potentiella fördelar.
Hon lyfte fram dem som högst nödvändiga i den aktuella situationen och framhöll också deras pedagogiska och hälsofrämjande funktion, även i ett längre
perspektiv. Det hindrade inte att hon samtidigt såg daghemmen som en lösning
på ett i bästa fall tillfälligt socialt problem, sammanhängande med en urbanisering som hon inte såg som nödvändig eller ens önskvärd i ett längre perspektiv.
Signes pragmatism visade sig också i hennes hållning i beredskapsfrågan. Pacifist eller ej; som ledamot i stadsfullmäktige hamnade hon snart i luftskyddsinspektionen där hon fick handskas med beredskapsfrågor ur ett högst realpolitiskt perspektiv och där det i vilket fall som helst knappast varit möjligt att agera
radikalpacifistiskt.34

32 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 266–267, cit. s. 266 (29 juni); yttranden 1944, s.
40–41 (21 feb). Se även uttalande i befolkningsutredningen, mötesprotokoll 10 dec 1942 i BU, vol
A1:2.
33 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 329–330, cit. s. 329 (21 sept).
34 Som jag visat ovan ifrågasatte hon inte beredskapinsatser i sig, även om hon kunde ifrågasätta
vilka insatser som prioriterades. Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1939, s. 470–471, cit.
s. 471 (2 okt); yttranden 1940, s. 363 (2 dec).
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Pragmatismen till trots kunde Signe Höjer också ge luft åt vidare visioner.
Hon propagerade för internationalism och fostran till världsmedborgarskap,
och som yttersta mål för alla välfärdsreformer satte hon en ”demokratisk utjämning på alla områden”.35 Hon vände sig också med skärpa mot förment
liberala krafter inom fullmäktige som ville inskränka möjligheterna till gatuförsäljning, med hänvisning till såväl gatuförsäljarnas försörjning som allmänhetens nöje:
Låt oss behålla och bevara våra blomster, låt oss behålla våra blomförsäljare,
våra ballonggummor och korvgubbar – gärna med anmälningsplikt ur hygienisk synpunkt, herr Hjerne, men låt oss inte ha raka led överallt i detta land,
särskilt inte när det gäller oväsentliga ting!36

En lätt anarkistisk ådra visade sig också i att hon, när andra talare oroade sig
över den bristande disciplinen vid en luftskyddsövning, i stället ville peka på att
”gudskelov det svenska folket kanske icke är så ohyggligt disciplinerat som
andra folk i detta avseende”, förmodligen med Tyskland i åtanke.37
Signe Höjers förkärlek för trivsel och småskalighet uteslöt dock inte en stark
tro på rationella lösningar. Denna tro visade sig bland annat i uttalanden om
vikten att skapa transparens och överblickbarhet. I en motion 1941 föreslog
hon till exempel att staden skulle inrätta en central social upplysningsbyrå, där
folk kunde sätta sig in i de olika hjälpalternativ som erbjöds av staden. Förslaget
visar på en viss tillit till att folk skulle välja det rätta om de bara gavs chansen.
Transparens och överblick sågs dock som nödvändiga, men inte tillräckliga
villkor för sociala framsteg: Signe Höjer pekade minst lika mycket på behovet
av ledsagning från sakkunniga personer, där olika former av konsulentverksamhet skulle spela en nyckelroll.38
Vid sidan av genomlysningen av stadens sociala verksamhet för de grupper
som vände sig till staden för hjälp framhöll Signe Höjer även vikten av att visa
upp kommunens verksamhet i större sammanhang. För att mer aktivt kunna
marknadsföra de framsteg och innovationer som gjorts, som en motvikt mot
pressens ofta negativa belysning av de sociala nämndernas verksamhet, föreslog
hon att en särskild presstjänst skulle inrättas.39

35 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1944, s. 351 (16 oktober); yttranden 1945, s. 72 (29
jan).
36 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1951, s. 45–47, cit. s. 47 (22 jan). Hjerne = Gunnar
Hjerne, folkpartist och stadsfullmäktig fr.o.m. 1950. Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–
1963, s. 121.
37 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1940, s. 363 (2 dec).
38 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 21.
39 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1946, nr 20.
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Samarbete och motstånd
Kvinnorna i fullmäktige gick ofta samman över partigränserna och lade fram
motioner gemensamt. Signe Höjer förklarade i efterhand att detta var en medveten taktik för att kunna driva frågor som annars hade svårt att få genomslag,
främst ”rena kvinnofrågor”.40 Liknande samarbetsstrategier har observerats av
historikern Gunnela Björk, som studerat kvinnors politiska vardagsarbete i
Örebro under samma tid, bland annat i kommunfullmäktige.41 Att kvinnorna i
Stockholms stadsfullmäktige ofta kände sig förbigångna även i frågor som berörde deras särskilda intressen framgår av Signe Höjers sarkastiska utspel kring
ett stort bostadsprogram som helt saknade planer för kollektiva maskintvättstugor, vilket enkäter visat att ”nästan alla” husmödrar ville ha:
Detta är bara ett av de spörsmål beträffande bostädernas utformning, som vi
velat föra fram, om vi fått vara med på ett förberedande stadium. Detta är
sagt i fullt medvetande av att de 200 herrarna i ledande ställning inom fastighetsroteln säkerligen gjort sitt allra bästa för att ordna det så utmärkt som
möjligt för husmödrarna. Det är kanske förmätet av oss att tro att vi hade
kunnat göra det bättre på något sätt, men ur allmän demokratisk synpunkt
kanske mitt påpekande ändå kan vara något att tänka på.42

Kvinnorna propagerade långtifrån alltid för reformer inriktade på hemmafruar.
Av de motioner i Stockholms stadsfullmäktige som Signe Höjer undertecknade
tillsammans med andra kvinnliga ledamöter inriktade sig en stor andel på åtgärder som skulle underlätta vardagslivet för förvärvsarbetande kvinnor – ensamstående mödrar, men även dubbelarbetande kvinnor i allmänhet. Fullmäktigekvinnorna arbetade också gemensamt mot lönediskriminering och annan negativ särbehandling av kvinnliga kommunanställda.43 De kunde också försvara
varandra i diskussioner, som då Signe Höjer 1942 backade upp ett förslag om
att låta kvinnor bli präster i Svenska kyrkan och fick stöd från flera andra kvinnliga ledamöter.44
40 Se Höjer, Mitt i livet, s. 74. Signe Höjer hörde till dem som var duktigast på att rekrytera stödpersoner, och lyckades ibland ena i princip alla kvinnliga ledamöter i fullmäktige, se ex. Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 15; motioner 1942, nr 2; motioner 1945, nr 21.
41 Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro
1900–1950 (Lund: Arkiv, 1999), särskilt s. 283–284.
42 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 55–56 (2 feb). Signe Höjer påpekade även
senare att de kommunala tvättstugorna tenderade att försvinna i planeringen, se Stockholms
stadsfullmäktige, yttranden 1944, s. 40–41 (21 feb). Jfr historikern Katarina Larssons observation
av hur tvättfrågan i Örebro kommun vid samma tid utreddes utan att de tvättande kvinnornas
åsikter tilläts styra planläggningen. Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet, s. 107.
43 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1941, nr 32; motioner 1945, nr 21; motioner 1952, nr 6.
Signe Höjer uttalade sig också i fullmäktige mot lönediskriminering av en skolöversköterska,
Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1950, s. 548 (19 dec).
44 Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1942, s. 391 (7 dec). Motionen om upphävandet av
förbudet mot kvinnor att vigas till präster i Svenska kyrkan hade lämnats in av Carl Lindhagen.
Den lades åt sidan utan omröstning trots att flera andra kvinnliga ledamöter instämde i Signe
Höjers försvar. Stockholms stadsfullmäktige, protokoll 1942, s. 200.
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Samtidigt som Höjer såg kvinnosamarbetet som en effektiv taktik för att
”genomdriva förnuftiga beslut i ärende [sic!] som inte bara rör dem själva utan i
första hand de blivande medborgarnas liv och hälsa”, varnade hon emellertid
för att det kunde befästa gamla fördomar om kvinnors särart och underordning:
Vi är i dag eniga om vissa kvinnliga krav. Våra gemensamma motioner, utan
partigränser, visar att det i stort finns en gemensam kvinnlig syn på en del
frågor. Men vi tillbakavisar det underliga kravet att kvinnorna alltid skall uppträda som en likriktad flock. Vi kräver rätt att i våra olika partier göra gällande våra synpunkter som mänskliga individer, vi lika väl som männen. Är det
inte nästan väl löjligt när en rad tidningsmän ständigt kommer åter till det
märkliga att kvinnorna i stadsfullmäktige – det gällde nyligen kollektivtvättstugor eller privattvättstugor – hade olika uppfattning! Det heter då genast att
vi sliter håret av varandra. Ja, nog skulle man ibland i förtvivlan vilja slita sitt
hår över denna anda från gångna tider, som visserligen ger kvinnan rätt att ha
en själ, men inte var sin, utan en tillsamman.45

Att Signe Höjer satte stort värde på att kunna engagera sig sakpolitiskt, efter
eget huvud, innebar även att hon sökte sig till samarbeten över blockgränserna i
andra frågor än de föregivet kvinnliga. Det innebar också att hon inte ville
tvingas ta hänsyn till fraktionsbildning inom det egna partiet. Enligt ett par olika
källor ledde hennes ovilja att binda sig till någon särskild politisk falang till att
hon tvingades avböja en nominering till ordförande i stadsfullmäktige. De som
erbjöd nomineringen, på villkor att hon alltid skulle stödja finansborgarrådet
Zeth Höglunds vänsterfraktion inom den socialdemokratiska gruppen, var enligt Signe Höjer Höglund själv och den avgående ordföranden Fredrik Ström,
vilket daterar detta tillfälle till 1940.46 Historikern Åsa Linderborg har visat hur
”partisprängarna” runt Höglund genomgående beskrivits som intriganta fraktionister av mer partiledningslojala socialdemokrater.47 Höglundarnas behandling av Signe Höjer ger visst stöd åt dessa beskrivningar.
Sommaren 1946 fyllde Signe Höjer 50 år. I en födelsedagsintervju i MorgonTidningen hyllades hon i översvallande ordalag som en ”socialt vidsynt, politiskt
aktiv, kulturellt betonad och personligt sympatisk kvinna, som utan fruktan och
tadel gjort en märklig och bestående insats, för att ge de socialt vanlottade ökad
trivsel i samhället och för att skapa en bättre och tryggare värld åt alla”. Reporter var riksdagsmannen och skribenten Mauritz Västberg, som var gift med
socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Disa Västberg. Västberg ville
understryka att nästan alla Signe Höjers initiativ i stadsfullmäktige hade vunnit
bifall och senare realiserats. Utöver utvecklingen av den halvöppna barnavården
och den sociala hemhjälpen hade kommunalanställda kvinnor på extra stat fått
tre månaders betald barnledighet, den förebyggande barnavården hade byggts
45 Signe Höjer, ”För ökad kvinnorepresentation” [Konserthuset 21/4 1942], föredragsmanus i
SAHA, 2b vol. 2.
46 Ulla Lindström, ”Sådan är hon, tycker Ulla Lindström”, Fred och frihet, vol. 50 (1976), nr 4, s. 3–
4; Höjer, Mitt i livet, s. 73, 81; jfr Moberg, Stockholms stadsfullmäktige 1938–1963, s. 11.
47 Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia, s. 137–138, 178–179.

336

ut fram till skolåldern, den abortförebyggande verksamheten höll på att institutionaliseras, en rad sociala distriktsbyråer hade inrättats och de ensamma mödrarnas bostadssituation höll på att åtgärdas.48
Allt var dock inte frid och fröjd. Bakom kulisserna hade Signe Höjer redan
manövrerats bort från stadsfullmäktige av manliga partikamrater. Själv ville hon
i efterhand göra uteslutningen till en fråga om klass snarare än kön:
Det låg så till att en manlig partivän i fullmäktige på något sätt hade fattat agg
till mig. Det fanns en och annan i partiet som trots uppskattning av Branting,
Wigforss, Erlander och andra akademiker ansåg att om man tillhörde partiet
skulle man komma från arbetarklassen. Vad som eljest låg bakom fick jag aldrig klart för mig. Men kollegan lyckades på kretsmötet för kandidatnomineringar så till den grad tala illa om mig att jag inte kom upp på listan. Bl a sade
han att jag inte bevistade sammanträdena utan var borta jämt. Många steg
upp och försvarade mig, själv blev jag alltför stum av häpnad för att begära
ordet.49

I sina memoarer ville inte Höjer namnge de ansvariga, men samtida brevväxling
antyder att Zeth Höglund eller någon av hans anhängare på den socialdemokratiska vänsterflanken låg bakom aktionen. Ulla Alm, nu invald i riksdagen, skrev
till Signe ett par dagar efter intervjun i Morgon-Tidningen, ”varm om hjärtat över
Mojes honnör och de utmanande erkännsamma ord han skrev om din gärning”.
Samtidigt som hon gratulerade födelsedagsbarnet och tackade henne för stimulans och goda impulser, beklagade Alm hur ”lumpet” Höjer behandlats av ”fanatiska ’partivänner’” i 4:e kretsen, och uppmuntrade henne att göra ”comeback i en politiskt renare luft”. För Höjers skull hoppades hon att ”renlighetssträvarna” i Stockholms partiliv så småningom skulle segra och ge Signe möjlighet till revansch för de orättfärdigheter som drabbat henne under våren. Hon
lovade också att själv försöka ”medverka till den dåliga Z-andans likvidering”.50
Vid nästa val, 1950, röstades Signe Höjer in i såväl stadsfullmäktige som
stadskollegiet och fick på så vis den revansch som Ulla Alm hoppats på.51

Återkomsten
Under sin andra period i stadsfullmäktige stod Signe Höjer bakom ett flertal
motioner med förslag kring förebyggande hälsovård – alltifrån abortvård till
mödragymnastik och olycksfallsprevention för husmödrar. Hon lade också in
en egen motion om inköp av konst till stadens sjukhus, med argumentet att god
48

Västberg, ”Jubilerande Signe Höjer anser barnavård roligast”.
Citatet hämtat från Höjer, Mitt i livet, s. 72. Sannolikt anspelade Signes ”partivän” på att hon
under hösten 1945 tillbringat flera veckor på vilohem i Tranås för utmattning och upplevda
hjärtbesvär. Jfr brev från Signe till Axel Höjer, 20 okt, 1 och 13 nov 1945, SAHA, 3b vol. 4.
50 Brev från Ulla Alm till Signe Höjer, 28 juni 1946, SAHA, 3a vol. 1.
51 Stockholms stadsfullmäktige, protokoll 1950, s. 169–174 (16 okt).
49
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konst verkar stärkande på människor, och ”Särskilt sjuka personer äro i starkt
behov av den livande och upplyftande, men samtidigt rogivande inverkan, som
rätt utvald god konst förmår skänka.” Barnhälsan hamnade här nästan helt i
skymundan för främjandet av hälsan för andra befolkningskategorier.52 Höjer
fortsatte också att engagera sig i andra sociala frågor. Ett vidgat perspektiv även
här visade sig att hon nu också pekade hon på gamla människors behov. För att
möta dessa ville hon både inrätta pensionärshem och utöka den sociala hemhjälpsverksamheten så att den kunde ge hemtjänst åt åldringar.53
Signe Höjer engagerade sig emellertid också i helt andra frågor. Hon ställde
sig till exempel bakom en motion kring vikten av att starta en stadsteater och
propagerade för ökade anslag åt vetenskaplig forskning.54 Att det mesta av hennes arbete i Stockholms stadsfullmäktige, som hon själv hävdade i efterhand,
rörde barn, mödrar och familj, de områden där hon kände sig ”mest hemma”,
stämmer alltså inte riktigt, och särskilt inte i fråga om hennes senare period i
fullmäktige.55 Signe Höjer fortsatte i hög grad att prioritera dessa områden i
välfärdsfeministisk anda. Men det är också tydligt att platsen i fullmäktige gav
henne utrymme att engagera sig i ett bredare spektrum av frågor. På så sätt
erbjöd kommunpolitiken en mer obunden position, där kvinnoexpertisen inte
fungerade lika exkluderande. Samtidigt fanns mer informella strukturer som
kunde hindra och utestänga kvinnliga ledamöter och göra Höjers arbete mer
tungrott än det var i befolkningsutredningen.

52

Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1951, nr 40, nr 73; motioner 1952, nr 12, 19, 20.
Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1951, s. 244–246 (16 april), s. 407–408 (18 juni).
54 Stockholms stadsfullmäktige, motioner 1951, nr 76; Stockholms stadsfullmäktige, yttranden
1951, s. 913–915 (8 december).
55 Jfr Höjer, Mitt i livet, s. 75.
53

338

Sammanfattande diskussion, del 2

I denna del av avhandlingen har jag undersökt hur omfattningen av Axel och
Signe Höjers hälsovårdande projekt på olika sätt vidgades under 1930- och 40talen. De båda kom nu att erövra centrala samhällspositioner: Signe inom flera
kvinnodominerade sociala rörelser, inom utredningsväsendet och lokalt i mönsterkommunen Stockholm, Axel inom förvaltningsväsendet. De gjorde sig även
kända i en bredare offentlighet, som socialreformatorer och socialdemokrater.
Socialdemokratin hade nu inlett en lång tid vid makten, och frågor om hälsa,
befolkning och socialpolitik hade hamnat särskilt högt på agendan i och med
1930-talets debatt om befolkningsfrågan. Allt detta utlovade större möjligheter
för Höjers att lansera idéer och reformförslag. Om de länge sett sig själva som
ett slags avantgarde, kunde de nu också betrakta sig som delar av etablissemanget. Deras egen syn på sina respektiva roller under denna tid är dock svårare att komma åt, eftersom färre brev finns att tillgå.
Efter de omförhandlingar som gjorts under tiden i Lund blev Signe och Axel
Höjers samarbete mindre nära rent konkret. De kom under lång tid framöver
att avancera på varsitt håll, även om Axel Höjer hade andra möjligheter att göra
en professionell karriär. Hans professionella avancemang byggde på en rad
faktorer: utbildning, erfarenheter och politisk hemvist, men även, direkt och
indirekt, på en genusordning som gjorde det lättare för män att erkännas som
experter. Tjänsten som generaldirektör innebar att han anlitades av staten som
professionell expert, i en roll där han, högt upp i statsapparatens hierarki, samtidigt kunde verka politiskt och åberopa sin expertis som samhällsengagerad
läkare. Denna dubbla förankring bidrog till att han kunde välja utifrån sammanhanget om han ville uttala sig å statens eller läkarkårens vägnar. Med hänvisning till socialhygien och senare socialmedicin kunde han också på samma
gång hänvisa till medicinsk och samhällsvetenskaplig expertis.
Signe Höjer fick leta sig fram på andra vägar, som alla på olika sätt hade
koppling till hennes roller som rörelseintellektuell snarare än till hennes utbildning som sjuksköterska och socialarbetare, eller med andra ord, till hennes medicinska eller samhällsvetenskapliga expertis. Också för henne hade könstillhörighet stark betydelse i sammanhanget. I den rådande genusordningen kunde
hennes medicinska och samhällsvetenskapliga expertis nedvärderas – antingen
med mer subtila medel, eller med hänvisning till att hon saknade svensk universitetsutbildning – ett faktum som också det ytterst bottnade i föreställningar om
kvinnors fysiska och psykiska underlägsenhet. Dock öppnade könstillhörighe339

ten också vissa möjligheter, om än begränsade, i det politiska klimat som rådde
från 1930-talet. När Signe verkligen lyckades ta sig fram i politik och utredningsväsende var det just genom att hävda sig som kvinna, med en särskild typ
av kvinnoexpertis. Detta var knappast unikt för Signe Höjer. Hennes fall ger
dock möjlighet till jämförelser mellan olika politiska sammanhang. Åberopandet
av kvinnoexpertis var mest påfallande inom befolkningsutredningen, vilket var
ganska naturligt i och med de direktiv som tilldelats kvinnodelegationen. Dess
fokus på hem och familj gjorde dessutom att medlemmarna i hög grad koncentrerade sig på hemmafruarnas intressen och nedprioriterade arbetet med sociala
lösningar för kvinnor och familjer som valt andra sätt att leva. I andra sammanhang, som 1946 års kommitté för den öppna barnavården Stockholms stadsfullmäktige, hade Signe Höjer möjlighet att bredda sina intresseområden, vilket
hon också delvis gjorde. Samtidigt är det tydligt hur hon och de andra kvinnorna i fullmäktige valde att koncentrera sig på ”kvinnofrågor” då dessa tenderade
att nedprioriteras av manliga politiker. Inte sällan valde kvinnorna att gå samman mellan partigränserna för att få större genomslag.
Att åberopa kvinnoexpertis var ett sätt för kvinnliga politiker och utredare
att få inflytande över frågor som gällde exempelvis hälsovård. Detta var något
som Signe Höjer utnyttjade flitigt. Samtidigt gav åberopandet av kvinnoexpertis
bara inflytande inom vissa ramar, och inte nödvändigtvis auktoritet. Kvinnoexpertisen riskerade också alltid att bli omtvistad, på grund av en motsättning som
låg paradoxalt inbäddad i själva begreppet. Samtidigt som kvinnoexperterna
åberopade en särskild kvinnlig kunskap, byggde deras anspråk på expertis på att
kvinnor i allmänhet inte besatt denna kunskap. De olika varianter av konsulentverksamhet som förespråkades av Signe Höjer, där olika typer av experter skulle
ut och fostra medborgare till god hälsa och god smak, kan ses som en förlängning av detta paradoxala tankesätt.
Sina skilda expertroller till trots arbetade både Axel och Signe Höjer på var
sitt håll för en folkhälsofrämjande politik. Deras samarbete var sällan särskilt
direkt under denna tid, även om det förekom, särskilt i befolkningsutredningen,
där Axel ofta anlitades som expert. En mer övergripande typ av samarbete
märks i deras tendens att ofta ta upp liknande frågor i sina respektive miljöer.
Dessa förslag speglar en övergripande ideologisk intressegemenskap, som i
stora drag sammanföll med det som identifierats som Möllerlinjen i den socialdemokratiska socialpolitiken. Statens ansvar och människors rättigheter betonades starkt, även om medborgarna fortfarande förväntades bidra med vad de
kunde tillbaka till det allmänna. Stora generellt omfattande säkerhetssystem
betonades i kontrast mot ett tidigare fattigvårdstänkande, som nu ansågs stigmatisera utsatta grupper.
Axel och Signe Höjers skilda vägar i arbetet för folkhälsa visar samtidigt att
det som identifierats som det svenska folkhälsoprojektet inte utgjorde någon
sammanhållen enhet. Redan vad Höjers – som inte var de enda aktörerna i
sammanhanget – gjorde på sina skilda håll visar att folkhälsoprojektet förändrades över tid, och att det utspelades på flera olika arenor där det också kunde ta
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olika form. Detta faktum understryker vikten av att studera varje uttalande om
hälsovård i sin speciella, historiska kontext.
Signe Höjers folkhälsopolitiska arbete under denna tid kan till största delen
placeras in i en socialpolitisk kontext. I den utformning av efterkrigstidens socialpolitik som pågick under krigsåren hörde Signe Höjer till de mer betydande
aktörerna. Under denna tid hamnade 1930-talsvarianten av befolkningspolitik,
där släktets framtida styrka – och således hälsa – sattes i centrum, alltmer i
skuggan av ett nytt slags socialpolitik, som lade mest fokus på människors ”trivsel”, hälsa och välfärd där och då. 1941 års befolkningsutredning var, trots
namnet, central i denna process. Vikten av en produktiv befolkning förlorades
inte ur sikte, men trivsel och välbefinnande, eller med andra ord hälsa i en vidgad bemärkelse, sattes i centrum som både mål och medel för det goda samhället. En tidsdimension saknades inte heller, men den nya socialpolitiken fokuserade mest på de nu levande individernas och familjernas hälsa, vilket hängde
samman med en syn på denna som starkt kopplad till sociala faktorer. Släktets
kvalitativa förädling eller kvantitativa tillväxt berördes däremot alltmer sällan i
texter och diskussioner. Med andra ord – den nya socialpolitiken var också i
många avseenden en folkhälsopolitik – men en folkhälsopolitik med andra förtecken än tidigare.
Som expert i befolkningsutredningen och på andra arenor där hon agerade
som socialdemokratisk politiker med en särskilt kvinnoexpertis, hade Signe
Höjer möjlighet att delta aktivt i utformningen av denna nya socialpolitik. Hon
hörde också till de mest aktiva i försök att formulera en del av den nya socialpolitiken som ett nytt, familjepolitiskt fält.
Inom den nya familjepolitik som förespråkades av Signe Höjer tilldelades
hälsovården en prominent plats. Friska och harmoniska familjer betraktades
som både mål och medel för det goda samhälle hon såg framför sig. Däremot
markerade inte termen familjepolitik några tydliga strävanden att få föräldrar att
dela mer jämlikt på ansvar för hem och hushåll. Den nya familjepolitiken var
uttalat pragmatisk, och eftersom mödrarna fortfarande sågs som de facto ansvariga för familjernas dagliga funktioner kom politiken också fortsatt att sätta
kvinnorna och moderskapet i centrum. I den mån politiken formulerades av
befolkningsutredningens kvinnodelegation bidrog dess tilldelades fokus på hem
och familj dessutom till att man främst koncentrerade sig på hemmafruarnas
intressen.
Inte minst inom hem- och familjedelegationen fanns också en ambition att
lyfta fram kvinnors speciella kompetenser och erfarenheter: ett slags, inte nödvändigtvis biologiskt grundat, särartstänkande som inspirerades av Elin Wägner
och särskilt företräddes av delegationens sekreterare Brita Åkerman. Delegationen var dock inte beredd att dra de fulla konsekvenserna av Wägners tänkande.
I stället för att begära en radikal omstöpning av samhället inriktade man sig på
reformer inom ramarna för den framväxande välfärdsstaten. Den nya familjepolitiken var pragmatisk och riktade in sig på en överskådlig framtid. Liksom
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fabianerna räknade man med en stegvis utveckling, utan några radikala omvälvningar.
Signe Höjer och de andra företrädarna för en ny familjepolitik var alltså inga
separatister. Men att formuleringen av den nya familjepolitiken var ett välfärdsfeministiskt projekt innebar att den ändå vände sig mot en mansdominerad socialpolitik. Detta kan förklara varför den främst kom att lyfta fram kvinnors rättigheter, medan deras eventuella skyldigheter knappast berördes. Man var även
angelägen om att hävda kvinnors rätt och praktiska möjligheter till lönearbete,
även om man räknade med att de flesta familjer inom överskådlig framtid skulle
vilja organisera sina liv enligt den borgerliga enförsörjarmodellen. På så sätt
öppnade den nya familjepolitiken åtminstone en dörr på glänt för alternativa
sätt att organisera tillvaron och familjelivet.
De idéer om en social hemhjälp som drevs av Signe Höjer var närmast emblematiska för den nya familjepolitiken: hemhjälperna skulle avlasta fysiskt och
psykiskt överansträngda husmödrar ur arbetarklassen för att de skulle kunna
återställa sin hälsa på ett sätt som inte hotade kärnfamiljens sammanhållning. På
så sätt tänktes de främja hälsa här och nu, ur olika aspekter, liksom en viss typ
av familjebildning. Samtidigt skapades nya jobbmöjligheter för en annan kategori av kvinnor, främst ogifta.
En jämförelse mellan 1941 års befolkningsutredning med den utredning om
den öppna läkarvården som Axel Höjer ledde mellan 1943 och 1947 visar, menar jag, knappast på en progression från en mer holistisk hälsosyn mot en mer
snävt biomedicinsk, kurativ och sjukhusbaserad. Inte heller visar den på en
fortgående medikalisering i gängse, biomedicinsk mening. Vad den i stället kan
bidra till är att problematisera bilden av folkhälsoprojektet som en sammanhållen, om än föränderlig, enhet.
En tydlig folkhälsoproblematik uttrycktes i båda utredningarna, dessutom
fanns rent personella samband genom paret Höjer. Men utredningarna hade
olika syften, vilket i sin tur visar att folkhälsoprojektet hade olika aspekter, uttrycktes olika och syftade till olika saker i olika sammanhang. Befolkningsutredningen måste som sagt betraktas i en socialpolitisk kontext, och där ser man en
tydlig utveckling från Befolkningskommissionens pronatalistiska befolkningspolitik mot en linje som mer betonade medborgarnas personliga hälsa och trivsel som nödvändiga komponenter i det goda samhället. Också viktiga delar av
Axel Höjers folkhälsoarbete kan betraktas i ett större socialpolitiskt sammanhang. Men utredningen om den öppna läkarvården hör främst hemma i ett
sjukvårdspolitiskt och medicinskt sammanhang, och bör betraktas som ett inlägg i debatten om det snävare fält som utgjorde Axel Höjers egentliga ansvarsområde. I detta sammanhang innebar utredningens slutsatser ett starkt ökat
fokus på sjukdomarnas sociala bakgrund, och på möjligheterna att förebygga
sjukdom och ohälsa genom en planmässig omorganisation av samhället.
Detta, menar jag, pekar också på att bilden av det svenska folkhälsoprojektet
som ett försök att lägga biomedicinska perspektiv på samhället måste kompletteras. För Axel Höjer handlade det minst lika mycket om att föra in sociala,
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samhällsvetenskapliga och rentav socialistiska perspektiv på det medicinska
fältet. Det handlade om att integrera de moderna samhällsvetenskapernas metoder inom medicinen, och på så sätt utvidga hälso- och sjukvårdens jurisdiktion
över vad även Höjer definierade som sociala och psykosociala problem. Om
Höjer, genom att hänvisa till en socialmedicinsk expertis som kombinerade medicinsk och samhällsvetenskaplig kunskap, bidrog till ett slags medikalisering, var
det således ett annat slags medikalisering än den rent biologiska.
I sin nya position som generaldirektör för Medicinalstyrelsen fick Höjer hela
befolkningens hälsa som ansvarsområde. Detta innebar bland annat att barnhälsan hamnade alltmer i skymundan för de stora samhällsorganisatoriska frågorna. Hela det svenska folkets hälsa sattes i fokus. Själv ville han gärna se denna
utveckling som en följd av den allmänna samhällsutvecklingen, men den position han hamnade i som professionell expert på högsta nivå skapade också nya
förutsättningar för en utvidgning av folkhälsoprojektet. Utvidgningen innebar
också att Höjer uttryckte sig mer ambitiöst om vad hälsa kunde innebära. Det
handlade alltså även om ett kvalitativt utvidgat hälsobegrepp. Redan i slutet av
1930-talet talade han om både mental och fysisk hälsa som mål för det förebyggande arbetet, och några år senare inkluderade han, i linje med Världshälsoorganisationens nya och ambitiösa hälsodefinition, även den sociala hälsan i detta
mål. Dessutom menade han att medicinvetenskapliga och sociala framsteg tillsammans utlovade en allt högre nivå av hälsa. Full hälsa betraktades som ett allt
mer realistiskt mål.
Grundläggande hälsovård i form av hygien, goda matvanor och sunda bostäder framhölls som A och O för en frisk befolkning. Men Höjers förhoppningar om ”full” hälsa ledde också till krav på en storskalig utbyggnad av hälsooch sjukvårdssystemet, fler läkare och större fokus på förebyggande åtgärder.
Hälsokontroller och övervakning skulle användas för att stämma i bäcken och
spåra sjukdomar innan de blev för dyra och svåra att behandla. Ett nytt system
av hälsocentraler skulle ta hand om de sjuka på rätt nivå och underlätta kommunikationen mellan olika specialiteter, läkare och annan medicinsk personal på
olika nivåer. Men systemet skulle också verka proaktivt förebyggande. Hälsoundervisning och upplysningsverksamhet skulle bidra till fostran av hälsosamma människor som levde ett hälsofrämjande liv – fysiskt, psykiskt och socialt –
och själva förstod när det var dags att söka läkare.
Signe och Axel Höjers olika expertroller innebar skilda utgångspunkter och
olika ramar inom vilka det var möjligt eller relevant att uttala sig på vissa sätt.
Att Signe under denna tid närmade sig folkhälsoproblematiken från andra håll
än Axel Höjer behöver dock inte betyda att de i grunden hade så olika agendor.
Båda, menar jag, drevs av en liberalt styrningsrationell tro på möjligheterna att
skapa självstyrande subjekt som förstod sitt eget bästa, vilket antogs sammanfalla med samhällets bästa. Däremot var det inte längre lika självklart för dem att
samhällets välfärd skulle gå före individens. Målet för båda var också hälsa i den
vida mening som även inkluderade sociala och mentala aspekter, och som ring-
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ades in av befolkningsutredningen med hjälp av ordet trivsel, en modeterm
inom den tidens framväxande samhällsvetenskap.
Om befolkningsutredningens mål var att få människor att styra sig själva i
hälsosam riktning med hjälp av stora, icke-stigmatiserande säkerhetssystem, var
öppenvårdsutredningens mål att få människor att styra sig själva med hjälp av
mer direkt disciplinerande åtgärder, som obligatoriska hälsokontroller. Biopolitiska säkerhetssystem var dock centrala element även här: hela programmet
byggde på introduktionen av en allmän sjukförsäkring, och inkluderade konstruktionen av en infrastruktur av offentliganställda läkare och annan sjukvårdspersonal, moderna sjukhus och hälsocentraler. Mer storslagna målsättningar antogs också kräva mer storskaliga lösningar.
Både Signe och Axel Höjer var också övertygade om möjligheterna att få
människor att styra sig själva i hälsosam riktning med hjälp av rådgivning. De
olika typer av konsulentverksamhet som förespråkades av Signe Höjer kan
lyftas fram som typexempel på detta. Den rådgivning som konsulenterna skulle
bedriva hade knappast med tvång att göra, däremot förväntades den innefatta
ett bestämt mått av övertalning, då hela idén med konsulentverksamheten
byggde på att det fanns en rätt väg att gå i olika frågor, vare sig det gällde aborter eller heminredning. Detta slags övertalning kan å ena sidan ses som försök
att styra människors val och därmed inskränka deras frihet. Signe Höjer å andra
sidan såg främst de befriande aspekterna av denna form av maktutövning:
kvinnor skulle befrias från den skam och de hälsorisker som en illegal abort
innebar, eller befrias från tyngden av ett övermöblerat och svårstädat hem.
Konsultationerna kunde verka ganska direkt disciplinerande på så sätt att de
skedde ansikte mot ansikte. Å andra sidan arbetade inte konsulenterna uppsökande som exempelvis hälsobesökarna gjort; tanken var i stället att de skulle
göra sin verksamhet så attraktiv att konsumenterna själva sökte sig dit. Idén
byggde därmed med Nikolas Rose ord på en relativt avancerad liberal styrningsrationalitet.
Stockholms stad var tidigt ute i etableringen av olika konsulentverksamheter,
bland annat genom Signe Höjers försorg. Konsulentverksamheten ingick också
i kvinnodelegationens förslag inom befolkningsutredningen, men där verkade
Signe också för mer systempräglade lösningar på samhällsproblem: barnbidrag,
organiserad hemhjälp, skollunch till alla barn och så vidare. Detta slags systemlösningar, som påverkade folks liv och beteende mer indirekt, kan betraktas
som biopolitiska i den meningen att de tänktes ha effekt på befolkningsnivå.
Men deras primära syfte var socialpolitiskt snarare än befolkningspolitiskt. En
produktiv befolkning var fortfarande ett viktigt mål, men inte längre ett överordnat mål. Befolkningseffekterna betraktades nu snarare som något som följde
i spåren av att familjerna och individerna fick det bättre.
Ett utvidgat hälsobegrepp ställde större krav på staten och utlovade större
möjligheter till hälsa, åt fler personer, i fler avseenden, på högre nivå. Men det
ställde också åtminstone potentiellt högre krav på individerna att ta vara på
möjligheterna. Axel Höjer räknade också med att de flesta skulle klara detta.
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Däremot, menade han, kunde ingen råda bot på dåliga arvsanlag. Till skillnad
från befolkningsutredningen förlorade Axel Höjer aldrig släktets framtida hälsa
ur sikte. Visserligen hävdade han att alla människor skulle ges optimala förutsättningar för hälsa. Men det betydde inte att han menade att alla skulle ges
samma rätt att reproducera sig. En sådan inställning hade gått tvärsemot hans
visioner om den framtida kompletta hälsan.
Steriliseringspolitiken – över vars praktiska tillämpning Axel Höjer hade ett
övergripande ansvar – behöver därmed inte ses som en paradoxal kvarleva av
gammalt fattigvårdsstänkande inom Möllerlinjens nåd-före-rätt-paradigm, utan
kan lika gärna ses som en integrerad del av detta. Den fulla hälsan blev, genom
de krav den ställde, inte självklart ett mer ”humant” mål. Den roll paret Höjer
tillmätte eugeniken under denna tid ska dock inte överdrivas. Signe Höjer lyfte,
såvitt jag kunnat se, inte alls fram frågan i sina texter. Axel Höjers linje i steriliseringsfrågan låg nära den som företräddes av Alva och Gunnar Myrdal. Liksom Myrdals var Höjer fortsatt hårdför i attityden till sterilisering av vissa ärftligt ”belastade” individer, men denna attityd parades med en samtidig skepsis
mot sterilisering som lösning på mer renodlat sociala problem.
Axels framträdande expertroll gav honom en stark samhällsposition. Det befriade honom dock inte från behovet av olika strategier för överföring av idéer
och hälsovårdsprogram. De strategier han utnyttjade var fortsatt transnationella, i flera bemärkelser. Under beredskapstiden kom flera faktorer att ställa frågor om välfärdsstatens gränser på sin spets. Inflödet av flyktingar från Tyskland
och ockuperade grannländer var en viktig faktor. Genom sitt arbete inom fredsrörelsen låg det nära till hands för Signe att engagera sig i flyktingmottagandet.
För Axel blev flyktingfrågan mer komplex. Jag har visat att hans engagemang i
den så kallade läkarimportfrågan bottnade mer i intresse för folkhälsan och
hälso- och sjukvårdens framtida utveckling än i intresse för att förbarma sig
över flyktingar av humanitära skäl. Den läkarimport som Axel Höjer förordade
var tänkt att innebära en mycket konkret överföring av expertis, i det att den
både omfattade kunskap och kunskapsbärare. Ett motdrag från läkarkåren var
också att ifrågasätta just kunskapen hos utländska läkare.
Under striden kring läkarimporten initierades ett starkt motstånd mot Axel
Höjer från delar av läkarkåren, som varnade för att Medicinalstyrelsens generaldirektör var ute efter en fullständig socialisering av hälso- och sjukvården. Som
svar på anklagelserna fortsatte Höjer, särskilt i samband med utredningen kring
den öppna läkarvården, att referera till liknande reformer i en rad andra länder,
från USA och Storbritannien till Sovjetunionen. Dessa jämförelser var så frekventa att Höjer specifikt kritiserades för dem. De kan dock inte ses som försök till policy transfer i riktigt samma mening som förr. För Axel Höjer visualiserade inte längre Sverige som ett fattigt och marginaliserat land vars utveckling
släpade långt efter andra västeuropeiska länders. Snarare framhölls Sverige som
ett land på god väg i utvecklingen mot en modern välfärdsstat. När landet jämfördes med andra länder handlade det nu mer om jämförelser mellan jämlikar
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och varningar för att inte halka efter i ett ganska jämnt lopp, där Sverige i
många avseenden låg mycket bra till.
Signe Höjer förlorade knappast sitt internationella perspektiv under 1930och 40-talen. Hennes arbete i fredsrörelsen gjorde internationella utblickar
ständigt aktuella. Däremot blev utlandet mer osynligt i de sammanhang där hon
talade som en representant för socialdemokratin. Mitt inne i välfärdsbygget
saknades det tidigare motivet att visa på Sverige som efterblivet. Mer relevant
var att visa på reformer som var på gång eller på väg, och visa på det socialdemokratiska kvinnoförbundets roll i denna utveckling.
Jämförelser mellan olika länders hälsovård, i bästa fall utmynnande i synergieffekter, kom under mellankrigstiden och efterkrigstiden att underlättas genom
framväxten av en ny internationell infrastruktur, där företrädare från olika länder kunde mötas under organiserade former. Nationernas förbunds hälsoorganisation, LNHO, var central i dessa sammanhang, och Axel Höjer kom, som
jag ska visa i nästa, överbryggande, kapitel, att delta i dess arbete under några år
i slutet av 1930-talet. Han kom senare att spela en mer framträdande roll inom
LNHO:s efterträdare, den betydligt mer storskaliga Världshälsoorganisationen
WHO.
Både Signe och Axel Höjer fortsatte också att ägna sig åt mycket konkret
gränsöverskridande genom resor till andra delar av världen. Genom sina respektive resor till Sovjet i mitten av 1930-talet och den delvis gemensamma rundresan i USA i slutet av 1940-talet drog de både positiva och negativa lärdomar, på
hälsovårdsområdet såväl som i bredare politisk mening. Deras erfarenheter av
de båda stormakterna användes också för att måla upp en större geopolitisk
karta, där såväl USA som Sovjet fick exemplifiera avarter med alltför stor makt
och totalitära drag. Sverige, i kontrast, kunde då samtidigt framställas som ett
slags gyllene medelväg, mittemellan kapitalism och kommunism, som dessutom
genom sin neutralitet skulle kunna spela ett slags medlande roll i världspolitiken.
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Internationellt intermezzo

Den svenska skolan måste höja sina ambitioner, framhöll Signe Höjer i en fullmäktigedebatt 1944. Det var inte nog att medvetandegöra ungdomar om deras
rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Målet för all skolutbildning måste vara att fostra den uppväxande generationen till världsmedborgarskap, konstaterade hon, om än utan att specificera vilka rättigheter och skyldigheter detta skulle medföra.1 Som utredare och lokalpolitiker låg hennes naturliga
fokus under denna tid på Sverige, Stockholm och det socialdemokratiska projektet, men samtidigt medförde hennes fredsarbete oundvikligen ett internationellt perspektiv. Som representant för ett av få länder i Europa som lyckats
hålla sig utanför kriget kunde hon, liksom andra svenska fredsaktivister, känna
ett särskilt ansvar för det internationella fredsarbetet, men även för världens
utveckling i vidare avseenden. Som argument för att ge kvinnorna större inflytande i Stockholmspolitiken framhöll hon att lokalpolitiken måste ses ”som en
del i det världsomfattande arbetet för framtiden”.2
Även Axel Höjer propagerade i krigets slutskede för vikten av framtida internationellt samarbete, bland annat genom att applicera trivselbegreppet på det
sociala samspelet mellan nationer. En av samtidens viktigaste uppgifter, menade
han, var att ”anpassa nationen som form till världen, så att de olika nationerna
skola kunna trivas i världsgemenskapen och själva där befordra den allmänna
trivseln”3
Sverige kunde inte minst antas ha fördelar i det internationella hälsovårdsarbetet. Landet hade klarat sig undan materiella och personella skador, men kunde ändå dra nytta av den tekniska utveckling som gjorts under kriget, inte minst
inom sjukdomsbekämpning. Det borde därför ha ovanligt goda förutsättningar
att hjälpa mer behövande länder. Och de avkoloniseringsprocesser som påskyndats av kriget hjälpte till att sätta fingret på att de mest behövande länderna
inte nödvändigtvis var de europeiska.
Axel Höjer hade redan under åren före kriget tagit aktiv del i det internationella hälsovårdssamarbetet, ett engagemang som fortsatte efter krigsslutet. Som

1

Höjer berömde här ett i hennes ögon framsynt yttrande från stadens folkskoledirektion. Stockholms stadsfullmäktige, yttranden 1944, s. 351 (16 okt).
2 Signe Höjer, ”För ökad kvinnorepresentation” [Konserthuset 21/4 1942], föredragsmanus i
SAHA, 2b vol. 2.
3 Axel Höjer, ”Kvinnornas uppgift i vår tid”, manuskript, trol. kring 1943, i MGD, F VII vol. 2.
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jag ska visa i detta överbryggande kapitel kom han att spela en ganska framträdande roll i internationella sammanhang under sin tid som generaldirektör.

Nationernas förbund och hälsovårdsexpertisen
Genom bildandet av Världshälsoorganisationen, WHO, 1948 skapades en infrastruktur som utlovade möjligheter att kanalisera hjälpinsatser från Sverige och
andra länder. Axel Höjer kom, som jag ska visa, att involveras i världshälsoorganisationens arbete både centralt och perifert. WHO var dock inte det första
försöket att bygga upp ett internationellt samarbete för hälsofrågor, och det var
inte heller första gången Axel Höjer deltagit i ett sådant.
Som generaldirektör blev han nästan omedelbart involverad i Nationernas
förbunds hälsovårdsarbete, som han rapporterat om i Hygienisk revy sedan andra
halvan av 1920-talet. Hälsoorganisationen, LNHO, grundades vid tjugotalets
början, utifrån en passage i Nationernas Förbunds fördrag som fastslog att
medlemsländerna skulle ”endeavour to take steps in matters of international
concern for the prevention and control of disease”. Den hade föregångare i de
internationella hälsovårdskonferenser som anordnats då och då sedan mitten av
1800-talet, och i den Parisbaserade organisationen Office International
d’Hygiene Publique, som hade bildats 1907 i syfte att sprida information om
hälsovård och framför allt smittsamma sjukdomar.4
LNHO präglades av sitt nära samarbete med Rockefeller Foundation, som
bidrog med ungefär en tredjedel av organisationens budget. Samarbetet gav
hälsoorganisationen friare händer i förhållande till Nationernas förbund och
dess medlemsstater, men gjorde den samtidigt beroende av Rockefeller Foundations välvilja och programplaner, som i efterhand ofta kritiserats för att sätta
amerikanska intressen i första rummet.5 Rockefeller Foundations inflytande
över LNHO balanserades emellertid av att den person som de facto ledde hälsoorganisationen ända fram till februari 1939 var den polske bakteriologen
Ludwik Rajchman, en dominant personlighet med socialistiska övertygelser.6
Hälsoorganisationens program var till en början mycket tekniskt orienterat.
Mycket kraft lades på kontroll och övervakning av sjukdomar och epidemier,
4

OIHP integrerades i den nya hälsoorganisationen i en åtminstone på papperet rådgivande funktion. Citatet återgivet i Burci, Gian Luca och Claude-Henri Vignes, World Health Organization
(New York: Kluwer Law International, 2004), s. 16, se även The First Ten Years of the WHO, s. 22,
28; Martin David Dubin, ”The League of Nations Health Organisation”, i International Health
Organisations and Movements, 1918–1939, s. 61, 71; Howard-Jones, International Public Health, s. 54.
5 Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 136–137; Dubin, ”The League of
Nations Health Organisation”, s. 72–77; Farley, Bilharzia, 291–297; John Farley, ”The International Health Division of the Rockefeller Foundation: the Russel Years, 1920–1934”, i International Health Organisations and Movements, 1918–1939, s. 218; Amrith, Decolonizing International Health,
s. 7. Jfr även Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 638.
6 Dubin, ”The League of Nations Health Organisation”, s. 59, 65–71; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 638–640, 662–663; Howard-Jones, International Public Health, s. 61–62.
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och på standardisering av statistik, vacciner och behandlingsmetoder.7 I spåren
av den ekonomiska depressionen i USA och Europa kom organisationen emellertid att ta en tydligare socialmedicinsk riktning, där hälsan kopplades till levnadsvillkor i bredare mening.8 Landsbygdens problem sattes särskilt i fokus.
Bland annat gjorde man försök att starta hälsocentraler, och rekommenderade
redan 1931 att sådana skulle bilda grunden i alla nya hälsovårdssystem.9 Liknande idéer kom, som jag visat, senare att vidareutvecklas i bland annat Axel Höjers förslag till omorganisering av den svenska hälso- och sjukvården.
Axel Höjer involverades i hälsoorganisationens arbete hösten 1935. Han kallades då till London för att som han själv skrev ”med ett tiotal andra forskare
på näringsområdet söka formulera ett förslag till en kost, som för olika åldrar
och de båda könen under arbete och vila, under barnsbörd och andra förhållanden skulle ge bästa utsikter till full hälsa”.10 Hälsoorganisationens arbete med
näringsfrågor brukar lyftas fram som ett av de tydligaste exemplen, och också
det mest lyckade, på dess nya socialmedicinska engagemang.11 Sedan en enkätundersökning, besvarad av hälsovårdsmyndigheter i olika länder, lyft fram ”näringsfrågan” som ett på samma gång fysiologiskt och ekonomiskt problem, med
återverkningar på såväl folkhälsopolitik i bred mening som på jordbrukspolitik,
tullar och andra handelshinder, utbildning och lönebildning, beslöt LNHO:s
hälsokommitté i oktober 1935 att tillsätta en särskild Technical Commission on
Nutrition. Axel Höjer utsågs till en av tre skandinaviska representanter. Kom7

League of Nations Health Organisation.
Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s.143–144; Carol Miller, ”The Social
Section and Advisory Committee on Social Questions of the League of Nations”, i International
Health Organisations and Movements, 1918–1939, s. 165.
9 Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 142–143; jfr Miller, ”The Social Section
and Advisory Committee on Social Questions of the League of Nations”, s. 167; Amrith, Decolonizing International Health, s. 4–5. Om Stampar, se även Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 640–
41.
10 Höjer hävdade i olika minnesskrifter att han involverades i hälsoorganisationens arbete redan
1926, 1928 eller 1929. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 634, 638; Under Lundagårds kronor:
Samling 4, s. 266. Källmaterial visar dock att han knappast var involverad eller ens påtänkt för
arbete inom LNHO innan 1935, då den födoämneskommitté som han själv angav som sin väg in
i organisationen bildades. Se telegram från Ludwik Rajchman till Thorvald Madsen (ordförande i
LNHO:s beslutande organ, hälsokommittén) 6, 7 och 9 nov 1935; brev från Rajchman till Madsen 8 november 1935; brev från Madsen till Rajchman 9 november 1935; brev från Rajchman till
Axel Höjer 9 nov 1935, med förfrågan om han vill bli medlem i den expertkommitté i näringsfrågan som ska hålla sitt första möte i London den 25 november samma år, samt svar från Höjer till
Rajchman, 13 nov 1935, där han skriver att han är mycket glad att involveras i det arbete som
engagerat organisationen sedan 1928. Allt i LNA, Technical Commission on Nutrition, R 6133.
Jfr ”Rapport sur les bases physiologiques de l’alimentation établi par la Commission technique du
Comité d’hygiène à la réunion de Londres (25–29 novembre 1935), revu et completé à la réunion
de Genève (4–8 juin 1936)”, Société des Nations: Bulletin Trimestriel de l’Organisation d’Hygiène, vol. 5
(1936), nr. 3, s. 438–440; The First Ten Years of the WHO, s. 30.
11 Weindling, ”Introduction: Constructing International Health between the Wars”, s. 9;
Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s.137, 141–144; The First Ten Years of the
WHO, s. 30; Howard-Jones, International Public Health, s. 62; Miller, ”The Social Section and Advisory Committee on Social Questions of the League of Nations”, s. 165; Dubin, ”The League of
Nations Health Organisation”, s. 63–64.
8
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missionen skulle börja med att fastställa de fysiologiska grunderna för en rationell näringstillförsel, medan förutsättningarna för en rationell produktion och
distribution av livsmedel skulle utredas av hälsoorganisationen själv och de
andra tekniska organisationerna.12
I ett dokument som blev känt som Londonrapporten fastställde kommissionen näringsbehov för människor i olika åldrar och livssituationer.13 Det var
första gången en internationell överenskommelse kunnat göras om rekommendationer för näringsintag.14 De siffror och tabeller som publicerades kan tyckas
okontroversiella, men i en medföljande rapport över arbetsprocessen underströk näringskommissionen att dess definitioner av normalbehovet inte var
tänkta att reflektera ett tillfälligt medelvärde, som mycket väl kunde spegla en
utbredd undernäring. Kommissionens ståndpunkt var att endast ett optimalt
näringsintag borde definieras som norm.15 Detta var ett ställningstagande med
politisk sprängkraft, som lutade sig mot den nya nutritionsvetenskapen för att
stärka sin trovärdighet.16
Efter LNHO:s konferens om rural hygien i Bandoeng på Java 1937 tog näringskommissionen ytterligare ett steg i radikal riktning, då den bestämde sig för
att inrikta sitt fortsatta arbete på näringsfrågan i tropiska och subtropiska länder. Beslutet var dock samtidigt mindre radikalt i det att man valde att fokusera
på miniminivåer snarare än optimalt näringsintag.17
Som medicinhistorikern Michael Worboys påpekar var det först under mellankrigstiden, och framför allt under andra hälften av 1930-talet, som undernäring i de afrikanska och asiatiska kolonierna alls uppmärksammades som ett
problem. Undernäringen kunde, som i Londonrapporten, tolkas som ett uråld12 ”Rapport sur les bases physiologiques de l’alimentation”, s. 433–440. Se även diverse dokument i LNA, R 6133; Et. Burnet och W. R. Aykroyd, ”L’alimentation et l’hygiène publique”,
Société des Nations: Bulletin Trimestriel de l’Organisation d’Hygiène, vol. 4 (1935), s. 327–481. Till kommissionen kopplades också nationella kommittéer. Axel Höjer ledde den svenska, se dokument i
LNA, R 6133.
13 ”Rapport sur les bases physiologiques de l’alimentation”, s. 433–59.
14 Jfr Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 145, och Howard-Jones, International Public Health, s. 62.
15 ”Rapport de la Commission technique pour l’étude de l’alimentation sur les travaux de sa
deuxième session tenue à Genève du 4 au 8 juin 1936”, Société des Nations: Bulletin Trimestriel de
l’Organisation d’Hygiène, vol. 5 (1936), s. 461. Jfr Weindling, ”Social Medicine at the LN and the
ILO”, s. 145.
16 ”Rapport sur les bases physiologiques de l’alimentation”, s. 440–42. Jfr Howard-Jones, International Public Health, s. 62.
17 ”Rapport de la Commission technique pour l’étude de l’alimentation sur les travaux de sa
troisième session, tenue à Londres du 15 au 20 novembre 1937”, Société des Na-tions: Bulletin
de l’Organisation d’Hygiène, vol 7 (1938), s. 495-540. Se även diverse dokument från detta Londonmöte i LNA, Technical Commission on Nutrition, R 6138. Antagligen blandade Axel Höjer i
sina memoarer ihop detta möte med mötet i Moskva. Här bildades bland annat en särskild subkommitté för att utreda näringsfrågan i ”Asien och de tropiska länderna”, som möttes i augusti
1938, se diverse dokument i LNA, Technical Commission on Nutrition, R 6139. Omsvängningen
mot ett fokus på lösningar som ”kunde hålla svältdöden borta från världens fattigaste” skedde
alltså något senare än vad Axel Höjer anger i sina memoarer; jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 634, 640.
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rigt fenomen som i hög grad berodde på okunskap. Andra, framför allt administratörer på plats i kolonierna, framhöll undernäringen som ett resultat av de
koloniala systemens exportinriktade jordbruksproduktion, ytterligare förvärrat
av den ekonomiska depressionen i bland annat Storbritannien: däremot var det
få i dessa kretsar som kopplade ihop den med befolkningstillväxten.18
På andra håll, inte minst inom den framväxande rörelsen för familjeplanering
och födelsekontroll, började man däremot måla upp en hotfull bild av accelererande befolkningsökning i kolonierna. Den ganska brokiga rörelsen för födelsekontroll, vars mest inflytelserika gren leddes av amerikanskan Margaret Sanger,
fick en svuren huvudmotståndare i Vatikanen, som i och med encyklikan Casti
connubii 1930 fördömde allt som hotade äktenskapet som institution och mannens makt som familjeöverhuvud: däribland såväl eugeniska steriliseringar som
artificiella preventivmedel.19
De katolska länderna hade också en stark position inom Nationernas förbunds hälsoorganisation, vilket bidrog till att organisationen sorgfälligt undvek
befolkningsdiskussioner.20 Om Axel Höjer i förväg var riktigt medveten om
kraften i de latenta motsättningarna är oklart. Tydligt är att han i varje fall var
högst angelägen om att väcka frågan om överbefolkning och födelsekontroll i
LNHO, och dessutom sätta den i samband med näringsfrågorna. 1936, då han
deltog i ett möte med byrån, hälsoorganisationens exekutivkommitté, i Moskva,
manade han de andra deltagarna att observera hur tätt näringsfrågan hörde ihop
med frågor om befolkningstillväxt och materiell levnadsstandard. Byråns medlemmar uppfattade emellertid befolkningsfrågan som alltför politiskt och religiöst kontroversiell för att driva vidare och Höjers förslag om att sätta barnbegränsning och internationella befolkningsproblem på agendan för konferensen i
Bandoeng följande år blev, med hans egna ord, ”avrättat”. Höjer hoppades
dock kunna ta upp frågan senare, med den svenska Befolkningskommissionens
betänkanden i ryggen.21

18

Worboys, ”The Discovery of Colonial Malnutrition”, s. 208–225.
Matthew Connelly, Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population (Cambridge, Mass.:
Belknap Press of Harvard University Press, 2008), kap. 3, särskilt s. 85–86.
20 Connelly, Fatal Misconception, s. 73; Miller, ”The Social Section and Advisory Committee on
Social Questions of the League of Nations”, s. 165; brev från Axel till Signe Höjer 25 jun 1936,
SAHA, 3b vol. 1, där Axel skriver att Rajchman förklarat sin egen undvikande attityd med att
”katolikerna skulle bli så onda”. Jfr Paul Weindling, som i stället kopplar tystnaden dels till mansdominansen inom LNHO, dels till ett kategoriskt motstånd till allt som kunde sammankopplas
med eugenik bland de så tongivande näringsforskarna (man kan dock knappast, menar jag, förutsätta ett sådant motstånd, att döma av exemplet Axel Höjer). Weindling, ”Social Medicine at the
LN and the ILO”, s. 146–148.
21 ”Health Organisation. Minutes of the Session of the Bureau of the Health Committee held in
Moscow from June 22nd to 28th, 1936” (LNA, C.H./Bureau/IV/Minutes), s. 11. Jfr brev från
Axel till Signe Höjer 25 (även 22 och 19) juni 1936, SAHA, 3b vol. 1. Diskussionen lämnade inte
heller några spår i de beslut som fattades vid mötet, se ”Health Organisation: Meeting of the
Bureau of the Health Committee at Moscow: Decisions taken by the Bureau at its Meeting from
June 22nd to 28th, 1936”, League of Nations – Official Journal, vol. 17 (1936), s. 1238–1240. Höjer
hänvisades i stället till NF:s generalförsamling, som dock inte heller den var beredd att erkänna
19
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Till LNHOs socialmedicinska satsningar hörde också kartläggningar av bostadsstandarden i flera länder, däribland Sverige.22 I spåren av dessa kartläggningar satte hälsoorganisationen i början av 1936 upp en särskild bostadskommission, som hade till syfte att studera hur människors hälsa kunde främjas av
solljus, värme, rinnande vatten, avlopp och reduktion av rök och buller.23 Detta
var frågor som Axel Höjer sysslat med sedan tidigt 1930-tal.24 Som medlem i
LNHO:s bostadskommission fick han möjlighet att arbeta med dem på ett
internationellt plan, samt se till att kunskap överfördes från internationell till
nationell nivå och vice versa. Bostadskommissionens samordning med nationella bostadskommittéer, via nyckelpersoner som Axel Höjer, pekar på att Nationernas förbunds hälsoorganisation hade ambitionen att fungera som ett nytt
slags verktyg för lesson drawing.25 Detta uttrycktes också officiellt i tanken att det
var ytterst viktigt för hygieniker att känna till hur olika länder handskas med
fundamentala hälsoproblem: ”Vissa metoder kan inte appliceras överallt, men
det finns många tekniska processer eller administrativa regler som har testats i
några länder och kan komma till användning i andra. Hygien är primärt en fråga
om utbildning. Denna princip gäller inte bara allmänheten, utan även hälsovårdsadministratörer.”26
Men organisationen var inte bara tänkt som ett gränssnitt för överföring.
Den utgjorde också ett nytt slags arena där idéer och rekommendationer kunde
arbetas fram i ett icke nationsbundet, expertdrivet sammanhang. Även om Axel
Höjer rekryterats till LNHO i samband med sitt tillträde som generaldirektör,
verkade också han där i egenskap av expert, inte som politiker eller myndighetsrepresentant. Att hälsoorganisationen var så utpräglat expertdriven har i efterhand använts som förklaring till att det interna samarbetet fungerade så bra som
det gjorde – betydligt bättre än inom moderorganisationen. Arbetet var förvisso
inte så opolitiskt som det förutsattes vara, men det präglades mer av vetenskapliga än av nationella intressen.27 Också Axel Höjers intryck var att det svåra

befolkningsfrågan som ett internationellt problem förrän strax innan krigsutbrottet. Jfr Connelly,
Fatal Misconception, s. 124.
22 LNA, Housing Enquiry, R 6116. Svensk utredning av Nils Ekblom, inkommen till LN 7 jan 36,
se LNA, Housing Enquiry, R 6117.
23 Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 145.
24 Se kap. 2:1.
25 Nationella kommittéer sattes upp i flera länder. Axel Höjer satte ihop en svensk, av i huvudsak
arkitekter och ingenjörer, där han själv tog ansvaret för medicinsk administration. Se LNA,
C.H./Com. Hab./9. och diverse dokument i LNA, Town and Rural Housing, R 6122. Se också
brev från Rajchman till Madsen 8 november 1935 i LNA, R 6133, som visar att Madsen då var på
väg att bjuda in Höjer som medlem i bostadskommissionen.
26 League of Nations Health Organisation, s. 13: ”Some methods are not applicable everywhere, but
there are many technical processes or administrative rules which have been tested in some countries and can be made use of in others. Hygiene is primarily a matter of education. This principle
applies, not to the public only, but to health officials as well.”
27 Weindling, ”Introduction: Constructing International Health between the Wars”, s. 3–4, 9;
Weindling, ”Social Medicine at the LN and the ILO”, s. 137. Se också Dubin, ”The League of
Nations Health Organisation”, s. 73. Jfr League of Nations Health Organisation, s. 5.
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arbetet med att ”samla så många olika uppfattningar till en gemensam strävan
till folkhälsans förbättrande” gick långt över förväntan.28

En världsomspännande organisation för full hälsa
Trots att spridda studier hann göras i fattigare världsdelar var LNHO en i grunden eurocentrisk organisation.29 Visserligen innebar konferensen om rural hygien i Bandoeng och dess efterspel en ökad internationalisering. Bandeongkonferensens rapport visar också, menar jag, på en tydlig tro på att världens fattiga
skulle kunna formas till självstyrande subjekt enligt en modern liberal styrningsrationalitet. Men andra världskrigets utbrott satte snart stopp för denna utveckling, liksom över huvud taget för fortsatt arbete inom Nationernas förbund,
hälsoorganisationen och dess tekniska kommissioner.30
Under kriget uttryckte Axel Höjer förhoppningar om att näringsfrågorna,
som ju sysselsatt honom själv i LNHO, skulle kunna bilda utgångspunkten för
arbetet i en verkligt världsomfattande hälsovårdsorganisation.31 När den nya
Världshälsoorganisationen, WHO, konstituerades 1948 var dess ambitioner
ännu större än så. I konstitutionen definierades hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart en avsaknad
av sjukdom eller svaghet”, som ett villkor för fred och säkerhet och som en
fundamental mänsklig rättighet. Det sista innebar att de stater som skrev under
definitionen förband sig att tillförsäkra varje människa, oavsett ras, religion,
politisk åskådning, ekonomi eller social situation, en så god hälsa som möjligt
med hjälp av medicinska och sociala åtgärder. 32
Hoppet att nå så ambitiösa mål hade också stärkts av den tekniska utvecklingen. Samtidigt som andra världskrigets fasor i många kretsar hade lett till
förnyat engagemang för internationellt samarbete som ett villkor för fred och
välfärd, hade kriget bidragit till utvecklingen av antibiotika och kemiska be28

Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 638
Weindling, ”Introduction: Constructing International Health between the Wars”, s. 8. Jfr League
of Nations Health Organisation, s. 30–31; Farley, Bilharzia, s. 175; Dubin, ”The League of Nations
Health Organisation”, s. 68; Amrith, Decolonizing International Health, s. 4–5.
30 Report of the Intergovernmental Conference of Far-Eastern Countries on Rural Hygiene: Held at Bandoeng
(Java), August 3rd to 13th, 1937 (Geneva: League of Nations Health Organisation 1937), s. 9–10,
49–56. Hösten 1939 planerades ett möte mellan utvalda medlemmar i den tekniska näringskommissionen och delegater från de nationella näringskommittéerna, i syfte att utvärdera kommissionens arbete och planlägga dess fortsatta aktiviteter. Stor vikt lades nu vid de tropiska ländernas
näringsproblem och möjligheter att studera näringsläget i olika populationer. Men mötet hann
aldrig genomföras. (Axel Höjer skulle vid detta möte ha bytts ut mot Ernst Abramson, chef för
Statens institut för folkhälsan, som då hade övertagit det nationella ansvaret för nutritionsfrågorna. Se dokument i LNA, Technical Commission on Nutrition, R 6140. Abramson var redan
tidigare sekreterare i den nationella kommitté som var kopplad till den tekniska kommissionen, se
dokument i LNA, R 6133).
31 Höjer, ”Reformkrav och framtidsvyer inom hälso- och sjukvård”, s. 358–359.
32 ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” The First Ten Years of the WHO, s. 459.
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kämpningsmedel som DDT. En värld utan sjukdom tycktes vara inom räckhåll,
och i förlängningen kanske också en värld av full hälsa enligt Världshälsoorganisationens definition.33
WHO blev, liksom de andra internationella organisationer som bildades efter
andra världskriget, mer medvetet inter-nationell än Nationernas förbunds hälsoorganisation, på så sätt att nationalstaterna erkändes som de primära agenterna i
utvecklingen och introduktionen av hälsovårdsprogram. Organisationen kunde
stödja olika stater, koordinera mellan dem och fungera som ett forum för att
förhandla fram normer och mål, men organisationen skulle inte vara en överstatlig maktinstans.34 Som en av flera specialized agencies var WHO en del i FNsystemet, men ändå en självständig organisation med egen styrelse, eget medlemskap och egen budget. Också på så sätt skiljde den sig från LNHO, som
hade varit underordnad Nationernas förbund och dess generalförsamling.35
Antalet medlemsstater steg snabbt, och i och med avkoloniseringen ökade också representationen av de länder som kom att definieras som underutvecklade.36
Axel Höjer ledde den svenska delegationen vid de första fem av organisationens årliga världshälsoförsamlingar.37 1949 till 1952 hade han också den inflytelserika rollen som en av 18 medlemmar i WHO:s styrelse, Executive Board.
Styrelsen träffades ett par gånger om året för att förbereda ett generellt programförslag och sätta agendan för kommande världhälsoförsamling.38 Under
den tredje världshälsoförsamlingen, i maj 1950, var Höjer dessutom ordförande
i programkommittén, som diskuterade de programförslag som arbetats fram av
styrelsen innan de lades fram inför hela församlingen.39
33

Amrith, Decolonizing International Health, särskilt s. 2; The First Ten Years of the WHO, s. 37, 459.
The First Ten Years of the WHO, s. 460–461; Amrith, Decolonizing International Health, s. 12; WHO:
What it Is, What it Does (Geneva: WHO, 1988), s. 21; Howard-Jones, International Public Health, s.
61; se även Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 661.
35 WHO: What it Is, What it Does, s. 20, Howard-Jones, International Public Health, s. 61.
36 The First Ten Years of the WHO, s. 72, 79; Burci och Vignes, World Health Organization, s. 15–17;
WHO: What it Is, What it Does, s. 1; Rexed, Sverige och WHO i 40 år, s. 7–8.
37 Under världshälsoförsamlingarna fördes långa diskussioner och fattades avgörande beslut. Se
First World Health Assembly, Geneva, 24 June to 24 July 1948: Plenary meetings, Verbatim Records; Main
Committees, Minutes and Reports; Summary of Resolutions and Decisions (Geneva: World Health Organization, 1948) och motsvarande rapporter för följande år. Jfr The First Ten Years of the WHO, s. 72,
79; Rexed, Sverige och WHO i 40 år, s. 8–9. Om regler för kompositionen av delegationer, se Burci
och Vignes, World Health Organization, s. 35. WHO bestod, och består, av tre huvuddelar: den
lagstiftande världshälsoförsamlingen (World Health Assembly), styrelsen (Executive Board), och
sekretariatet, lett av en generaldirektör. Även om WHO redan från början hade ambitionen att
vara en decentraliserad organisation med regionala högkvarter i olika världsdelar förlades högkvarteret, liksom tidigare LNHO:s, till Genève, i hjärtat av Europa. WHO: What it Is, What it Does,
s. 20; Burci och Vignes, World Health Organization, s. 17–18.
38 Rexed, Sverige och WHO i 40 år, s. 13–14; WHO: What it Is, What it Does, s. 20; The First Ten Years
of the WHO, s. 495.
39 Third World Health Assembly, Geneva, 8 to 27 May 1950: Resolutions and Decisions; Plenary Meetings,
Verbatim Records; Committees, Minutes and Reports; Annexes (Geneva: World Health Organization,
1950). Höjer var också medlem av WHO:s Staff Benefit Committee, se Second World Health Assembly, Rome, 13 June to 2 July 1949: Discussions and Resolutions; Plenary meetings, Verbatim Records;
Committees, Minutes and Reports; Annexes, 1949), s. 264.
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Särskilt i början var Axel Höjer mycket entusiastisk. Han nämnde särskilt att
flera småstater, som Albanien och Liberia, hade gjort sina röster hörda vid den
första världshälsokonferensen, samt att ”många framstående kvinnor” spelat en
viktig roll. De olika delegationerna gjorde enligt Axel Höjer sitt bästa för att inte
låta politiska meningsskiljaktigheter ställa sig i vägen för ett världsvitt samarbete
för bättre hälsa:
Problemen är oerhört skilda, t. ex. i Sverige och i Indien eller i Liberia. Kan
Sverige här hjälpa till i arbetet för en bättre världshälsa, fullgör vi inte bara en
enkel mänsklig skyldighet, vi får också själva lära åtskilligt, både på det medicinska och andra områden. Jag har varit med om många kongresser men aldrig förr så påtagligt känt, att världen nu står mellan två skeden, den gamla
konkurrensens, då man löpte samman för att se vilka förmåner man kunde
tillskansa sig på andras bekostnad, och det kommande, då det blir en självklar
sak att hela världen och vi själva mår bäst av att vi söker hjälpa varandra så
gott vi kan. Det är via hälsovård och socialvård som världen håller på att lära
sig denna till synes enkla men så svåra läxa.40

Citatet antyder att begreppet världshälsa tilldelades en rad betydelser av Axel
Höjer: det handlade om folkhälsans förbättring överlag eller i vitt skilda länder,
men också om en plikt som tillföll Sverige såväl som andra nationer och om en
infrastruktur för att ta in och sprida kunskap. Hälsovården lyftes också fram
som ett medel för att föra mänskligheten mot fred och samarbete.
Snart nog kom Höjer till insikt om att det internationella samarbetet också
bar på många komplikationer, och hängde på en god vilja som inte alltid fanns
hos medlemsstaterna.41 Befolkningsfrågan visade sig ytterst svårforcerad även
inom WHO, och särskilt i världshälsoförsamlingen, vilket jag återkommer till i
kapitel 3:2. Senare konstaterade Höjer också att WHO:s storlek och struktur
gjorde organisationen mer tungrodd och svårmanövrerad än den expertdrivna
LNHO. De världsdemokratiska ambitionerna ledde ofta till nationella konflikter och stormakterna hade alltför stort inflytande. De flesta felen, menade han,
hade dock sitt ursprung i organisationens knappa resurser.42 Inför WHO:s Executive Board höll han 1951 ett brandtal för en höjning av organisationens budget. Ett föreliggande förslag om att stabilisera årsbudgeten till 6 miljoner dollar
var, menade Höjer, rena vansinnet i ett läge då det inte ens fanns resurser till att
distribuera expertrapporter i mer än ett par exemplar. Utvecklingen, menade
Höjer, var farlig och skulle snart leda till att ingen tog WHO på allvar. Andra
internationella organ skulle snart ta överhanden, var och en skulle ”spela sitt

40 Axel Höjer, ”Världshälsovårdskonferensen och dess arbete: Tvenne radioanföranden den 13
och 20 juli”, Hygienisk revy, vol. 37 (1948), s. 203.
41 Axel Höjer, ”WHO”, Världshorisont, vol. 5 (1951), nr 10, s. 28.
42 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 638, 666; Axel Höjer, ”Brock Chisholm avgår”, Arbetet,
15 maj 1953, s. 4; Höjer, Axel, Liv och död i det nya Indien (Stockholm: Svenska FN-föreningen
Mellanfolkligt samarbete, 1955), s. 13–14.

355

eget instrument i en stor kakofoni av hälsa och sjukdom” och världshälsan
skulle bli ett allt mer utopiskt mål.43
Av de detaljerade protokoll som finns bevarade från världshälsoförsamlingarnas sessioner framgår att Axel Höjer gjorde relativt många uttalanden redan
under det första årsmötet, 1948.44 Han bidrog här bland annat till att näringsfrågorna lyftes upp bland de högst prioriterade verksamhetsområdena. Höjer, som
nu tveklöst uppfattade undernäringen som ett stort problem, underströk särskilt
att WHO borde uppmärksamma miniminivåerna för en hälsosam diet. Med
mindre framgång propagerade han också för att placera mental hälsa och alkoholism högst på listan.45
Höjer samarbetade nära med helsedirektör Karl Evang, som representerade
Norge, och de andra nordiska delegaterna. Det var detta samarbete som ledde
fram till att Sverige tilläts välja in Axel Höjer i Executive Board 1949, då
Evangs mandatperiod gick ut. Sverige och Danmark gjorde gemensam sak och
höll fram vikten av att de nordiska länderna, som hade gemensamma intressen
och antogs kunna bidra med specifik kunskap, alltid borde ha en representant i
styrelsen.46 Axel Höjer ville också gärna lyfta fram sitt sitt samarbete med den
indiska delegationen.47 Samarbetet mellan de nordiska länderna och bland annat
Indien kom kanske tydligast till uttryck i den politiskt känsliga frågan om familjeplanering, som jag alltså kommer att diskutera närmre längre fram.
I efterhand ville Axel Höjer gärna framställa sig själv som en framstående
diplomat inom det internationella samarbetet – så gärna att han ibland kunde
tumma rejält på sanningen. I sina memoarer hävdade han att han spelat en
nyckelroll i uppgörelsen om ansvarsfördelningen mellan WHO och UNICEF
inom organisationernas gemensamma intresseområden. Han påstod själv att det
var han som, vid förhandlingar i Paris, hade kommit med det ursprungliga förslaget om att WHO i gemensamma projekt skulle ansvara för projektplanering
och expertis, medan UNICEF skulle bekosta utrustning och materiel. Han
hävdade till och med att det var han som personligen hade övertygat Ludwik
Rajchman – då direktör för UNICEF – att godta kompromissen.48 Detta scena43

WHO, Executive Board, 7th Session, ”Speech by Dr. Höjer at its seventh meeting, 27 January
1951”, cit. s. 4, min översättning.
44 First World Health Assembly. Jfr Höjer, ”Världshälsovårdskonferensen och dess arbete”, s. 203–
205.
45 Interimkommissionen hade föreslagit att malaria, mödra- och barnavård, tuberkulos och könssjukdomar skulle prioriteras. First World Health Assembly, s. 165–168. Sättet att prioritera olika
verksamheter via omröstning dömdes ganska snabbt ut som alltfor oflexibelt i förhållande till
olika länders vitt skilda behov. Det ersattes av ett system som utgick från enskilda medlemsländers bedömningar av sina egna behov och som lät länderna själva be om hjälp. The First Ten Years
of the WHO, s. 73.
46 De lyfte också fram Thorvald Madsen och Karl Evang som goda exempel och företrädare för
en tradition som inte borde brytas. Second World Health Assembly, s. 109–117. Jfr Rexed, Sverige och
WHO i 40 år, s. 13–14; The First Ten Years of the WHO, s. 73, 92–93.
47 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 665.
48 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 662–663; jfr Burci och Vignes, World Health Organization,
s. 76–78; The First Ten Years of the WHO, s. 132–135.
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rio är dock högst osannolikt, eftersom Axel Höjer enligt den officiella mötesrapporten inte ens var närvarande vid den session där WHO:s och UNICEF:s
samarbetskommitté kring hälsopolicy kom överens om organisationernas framtida samarbetsformer.49 Höjer började inte delta i samarbetskommitténs möten
förrän ett år senare, och det dröjde ytterligare ett år innan han valdes till ordinarie medlem.50
Inte desto mindre framgår det tydligt av de bevarade diskussionsprotokollen
att Axel Höjer försökte ta ett slags medlarroll i världshälsoförsamlingen. Mot
bakgrund av att den första församlingen ägde rum precis under den tid då han i
Sverige befann sig i hetluften på grund av sin utredning om den öppna läkarvården blir det än mer påfallande vilken annorlunda roll han, provokatören, tog
under världshälsoförsamlingen. Höjers försök att medla och koordinera förmedlar ett intryck av att han siktade högt inom det internationella samarbetet,
mot någon ledande och samordnande post.51 Så småningom ledde hans strategier också fram till heltidsuppdrag för WHO – dock inte centralt, om det nu var
det han siktat på, utan ute på fältet, i Indien och senare i Västafrika.
Sommaren 1952 avgick Axel Höjer som generaldirektör för Medicinalstyrelsen, och avslutade därmed en intensiv och ofta stormig period i myndighetens
historia. Den femte världshälsoförsamlingen i Geneve i maj 1952 blev också
hans sista. Men dessa avslut innebar inte att den nu snart 62-årige Axel Höjer
planerade att dra sig tillbaka. Tvärtom inleddes nu ett decennium av intensiv
verksamhet i andra delar av världen för både honom själv och Signe. I nästa del
kommer jag att undersöka vad dessa vistelser, i delar av världen som definierades som underutvecklade, kom att innebära för Axel och Signe Höjer och deras
syn på hälsa, folkhälsa och expertis.

49 Denna session hölls för övrigt inte heller i Paris, som Höjer hävdade, utan i Genève den 12–14
april 1949. Report of the Executive Board, Fourth Session, held in Geneva from 8 to 19 July 1949: Supplement: Reports of the Joint Committee on Health Policy, UNICEF/WHO (Geneva: World Health Organization, 1949), s. 44–49. Den enda svensk som var (delvis) närvarande vid detta möte var Alva
Myrdal. Se ibid s. 47. Mer om överenskommelsen i Second World Health Assembly, s. 365–366.
50 Executive Board, Sixth Session, held in Geneva from 1 to 9 June 1950: Resolutions and Decisions, Annexes
(Geneva: World Health Organization, 1950); Handbook of resolutions and decisions of the World Health
Assembly and the Executive Board, Volume I, 1948–1972 (Geneva: World Health Organization, 1973),
s. 527.
51 First World Health Assembly; se även rapporterna från de följande WHA.
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Del 3
Världshälsan

3:1
Att utbilda moderna utbildare

Vila? Vem talar om vila? Axel och Signe packar i stället kappsäcken, bommar
för stugan i Ålsten och far till Travancore på Indiens sydspets. Där behövs
också kämpar. Där blir det åter tillfälle att slåss mot förtryck och orättvisor,
malaria och farsoter, svält och fattigdom, okunnighet och vidskepelse. Att
hjälpa de underutvecklade folken är just nu också det viktigaste fredsarbetet.
Hagalundstiden går igen. Axel har tagit med sig en kvast av största format
och kavlar nu omsorgsfullt upp skjortärmarna. Signe sätter igång med upplysning om födelsekontroll och sociala reformer. Dvärgalåten kring honom i
Sverige har inte haft någon resonans i internationella sammanhang. När det
började ryktas, att han tänkte lämna den svenska medicinalstyrelsen, vidtog
en formlig internationell tävlan om honom. Varför han valde Indien? Tja, där
har förstås folket det värst.1

Denna tredje del av avhandlingen syftar till att belysa hur Signe och Axel Höjer
under 1950- och 1960-talen kom att anpassa sin folkhälsoideologi till ett internationellt sammanhang och hur de i samband med detta kom att applicera och
åberopa särskild expertis. Det innebär att jag undersöker hur Axel Höjers uppdrag för WHO i Indien och Västafrika gav honom och Signe Höjer möjlighet
att applicera sina idéer om folkhälsa på andra miljöer än den svenska. Men det
innebär också att jag frågar mig om och i så fall hur deras föreställningar om ett
världsomspännande hälsovårdsarbete, och om svenska experters möjligheter att
bidra till detta, påverkades av deras erfarenheter i delar av världen långt bort
från Sverige och Västeuropa.
Delens första kapitel fokuserar på Axel Höjers arbete som rektor vid den
medicinska högskolan i Trivandrum i Travancore-Cochin, nuvarande Kerala.
Jag är här särskilt intresserad av hur han såg på utbildning som ett led i utvecklingen av en förebyggande hälsovård på indisk mark, och i vilken mån han såg
det som ett verktyg för modernisering enligt västerländska mönster. Kapitlet
inleds emellertid med en mer allmän belysning av den medicinska utbildningens
plats inom det indiska moderniseringsarbetet.
1

Gunnar Inghe, ”Axel Höjer”, i Blå boken: Kalender för ideellt och socialt arbete, 1953 (Stockholm: Blå
bokens förlag, 1952), s. 104.
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Indisk reformvilja
Enligt Axel Höjer själv var det Sir Arcot Lakshmanaswami Mudaliar, en nyckelfigur såväl inom WHO som inom indisk hälsovårds- och utbildningspolitik,
som ”förmådde” honom att lämna sitt uppdrag i Medicinalstyrelsen ”för att i
stället hjälpa att bygga ut den medicinska utbildningen i Indien.”2 Den indiska
delegationen spelade en framträdande roll under de första världshälsoförsamlingarna, och Axel Höjer var en av de nordiska delegater som hade lierat sig
med Indien, bland annat under diskussioner om befolkningsproblem och familjeplanering.3 Axel skrev själv i sina memoarer om det synnerligen vänskapliga
samarbetet med den indiska delegationen.4
Såväl Indiens engagemang i WHO som WHO:s engagemang i Indien inleddes precis vid tiden för den officiella avkoloniseringen av den sydasiatiska halvkontinenten, den traumatiska delningen – i ett Indien och två Pakistan – och
etableringen av Indien som självständig nationalstat.5 Under århundraden hade
den västerländska medicinen i Indien haft till huvudsyfte att skydda soldater
och kolonisatörer från tropiska sjukdomar.6 I den begränsade mån den medicinska praktiken nådde ut till den inhemska befolkningen var dess syfte primärt
att vidmakthålla ordning. I andra hand fanns motiv som välgörenhet och en
vilja att övertyga människor om den vetenskapliga medicinens – och i förlängningen den västerländska kulturens – förtjänster.7 Ännu kring frigörelsen 1947
hade bara ett fåtal indier tillgång till sjuk- och hälsovård av västerländskt snitt.
De flesta vände sig i stället till utövare av ayurveda och andra mer eller mindre
traditionella former av hälsovård.8 Under 1900-talets första decennier hade
dock reformvänliga personer i kolonialstatens utkant börjat tala mer om den
inhemska befolkningens hälsa, och om möjligheter att omforma de infödda till
hygieniska, produktiva och självreglerande medborgare. En del historiker tolkar
2

Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 665. Mudaliar var bland annat ordförande i Executive
Board under en del av den tid då Axel satt med där. The First Ten Years of the WHO, s. 492. Om
Mudaliar, se även Roger Jeffery, The Politics of Health in India (Berkeley & London: University of
California Press, 1988), s. 244–247; Third World Health Assembly, s. 206.
3 Fifth World Health Assembly, s. 204–241. Se även kapitel 3:2.
4 Vid sidan av Mudaliar nämnde han särskilt den indiska hälsovårdsministern Rajkumari Amrit
Kaur, som presiderade över den tredje världshälsoförsamlingen. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 665; jfr The First Ten Years of the WHO, s. 487.
5 Indien hade skrivit under WHO:s konstitution 12 januari 1948. Burci och Vignes, World Health
Organization, s. 247. Konstitutionen trädde i kraft den 7 april samma år, när 26 regeringar ratificerat den i sina respektive parlament. WHO: What it Is, What it Does, s. 1.
6 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 19–20, 59–60; Mark Harrison, Public Health in British India:
Anglo-Indian Preventive Medicine 1859–1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), s. 2–3,
6–59.
7 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 19–20, 59–60; David Arnold, Colonizing the Body: State
Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India (Berkeley: University of California Press,
1993), s. 290–291. Kolonialherrarnas vilja att idka social kontroll över den infödda befolkningen
hölls i schack av ekonomiska begränsningar och rädsla för att befolkningen skulle göra revolt.
Harrison, Public Health in British India, s. 229–33.
8 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 19–20, 43–58; Amrith, Decolonizing International Health, s.
10–11.
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denna kursändring som ett tecken på att det koloniala styret vid denna tid genomgick en governmentaliseringsprocess, även om de hierarkiska skillnaderna
mellan kolonisatörer och koloniserade, oftast legitimerade i termer av ras, ledde
till andra former av modernt styre än i Europa.9 I varje fall skedde under denna
tid stora förändringar i den koloniala administrationen, vilket bland annat gav
ökat inflytande åt Indiens växande inhemska eliter.10 Indiska nationalister vände
den nya koloniala hälsovårdsdiskursen till sin egen fördel. De propagerade för
det egna folkets rätt till välfärd och hälsa och hävdade att de själva var bäst
ägnade att ta ansvar för den inhemska befolkningen. Den väldiga klyftan mellan
det minimala civilsamhället och massornas förhållanden övertygade många
nationalister om att ansvaret för folkets välfärd måste läggas på statlig nivå.11

Under världshälsoförsamlingarna odlade Axel Höjer nära kontakter med de indiska delegaterna,
bland dem hälsovårdsminister Rajkumari Amrit Kaur. I mitten av bilden syns den amerikanska
barnläkaren Martha Eliot.

9

Prakash, Another Reason, särskilt kap. 5; Cecilia Van Hollen, Birth on the Threshold: Childbirth and
Modernity in South India (Berkeley: University of California Press, 2003), s. 48; Scott, ”Colonial
Governmentality”; Warwick Anderson, ”The Third-World Body”, i Companion to Medicine in the
Twentieth Century, red. Roger Cooter och John Pickstone (London & New York: Routledge, 2003);
Amrith, Decolonizing International Health, s. 9. Van Hollen förlägger förändringsprocessens början i
Indien till Myteriet 1857, Scott påpekar att övergången i Sri Lanka började tidigare i Indien, medan Anderson generellt ser governmentaliseringen av tredje världen som ett 1900-talsfenomen.
Jfr även Vaughan, Curing their Ills, s. 10–12 för ett afrikanskt perspektiv.
10 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 60–107; Arnold, Colonizing the Body, s. 294; Harrison,
Public Health in British India, s. 233.
11 Amrith, Decolonizing International Health, s. 9–10.
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Liknande övertygelser hystes av reformister i den koloniala regeringens
tjänst. Under andra världskriget tillsattes en särskild kommitté för kartläggning
och utveckling av hälsovården i Indien, ledd av Sir Joseph Bhore. Den så kallade Bhorerapporten, publicerad 1946, kom att fungera som ramverk för utbyggnaden av hälsovården i Indien efter självständigheten. Bhorekommittén framhöll näringsnivå och allmän levnadsstandard som centrala faktorer i främjandet
av folkhälsa och pekade på den grundläggande vikten av preventiv medicin, inte
minst på landsbygden. Åtgärder för barna- och mödravård gavs hög prioritet.
Som sociologen Roger Jeffery påpekar hade rapporten flera likheter med den
brittiska Beveridgerapporten. Åtskilliga paralleller finns även i Axel Höjers samtidiga utredning om den öppna vården. Liksom Höjer föreslog Bhorekommittén ett utbyggt hälso- och sjukvårdssystem i flera nivåer, där primära hälsocentraler i olika grannskap – på landsbygden såväl som i städer och byar – samordnades med större enheter på sekundär- och distriktsnivå. Läkarna skulle vara
offentliganställda och vården skulle vara billig och lättillgänglig. Utbyggnaden
av hälsovården – som av nödvändighet måste ske i etapper – krävde utbildning
av stora mängder nya läkare och assisterande personal. I preventivt syfte skulle
massornas vanor dessutom ändras genom hälsovårdsundervisning och folk ute i
byarna skulle motiveras att själva engagera sig i hälsovårdsarbetet. Bhorekommittén såg inga självklara motsättningar mellan denna typ av reformer och
kampanjer mot specifika sjukdomar som malaria eller lepra.12 Likheterna kan
förklaras med att både Bhore och Höjer tagit intryck av brittiska reformförslag,
och innan dess påverkats av det synsätt på rural hälsovård som utvecklats i
Nationernas förbunds hälsoorganisation under mellankrigstiden. Bhore hade
dessutom hämtat råd från John Grant, Rockefellermannen som när rapporten
utarbetades arbetade i Calcutta, och som ett par år senare skulle bidra till Axel
Höjers utredning av det svenska sjukvårdssystemet. 13
En skillnad var dock att Bhorekommitténs slutsatser accepterades ganska
omgående på central nivå i Indien, även om det dröjde flera år innan de började
implementeras som en del i den centrala regeringens program för landsbygdsutveckling, och även om de storstilade planerna på grundläggande hälsovård
inte alltid fick genomslag i den indiska verkligheten.14 Som historikern Sunil
Amrith påpekar har det sen- och postkoloniala Indien präglats av en fundamental spänning mellan, å ena sidan, starka bevis för en governmentaliseringsprocess som underblåstes av de internationella organisationerna, å andra sidan den
uppenbara ineffektiviteten i de försök som gjordes att styra hälsa och välfärd
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Report of the Health Survey and Development Committee: Vol. IV, Summary (Delhi: Manager of Publications, 1946); jfr Jeffery, The Politics of Health in India, s. 112–114, 263.
13 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 112–114, 263. Se även Van Hollen, Birth on the Threshold,
s. 57–59.
14 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 112, 143–166; 263; Van Hollen, Birth on the Threshold,
s. 57–58; se också The First Ten Years of the WHO, s. 163, 338–339; Stanley A. Wolpert, A New
History of India (Oxford: Oxford University Press, 1993), s. 349–350.
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hos en stor och fattig befolkning.15 Oavsett utfallet är det dock tydligt det nya
självständiga Indien betraktade hälsovården som en självklar funktion hos staten, och en nödvändig komponent på Indiens väg mot mål som modernitet och
utveckling. Och eftersom såväl delstaterna som den federala regeringen hade
mycket begränsade resurser att lägga på hälsovård såg landet snabbt till att söka
hjälp hos WHO och andra internationella organisationer för utbyggnaden av
hälso- och sjukvård till tidigare bortprioriterade grupper.16
Också utbildningsväsendet gavs ny skjuts efter frigörelsen. Indien satsade
både på att bygga ut skolväsendet och på att transformera det, från ett elitistiskt
system starkt präglat av koloniala värderingar till ett mer demokratiskt, med
starkare fokus på yrkesutbildning och alfabetisering.17 Samtidigt satsade man på
reformer av den högre utbildningen, inklusive den medicinska.18 Utbildningsreformerna gynnades också av att det behövdes kadrer av tjänstemän till det nya
nationsbygget. Bhorerapporten, liksom alla större policydokument från tiden
efter frigörelsen, underströk behovet av västerländskt utbildad vårdpersonal.19
Social och preventiv medicin måste, menade Bhorekommittén, ges en framträdande plats inom den nya läkarutbildningen, liksom i utbildningen av andra
hälsovårdande personalkategorier.20
Om behovet av fler läkare i Sverige var hett omdebatterat under åren kring
1950, i spåren av Axel Höjers utredning, rådde på den internationella nivån
desto större konsensus kring behovet av medicinsk arbetskraft, i synnerhet när
blicken riktades mot de länder som definierades som socialt och ekonomiskt
underutvecklade. Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal hörde visserligen
inte till det tidiga WHO:s officiella prioritetsområden. Dock rådde enighet inom
världshälsoorganisationen om att utbildning av inhemsk arbetskraft var en
grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna satsa på andra program, vare
sig det gällde grundläggande åtgärder inom exempelvis miljöhygien eller barnhälsovård, eller program som riktades specifikt mot bekämpning av sjukdomar
som malaria och tuberkulos.21
Principen var att regeringar själva skulle ta initiativet och be WHO om hjälp.
Vilken hjälp som kunde ges varierade. Vissa länder bedömdes vara så lågt utvecklade att det inte var möjligt att starta någon medicinsk högskola. I dessa fall
satsade WHO tills vidare, och ofta på lång sikt, mest på utbildning av medicinsk
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Amrith, Decolonizing International Health, s. 11.
WHO kunde också dra nytta av Indien. Av flera skäl kom Indien att spela en nyckelroll i utprovningen av WHO:s tidiga folkhälsostrategier. Amrith, Decolonizing International Health, se särskilt s. 1–4, 12–15.
17 Wolpert, A New History of India, s. 367–368.
18 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 75–101, 243.
19 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 222–257.
20 Report of the Health Survey and Development Committee: Vol. IV, s. 61–66.
21 Se exempelvis The First Ten Years of the WHO, s. 372–390. Också Axel Höjer var noggrann med
att framhålla vikten av utbildning, och gjorde det redan i sin roll som ordförande i WHO:s programkommitte 1950. Se Third World Health Assembly, s. 203.
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hjälppersonal, så kallade auxiliary workers.22 I andra länder hjälpte WHO till vid
etableringen av medicinska högskolor, alternativt med att öka kvalitet och effektivitet vid existerande högskolor eller med att utveckla specialist- och forskarutbildning.23
Vid den tredje världshälsoförsamlingen 1950 bad indiska delegater WHO
om stöd i uppbyggnaden av den inhemska utbildningsstrukturen. Lämpligast
och mest realistiskt var, menade de, att satsa på akademiska lärare, ett begränsat
antal fullt kvalificerade allmänläkare och stora mängder av medicinsk hjälppersonal.24 WHO kom också att satsa en del resurser på vårdutbildning i Indien,
först på läkarutbildningen och därefter också på utbildning av andra personalkategorier.25 Det var i detta sammanhang som Axel Höjer fick chansen att börja
arbeta för WHO på heltid.

Rektor i Trivandrum
En av de nya utbildningsinstitutioner som grundats efter frigörelsen var Trivandrum Medical College, beläget nära landets sydspets i det som då var delstaten Travancore-Cochin.26 Den medicinska högskolan hade öppnat i relativt
blygsam skala 1951, efter ett drygt halvdecennium av förhandlingar. De mest
pådrivande hade varit ett par läkare som menade att det var hög tid att delstaten
Travancore-Cochin fick sin egen läkarutbildning, som skulle vara öppen för
studenter av olika religiös tillhörighet. Högskolan finansierades av delstaten,
med externa bidrag från Rockefeller Foundation.27
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The First Ten Years of the WHO, s. 373, 375.
The First Ten Years of the WHO, s. 373.
24 Third World Health Assembly, s. 116, 192, 205–206.
25 Det gick dock ganska långsamt på grund av brist på kvalificerade lärare och de stora kostnader
som hängde samman med moderna medicinska högskolor. The First Ten Years of the WHO, s. 162–
63; jfr Jeffery, The Politics of Health in India, s. 201–202.
26 Delstaten hade bildats 1949 genom en sammanslagning av prinsstaterna Travancore och Cochin. 1956, när Indiens delstater omorganiserades efter språkliga linjer, förenades lejonparten av
Travancore-Cochin med Malabar i en nygammal statsbildning med malayalam som huvudspråk:
Kerala. Området hade under de senaste decennierna präglats av genomgripande sociala och
kulturella förändringar. Mot slutet av 1950-talet väckte Kerala, som tidigare haft Indiens kanske
mest hierarkiska kastsystem, internationell uppmärksamhet genom det demokratiska valet av en
kommunistledd regering. 1952–54 regerade emellertid Kongresspartiet. Robin Jeffrey, Politics,
Women and Well-Being: How Kerala Became a ”Model” (Basingstoke: Macmillan, 1992), s. xv-xvi, 1, 4,
25; jfr Axel Höjer, ”Report to World Health Organization, Regional Office for South East Asia
by Dr. J. Axel Höjer, India 22, T. A. India 26: Final Report”, SAHA, 2a vol. 2, s. 15–16.
27 Axel Höjer, ”Gigantiska uppgifter för hälsovården i Indien”, Sundsvalls tidning, 20 juli 1953, s. 4;
Axel Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin with an Introduction on General Conditions and Culture [bilaga till Report to World Health Organization, Regional Office for
South East Asia: Final report]”, SAHA, 4b vol. 5, s. 22–23; Nair, Evolution of Modern Medicine in
Kerala, s. 73–80; Jeffery, The Politics of Health in India, s. 199, Jeffrey, Politics, Women and Well-Being,
s. 194.
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Enligt en krönika över sjukvård och medicinutbildning i Kerala sökte Trivandrum Medical College efter en extern ledare sedan dess förste rektor, C. O.
Karunakaran, som också var en dem som tagit initiativet till skolans grundande,
hade anklagats för att gynna sin egen etniska grupp vid rekryteringen av lärare
och studenter. Under en officiell visit till New Delhi 1952 bad delstatens nye
premiärminister WHO att bistå högskolan med en välrenommerad rektor.28
Bevarad korrespondens visar att Axel Höjer i februari 1952 förhörde sig om
uppdraget hos WHO:s regionkontor i Delhi. Den tillförordnade regionaldirektörens första svar var nej, eftersom Höjer inte kunde tillträda förrän senare
delen av 1952, och behovet av en rektor i Trivandrum var akut.29 Men tillsättningen drog ut på tiden och i maj, efter informella förhandlingar med de indiska
delegaterna under den femte världshälsoförsamlingen, erbjöds Axel Höjer trots
allt samma uppdrag via WHO:s sekretariat i Geneve. Villkoren var att han var
vid god hälsa och kunde tillträda den 1 juli, på ett tvåårskontrakt och med en
månadslön på 700 dollar plus fri bostad.30 Signe blev lätt överraskad av lönen.
”Det låter nästan för furstligt för den missionärsgärning jag tänkt mig!” skrev
hon i ett brev till Axel.31
Tillfället att flytta till Indien kom lägligt för Axel Höjer, som nu fyllt 60. Brev
vittnar om att han tröttnat på generaldirektörskapet och var öppen för olika
förslag på internationella uppdrag, men avböjde erbjudanden att gå i lag med,
som han uttryckte det, ”den imperialistiska USA-politiken”. Sådana förbindelser, slog han fast, ”passar oss ej”.32 Vid sidan av de långdragna kontroverserna
kring läkarimporten och de föreslagna reformerna av öppenvården hade Medicinalstyrelsen också hamnat i blåsväder i andra frågor. Våren 1950 hade en rad
artiklar om vanvård, massterilisering och felaktigt utförda IQ-tester vid flera av
landets sinnesslöanstalter publicerats i dagspressen. Som tillsynsmyndighet fick
Medicinalstyrelsen ta sin del av kritiken.33 I detta läge hade Höjer själv börjat
leta efter en lämplig efterträdare. Arthur Engel, som till slut fick posten, var
Höjers egen toppkandidat.34
Men beslutet att lämna Sverige kan knappast ha varit självklart. Visserligen
var de fyra barnen nu vuxna, men flera av dem hade själva fått barn. Och barn,
barnbarn och andra släktingar var uttalat oroliga. Det var både omständligt och
dyrt att ta sig hem från Indien under uppdragets gång, även om Signe och Axel

28

Nair, Evolution of Modern Medicine in Kerala, s. 80.
Brev från S. F. Chepalah till Axel Höjer, 29 feb 1952, SAHA, 3a vol. 1.
30 Se diverse brev från Axel till Signe Höjer, maj 1952, i SAHA, 3b vol. 2; brev från John I Armstrong, WHO i Geneve, till Axel Höjer 20 maj 1952, SAHA, 3a vol. 1.
31 Brev från Signe till Axel Höjer 18 maj 1952, SAHA, 3b vol. 4.
32 Div. brev från Axel till Signe Höjer maj 1952, i SAHA, 3b vol. 2; cit. från brev den 5 maj.
33 Sara Hansson [nu Grut], I den goda vårdens namn: Sinnesslövård i 1950-talets Sverige (Uppsala: Uppsala universitet, 2007), s. 72–76.
34 ”V.P.M. om en eventuell efterträdare som generaldirektör och chef för medicinalstyrelsen”, 28
nov 1951, SAHA, 2b vol. 3. Enligt Signes memoarer hade Axel velat avgå redan 1950, men Erlander hade övertalat honom att stanna ett par år till. Höjer, Mitt i livet, s. 154.
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utlovades en hemresa varje sommar. Äldste sonen Nils-Tomas erkände i efterhand att han och hans syskon tvivlat på att någonsin få se sina föräldrar igen.35
Det var inte heller självklart vad Signe skulle syssla med i Indien. Det internationella arbetet kring hälsovård och sociala frågor hade från och med 1930talet blivit alltmer professionaliserat. Detta bidrog till att Signe inte hade någon
tydlig uppgift i förhållande till WHO, vare sig som representerande hustru eller
som exempelvis representant för IKFF, som ju spelat en viktig roll vid bildandet av Nationernas förbund.36 Återigen stod hon alltså inför den medföljande
partnerns dilemma. När hon frågade sig för hos WHO om möjligheter till eget
arbete som sjuksköterska eller socialarbetare fick hon enligt memoarerna ungefär samma svar som pastor Tord Ström gett henne mer än 30 år tidigare: en
assisterande roll borde enligt WHO kunna fylla hennes dagar mer än väl.37 I
brev till Axel skrev hon i alla fall att hon var lycklig över att de två tillsammans
skulle ge sig ut ”på nya uppgifter”, och över att Trivandrum var en ort där de
inte behövde vara oroliga för någonting utan kunde ägna sig åt att arbeta. Signe
hoppades kunna göra nytta ”med eller utan eget job – eller låt oss säga anställning”, men kände sig osäker på vilken typ av arbete hon borde förbereda sig på:
”Direkt sjukvård kanske det i alla fall inte blir – annars ville jag ha repeterat på
sjukhusen här.”38 Jag återkommer i nästa kapitel till de möjligheter till arbete
som bjöds och, framför allt, togs av Signe Höjer på plats i Travancore.
Från Genève, där Axel enligt WHO:s bestämmelser förbereddes inför fältuppdraget under ett par veckor på högkvarteret och Signe förberedde sig själv
genom biblioteksstudier, reste paret Höjer via Bombay, Delhi, Madras och
Vellore och de medicinska högskolorna där till Trivandrum, dit de anlände den
3 augusti 1952. 39
Axel Höjers uppdragsbeskrivning var att under två år fungera som rektor för
Trivandrum Medical College och teknisk rådgivare åt delstatsregeringen. Mer
konkret var hans planerade uppgifter att formulera ett modernt utbildningsprogram och träna upp en inhemsk läkare till sin efterträdare på rektorsposten.40 I
sin slutrapport till WHO beskrev Axel Höjer sitt dagliga program i Trivandrum
35 Brev från Signe till Axel Höjer 18 maj 1952, SAHA, 3b vol. 4. Se också Höjer, Mitt i livet,
s. 154–155.
36 Om Nationernas förbunds professionalisering i Miller, ”The Social Section and Advisory
Committee on Social Questions of the League of Nations”, s. 166; Patricia T. Rooke och Rudy L.
Schnell, ”’Uncramping Child Life’: International Children’s Organisations, 1914–1939”, i International Health Organisations and Movements, 1918–1939, s. 196.
37 Höjer, Mitt i livet, s. 161–162, cit. s. 162.
38 Brev från Signe till Axel Höjer 18 maj 1952, SAHA, 3b vol. 4.
39 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 1; Höjer, Mitt i livet, s. 161–164; Brev från John I Armstrong, WHO i Geneve, till Axel Höjer
20 maj 1952, SAHA, 3a vol. 1.; Brev från Signe till Axel Höjer 18 maj 1952, SAHA, 3b vol. 4. Se
även utvandringsbetyg för Axel och Signe Höjer från Bromma församling, 29 maj 1952 i SAHA,
1e vol. 1.
40 Proposed Programme and Budget Estimates for the Financial Year 1 January - 31 December 1953 (Geneva:
World Health Organization, 1952), s. 302, 337; A. Höjer, ”Report to World Health Organization
[Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2, s. 1.
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som mer än rågat. Dagarna fylldes med expeditionstid och olika slags möten.41
Han placerades också snart i ett antal styrelser och kommittéer kopplade till
högskolan och universitetet i Travancore.42 Eftersom högskolan ännu inte var
färdigställd gick en del tid till planering av praktikaliteter som byggnader, utomhusområden och bibliotek.43 I juli 1953 öppnades undervisningssjukhuset och
den kliniska undervisningen började. Samtidigt öppnade sjuksköterskeskolan
och en kurs för tillsyningsmän.44 Höjer engagerade sig, som jag ska visa, starkt i
utbudet och uppläggningen av utbildningsprogram. Till en början såg han det
också som självklart att uppmuntra forskning inom de ganska trånga ramar som
erbjöds.45
En av hans första uppgifter blev att organisera lärarstaben. Vid hans ankomst var alla professorer emeriti från andra medicinhögskolor, vilket Höjer
uppfattade som ett hinder för fortsatt utveckling – om än temporärt. Under
Axel Höjers rektorstid anlände flera yngre läkare till Trivandrum efter utbildning i Storbritannien och USA, och installerades på nya lärostolar. Axel Höjers
förhoppning var att utlandsutbildade yngre förmågor, med ”god kunskap om
de nya koncepten i modern medicin”, inom några år skulle leda och befolka alla
högskolans institutioner.46 Axel Höjer undervisade själv i socialmedicin, med,
medgav han själv, varierande resultat.47
Axel Höjers arbetsförhållanden präglades i viss mån av att hans företrädare
på rektorsposten, C. O. Karunakaran, fortsatte att arbeta under honom, degraderad till vicerektor. Axel var i rapporter som riktades till skolans studenter och
personal mycket noga med att framhålla Karunakarans hårda och förtjänstfulla
arbete och tacka delstatsregeringen för deras beslut att låta honom stanna vid
hans sida. I sin slutrapport till WHO skrev han emellertid, något kryptiskt, att
vicerektorn under det första året hade introducerat honom i lokala problem och
traditioner och erbjudit ett mycket gott samarbete – så länge Axel Höjer var
beredd att godta hans idéer. Formuleringen antyder att Karunakarans engagemang kunde krocka med Axel Höjers egna ambitioner.48
41 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 10–11.
42 Ibid., s. 2.
43 Ibid., s. 4–6, 9.
44 Höjer, ”Gigantiska uppgifter för hälsovården i Indien”, s. 4. Den officiella invigningen av
skolan skedde dock först i februari 1954, i samband med Nehrus valkampanj i staten. Se Jeffrey,
Politics, Women and Well-Being, s. 194; jfr Höjer, Mitt i livet 174, Höjer, En läkares väg, s. 214–215,
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 673.
45 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 9–10.
46 Ibid., s. 4–6.
47 Ibid., s. 11; jfr Höjer, Mitt i livet, s. 165–166; Signe Höjer, Travancore – välsignat land (Stockholm
Tiden, 1955), s. 57.
48 Axel Höjer, ”Annual Report of the Medical College”, Journal of the Trivandrum Medical College,
vol. 1 (1952), nr 1, s. 5, 7; A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2, s. 2, 10. Jfr Nair, Evolution of Modern Medicine in Kerala, s. 80. Axel Höjer
talade väl om Karunakaran – som senare hälsade på paret Höjer i Sverige – i sina memoarer, men
framhävde hans kunnande i byggnadsfrågor snarare än hans expertis på områden där Axel Höjer
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Vid sidan av sin verksamhet på högskolan satt Höjer med i rad kommittéer
och föreningar och höll föredrag i skilda sammanhang.49 Han lyckades också
övertala delstatsregeringen att tacka ja till ett erbjudande från WHO och UNICEF om att stödja uppbyggnaden av barnavårdscentraler i delstaten.50 Huvuddelen av hans tid lades emellertid på uppdraget för WHO – ett uppdrag som
han främst tolkade i termer av en modernisering av den medicinska utbildningen.

Utbildning och modernisering
För paret Höjer representerade Indien vid avresan närmast motsatsen till allt
som var friskt, rent och modernt. Signe Höjer hade för sin del redan som barn
mött besökare från Indien såväl som svenska Indienmissionärer i den EFSförsamling som familjen tillhörde. I perioder bodde också missionärer och utländska stipendiater hemma hos familjen Dahl. Kontakterna hade väckt en
önskan att arbeta som läkare i Indien.51 Axel hade inga liknande erfarenheter.
Hans tidigare Indienbild präglades bland annat av den amerikanska journalisten
Katherine Mayos skandalrapport Mother India från 1927, som han varit bland de
första i Sverige att läsa och recensera.52 I Mother India angrep Katherine Mayo
”hinduerna” för deras svaga driftskontroll och störda sexualitet, som hon menade ledde till allehanda sociala problem: materiell och andlig fattigdom, sjukdom, smuts, okunnighet, grymhet och ”ko-dyrkan”, men framför allt exploatering av kvinnor genom barnäktenskap, tidiga och plågsamma förlossningar,
tempelprostitution, isolering av änkor, barnamord och grymma barnuppfostringsmetoder. Boken blev en försäljningssuccé. Men den skapade också kraftiga
proteststormar bland indiska nationalister och deras västerländska sympatisörer,
som höll med Mayo om att det fanns sociala problem som måste åtgärdas men
inte delade hennes övertygelse om att fortsatt anglo-saxisk dominans var det
rätta medlet för att skapa lag och ordning på subkontinenten. Mayo anklagades
för rasism och imperialism. Gandhi kallade henne för ”avloppsinspektör”.53
Mayo underströk själv att det var just landets hälsovårdsförhållanden hon
från början gett sig ut för studera.54 Det var med utgångspunkt i detta som Axel
gärna framhävde sig själv, som familjeplanering och näringsfrågor. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 673–674. Jfr J. Devika, Family Planning as ’Liberation’: The Ambiguities of ’Emancipation
from Biology’ in Keralam, WP 335, CDS Working Papers (Trivandrum: Centre for Development
Studies, Trivandrum, Kerala, India, 2002), s. 26, 32, 35–36, 43, 44; C. O. Karunakaran, ”Note on
the Problem of Nutrition in Travancore, South India”, 2 juli 1938, LNA, R 6139.
49 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 2, 11–12.
50 Ibid., s. 9; Höjer, En läkares väg, s. 218–219; Höjer, Mitt i livet, s. 176.
51 Höjer, Läsarungen växer upp, s. 46, 125.
52 Axel Höjer, ”[Recension av] Katherine Mayo, Mother India”, Hygienisk revy, vol. 16 (1927), s. 135.
53 Kumari Jayawardena, The White Woman’s Other Burden: Western Women and South Asia during
British Colonial Rule (New York; London: Routledge, 1995), s. 1–3, 91–100.
54 Katherine Mayo, Moder Indien (Stockholm: Bonnier, 1929), s. 20–24.
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Höjer recenserade Mother India i Hygienisk revy hösten 1927, strax efter det att
boken kommit ut på engelska. Han presenterade Mayo som en kvinna som
varit verksam i socialt arbete, och bedömde den ”synnerligen oförblommerade”
skildringen som i stora drag trovärdig. Som särskilt upprörande uppfattade han
skildringarna av kvinnors och barns förhållanden.
Särskilt uppehåller sig författarinnan vid de primitiva former, som råda ifråga
om de sexuella förhållandena, barnalstring och förlossning. Skildringen ger
en utomordentlig bakgrund vid bedömandet av vad den europeiska kulturens
framsteg betyda. Boken har ett stort allmänt intresse och rekommenderas till
studium, trots att den hos de flesta torde efterlämna en länge kvarstående
känsla av fysiskt illamående. Ej minst frapperande är utredningen om den
hinduiska religionens andel i de olidliga sundhetsförhållanden.55

Axel Höjer tycks inte ha varit medveten om den uppståndelse boken skapade i
Indien, England och USA.56
Möjligen nyanserades hans Indienbild något genom hans kontakter med den
indiska delegationen vid världshälsoförsamlingarna. Vid avresan till Trivandrum
förväntade han sig inte desto mindre att resa ett par hundra år bakåt i tiden, till
ett högst primitivt samhälle. Förhållandet mellan Sverige och Indien framställdes med andra ord som rakt motsatt det som rått mellan Sverige och England
30 år tidigare. Följaktligen var även bevekelsegrunderna för överföring av idéer,
program och institutioner rakt motsatta. Axel Höjer var också före avresan
angelägen om att framställa Sverige – eller åtminstone den framtida svenska
idealstat som han såg framför sig – som en modell för de tropiska delarna av
världen. I Indien, konstaterade han, levde den stora massan ”i fullkomlig lusfattigdom, dör vid en medelålder av 30 år och dras med en oerhörd födelsefrekvens, som inte en den nästan lika oerhörda barnadödligheten rår på”.
I dessa tider av avkolonisering hade västvärlden närmast en plikt att hjälpa
upp dessa länder i närheten av sin egen nivå, menade Axel Höjer. Eftersom
kolonierna under sekler endast utnyttjats för de västliga makternas ”nöje och
behov” var det nu dags att betala tillbaka en del av detta. Detta borde också
ligga i västerlandets eget intresse, menade Höjer och gjorde därmed en tydlig
markering mot det kommunistiska östblockets maktpretentioner: ”Tar vi inte
krafttag, är det helt enkelt inte möjligt att bevara världsfreden – om vi inte vill
att de tropiska folken skall lyssna till frälsningslärorna från Moskva, så måste
västerlandet praktiskt demonstrera att det är allvar bakom våra vackra fraser.”57
Och det var här som experter som han själv kom in i bilden. Genom förevis55

Höjer, ”[Recension av] Katherine Mayo, Mother India”, s. 135. Boken gav ut i juli 1927, se
Jayawardena, The White Woman’s Other Burden, s. 95.
56 Jayawardena, The White Woman’s Other Burden, s. 1–2, 95–99. Det dröjde ett par år innan den
gavs ut också på svenska, i översättning av Else Kleen och Evert Berggrén. Signe Höjer, som
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57 Bison, ”Axel Höjer byter arbetsplats: Tandrötan kan utrotas i Sverige på tio år: Bastuälskaren
Axel Höjer inte rädd för Indienflyttning”, Stockholms-Tidningen, 4 juli 1952, s. 1–2.
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ning av administrativa, organisatoriska och medicinska tekniker skulle världshälsoorganisationen hjälpa folken i de underutvecklade delarna av världen att
hjälpa sig själva: ”Dess utsända konsulter och demonstrationsgrupper verkar
som enzym, som sprider välsignelsebringande krafter i den stora tröga massan.
Så skingrar den distinkta upplysningens klara ljus vidskepelsens mörker.”58
Detta sätt att tala om medicinsk kunskap och lämpliga teknologier som något som tillfördes ovanifrån för att sedan diffundera ut bland de fattiga ländernas massor var allmänt förekommande bland efterkrigstidens internationella
expertis. Den anknöt på ett mer generellt plan till de evolutionistiska moderniseringsteorier som höll på att utvecklas under denna tid.59 Medicinska experter
kunde också hänvisa mycket konkret till de nya tekniker som tycktes utlova
utrotning av vissa sjukdomar, som DDT mot malaria.60 Citatet ovan visar att
även Axel Höjer anslöt till denna diskurs, som trots inneboende kritik mot de
koloniala system som nu var under avveckling också kan sägas ha drag av ett
nytt slags, postkolonial, imperialism. I sitt fokus på exotiska infektionssjukdomar och på hälsa som nyckeln till ”utveckling” snarare än tvärtom, i sitt ovanifrånperspektiv och i sina speciella auktoritetsanspråk, byggda på läkarnas rotfästen i både forskningsvärlden och det bredare samhället, kunde efterkrigstidens
internationella hälsovård ha många drag gemensamma med den tidigare koloniala medicinen.61 En förenande länk var den moderna tropikmedicinen, som
slagit rot i Indien kring sekelskiftet 1900. Dess framväxt som akademisk disciplin baserades på det sena 1800-talets mikrobiologiska upptäckter och den nya
syn på sjukdomars etiologi som dessa upptäckter kom att medföra. Tropikmedicinen gynnades av kolonialpolitiska motiv under tiden kring sekelskiftet och
drog också nytta av de tropiska länderna, och inte minst de tropiskt belägna
brittiska kolonierna, som ett tillgängligt forskningsfält. Men tropikmedicinen
hade också rötter i en äldre tradition som lyfte fram tropikerna som fundamentalt annorlunda, smutsiga, farliga och fyllda av vidskepelse och barbari. Sammantagna ledde dessa faktorer till att tropikmedicinen också i sin moderna form
fortsatte att fokusera på de mest spektakulära infektionssjukdomarna snarare än
att undersöka vilka sjukdomar som framförallt plågade folket i kolonierna.62
Vad hände då när Axel och Signe Höjer kom på plats i Indien? Deras första
intryck av landet tycks ha varit blandade. Signe rapporterade från Travancore
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60 Se ex. Medical Anthropology, vol. 17 (1997), nr 3, specialnummer om ”Malaria & Development”.
61 Jfr Arnold, Colonizing the Body, bl. a. s. 290–292.
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om hög läskunnighet, tidningsutgivning och stort valdeltagande, men också om
överbefolkning, spetälska, tuberkulos och tropiska sjukdomar, fattigdom, arbetslöshet och barn märkta av undernäring.63 I sina memoarer refererade Axel
Höjer till ett radioföredrag som han hållit ett halvår efter ankomsten till Travancore, och där han känt sig tvungen att skildra ”den eländets cirkel, som hade
landet i sitt grepp, och det dussin olika missförhållanden och brister, som regeringen och folket nu börjat rätta till.” Dessa brister kunde enligt Axel Höjer
sammanfattas under fem huvudrubriker: fattigdom, undernäring, usel hälsa,
överbefolkning och okunnighet. Han underströk att det, vilket också indierna
åtminstone i teorin förstått, var helt nödvändigt att angripa alla dessa problem
på en gång för att kunna vända ”eländets cirkel” i positiv riktning:
Angrepe vi enbart sjukdomarna, så att alla kunde leva till västerländsk medelålder, skulle svälten i Indien endast förvärras. Industrialiserades landet utan
att hälsotillståndet förbättrades, skulle ingen hållbar ekonomisk planläggning
kunna göras, då arbetsstyrkan plötsligt kunde utebli vid anfall av malaria eller
andra invalidiserade sjukdomar. Inriktade vi oss enbart på skolväsendet, skulle vi skapa en klass av arbetslösa intellektuella med stor politisk instabilitet…
Och så vidare.64

Trots allt fanns alltså hopp – ett hopp som främst knöts till en allsidig modernisering av landet. Detta tänkande låg i linje med de teorier om balanserad tillväxt
och ”fattigdomsfällor” som vissa grupper av nationalekonomer höll på att utveckla under 1950-talet. En grundläggande tanke i dessa teorier var att uländerna för att ta sig ur stagnationen måste få hjälp med att stimulera både
utbud och efterfrågan, vilket krävde utvecklingsplaner och parallella investeringar på många olika områden.65 Också WHO gav stöd åt heltäckande insatsprogram redan vid denna tid, även om organisationen själv satsade på mer begränsade delar av programmet. Folkhälsoarbetet, fastslog organisationen i sin
officiella arbetsrapport 1955, kunde bara ge optimala resultat om det integrerades i nationella program för samhällsutveckling, vid sidan av åtgärder för social
välfärd, utbildning och ekonomisk utveckling.66
Vad den storslagna retoriken om satsningar på hälsovård och allsidig samhällsutveckling resulterade i är förstås en annan sak. En vanlig bild är att de
utgifter som i slutändan lades på hälso- och sjukvård koncentrerades till elitsjukvård och stora sjukhus i storstäderna. Lokal och rural hälsovård försummades även fortsatt till förmån för städernas eliter. I den mån hälsovården alls
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spreds till landsbygden skedde det i hög grad i form av toppstyrda specialkampanjer, medan infrastrukturen för allmän hälsovård lämnades underutvecklad.67
Roger Jeffery vill moderera den bilden för Indiens del genom siffror som visar
att planeringskommissionen mellan 1951 och 1984 var ganska konsekvent i sina
satsningar på rural, preventiv hälsovård, som genomgående fick knappt hälften
av hälsovårdsbudgeten. Dock, konstaterar han, gick allt större del av budgeten
för primär hälsovård till familjeplanering. Dessutom blev hälsovårdens totala
andel av den federala budgeten allt mindre.68 Världshälsoorganisationen för sin
del lade under sina första decennier en mycket stor del av sin begränsade budget på kampanjer för att utrota specifika endemiska sjukdomar. Statsvetaren
James Gillespie kopplar ihop detta med rädsla att förknippas med ”socialiserad”
medicin à la Sigerist och Sand.69 Organisationen själv konstaterade att sjukdomsutrotning var mer kostnadseffektiv än fattigdomsbekämpning.70 Detta sätt
att prioritera har senare mött stark kritik och framhållits som nyimperialistiskt.71
Den amerikanske medicinhistorikern Randall Packard härleder den olyckliga
utvecklingen till den relativa frånvaron av koloniserade röster inom de nya organisationerna, och menar också att FN-systemet genom sina olika specialorganisationer separerade hälsovården från bredare sociala och ekonomiska frågor.
Hälsan, hävdar han, fortsatte att betraktas som ett medel för social och ekonomisk utveckling snarare än ett mål i sig. Hälsovården drevs av en övertro på
teknologi och smala punktinsatser samtidigt som den lokala befolkningens vilja,
kunskaper och behov genomgående förbisågs.72
Andra röster fanns dock, också inom WHO, även om det hela ofta stannade
vid retorik. Världshälsoorganisationen var och förblev en heterogen struktur
med många nivåer och förgreningar. Och detta var ingen slump. En av organisationens mest tydligt uttalade principer var just regionalisering och decentralisering.73 Som Axel Höjer påpekade gavs de nya regionerna, på förslag av ”de
färgade folken”, namn som till skillnad från tidigare inte avspeglade deras läge i
förhållande till Europa. Yttersta Östern blev västra Stillahavsländerna, och så
vidare.74 Även i officiella dokument och programskrifter påpekades tidigt att det
i hög grad var fattigdom och hunger som låg bakom det dåliga hälsotillståndet i
världen.75 Och många av de idéer som lanserades som nya i 1970-talets sats67
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74 Höjer, ”Världshälsovårdskonferensen och dess arbete”, s. 200.
75 Se ex. The Work of WHO 1955, s. 31, 74; The Work of WHO 1956: Annual Report of the DirectorGeneral to the World Health Assembly and to the United Nations (Geneva: World Health Organisation,
1957), s. 16; The First Ten Years of the WHO, s. 335–339; Third World Health Assembly, s. 198–200;
Höjer, ”Världshälsoorganisationen och sjuksköterskorna”, s. 558.
68

374

ningar på primary health care hade i själva verket lanserats långt tidigare. Som
medicinhistorikern och WHO-medarbetaren Sokrates Litsios påpekar hade
1970-talsprogrammen för primär hälsovård direkta föregångare i 1950-talets
idéer om basic health services och egentligen redan i de idéer kring rural hygien
som formulerades vid LNHO:s konferens i Bandoeng 1937. Begreppet basic
health services lanserades under 1950-talet för att beteckna grundläggande hälsovårdssatsningar på lokal nivå, med medverkan från lokalbefolkningen och
samarbete mellan olika samhällssektorer.76
Under 1950-talet talade man också – inte minst inom WHO – mycket om
community development, ett begrepp för utveckling av jordbruk, utbildning, bostäder, kommunikationer, social välfärd och hälsovård som tänktes samla internationella organisationer, nationella myndigheter, frivilligorganisationer och stiftelser i gemensamma övergripande projekt. 1952 definierades community development av FN, WHO och andra specialorganisationer inom FN-systemet som
”de processer genom vilka ansträngningar från folket själva förenas med myndigheternas ansträngningar för att förbättra ekonomiska, sociala och kulturella
förhållanden i lokala samhällen.” Dessa processer skulle bygga på att folk själva
deltog i försök att förbättra sina levnadsförhållanden, att deras egna initiativ
skulle uppmuntras så mycket som möjligt, och att tekniska och andra hjälpmedel skulle appliceras på sätt som uppmuntrade och stimulerade initiativförmåga,
självhjälp och inbördes hjälp.77
Av en rad olika skäl, bland dem brist på resurser, uteblivna landreformer, dålig projektkoordination och kommunistskräck, kom projekten för landsbygdsutveckling i regel inte mycket längre än planeringsstadiet.78 Det är dock knappast rimligt, som ibland görs, att hävda att primär hälsovård och prevention i
mer grundläggande betydelse knappt alls uppmärksammades före den internationella konferensen om primär hälsovård i Alma Ata 1978.79 Inte heller att
hälsovården alltid betraktades i isolat från andra samhällssektorer. Axel Höjer
för sin del betonade att de spektakulära resultat som utrotningsprogrammen
antogs leda till kunde ge good-will åt WHO och därmed ökade resurser till mer
grundläggande hälsovårdssatsningar.80 Själv, var han noga med att påpeka, tillhörde han emellertid den fraktion i WHO som menade att man vid sidan av
sjukdomsbekämpning också redan från början måste ta hänsyn till ”mentalhygi76
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eniska, pedagogiska, sanitära och organisatoriska faktorer”, och ta itu med
grundläggande problem som fattigdom och undernäring:
Först genom att befolkningen lär renlighet kan man t. ex. få bukt med kolera,
tyfus och alla de andra vattenburna smittorna. Frågan om renlighet, vatten
och avlopp är därför grundläggande. Först när läkare, sjuksköterskor och
andra medicinska medhjälpare finns i tillräckligt antal, kan kampen mot farsoter och sjukdomar föras till ett lyckligt slut. Därför är undervisningen och
utbildningen av den inhemska medicinska personalen ett nödvändigt led i organisationens arbete. Nya industrier måste skapas i länder, som ännu inte är
industrialiserade. Befolkningen måste få tillräcklig föda där förut tusen och
åter tusen svultit ihjäl. Man måste därför på allvar ta upp försörjningsproblemen och befolkningsfrågorna. VHO har också börjat göra det i samråd
med Förenta Nationernas övriga specialorganisationer, främst FAO, UNESCO och FN:s egna sociala organ.81

Fattigdomsbekämpning, modernisering och disciplinering framställdes alltså
som nycklar i kampen mot ohälsa i fattiga länder. Denna process var i sin tur
beroende av tillgången till expertis. Texten speglar en tydlig liberal styrningsrationalitet. Inhemska experter måste utbildas, vilket till en början krävde hjälp av
västerländska experter. Och den medicinska expertisen tilldelades en nyckelroll
även i de underutvecklade ländernas moderniseringsprocesser.

Som den moderne rektor han strävade efter att vara engagerade sig Axel Höjer bland annat i
studenternas sportaktiviteter. Här poserar han med de kvinnliga läkarstudenternas basketlag.

81 Höjer, ”Världshälsoorganisationen och sjuksköterskorna”, s. 558; se även Höjer, ”Världshälsovårdskonferensen och dess arbete”, s. 200.
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Både Axel och Signe Höjer var angelägna om att lyfta fram utbildningen, och
inte minst den medicinska utbildningen, som en viktig nyckel i den flersidiga
moderniseringsprocessen. Det märks till exempel i deras sätt att beskriva den
nya medicinska högskolan. Axel beskrev hur högskolans stora, vita byggnader
låg luftigt utspridda över ett stort område, och Signe skrev att hon inte sett
något så vackert utanför USA.82 Axel Höjer framställde sig också som en modern rektor på så sätt att han engagerade sig i studenternas situation. I sin slutrapport beskrev han sin kontakt med studenterna som god och nära. Han deltog i möten och sportevenemang, och det hände också att han och Signe bjöd
hem grupper av studenter till sin bungalow på te med sång och lekar.83
Den medicinska utbildningens moderniseringspotential låg alltså på fler nivåer än enbart den rent medicinska. Men de bådas övertygelse om västerländsk
medicin och vetenskap som nycklar till utveckling var också fortsatt stark, och
bleknade knappast under uppdragets gång. Signe slog fast ”att det bara är tack
vare den moderna medicinen, som de tropiska sjukdomarna kunnat bekämpas
med framgång.”84 Och i sin slutrapport till WHO 1954 beskrev Axel hur han i
Trivandrum tagit varje tillfälle att bidra med expertkunskap och plädera för
”rationalitet och vetenskap gentemot magi och vidskepelse och för uthållig
aktivitet gentemot fatalistisk overksamhet.”85

Standardisering och expansion
I Axel Höjers texter togs för givet att utbildade människor var de som hade fått
en västerländsk utbildning, och de bäst utbildade var de som fått möjlighet att
studera utomlands, i likhet med de unga professorer han hoppades var på väg
att ta över på Trivandrum Medical College.86
Vid denna tid sponsrades ett antal program för utbildning av elitstudenter
från fattiga delar av världen vid amerikanska universitet av internationella och
USA-baserade organisationer, som Världshälsoorganisationen och Rockefeller
Foundation.87 Stipendiepengarna gick främst till utbildning och vidareutbildning
av sjukvårdspersonal och, i lägre grad, universitetslärare i andra länder än hemlandet. Verksamheten var dock aldrig tänkt som en helhetslösning för problemen med personalbrist. Bara en liten bråkdel av stipendierna gick till medicinsk
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grundutbildning.88 WHO:s så kallade fellowships kom i stället under de första tio
åren att alltmer integreras som en del i organisationens mer omfattande satsningar på att hjälpa olika länder att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem.
En viktig del av dessa satsningar gick ut på att stötta uppbyggnaden av utbildningsinstitutioner för medicin och hälsovård på plats i de underutvecklade länderna.89 Det var i regel inte fråga om att, som Rockefeller Foundation gjort,
bygga upp institutioner från grunden efter amerikanskt mönster. Denna typ av
projekt skulle ha stridit mot organisationens princip att hjälpa regeringar att
stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem, i riktning mot ”högsta möjliga
grad” av nationellt oberoende och initiativkraft. Dessutom, och förmodligen
mer avgörande, skulle de mycket snabbt ha spräckt WHO:s snäva budget.90
Axel Höjer betraktade inte heller utbildning i väst som en långsiktig, potentiellt storskalig lösning. Däremot såg han programmen som värdefulla för utbildning av utbildare. Detta var också vad som konstaterades i WHO:s aktuella
program och budget.91 De nya utbildningsinstitutionerna krävde akademiska
lärare inom olika medicinska och prekliniska discipliner, vilka åtminstone till
någon del antogs kunna utbildas inom WHO:s stipendieprogram.92 Organisationens sydostasienkontor var tydligare med att understryka att även dessa åtgärder helst skulle vidtas på plats i regionen. Möjligen kunde vissa högt uppsatta
tjänstemän behöva vidareutbildning i väst.93
Sydostasienkontoret konstaterade också att huvudmålet för det regionala
programmet var och förblev att bistå regeringarna i regionen, där Indien var det
mest framträdande landet, så att de kunde erbjuda åtminstone ett minimum av
”public-health service” till landsbygdsbefolkningen. Detta krävde vårdpersonal
av alla kategorier, men framför allt hjälppersonal eftersom tillräckliga mängder
läkare inte skulle kunna utbildas på länge.94
Också Bhorerapporten och andra indiska policydokument hade framhållit
behovet av sjuksköterskor och stora mängder medicinsk hjälppersonal för att
täcka landsbygdens behov. Ändå hamnade utbildningen av läkare alltid först på
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dagordningen när utbildningsreformer skulle genomföras i Indien.95 De institutioner för läkarutbildning som etablerats i Indien från mitten av 1800-talet hade
expanderat kraftigt sedan första världskriget. Det ökande antalet studenter, som
också i allt högre grad rekryterades från andra grupper i samhället än kristna
och parser, gav under 1920- och 30-talen upphov till häftiga debatter kring
medicinutbildningens förmodat sjunkande kvalitet. Resultatet av diskussionerna
blev ett beslut om att den särskilda typ av medicinska skolor, som dittills erbjudit en kortare läkarutbildning än universiteten gjorde, successivt skulle avvecklas.96 Bhorerapporten tog fasta på beslutet att avveckla de medicinska skolorna,
och gjorde gällande att Indien skulle satsa sina begränsade resurser på att träna
ett slags läkare, som skulle vara av det högkvalificerade slaget. Den dominerande
frågan under 1950-talet handlade om hur man skulle kunna utbilda fler läkare
utan att tumma på de höga kvalitetskriterier som etablerats av Bhorerapporten.
Under decenniet närapå fördubblades antalet medicinska högskolor, medan
antalet läkarstuderande mer än fördubblades.97
Att läkarutbildning och specialistsjukvård prioriterades framför mer grundläggande vård hängde också samman med att sjuksköterskeyrket hade låg status
i Indien. Det sammanknippades med orenhet och osäkra anställningsförhållanden, och var därför föga populärt som karriärväg. Travancore-Cochin, med sin
förhållandevis stora kristna befolkning, hade fler sjuksköterskor än andra stater.
Ändå fanns vid 1950-talets början bara kring 400 sjuksköterskor i hela delstaten.98 Axel Höjer konstaterade i mitten av decenniet att det ännu gick tre läkare
på varje sjuksköterska. Själv menade han att den motsatta proportionen vore
den önskvärda.99
Också i Trivandrum fick läkarutbildningen första prioritet. Axel Höjer var
dock angelägen om att bygga ut högskolan för utbildning av andra yrkeskategorier. Han framhöll att sjuksköterskorna var oumbärliga, främst i sin roll som
hjälpare till läkarna, och menade också att stora mängder mer basalt utbildad
personal var en förutsättning för att lösa landsbygdens problem med brist på
hälsovård. Han beklagade särskilt att den lokala regeringen avslagit federala
förslag på förlängning av utbildningen av hälsovårdsinspektörer.100
I linje med detta engagerade sig Höjer i bygget av en ny sjuksköterskeskola
kopplad till Trivandrum Medical College. Skolan, vars drift skulle sponsras av
Rockefeller Foundation, invigdes i februari 1954. Axel Höjer betonade att den
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nya skolan fordrade en hög vetenskaplig standard för att kunna träna upp en
modern och självständig sjuksköterskekår. Den redan tidigare etablerade sköterskeskolan i Trivandrum, som drevs av en nunneorden och vars standard
enligt Axel Höjer inte var ”direkt nordisk”, fick bli kvar på villkor att den omorganiserades till utbildningsanstalt för biträden.101 I en rapport till svenska
sjuksköterskor skrev Axel Höjer att han hade gott hopp om att Indien var ”på
god väg att få en modern sjuksköterskekår”, som liksom den i Sverige skulle
kunna fungera som ”en ryggrad i den medicinska organisationen”. Han var
också övertygad om att Travancore skulle spela en ledande roll i denna utveckling.102
Vid hemfärden konstaterade han också att det fanns framskridna planer på
att starta utbildningar för ”mediko-sociala arbetare” och annan medicinsk
hjälppersonal vid högskolan, som dock ännu inte fått gehör från delstatsregeringen. Vid sidan av hjälp med sanitetsinspektioner, befolkningsstatistik och
förebyggande hälsovård för blivande mödrar och barn framhöll Höjer att dessa
hjälparbetare kunde effektivisera den planerade utrotningen av smittkoppor,
kolera, dysenteri, lepra och andra vanligt förekommande sjukdomar.103
Därmed inte sagt att han ville tumma på resurserna till läkarutbildningen.
För Trivandrum Medical College innebar den nationella standardiseringen av
läkarutbildningen – som alltså främst syftade till att fasa ut de treåriga läkarutbildningarna – att kurslängden kortades ned, från de fem år som erbjudits de
första kullarna till fyra och ett halvt. Axel Höjer var kritisk till denna minskning,
som han menade riskerade leda till snabb faktamemorering på bekostnad av
träning av andra minst lika centrala färdigheter.104 En standardisering fick alltså,
enligt Höjer, inte ske på bekostnad av de färdigheter som var centrala för en
modern, preventivt inriktad läkare.

Den traditionella medicinens plats
En annan aspekt av standardiseringsförsöken gick ut på att avveckla all utbildning i inhemsk medicin ur den västerländska medicinutbildningen. Delvis som
reaktion på detta startades en rad högskolor som antingen specialiserade sig på
traditionell medicin eller strävade efter att integrera traditionella och västerländska läkemetoder.105 I Travancore-Cochin hade parlamentet beslutat att
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komplettera den nya medicinska högskolan med en högskola för utbildning
inom ayurveda, vilket Axel Höjer såg som ett utslag av ökande nationalism,
underblåst av den utrikespolitiska situationen.106
Före 1960 integrerade de flesta ayurveda- och unanihögskolor element av
västerländsk medicin i sina scheman. Liksom på många andra håll krävde ayurvedastudenterna i Travancore fler västerländska ämnen i utbildningen.107 I sin
slutrapport till WHO berättade Axel Höjer att studenterna inlett en strejk i
protest mot inkompetenta lärare och vänt sig till Höjer för stöd. Höjer, som
betraktade starten av en separat ayurvedahögskola som ett steg i helt fel riktning
och dessutom bedömde att undervisningen i västerländsk medicin på ayurvedaskolan var på lägre nivå än den utbildning av hälsovårdsinspektörer hans egen
högskola ansvarade för, föreslog delstatsregeringen att högskolan skulle transformeras till en ”vetenskaplig medicinsk högskola” av samma standard som
Trivandrum Medical College. I en skrivelse till regeringen i maj 1954 beräknade
han att kostnaderna för uppgradering av högskolan och byggnad av ett anslutande universitetssjukhus inte behövde bli alltför höga.108
Höjers mål på längre sikt var tveklöst att delstaten skulle få ett tillräckligt antal ”vetenskapligt utbildade läkare och sjuksköterskor av hög etisk standard”.
Han hoppades också på ett registreringssystem som på sikt skulle hindra alla
utan västerländsk läkarexamen att starta medicinsk praktik.109 Ayurvedasystemet, konstaterade han, hade ”intet bidrag att ge, när det gäller förebyggande av
sjukdom”, vilket naturligtvis från Axel Höjers synpunkt gjorde det underlägset
den västerländska medicinen. Det hindrade också många akut sjuka att söka
läkare i rätt tid, menade han.110
Mer slående, mot bakgrund av hans tidigare hårda attityd mot ”kvacksalveri”
av olika slag är dock att han samtidigt erkände att ayurveda kunde ha vissa kvaliteter, och var öppen för att inkorporera de delar som visade sig effektiva i
västerländsk praktik och utbildning. Han rekommenderade därför regeringen
att ayurvedahögskolan, sedan den omvandlats till en modern västerländsk högskola, skulle kompletteras med ett speciallaboratorium för forskning i alternativa terapier. Han föreslog också att högskolan skulle inkludera en särskild institution för den indiska medicinens historia, med eget specialbibliotek.111
Axel Höjer konstaterade bland annat att ayurveda-systemet hade en rik örtfarmakopé, och att det utvecklat metoder för behandling av benbrott och andra
skador som uppvisade en ”kombination av enkelhet, effektivitet och fyndighet”. Han noterade att en stor del av ayurvedaläkarnas patientklientel utgjordes
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av reumatiker, andra kroniskt sjuka och rekonvalescenter, vilka säkert kunde ha
nytta av ”fysikalisk terapi med värme, olja och massage och C-vitaminrika preparat”. Det var heller ingen nackdel om deras sinnestämning förbättrades genom ”systemets magi”. Döende människor kunde också få tröst av att ha en
person hos sig som fungerade som på samma gång läkare, sjuksköterska och
präst.112
Höjers förslag om reformer av ayurvedahögskolan föll inte i god jord, enligt
memoarerna för att ayurvedaläkarna försökte utnyttja Höjers besök på deras
skola ”på ett sätt, som framkallade en rasande opposition från de västerländskt
uppfostrade läkarna”:
Stridens vågor flammade upp över hela kontinenten och jag fick en en anmaning av WHO:s regionala kontor i New Delhi att inte lägga mig i ärenden
utanför mitt egentliga uppdrag. Så stoppades av kollegial avundsjuka och
rädsla det kanske mest värdefulla, som jag skulle kunnat göra till förmån för
en splittrad kår. Läkarnas kåregoism i Kerala påminte mig sorgligt nog ibland
om den, som mött mina strävanden hemma.113

På sikt hoppades också Höjer på ”en bättre ordning”, eller med andra ord, att
ayurvedaläkarna ersattes av västerländskt utbildade läkare och sköterskor. Men
detta, underströk han, krävde utbildning av både allmänhet och medicinsk personal, och en ökad ekonomisk standard. Så länge många platser varken hade
tillgång till moderna läkare eller sjuksköterskor fyllde ayurvedaläkarna viktiga
funktioner. Anmärkningsvärt är också att Axel Höjer i artiklar och rapporter
genomgående undvek att kalla ayurvedapraktikerna för kvacksalvare. I stället
använde han termer som ayurvedadoktor, ayurvedaläkare, naturläkare eller ”läkare tillhörig detta förhistoriska system”.114
I ett paper, skrivet som diskussionsunderlag för WHO:s expertkommitté för
reumatiska sjukdomar i augusti 1953, kopplade Höjer ihop ayurveda med den
galeniska medicinen och förklarade att en viktig anledning till att förekomsten
av reumatiska sjukdomar i Indien var så gravt underskattad var att en överväldigande majoritet av de sjuka föredrog att vända sig till traditionella läkare. Att
skilja ut beprövad erfarenhet från magi i de traditionella metoderna var inte lätt,
konstaterade han, men tillade samtidigt att detsamma gällde för många av de
metoder som användes på västerländska reumatikersjukhus.115
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Axel Höjers relativa öppenhet gentemot ayurveda kan framstå som märklig
med tanke på att han gått mycket hårt ut mot homeopater och andra alternativa
utövare av läkekonst under sin tid som generaldirektör för den svenska Medicinalstyrelsen.116 Detta motstånd hade knappast svalnat under åren före flytten till
Indien: vid den tredje världshälsoförsamlingen varnade Höjer bestämt för att
”öppna dammluckorna” åt tvivelaktiga grupperingar som osteopater, homeopater och kiropraktorer.117 Skillnaden kan dock delvis förklaras med att han ungefär som tidigare i Sverige drog gränser mellan en äldre tids naturläkare, som
kunde hämta viss kunskap ur sekler av erfarenhet, och en ny tids medvetna
bedragare, som utnyttjade sjuka människors desperation för egen vinning och
hämtade overksamma eller rentav skadliga metoder från andra länder.118 De 710
personer som praktiserade som homeopater i Travancore-Cochin representerade i Höjers ögon en ”västerländsk smitta” som drabbat Indien under den brittiska perioden och som inte kunde föra något gott med sig.119 Det moderna
gavs med andra ord inget egenvärde i kampen mot kvacksalveriet. Humbug
som skylde sig moderna kläder var i Höjers ögon ett långt större problem än
den ursprungliga läkekonst som med hjälp av den moderna vetenskapens metoder kunde visa sig rymma värdefull kunskap.
Det fanns sannolikt också en mer specifik baktanke bakom hans förslag att
komplettera den (reformerade) ayurvedahögskolan med ett farmakologiskt
laboratorium, inriktat på studiet av inhemska mediciner. Vid den internationella
familjeplaneringskongressen i Bombay hösten 1952 hade Signe Höjer hört talas
om hundratals örtläkemedel som användes som preventivmedel i Indien och
konstaterat att ett center för forskning kring dessa örter borde startas i Indien.120
Planen för det farmakologiska laboratoriet kan antas vara en vidare konkretisering av detta förslag. Axel Höjers intresse för ayurveda kan på så sätt kopplas
ihop med hans och, framför allt, Signe Höjers engagemang i den indiska befolkningsfrågan, som jag återkommer till i nästa kapitel.

Socialmedicinska fältstudier
Axel Höjers vilja att fokusera på förebyggande hälsovård även i Indien markerades bland annat av att han inledde ett särskilt nära samarbete med professorn
i preventiv medicin, N. Krishnan Tampi, som tidigare varit delstatens hälsovårdsdirektör. Som sådan hade Tampi med hjälp av Rockefeller Foundation i
slutet av 1920-talet initierat uppbyggnaden av en särskild ”hälsoenhet” på
landsbygden kring Neyyattinkara, ett knappt tjugotal kilometer söder om Tri116
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vandrum. Hälsoenheten bestod till en början av ett tiotal personer – en ansvarig
läkare, samt några underordnade läkare, sanitetsinspektörer och barnmorskor.
Teamet började med att kartlägga befolkningen för att få mer tillförlitlig statistik. Därefter lade man mycket kraft på att förmå människor att gräva funktionella färskvattensbrunnar och latrinhål. Detta slags grundläggande hälsovårdsåtgärder kunde, menade Tampi, aldrig läggas på statens ansvar. Däremot kunde
hälsoenhetens personal genom sin nära kontakt med enskilda hushåll ”influera”
individerna att själva ta tag i problemen och rekommendera lämpliga tillvägagångssätt. Hälsoenheten började också bygga upp en förebyggande mödra- och
barnavård efter engelskt mönster, skolhälsovård och allmän hälsoupplysning,
och arbetade för att begränsa spridningen av smittor som hakmask, smittkoppor och tyfoidfeber. Projektet, skrev Tampi i en artikel 1931, var mer eller
mindre unikt i Indien och borde kunna fungera som en modell när en mer storskalig rural hälsovård skulle byggas upp.121
Drygt 20 år senare bidrog Tampi med ett avsnitt i Axel Höjers slutrapport
till WHO. Han lade här stor vikt vid det faktum att hans specialområde fått
byta namn från hygiene and public health till social and preventive medicine, vilket enligt
honom visade på ett ändrat synsätt, en ändrad emfas och ändringar i studieplanen. En modern läkare måste enligt Tampi ha hög medvetenhet om kulturella
mönster och sociala strukturer. Däremot, menade han, borde de klassiska, mer
tekniska delarna av public health på sikt överlåtas på andra yrkeskategorier, vilket
i framtiden skulle föra socialmedicinen närmare de kliniska specialiteterna. Möjligen skilde sig Tampi något från Höjer i sin syn på hur de disciplinära gränserna för ämnet skulle dras i framtiden, men de två läkarna tycks ha kommit väl
överens och varit eniga i många frågor. Axel Höjer gick utanför sitt officiella
uppdrag genom att samarbeta med Tampi i uppbyggnaden av ett särskilt praktikdistrikt, där blivande läkare skulle träna upp sina socialmedicinska förmågor.
Tampi betraktade också detta distrikt, som låg i anslutning till högskolan, som
en ny hälsoenhet. Studenterna hjälpte till att kartlägga diet, sanitär standard och
vårdbehov i distriktet, som hade 50 000 invånare. De fick sedan till uppgift att
under ett par års tid följa några familjer och studera hur deras hälsa hängde
samman med olika sociala faktorer, samtidigt som de ansvarade för familjernas
sjukvård. Läkarstudenterna skulle också arbeta tillsammans med sjuksköterskor,
barnmorskor, sanitetsinspektörer och socialarbetare, och på så sätt träna sig i
den ledarroll som förväntades av vad Bhorerapporten kallade en ”basic doctor”.122
Axel Höjer hade själv tanken att distriktet, vid sidan av att fungera som en
preventiv hälsoservice för en landsbygdsbefolkning och som ett träningsdistrikt
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för blivande läkare, skulle kunna utgöra en bas för psykologisk, antropologisk,
sociologisk och epidemiologisk, eller med andra ord samhällsvetenskaplig,
forskning.123

Det koloniala arvet och den tredje vägen
Axel Höjer visade en ambivalent inställning till det koloniala arvet i utbildningen, medan Signe var mer utpräglat skeptisk. Att utbildningen präglats starkt av
brittisk–koloniala mönster märktes bland annat på den stora vikt som lades vid
idrottsaktiviteter. Också Axel Höjer uttryckte efter ett par år på skolan åsikten
att sporten spelade en viktig roll för studenternas träning i fair play och självkontroll.124 Signe däremot förvånades över hur idrotter som fotboll, cricket och
tennis ”som så väl passar i det ruggiga engelska klimatet, där studenter sitter
och stelnar till på kalla studiekammare, utan vidare överförts till Sydindiens
skolor”, där studenterna tvingades springa i timmar på brännheta planer, ofta
barfota eftersom många inte hade råd med utrustning. Här, skrev hon, behövdes ”en nyorientering, som rättar sig efter indiska förhållanden”.125
Också Axel var skeptisk mot att ”officiellt erkända” idrottsprestationer gav
extra poäng vid antagningen av nya studenter. Detta gynnade manliga studenter
vid antagningen, särskilt eftersom extra höga poäng gavs för manligt dominerade publiksporter som cricket, landhockey, tennis och fotboll. Antagningskommittén, där Axel satt med, föreslog därför delstatsregeringen att sporten skulle
väga lättare vid antagningen, samtidigt som engelska språket skulle ges mer
tyngd.126
Frågan är vad som var den starkaste drivkraften bakom detta förslag – att
motverka sned könsfördelning eller att gynna engelskan som språk. Indien hade
en relativt lång tradition av läkarutbildning av kvinnor. De första kvinnliga läkarstudenterna antogs vid Madras Medical College 1875, ett år innan restriktionerna för kvinnlig läkarutbildning lyftes i moderlandet Storbritannien. Ett kraftfullt argument för utbildning av kvinnliga läkare i Indien var att indiska kvinnor
– och särskilt de muslimer och högkastiga hinduer som levde i purdah – vägrade
ta emot behandling av manliga läkare. Giltigheten i detta argument har i efter123
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de nationella idrottsprogrammen, som även skulle omfatta studenter, skulle inkludera inhemska
lekar, sporter och folkdanser: ”A blending of the old and the new in an attempt to evolve a sound
scheme of physical culture is advisable.” Report of the Health Survey and Development Committee: Vol.
IV, s. 26.
126 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol
2, s. 3, 11; Höjer, En läkares väg, s. 217–218; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 675.
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hand starkt ifrågasatts, men inget tvivel råder om att det var verksamt.127 Könsfördelningen på Trivandrum Medical College var förvisso inte jämn, men Axel
Höjer framhöll att åtminstone en tredjedel av läkarstudenterna var kvinnor.
Enligt krönikören K. Rajasekharan Nair viktes en tredjedel av platserna åt kvinnor för att området ”health and family welfare” skulle kunna stärkas. Bhorekommittén, som tryckte särskilt på behovet av kvinnliga läkare, hade rekommenderat att mellan en fjärdedel och en tredjedel av platserna skulle reserveras
för kvinnor.128 Axel Höjer uttryckte betydligt större oro för att nationalismen,
som han såg det, hade lett till att studenterna blev allt sämre på engelska. Denna
utveckling måste vändas, menade han, innan studenterna förlorade förmågan
till självständig inlärning från läroböcker och medicinska tidskrifter, och lärarna
kunde tvingas agera som ”den gamla tidens gurus”. Han var alltså i detta fall
främst angelägen om att vikta ett kolonialt arvegods – idrotten – mot ett annat
– det gemensamma språket. Å andra sidan uppmuntrades han av Signe att ta
lektioner i det lokala språket, malayalam, tillsammans med henne. Båda skrev i
efterhand att inlärningen gått trögt, men att åtminstone kunna grunderna i
språket hade gett dem bättre kontakt med lokalbefolkningen och större förståelse för den lokala kulturen.129
Ambivalensen visar att de koloniala strukturer som ärvts ned i utbildningssystemet i Axel Höjers ögon framstod som både problem och förutsättningar för
moderniseringen. Mot bakgrund av detta kunde Sverige med fördel lyftas fram
som ett slags tredje alternativ. I en artikel riktad till lärare och studenter vid
Trivandrum Medical College 1952 framhöll den nye rektorn Sverige som ett bra
exempel på att långvarig fred främjar folkhälsan. Efter nära 140 år utan krig var
nu Sverige det land i världen som kunde visa upp de bästa siffrorna för spädbarnsdödlighet och förväntad livslängd. Orsakerna till detta kunde enligt Axel
Höjer summeras under fyra punkter: utrotning av infektionssjukdomar, omsorg
om barn och blivande mödrar, ekonomisk demokrati med skydd för hälsa och
127

Genom att konstruera den koloniserade Andre som repressiv mot kvinnor hjälpte purdahargumentet även till att legitimera fortsatt kolonial närvaro. Det skapade också, som Maneesha
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2, s. 3; Nair, Evolution of Modern Medicine in Kerala, s. 80; Report of the Health Survey and Development
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basala behov, samt allmän familjeplanering. Genom progressiv planering och
ansträngningar både centralt och perifert skulle Indien snabbt kunna komma in
på samma väg, enligt Axel Höjer. På dessa fyra områden ville han alltså hålla
fram Sverige som en modell för Indien att ta efter.130
Höjers tro på att Indien skulle kunna kopiera den svenska välfärdsmodellen
kom, som jag ska visa i kapitel 3:3, att modifieras med tiden. I denna tidiga
artikel visade han dock knappast prov på några närmre reflektioner kring skilda
utgångspunkter och förutsättningar.

Vidare mot nya uppdrag
Under våren 1953 skickade lokalregeringen, med stöd av WHO och Axel Höjer
själv, en förfrågan om förlängning av Höjers uppdrag med ytterligare två år.
Syftet var att han då även skulle kunna medverka vid igångsättningen av de
kliniska delarna av läkarutbildningen med början det akademiska året 1954–55.
Det centrala hälsoministeriet avslog förfrågan, med hänvisning till att en sådan
förlängning stred mot de allmänna reglerna. I stället skulle, som planerat, en
ersättare utses och läras upp. Det andra och sista året i Trivandrum präglades
för Axels del av bittra interna stridigheter mellan tre av hans medarbetare, bland
dem den avgående C. O. Karunakaran och dennes efterträdare som Special Officer. Oron i högskolans ledning försvårade Axel Höjers arbete med att utveckla
organisationen och de nödvändiga kontakterna med delstatsregeringen.131
Mot slutet av vistelsen, då Travancore-Cochin fick en ny regering, funderade
Signe och han över möjligheter att trots allt stanna i Trivandrum. En pensionerad, med Axels ord ”misslyckad” rektor hade då anlänt till Trivandrum från
norra Indien och anhållit om att få ta Axels plats. Men den nye rektorn var inte
en efterträdare i paret Höjers smak, och Signe rekryterade bundsförvanter på
hög nivå under en vistelse i New Delhi. När delstatens nye statsminister gav sitt
stöd åt den nye rektorn valde dock Axel Höjer att dra sig tillbaka. Åtminstone i
efterhand hävdade han att han gjort det för att han tyckte att en indier borde få
företräde, även om indiern hade ”trängt sig fram mot alla regler”.132
Som alternativ erbjöds Axel Höjer att flytta till Calcutta under ett år, fram till
pensionen vid 65. Uppdraget gick ut på att styra upp verksamheten på All-India
Institute of Hygiene and Public Health, som ansågs ha fallit i vanskötsel sedan
John Grant, Höjers socialmedicinskt engagerade vän från Rockefeller Foundation, lämnat det. Ett tredje alternativ var att flytta hem till Sverige. ”Längtar
130
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hem, längtar barnen!” skrev Signe i ett brev från Delhi 6 mars 1954.133 Slutligen
valde de att återvända till Sverige, åtminstone tills vidare. Efter hemkomsten
sommaren 1954 flyttade paret Höjer ut till den framväxande mönsterförorten
Vällingby. Deras nybyggda radhus låg i ett område planerat av sonen Jon, som
utbildat sig till arkitekt.134 Men vistelsen i Sverige blev inte så långvarig.

Prevention i regnlandet
Redan den tredje världshälsoförsamlingen 1950 beslöt efter diskussioner om
professionell och teknisk utbildning av hälsovårdspersonal att understryka vikten av sociologiska och preventiva aspekter i utbildningen av all slags hälsovårdspersonal. Resolutionen framhöll också att läkarutbildningens syfte var att
frambringa läkare som kunde praktisera prevention såväl som diagnostik, och
också ta hänsyn till sjukdomars sociala och psykosomatiska sidor.135 En expertkommitté som 1952 utredde om några fundamentala och universellt tillämpbara
principer för läkarutbildning kunde slås fast underströk särskilt betydelsen av att
öka läkarstudiernas inriktning mot preventiv medicin.136
Här bör noteras att prevention var ett plastiskt begrepp, som gick att använda på olika sätt. Även Världshälsoorganisationens alltmer riktade satsningar på
utrotning av specifika sjukdomar försvarades ofta med hänvisning till prevention, på så sätt att dessa sjukdomar ansågs vara roten till mycket annat av det
som plågade tropikerna: fattigdom, bristande livsmedelsförsörjning, vek fysik
och dålig motståndskraft mot andra sjukdomar.137 Samtida dokument visar dock
att ett mer allmänpreventivt perspektiv slog igenom redan under 1950-talet
inom de delar av WHO som sysslade med utbildningsbistånd.138
Under andra hälften av 1950-talet satsade organisationen alltmer på prevention i sina program för stärkande av utbildning i medicin och hälsovård på olika
nivåer. Besöksteam reste runt för att ändra på negativa attityder till preventiv
medicin, och WHO gav särskild hjälp till medicinska högskolor som ville etablera professurer i social och preventiv medicin. Syftet med dessa professurer
var inte att enbart introducera social och preventiv medicin som en enstaka
kurs, utan att integrera ett preventivt och socialmedicinskt tänkande i all under133

Se diverse brev från Signe i New Delhi till Axel i SAHA, 3b vol. 7: Brevväxling Axel-Signe
Dehli–Trivandrum 25/2–18/3 –54. John Grant prövade ut sina idéer vid All-India Institute of
Hygiene and Public Health 1937–1941, se Farley, Bilharzia, s. 181.
134 Jfr Anna-Lisa Bäckman, ”‘Den tredje atombomben måste stoppas’”, Dagens Nyheter, 12 okt
1982; Ossi Carp, ”Folkhemsidyllen i Vällingby firar 50 år”, Dagens Nyheter, 28 augusti 2004.
135 Resolutionen grundade sig på ett förslag från en expertkommitté i frågan om ”Professional
and Technical Education of Medical and Auxiliary Personnel”, se Third World Health Assembly,
s. 15, 216.
136 The First Ten Years of the WHO, s. 377.
137 The Work of WHO 1955, s. 74; Höjer, ”Världshälsoorganisationen och sjuksköterskorna”,
s. 557–558; Amrith, Decolonizing International Health, s. 1–3.
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visning. I länder som uttalade villighet att etablera lärostolar i social och preventiv medicin, men som saknade lämpliga kandidater för posterna, kunde WHO
hjälpa till med gästprofessorer. Gästprofessorns uppgift var att sätta igång undervisningen i sitt ämne, organisera sin institution, bygga upp ett relevant nätverk och eventuellt initiera ett eller ett par forskningsprojekt. Den viktigaste
uppgiften var emellertid att träna upp lokal personal som kunde ta över när
professorns förordnande tog slut.139
Vid en nationell konferens om medicinsk utbildning i Delhi 1955 propagerades särskilt för att social och preventiv medicin måste få en starkare ställning i
Indien.140 Året efter, 1956, började WHO ge assistans åt Indien i form av ett
nytt projekt för träning av professorer i preventiv och social medicin. Målet
med projektet var att utveckla institutioner för preventiv och social medicin vid
fyra utvalda medicinhögskolor, att integrera preventiv medicin i den allmänna
läroplanen och utveckla kurser i preventiv och social medicin för läkarstuderande, att etablera särskilda centra för praktisk träning, att preparera utvalda
studenter för undervisning och forskning, samt slutligen att träna upp inhemska
ersättare åt WHO:s gästprofessorer. Under det första året skickades fem indiska
läkare iväg för två års vidareutbildning på School of Public Health vid Harvard
University. Samtidigt tillsattes Axel Höjer som gästprofessor vid en av de utvalda högskolorna, Assam Medical College i Dibrugarh, Assam.141
Att just Axel Höjer blev tillfrågad berodde enligt vad han och Signe skrev i
efterhand på att hans gamla bekant, den federala hälsoministern Rajkumari
Amrit Kaur, hade hört talas om och imponerats av det socialmedicinska praktikdistrikt som N. K. Tampi i samarbete med Axel Höjer hade byggt upp i Travancore. Då hon själv hade initierat uppbyggnaden av liknande distrikt vid några andra medicinska högskolor – sannolikt samma projekt som kom att sponsras av WHO – bad hon Axel Höjer att ta tjänst som professor i förebyggande
socialmedicin vid någon av dessa högskolor, där han samtidigt kunde arbeta
vidare med utveckling av metodiken för praktikdistrikt.142 Hans sidoprojekt i
Travancore låg uppenbarligen så väl i tiden att ett liknande projekt fick utgöra
en huvuduppgift i nästa uppdrag. Vid denna tid började också den indiska läkarprofessionen utöva påtryckningar mot Medical Council of India om att införa praktik i lantliga fältstudieområden som ett obligatoriskt moment för blivande läkare. Den bakomliggande förmodan var att fler läkare vore den bästa lösningen på landsbygdens hälsoproblem, och att studenternas erfarenhet av
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landsbygdspraktik skulle göra dem mer medvetna om rurala problem och villiga
att bidra till deras lösning.143
I början av 1956 åkte Axel och Signe Höjer mot Assam. Även denna gång
stannade de på flera platser för att göra studiebesök. De hälsade på John Taylor,
professor i social och preventiv medicin i Ludhiana, och besökte också Allindiska institutet för hälsovård i Calcutta och hälsocentralerna i Singur och Calcutta.144 Från Calcutta, som Signe beskrev som ”en av de ohyggligaste slumstäder man kan uppleva”, flög de vidare över Östpakistan till det enklavliknande
Assam och universitetsstaden Gauhati. Därifrån tog de buss uppåt Brahmaputra, via Assams huvudstad Shillong upp till Dibrugarh. Den medicinska högskolan här var av enklare slag än den i Trivandrum, omgiven av teplantager. Signe
och Axel fick flytta in i ett litet hus med färre tjänare än de haft i Trivandrum.145
I Assam fick Axel Höjer sent omsider den socialmedicinska professur som
han riktat in sig på före tillträdet som generaldirektör. Under det första året
arbetade han med att dra upp en studieplan, hålla föreläsningar och seminarier
samt och organisera fältträningsområden i samarbete med de lokala hälsomyndigheterna.146 På uppdrag av regeringen drog Höjer och hans medhjälpare, assisterande professor D. N. Phukan, också upp planer för utbildning av sanitetsinspektörer och vidareutbildning av särskilda public health nurses i anslutning till det
största fältträningsområdet.147 Höjer och Phukan hann därmed före WHO, som
vid samma tid tillsammans med UNICEF planerade ett annat projekt för utveckling av rural hälsovård i Dibrugarhtrakten, med särskilt tyngd lagd vid barna- och mödravård och just träning av hälsovårdsinspektörer, sjuksköterskor
och andra typer av hälsovårdspersonal.148 I efterhand beskrev han det som sin
”kanske viktigaste uppgift under tropikåren” att ha fått hjälpa till med organisationen av assisterande vårdpersonal.149
Axel Höjer bedömdes i WHO:s utvärdering ha uppfyllt sin uppgift över förväntan, även om tiden var för kort för att mer långsiktiga resultat av hans arbete
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skulle kunna bedömas vid avfärden.150 Efter ett drygt år i Assam lämnade Axel
över sin tjänst till D. N. Phukan och han och Signe lämnade Indien för gott..151

Den stora bungalow som utgjorde Axel Höjers tjänstebostad i Trivandrum inkluderade även sju
tjänare. Detta kom särskilt Signe till godo och gjorde det möjligt för henne att satsa stort på
skrivande och olika sociala projekt under åren i Travancore-Cochin.
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3:2
Signe Höjer och det indiska folkhemmet

Axel Höjers uppdrag i Indien måste med nödvändighet utföras inom de ramar
som WHO och lokala myndigheter satt för det, även om han i vissa avseenden
ifrågasatte och bortsåg från dessa ramar.1 Ramverket fyllde också produktiva
funktioner, då det gav honom handlingsutrymme, makt och myndighet att uttala sig i olika sammanhang.
Signes roll var mindre självklar. Hon hade färre formella begränsningar, men
inte heller några självklara kanaler att verka inom. I Indien fanns en lång tradition av vita kvinnor, drivna av många olika motiv, som funnit sin ”uppgift” i
kolonin.2 Signe Höjer anslöt sig på plats i Travancore-Cochin till en postkolonial variant av denna tradition. För att fylla den uppgift hon även fortsättningsvis
såg framför sig fick hon åter bli ett slags social entreprenör, eller med andra ord
konstruera egna reformprojekt att ägna sig åt.3
Som jag visat hade Signe Höjers anställningar av barnflickor och hembiträden gjort det möjligt för henne att redan tidigt, trots huvudansvaret för fyra
barn, engagera sig politiskt i en helt annan omfattning än vad som var möjligt
för majoriteten av de kvinnor hon representerade. Hemhjälpen hade senare
också möjliggjort hennes arbete i fredsrörelsen och fortsatt politiskt arbete.
Axel Höjers tjänstebostad i Trivandrum, en stor bungalow på toppen av en
kulle, utgjorde också försörjningsbas för sju tjänare som Höjers inte gärna ville
göra arbetslösa. För Signe Höjer innebar den nya bostadssituationen, som,
skrev hon, till en början gjorde henne förfärad, också markservice på en helt ny
nivå. All ledig tid gjorde det möjligt för henne att engagera sig i en rad olika
sammanhang och dessutom inleda en ny karriär som författare.4
Hon engagerade sig i olika barnavårds- och hälsovårdsrelaterade frågor, var
med och drog igång en lokal Röda kors-avdelning som särskilt inriktade sig på
att ge gratis medicin till fattiga sjukhuspatienter, satte igång IKFF-föreningar i
1
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olika delar av Indien, och började också ägna sig åt en del amatörhistoriska och
antropologiska studier. Hon höll också ett antal föreläsningar på olika håll, om
FN, Världshälsoorganisationen och svensk social service.5 Indiska åhörare kunde här få höra hur den nya svenska socialpolitiken på kort tid lyckats väva ett
närmast heltäckande – om än inte helt fläckfritt – trygghetsnät, som räddat
svenskarna från fattigdom, trångboddhet, arbetslöshet, hög barnadödlighet och
andra typer av misär lika de som ännu plågade Indien. Liksom England mer än
30 år tidigare fått tjäna som exempel för Sverige, fick nu Sverige stå som modell
för Indien.6 Och liksom en gång i Hagalund satsade Höjer också på att materialisera sina lärdomar i olika pilotprojekt.
I detta kapitel kommer jag att se närmre på ett par sociala projekt som Signe
Höjer drog igång under tiden i Trivandrum. Projekten hade tydliga förebilder i
reformförslag som hon själv varit med och utarbetat under de senaste decennierna. Men, som jag ska visa, bevekelsegrunderna var delvis andra, och projektens utformning kom i viss mån att anpassas efter lokala förutsättningar.

Mönsterdaghem på sydindisk mark
I boken Travancore – välsignat land, som Signe Höjer publicerade efter hemkomsten till Sverige, skrev hon att ”det kliar i fingrarna på en svensk att sätta igång
med småstugebyggen, särskilt sedan man sett den utmärkta småstugeutställningen i Delhi med hus lämpliga för tropikerna för 3 000–4 000 kronor stycket.
Man ville också organisera hemslöjden för de arbetslösa. Många är skickliga i att
fläta mattor och korgar eller att väva och spinna.”7 Dessa två exempel på önskan att överföra svenska idéer fick dock inget praktiskt utlopp i Indien.
Det fick däremot hennes idéer om barnträdgårdar och centra för familjeplanering. Signe Höjer började med att starta en barnträdgård för fattiga barn i
närheten av parets bostad.8 Efter en tid utsågs hon till medlem och vicepresident i staten Travancore-Cochins barnavårdsråd. Ordförande i barnavårdsrådet
var delstatens statsminister. Då denne hade ont om tid att engagera sig i rådets
verksamhet, överlät han en stor del av ansvaret på Höjer. Något av det första
hon gjorde i rådet var att föreslå att delstaten skulle starta ett eget barnträdgårdseminarium. Förslaget gick igenom och Höjer satte igång att organisera utbildningen. Dess dimensioner var till en början anspråkslösa – tio elever utbildades
under loppet av det första året. Signe Höjer och barnavårdsrådet såg dock till
5

A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 13; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 156; Höjer, Mitt i livet, s. 189; om start av indiska IKFFföreningar, se även brevväxling Axel–Signe, Dehli–Trivandrum, 25 feb–18 mars 1954 i SAHA,
3b vol. 7.
6 Signe Höjer, ”Social Welfare and the Family”, föredragsmanus märkt ”Indian Institute of Culture, Bangalore 1953”, SAHA, 2b vol. 7.
7 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 157.
8 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 12; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 180–184.
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att rekrytera ”Travancores på området mest välutbildade kvinna mrs Dakshayani” som rektor och ”goda lärare i pedagogik och psykologi” från universitetet.
Hon lyckades också få Fröbelinstitutets tidigare rektor i Sverige, Anna Holmberg, att donera böcker till biblioteket och kontanter till elevkassan. Åtgärderna
visar att syftet var att starta en modern, högre utbildning för förskollärare. Responsen blev också god, med 35 sökande till varje plats. Medan den första kullen lärarinnor utbildades utformade Signe Höjer och barnavårdsrådet ett program för privata eller municipala barnstugor. De lovade också startbidrag till
organisationer som kunde tänka sig att driva barnstugor på barnavårdsrådets
villkor, vilket bland annat innebar att de skulle anställa en utbildad lärarinna på
fast lön och låta sig övervakas av en konsulent från barnavårdsrådet.9
Snart öppnades ett tjugotal nya barnträdgårdar spridda över delstaten. Signe
Höjer bidrog till finansieringen av utbildning och barnträdgårdsverksamhet
genom att skriva dussintals artiklar om Indien till svenska tidskrifter som Idun,
Morgonbris, Fred och Frihet och Rädda Barnens tidskrift. Det var med utgångspunkt i dessa indiska artiklar som Höjer vid nära 60 års ålder kom att inleda en
ny karriär som författare: det var nämligen de som kom att bilda grunden till
boken om Travancore. Med hjälp av artiklarna lyckades hon samla ihop pengar
från privatpersoner, frivilligorganisationer och socialdemokratiska kvinnoklubbar. Kvinnoklubbarna ordnade särskilda Indienaftnar till stöd för verksamheten.10 Höjer ordnade också pengar till fortsatt seminarieverksamhet genom den
federala myndighet som utarbetade femårsplaner för hela Indien.11
Hennes arbete ledde till att hon fick representera Travancore-Cochin i Indiens barnavårdsråd, som vid denna tid hade Indira Gandhi som ordförande och
brukade sammanträda i Delhi.12 Det centrala barnavårdsrådet blev så intresserat
av Signe Höjers barnträdgårdsprogram att de bad henne skriva en liten
broschyr som kunde skickas runt till andra delstater. Det som särskilt väckt
rådets intresse var en idé om att barnträdgårdar kunde integreras med barnavårdscentraler, en idé som de uppfattade som helt ny.13
Signe Höjer visade vid denna tid, några år efter sitt arbete med att organisera
barnstugor i Stockholm och deltagandet i den framåtsyftande förskole- och
daghemsutredningen, ingen principiell skepsis mot kollektiv barnomsorg. Hon
hade många invändningar mot de barnkrubbor som fanns vid fabriker med
många kvinnliga anställda, men dessa grundade sig i barnkrubbornas låga kvalitet. De indiska barnkrubborna, menade Signe Höjer, kunde jämföras med 1800talets barnhem i Europa:

9

Höjer, Travancore – välsignat land, s. 178–179. Se också brevpapper i SAHA, 1e vol. 1.
Höjer, Mitt i livet, s. 167–172; A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report,
Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2, s. 12–13. Se även klippböcker med artiklar i SAHA 5a vol. 7.
11 Se brev från Signe till Axel Höjer 4 och 6 mars 1954, SAHA, 3b vol. 7.
12 Höjer, Mitt i livet, s. 172, 187.
13 Brev från Signe till Axel Höjer 29 feb 1954, SAHA, 3b vol. 7; jfr Höjer, Travancore – välsignat
land, s. 179.
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För ett 40-tal barn ett stort rum, där allting försiggår, järngaller till väggar för
att inte kråkorna skall kunna ta sig in eller barnen ut, cementgolv, som stinker
av urin, vaggor av brädspjälor, som hänger i taken, lagom för att gungas och
lagom högt för att inte komma i huvudet på de barn som leker på golvet. En
och annan leksak hänger i snören från taket för att inte komma bort. Ingen
utbildad personal. I det första [av de barnkrubbor hon besökte] var det ett
par gummor, som då och då snöt barnen i fingrarna.14

Kontrasten till det idealdaghem som hade målats upp av förskoleutredningen –
med hemlika lokaler, små barngrupper, närhet till naturen, pedagogiska leksaker, välutbildad personal och integrerad barnhälsovård – kunde knappast vara
större.15
Signe Höjer kritiserade också det fåtal barnstugor och barnträdgårdar som
fanns i delstaten. Vissa höll, menade hon, lika låg kvalitet som barnkrubborna,
och de bättre riktade sig enbart till barn med välbärgade föräldrar. I stället
framhöll hon den barnträdgård hon själv startat, i trädgården runt sin egen
bungalow, som modell. Här fanns en rad tomma tjänarbostäder att hålla till i,
men framför allt stora gräsmattor där barnen kunde leka i det fria. Här fanns
gungor och sparkcyklar, sandlåda och rutschbana: ”Flickorna älska att gunga,
här som hemma. Rutschbanan tycker pojkarna mera om.” Citatet visar att leken
åtminstone till viss del var könssegregerad, men att Signe Höjer inte betraktade
detta som ett problem. Samma sak visar de klubbar som hon, liksom en gång i
Hagalund, drog igång för barnträdgårdsbarnens äldre syskon. För pojkarna
bildades en fotbollsklubb, för flickorna en klubb där de ”under en studentskas
ledning sjunger, läser, spelar teater och dansar”.16
Att inspiration hämtats från Sverige innebar inte att förskoleutredningens
idéer kunde konkretiseras fullt ut i Indien. Signe Höjer uppfattade inte nödvändigtvis detta som ett problem: i efterhand konstaterade hon att det hade varit
mycket nyttigt för henne som västerlänning att se hur barn kunde roa sig med
enkla medel och skrev med uppskattning om de småskollärare som hjälpt henne att organisera barnträdgården i enlighet med befintliga resurser.17
Men vad var egentligen huvudsyftet med Signe Höjers indiska barnomsorgsprojekt? Jag menar att urvalsprinciperna för den egna barnträdgården, liksom
hennes sätt att rapportera om den, visar att dess kanske viktigaste syfte var
hälsovårdande. Inför starten gick Signe Höjer tillsammans med en barnträdgårdslärarinna runt bland de lågkastiga barnen i den närliggande byn, och valde
ut 60 av de mest ”behövande” i åldern 3–4 år. Undernärda och handikappade
barn prioriterades. Varje eftermiddag bjöds barnen på palkanji, en välling kokt
på ris från UNICEF, samt vatten och torrmjölk från Rädda barnen och danska
IKFF. Alla barn fick fiskolja och de som behövde fick extra järn och vitaminer.
14

Höjer, Travancore – välsignat land, s. 179–180.
Jfr SOU 1951:15.
16 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 179–183, cit. s. 180, 183; jfr A. Höjer, ”Report to World
Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2, s. 12.
17 Höjer, Mitt i livet, s. 170.
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Barnträdgården, som verkligen låg i makarna Höjers trädgård, var tänkt att fylla pedagogiska
och, inte minst, hälsovårdande funktioner.

Barnträdgården hjälpte till med vaccinering när först smittkoppor och sedan
kolera bröt ut i byn. Signe behandlade också många barn för de ögoninfektioner som spreds med flugor under mangosäsongen, och förlamade barn fick
hjälp med rehabilitering.18 I barnträdgården hölls också föräldraaftnar, där Signe
och Axel Höjer visade filmer om sätt att förebygga hakmask och andra endemiska sjukdomar. Signe visade dock förståelse för att föräldrarna prioriterade
mat före skor, som kunnat förebygga hakmask.19 Undernäringen, konstaterade
hon i en något senare text, var grogrund för en rad olika sjukdomar. Den ledde
till nedsatt arbetskapacitet och hjälpte därmed till att konservera fattigdomen.20
Den egna barnträdgården kom alltså i praktiken att fungera som ett slags
barnavårdscentral och hälsovårdsklinik, innan Signes idé om att integrera barnträdgårdar och barnavårdscentraler kunde utvecklas i större skala.
Bhorerapporten hade framhållit behovet av daghem för att underlätta livet
för arbetande mödrar.21 Men barnpassningen var på sin höjd en sekundär funktion hos Signe Höjers barnträdgård. De 60 indiska ”barnbarnen”, som Signe
gärna kallade dem, kom till barnträdgården först när middagshettan började
lägga sig, och många mammor och pappor deltog själva aktivt i verksamheten.22
18

Höjer, Travancore – välsignat land, s. 178–184.
Ibid., s. 156–157.
20 Signe Höjer, Angår Indien oss? (Stockholm: Kooperativa kvinnogillesförbundet & O. Eklund,
1958), s. 46.
21 Report of the Health Survey and Development Committee: Vol. IV, s. 86.
22 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 180, 183.
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Desto viktigare var förmodligen att Signe Höjer såg daghemmen som medel i
en ännu viktigare uppgift, nämligen kampen mot vad hon, liksom allt fler vid
denna tid, identifierade som ett accelererande befolkningsöverskott. Daghemmen kunde fungera som centra för familjeplanering.23

Att planera indiska familjer
I Sverige hade 1930-talets omdiskuterade befolkningskris under och efter kriget
vänt till något av en babyboom. Detsamma gällde flertalet av västvärldens industriländer. Efter kriget började demografer och andra i stället varna för en hotande befolkningsexplosion, med blicken i synnerhet riktad mot världens fattiga
delar.24 I länder som Indien och Ceylon hade talet om befolkningskris redan
länge kretsat mer kring överbefolkning än underbefolkning. Under WHO:s
första decennium var det främst de sydasiatiska länderna som försökte väcka
organisationens uppmärksamhet på vad de uppfattade som tickande bomb.25
Axel Höjer gav dem sitt stöd redan sommaren 1951, då han föreslog att
WHO:s Executive Board skulle ta upp frågan vid sin nästa session. Familjeplanering var dock en mycket känslig fråga även inom WHO, och blev än mer så
sedan Vatikanen fått upp öronen för de diskussioner som inletts och börjat
trycka på WHO:s katolska medlemsländer.26
Vid den femte världshälsoförsamlingen, som ägde rum strax före Höjers avfärd till Travancore 1952, föreslog Karl Evang att WHO skulle tillsätta en expertkommitté för att utreda ”hälsoaspekterna” av befolkningsfrågan. Han fick
helhjärtat stöd från Axel Höjer. Höjer framhöll också till skillnad från Evang att
huvudproblemet inför framtiden skulle formuleras i termer av global överbefolkning och kritiserade församlingen för oviljan att tala offentligt om detta. Att
befolkningsproblemen främst var sociala och ekonomiska var sant, medgav
han, men det utgjorde inget giltigt skäl för WHO att lämpa över hela ansvaret
på andra organisationer.27 Evangs förslag fick också stöd av flera andra länder,
bland dem Ceylon och Indien, som såg sig allvarligt hotade av en skenande
23 Signe Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, Tiden, vol. 45 (1952), s. 91. Jfr
Brev från Signe till Axel Höjer 29 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4.
24 Connelly, Fatal Misconception, s. 115–116; Connelly, Fatal Misconception, s. 158–159.
25 Third World Health Assembly, s. 233–234; Fifth World Health Assembly, s. 206–207, 234.
26 Richard Symonds och Michael Carder, The United Nations and the Population Question, 1945–1970
(London: Chatto & Windus, 1973), s. 58–66.
27 Fifth World Health Assembly, s. 204–206, 233. Den svenska delegationen framhärdade i sitt stöd
åt Evang. Vid sidan av Axel Höjer uttalade sig också Astrid Janzon, chef för statens sjuksköterskeskola. Hennes poäng var att befolkningsfrågan rörde familjen, som utgjordes av både mor och
far. Och det var mödrarnas hälsa som stod på spel i denna brinnande fråga. Att fadern i de flesta
länder ansvarade för familjeekonomin kunde inte legitimera att endast män skulle höras i saken
på internationell nivå. Janzon föreslog därför att lämpliga kvinnoorganisationer skulle konsulteras
i utredningen. Hon blev dock snabbt nedtystad av en belgisk delegat, som menade att det var
onödigt att komplicera frågan ytterligare genom den svenska delegatens ”procedurförslag”. Fifth
World Health Assembly, s. 8, 237–238.
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befolkningsökning med sammanhängande brist på mat. En av de indiska delegaterna framhöll att det Indien framför allt behövde, och det akut, var hjälp
med att införa metoder för artificiell födelsekontroll.28 Och det var här kärnan i
problemet låg. Till slut fick Evangs förslag helt dras tillbaka efter motstånd och
påtryckningar från en rad, företrädesvis katolska, länder. Diskussionen sköts
upp på obestämd tid.29
Trots oenigheten bland medlemsländerna hade WHO:s ledning börjat sondera möjligheter till familjeplaneringsarbete i länder som Indien. Hösten 1951
skickade organisationen den amerikanske läkaren och äktenskapsrådgivaren
Abraham Stone till Indien, på begäran av landets regering. Hans uppgift var att
fungera som rådgivare samt initiera pilotstudier kring ”rytmmetoden”, som
räknade med så kallade säkra perioder, på den indiska landsbygden. Detta var så
pass allmänt känt att Signe Höjer kunde nämna det i en artikel i Tiden hösten
1952.30 Trots att Stones uppdrag särskilt inriktade sig på en okontroversiell
metod, som till och med godkänts av Vatikanen, möttes det av skarp intern
kritik.31 Motståndet kan förklara varför information kring de pilotstudier som
initierades 1952 hemligstämplades och sorterades in under MCH (mother and
child healthcare) i WHO:s arkiv.32 På begäran av den indiska regeringen skickades
även den svenske statistikern Sten Wahlund, som samarbetat med Signe Höjer i
1941 års befolkningsutredning, till Indien via FN:s ekonomiska och sociala råd.
Wahlund fungerade som statistisk rådgivare i projektet. 33
Family planning hade hamnat högt på den politiska agendan i Indien efter frigörelsen. Indien kom också att bli den första postkoloniala nationen som inkluderade familjeplaneringsprogram i sin långsiktiga planering. Programmen, som
implementerades på bred front under 1960-talet och sedan gradvis trappades
upp, byggde på nymalthusianska antaganden om att fattigdom är ett resultat av
överbefolkning snarare än dess orsak.34 I början av femtiotalet var dock frågan
om familjeplanering fortfarande kontroversiell även i Indien. Barnbegränsning
28

Fifth World Health Assembly, s. 206–207, 234–235, 238.
Ibid., s. 207, 232–241.
30 Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 90–91; se även Final Report on
Pilot Studies in Family Planning, vol. 1 (New Delhi: W.H.O. Regional Office for S.E. Asia, 1954),
s. 3; ”Report to The World Health Organization on Family Planning in India by DR. ABRAHAM STONE W.H.O. CONSULTANT” och andra dokument i WHO, India 30; Emily H.
Mudd, ”Dr. Abraham Stone”, Marriage and Family Living, vol. 22 (1960), s. 174–175.
31 Se ex. Symonds och Carder, The United Nations and the Population Question, 1945–1970, s. 63; brev
från WHO.s generaldirektör Brock Chisholm till Paul Henshaw, 21 jan 1952, WHO.2, PH 8.
Chisholm, som gav Stone sitt fulla stöd gentemot kritikerna, ville själv egentligen gå betydligt
längre, se Connelly, Fatal Misconception, s. 146–147. Projektet kritiserades också från ”andra” hållet,
bland annat av den gamla födelsekontrollsaktivisten Marie Stopes, som menade att säkra perioder
var en alltför verkningslös metod. Se kopia av insändare till The Times of India, 13 feb 1952, WHO,
India 30.
32 WHO, India 30.
33 Final Report on Pilot Studies in Family Planning, vol. 1, s. 4; Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje
världen, s. 21; Höjer, Angår Indien oss?, s. 62; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 161; brev från Signe
till Axel Höjer 24 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4.
34 Se ex. Van Hollen, Birth on the Threshold, s. 142–143.
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på ”onaturlig” väg var inte allmänt accepterad, även om enstaka personer hade
engagerat sig i frågan redan på 1920- och 30-talen, och ett antal rådgivningsbyråer startats i Bombay och andra städer.35 Bhorekommittén hade rekommenderat rådgivning om födelsekontroll åt utslitna mödrar och några av dess medlemmar ville gå längre. Men fastän kommittén kunde enas i sitt tvivel på avhållsamhet som effektiv preventionsmetod, var inte alla dess medlemmar beredda
att rekommendera artificiell födelsekontroll på samhällsekonomiska grunder.36
Signe Höjer noterade att många nationalister var fortsatt misstänksamma
mot family planning, eftersom det uppfattades som ett västerländskt påfund. De
hårdaste motståndarna fanns bland de kristna, och särskilt bland katolikerna.
Hon observerade också att Gandhis rekommendationer om avhållsamhet inom
äktenskapet hade påverkat många människor, även om de inte nödvändigtvis
kunde leva upp till mahatmans principer. Samtidigt, underströk hon, fanns
många kulturpersonligheter och ledande moderniseringsförespråkare som uttalade sig tydligt för familjeplanering. Nehru framhöll födelsekontroll som ett
villkor för en fungerande samhällsekonomi, nationell planering och lyckliga
familjer, och underströk att staten bör uppmuntra upplysning om billiga och
säkra metoder.37 Vad hon inte nämnde var att hälsominister Rajkumari Amrit
Kaur fortsatte att hålla fast vid Gandhis linje.38
Det täta koncentrationen av människor var något av det första Signe Höjer
lade märke till i Indien, och hon tycks också ha tolkat den i termer av överbefolkning. I sin självbiografi mindes hon hur oförberedd hon, trots ingående
förhandsstudier, hade varit på upplevelsen av Indiens myllrande folkmassor.
När flygbussen kör in i Bombay frågar man sig: Är det upplopp? Vad har
hänt?
Ingenting. Det är bara stängningstid för kontor och fabriker. Och de
mörka människorna! Vi kände oss som stora vita leghornhöns bland idel livliga bruna pärlhöns.39

Under åren som gått hade även Signe Höjer engagerat sig i befolkningsfrågan
som ett internationellt problem. Föreläsningsanteckningar från åren före avfärden till Travancore visar att hon var väl påläst, även om Indien, vars befolkningsproblem hon bland annat kopplade till kvinnors låga status och den låga
giftermålsåldern.40 I Travancore-Cochin kom Signe Höjer snabbt att engagera

35 Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 6; Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i
Indien”, s. 88–89.
36 Report of the Health Survey and Development Committee: Vol. IV, s. 80–82.
37 Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 86–89.
38 Matthew Connelly, ”Population Control in India: Prologue to the Emergency Period”, Population and Development Review, vol. 32 (2006), s. 633.
39 Höjer, Mitt i livet, s. 163.
40 Signe Höjer, ”Befolkningsproblemen inför FN”, föredragsmanus från tidigt 1950-tal, SAHA,
2b vol. 6.

399

sig i frågan om familjeplanering.41 Det indiska befolkningsproblemet, konstaterade hon i ett föredrag för indisk publik, var i kvantitativa termer motsatt det
svenska.42 Hon återanslöt därmed delvis till en nymalthusiansk ideologi liknande
den hon själv influerats av i mitten av 1920-talet. Som ett huvudmotiv för att
begränsa antalet födslar i Indien lyfte hon fram den accelererande överbefolkningen, som ledde till ständigt ökad brist på mat, kläder, arbete, skolor och
bostäder. Ett lika viktigt motiv var dock enligt Höjer att mödrarnas hälsa förstördes av tidiga äktenskap och täta barnafödslar, och värre än så: mödrarna
dog, och barnen med dem. Signe Höjer framhöll alltså barnbegränsningen som
ett sätt att också spara människoliv, liksom Axel gjort flera decennier tidigare.
Skillnaden var att Axel Höjer då, på 1920-talet, strävade efter att stärka den
svenska folkstammen både kvantitativt och kvalitativt, medan Signe nu, i 1950talets Indien, i stället ville begränsa kvantiteten. Kvaliteten, det vill säga hälsan,
framhölls fortfarande som ett centralt motiv, men eventuella eugeniska motiv
var inte längre synliga: människors hälsa skulle stärkas med hjälp av bättre levnadsförhållanden, men förädling av arvsanlagen fanns överhuvudtaget inte med
i diskussionen.43
I en artikel om ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, skriven i
oktober 1952 och publicerad i Tiden, utredde Signe Höjer Indiens stora behov
av familjeplanering ur en rad synvinklar. Det fanns, konstaterade hon, stora
svårigheter att införa program för födelsekontroll. Flera av dem var av principiell natur, och hade att göra med kultur, religion och analfabetism. De största
problemen var dock de finansiella.
Höjer noterade att den första indiska femårsplanen tog fasta på att upprätta
så kallade community-centres ute i byarna, ”där olika former av upplysning och
rådgivning skall ges och där om möjligt lekskola för barnen skall anordnas”.
Sådana centra kunde, påpekade hon, ge goda tillfällen till preventivmedelsupplysning. Men bristen på pengar hade gjort att planerna på bycentra
skrinlagts. Ett alternativ, menade Signe, var att bilda föreningar som kunde
driva fram stöd till rådgivningsbyråer från de lokala myndigheternas sida. Speciella kurser måste också ordnas för att utbilda rådgivare och hembesökare.
Barnmorskorna var en resurs som särskilt borde tas till vara. Hon underströk
att all verksamhet ”av psykologiska skäl” måste ledas och utövas av indier, som
kunde tala till folket på deras egna språk.
Genom The Family Planning Association of India fanns nu ett ramverk för
de lokala föreningarna och potential att administrera och utveckla verksamheten på längre sikt. Men hjälp krävdes även utifrån, så länge inte medel fanns på
närmre håll. Här, underströk Signe Höjer, kunde Sverige göra en viktig insats:
41 Höjer, Mitt i livet, s. 176–177; A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report,
Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2, s. 13; Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”,
se särskilt s. 91; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 158–162.
42 Föredragsmanus, märkt ”Travancore”, SAHA, 2b vol. 6.
43 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 158–159; Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i
Indien”, s. 82–91.
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Visst behöver Indien också hjälp för stunden särskilt med livsmedel. Men än
bättre är en hjälp på längre sikt. Den innebär att många fattiga indiska familjer kan hjälpas ur sin nödsituation, många barn kan få växa upp friskare och
få bättre utbildning, och många hålkindade, dödströtta indiska kvinnor få en
mer mänsklig tillvaro.
Månne inte Sverige är mera lämpat att ge sådan hjälp än andra länder?44

Artikeln i Tiden 1952 avslutades alltså med ett underförstått krav på att Sverige,
som ett särskilt ”lämpat” land, skulle ta initiativet inom internationell familjeplanering. Varför Sverige skulle vara särskilt lämpat artikulerades inte, men jag
ser det – med tanke på hennes och Axels samtidiga kritik mot de katolska ländernas inställning – som sannolikt att hon syftade på den relativa avsaknaden av
religiöst motiverat motstånd i hemlandet.

Kongressen i Bombay, november 1952
Senare samma höst deltog Signe Höjer i den världskongress om familjeplanering som hölls på hotell Taj Mahal i Bombay. Kongressen organiserades av den
kommitté som bildats på initiativ av Elise Ottesen-Jensen, och som året därefter, vid RFSU:s 20-årsjubileumskongress i Stockholm, skulle konstitueras som
International Planned Parenthood Federation.45 Ottesen-Jensen spelade en
framträdande roll vid konferensen. Detta irriterade både Signe Höjer och statistikern Sten Wahlund, hennes gamla kollega i befolkningsutredningen, som nyligen anlänt till Indien på sitt FN-uppdrag som familjeplaneringsexpert.46 I brev
till Axel skrev Signe att det var generande för Sverige att Ottesen-Jensen framstod som ett slags officiell representant för sitt nuvarande hemland, fast hon
knappt behärskade engelska – Signe hade fått hjälpa henne att skriva om sitt
anförande – och dessutom var okunnig om svensk socialpolitik. Varken Höjer
eller Wahlund fick tillfälle att yttra sig vid konferensen. Höjer misstänkte att
detta hade att göra med att Margaret Sanger och andra ledande personer inom
Planned Parenthood-rörelsen hyste ett närmast sekteristiskt motstånd mot alla
slags regerings- och myndighetsföreträdare – uppenbarligen räknade hon sig
själv en sådan. Hon misstänkte att Ottesen-Jensen ”talat illa om både regering
och myndigheter och bef. utredning” och såg till att informera Ottesen-Jensen
om att hon själv propagerat för födelsekontroll i Sverige innan ”Ottar” ens
flyttat dit.47 I Signes memoarer framkom inte ens skymten av dessa motsätt44

Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 91.
I sina memoarer hävdade Signe Höjer att hon fått uppdraget att representera TravancoreCochin för att hon var från samma land som Elise Ottesen-Jensen, som vid denna tid var föreningens internationella ordförande. Ottesen-Jensen blev dock inte ordförande för IPPF förrän
1959. Höjer, Mitt i livet, s. 176–177; jfr Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet: RFSU:s tidiga historia
(Hedemora & Uppsala: Gidlund, 2002), s. 187–189; Beryl Suitters, Be Brave and Angry: Chronicles of
the International Planned Parenthood Federation (London: IPPF, 1973), s. 44–56, 190.
46 Brev från Signe till Axel Höjer 24 nov och 3 dec 1952, SAHA, 3b vol. 4; Final Report on Pilot
Studies in Family Planning, vol. 1, s. 4.
47 Se flera brev från Signe till Axel Höjer, slutet av november 1952, SAHA, 3b vol. 4.
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ningar. Signe skrev här att hon var glad att ha fått ”äran” att hjälpa Ottar med
”uttal och annat” och hävdade rentav att Ottar blivit kongressen ”mest beundrade och älskade deltagare.”48 Ottar i sin tur skrev lika uppskattande i sina memoarer om Signe Höjer, som hon ”lyckligtvis” träffat innan hon skulle hålla sitt
hälsningstal. Enligt Ottesen-Jensen hade Signe rått henne att berätta att Sverige
varken plågades av arbetslöshet, slum eller krig – goda råd som sedan gav ”anledning till många privata diskussioner om orsakerna”.49
Planned Parenthood-rörelsen präglades kring denna tid av markanta konflikter. Flera forskare identifierar främst en europeisk linje, företrädd av folkliga
organisationer och breda sexualreformatoriska program, som stod mot en amerikansk linje, främst företrädd av Margaret Sanger, som förespråkade en snäv
och mer hårdför inriktning på födelsekontroll samt finansiering via privata donationer.50 Signe Höjers brev visar att hon framför allt observerade en annan
motsättning. Å ena sidan såg hon anglosaxiska birth control-förespråkare av en
äldre typ (”gamla fru och fröknar från USA och England – fred och frihetstyper
– men mera sminkade”), å andra sidan unga indier, mest kvinnor även där.
Signe själv ställde sig tveklöst på indiernas sida. Gång på gång klagade hon på
amerikanskorna, Margaret Sanger bland dem, och deras kolonialistiska inställning. Kongressen bjöd dock många tillfällen för Signe Höjer att knyta kontakter
med såväl progressiva indier som engelsmän och amerikaner med ”den rätta
synen på Indien”. Särskilt inspirerad blev hon av Abraham Stone, som lett en
diskussion kring örtmedel och andra möjliga preventionsmetoder.51 Stone var,
som nämnts ovan, i Indien på uppdrag av WHO för att undersöka möjligheterna till familjeplanering via så kallade säkra perioder, vilket även var den metod
som de flesta indiska familjeplaneringsaktivister förespråkade vid denna tid.
Signe Höjer bad honom komma till Trivandrum och föreläsa för studenterna
där.52
Konferensen fick Signe att sätta tydligare form på sina egna planer för Travancore, som hon uppfattade som efterblivet på familjeplaneringsområdet. Till
att börja med, skrev hon i ett brev till Axel, skulle de anordna en kurs för socialarbetare, läkare och sjuksköterskor. På konferensen hade hon fått tag i en
kvinnlig läkare från Travancore, som studerat födelsekontroll vid kliniker i England och nu höll på med en pilotstudie om säkra perioder. Läkaren hade gått
med på att ”komma ner på en vecka och hålla en kurs på malayalam”. Pengar
räknade Signe Höjer med att kunna ordna hos delstatsregeringen. Det var också
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Höjer, Mitt i livet, s. 177.
Elise Ottesen-Jensen, Livet skrev: Memoarer 1886–1966 (Stockholm: Ordfront & Riksförbundet
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50 Lennerhed, Sex i folkhemmet, s. 187–188; Suitters, Be Brave and Angry, s. 42–56; Connelly, ”Population Control in India”, s. 639.
51 Citat ur brev från Signe till Axel Höjer 24 och 28 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4.
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under konferensen som hon fick idén att starta en ”ute-kindergarten”, vilket
styrker min tes att hon såg förskolorna som ett verktyg för familjeplanering.53

Pionjärverksamhet i Travancore
Signe Höjer behövde inte hindras av motståndet mot födelsekontroll inom
WHO, men var samtidigt tvungen att själv leta upp, alternativt konstruera institutionella strukturer att verka inom. Sedan 1930-talet hade en all-indisk kvinnoförening startat upplysningsbyråer på olika håll i Indien, och 1949 hade verksamheten tagits över av den nystartade Family Planning Association of India.
En del kommunala byråer hade också öppnats, främst i Bombay.54 Men upplysningsverksamheten hade inte nått Travancore-Cochin. I sina memoarer mindes
Signe Höjer att hon funnit det märkligt att den mest folktäta av Indiens delstater var den enda som inte hade bildat någon sammanslutning för främjandet av
familjeplanering.55 I mer samtida texter förklarade hon att den speciella situationen i Travancore berodde på den ovanligt stora och inflytelserika grupp katoliker som bodde i delstaten. Också den senaste statsministern var katolik, och
hade vägrat att ge pengar till någon som helst upplysning. Gandhis avhållsamhetsideal hölls också fram som en viktig faktor.56
Diskussionerna kring artificiell barnbegränsning i de malayalamtalande delarna av Sydindien bör också ses mot bakgrund av områdets specifika historia
och de matrilineära system som varit under avveckling sedan sent 1800-tal.
Historikern Robin Jeffrey betonar att 1930-talets diskussioner om födelsekontroll ägde rum samtidigt som matrilineärt organiserade folkgrupper tvingades till
radikala förändringar av sina familjestrukturer. När hela familjebegreppet sattes
ifråga låg det, menar han, nära till hands att också börja fundera kring den
lämpliga storleken på en familj.57 Historikern J. Devika framhåller å andra sidan
att stödet för artificiell barnbegränsning inte på ett så enkelt sätt kan sättas i
samband med moderniseringen av Kerala. Tvärtom fanns några av TravancoreCochins mest hängivna modernister bland de hårdaste motståndarna till artificiella barnbegränsningsmetoder. Detta, hävdar Devika, hänger samman med att
moderniteten i Kerala i stor utsträckning var en reaktion mot den tidigare dominerande, matrilineära familjemodellen. Den lilla kärnfamiljen blev en symbol
för modernitet och utveckling, monogami och komplementaritet mellan kvinna
och man. Centralt i reaktionen mot det gamla systemet låg projektet att forma
moderna, självreglerande subjekt, som i sin tur kunde bygga ett modernt, produktivt och disciplinerat samhälle. Den keralanska moderniteten idealiserade
53 Brev från Signe till Axel Höjer 27 och 29 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4. Jfr Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 91.
54 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 161; jfr Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 196–197;
Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 6.
55 Höjer, Mitt i livet, s. 176–77.
56 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 160.
57 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 196.
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sexuell självkontroll och avhållsamhet. Genom sådana praktiker tänktes den
moderna människan fjärma sig från det gamla systemet och dess förmodade
promiskuitet. Många av dem som uttalade sig mot artificiell födelsekontroll från
1930- till 1950-talet menade att preventivmedel hotade den moderna självdisciplinen och ledde (tillbaka) till sexuell anarki. Liksom Gandhi lyfte de keralanska
modernisterna i stället fram ”naturlig” födelsekontroll, genom avhållsamhet,
som ideal och lösning på befolkningsproblemen. Artificiell födelsekontroll antogs överflödig för sexuellt disciplinerade subjekt, och för de massor som inte
uppnått modern disciplin antogs det direkt farligt.58 Debatten mellan förespråkare och motståndare mot födelsekontroll bör därför inte, menar Devika, ses
som en motsättning mellan progressiva och reaktionärer. Att många av motståndarna var katoliker behöver inte heller tolkas som att dessa var mindre
framstegsvänliga än andra grupper: även katolikernas argumentation var i första
hand inriktad på vikten av utveckling, medan religiösa invändningar kom först i
andra hand. Konflikten, menar Devika, handlade snarare om olika visioner av
vägen mot samma mål, nämligen utveckling och modernitet.59
Trots det latenta motståndet från katoliker och andra i Travancore-Cochin
lyckades Signe Höjer bilda en förening för familjeplanering i delstaten, tillsammans med socialmedicinaren N. K. Tampis fru.60 Föreningen öppnade en rådgivningsbyrå vid Ramakrishna-sjukhuset, donerade utrustning till vad man hoppades kunna bli ett kommunalt ”centrum” och började ordna kurser på flera
håll i delstaten. Vid paret Höjers avfärd hade sammanlagt 600 läkare, barnmorskor och sjuksköterskor deltagit i kurserna. Ledare för kurserna var, med
Axel Höjers ord, en ”lady doctor från Delhi” – sannolikt den läkare Signe Höjer
rekryterat i Bombay. En annan kvinnlig läkare skickades till Bombay på en längre utbildning.61 Också Signe Höjer själv fungerade i någon mån som lärare.62
Försöket tycks alltså ha artat sig väl – så väl att Axel Höjer i sin slutrapport
till WHO ville hävda att hans frus arbete lyckats ändra hela den allmänna inställningen till födelsekontroll i delstaten. Arbetet hade kunnat utföras i nära
kontakt med myndigheterna i Travancore-Cochin, som utlovat bidrag till ytterligare ett års verksamhet. I sin bok, som riktades till svenska läsare, ville Signe i
stället understyka att projektet inte hade kunnat genomföras utan hjälp från
58 Ett annat modernistiskt argument mot artificiell födelsekontroll gick ut på att den skulle påverka den komplementära relationen mellan man och hustru i det moderna hemmet. Kvinnorna
riskerade att bli mer manliga, försumma hemmet och barnafödandet och överge sin passiva roll
på det sexuella området. Ett tredje argument följde på de två första, och gick ut på att förlusten
av självkontroll och könskomplementaritet hotade hela den moderna familjens existens, och
därmed civilisationen. Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 4–18, 49. Se även J. Devika, ”Sex,
’Liberation’ and Family Planning in Kerala”, Contributions to Indian Sociology, vol. 39 (2005), s. 343–
374. Jfr Gyan Prakash om indiska nationalisters sätt att framställa modern självdisciplin som ett
återupplivande av gamla hinduiska asketiska traditioner. Prakash, Another Reason, s. 150–156.
59 Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 13–15.
60 Höjer, Mitt i livet, s. 176.
61 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 13; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 161.
62 Höjer, En läkares väg, s. 219; brev från Signe till Axel Höjer 4 mars 1954, SAHA, 3b vol. 7.
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svenska kvinnoföreningar.63 Också hon noterade vid avfärden att ”upplysning i
födelsekontroll har som genom ett under blivit något självklart”. Vid det laget
hade en första kommunal byrå kunnat öppnas, och lokalregeringen hade bett
familjeplaneringsföreningen att göra upp en plan för hela delstaten.64 Snart kom
också det nät av barnavårdscentraler som fått starthjälp av Axel Höjer att integreras i verksamheten, med hjälp av en del av de lärare som utbildats på Signe
Höjers kurser i Trivandrum.65 Något år efter Höjers avfärd började också den
andra femårsplanens familjeplaneringsprogram att implementeras i delstaten,
som då bytt namn till Kerala.66
Axel Höjers sätt att framhäva Signes arbete även i sin slutrapport till WHO
är anmärkningsvärt med tanke på organisationens officiella inställning till familjeplanering. Kanske förväntade han sig att organisationen på fältet kunde visa
större öppenhet för kontroversiella försök än den kunde sanktionera centralt.
Öppenheten kan också bero på att de metoder som förespråkades inom projektet var relativt okontroversiella. Signe Höjer hade till en början tvivlat på att
säkra perioder kunde vara en användbar metod, särskilt bland den fattiga befolkningen.67 Hennes brev från konferensen i Bombay visar emellertid att hon
där börjat övertygas om metodens potential. Den läkare som hon sedan rekryterade till kurserna i Trivandrum hade konstruerat en särskild kalender som
även fattiga, icke läskunniga kvinnor kunde förstå och berättade att den försöksklinik hon själv arbetade hittills haft goda erfarenheter av metoden. Signe
var också beredd att stödja rytmmetoden eftersom det var den som förespråkades av de flesta indier – inte minst i protest mot amerikanska försök att sätta
agendan.68 Metoden hade dessutom godkänts av påven Pius XII året före, vilket
kunde underlätta introduktionen i Travancore.69

Steriliseringar, tvång och självstyrande subjekt
I en artikel i tidskriften Arena hösten 2008 skriver frilansjournalisten Grete
Gaulin om efterkrigstiden som en hysterisk tid, då de svenska tvångssteriliseringarna exporterades till Indien i ett desperat ”försök att stoppa flodvågen av
fattiga med mörk hudfärg”. Med lösa hänvisningar till forskning gjord av historikerna Sunniva Engh och Matthew Connelly berättar Gaulin hur Sverige och
Norge, med personer som Alva Myrdal, Ulla Lindström och Elise OttesenJensen i spetsen, tog initativet till ett program av ”ofattbara dimensioner”, där
miljontals indiska kvinnor tvingades till sterilisering på löpande band, och bi63 A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol 2,
s. 13; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 161.
64 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 223.
65 Höjer, En läkares väg, s. 2l8–219.
66 Report of the Team for the Study of Community Projects and National Extension Service, vol. III, part II
(New Delhi: Committee on Plan, 1957), s. 79.
67 Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 91.
68 Brev från Signe till Axel Höjer 24 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4.
69 Robert Jütte, Contraception: A History (Cambridge: Polity, 2007), s. 205.
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drog till att tredje världen inom några få år förvandlats till ”ett gigantiskt laboratorium där feminister, rashygienister och sjukvårdspersonal slog sina huvuden
ihop för att bedriva social ingenjörskonst bland de mindervärdiga”.70
Gaulins skildring av bakgrunden till det svenska befolkningsbiståndet – med
Ottar, Alva Myrdal och Ulla Lindström som drivande i ”en internationell lansering av en perverterad version av ’folkhemsutopin’” och dess steriliseringspolitik – är grovt förenklad och bygger på föreställningar om ett slags allmänt omfattad, rasistiskt motiverad tvångssteriliseringsideologi, som lättvindigt exporterades till tredje världen för att appliceras i masskala. Dessa föreställningar är,
som jag ska visa, orimliga, såväl vad gäller motiv som teknologiska samband.71
Däremot är det tydligt att flera av de svenskar som kom att engagera sig i internationell familjeplanering under efterkrigstiden också varit befolkningspolitiskt aktiva på hemmaplan under 1930- och 40-talen. Klarlagt är också att
svenska biståndsgivare så småningom kom att möjliggöra allt mer storskaliga
steriliseringskampanjer i Indien. Mellan 1971 och 1980 hjälpte Sverige, som
Sunniva Engh visat, till att finansiera India Population Project, IPP, ett projekt
baserat i delstaterna Karnataka och Uttar Pradesh. Inom projektet gavs ersättning till kvinnor som accepterade olika preventivmetoder, och mest till dem
som gick med på att steriliseras. Under nio års tid tog IPP emot 47 miljoner
kronor från Sverige. Under det undantagstillstånd som rådde i Indien 1975–
1977 trappades antalet steriliseringar upp dramatiskt inom IPP liksom på andra
håll, och övertalningsmetoderna blev allt mer brutala. Efter stark intern och
extern kritik mot SIDA avslutades projektsamarbetet 1980.72
Sunniva Engh menar att det starka skandinaviska engagemanget i internationell befolkningspolitik kan kopplas till mellankrigstidens engagemang i befolkningsfrågan på hemmaplan. Hon pekar dels på en allmän öppenhet för politiska
åtgärder som grep in i de mest privata sfärerna av människors liv, dels på de
rent personella kopplingarna.73 Signe Höjers engagemang ger ännu ett, ovanligt
tidigt och tydligt, belägg för sådana kopplingar. Men det kan också ge en tydligare bild av hur dessa kopplingar såg ut, vilket ännu är otillräckligt utrett.
Engh för sin del urskiljer ett fortgående engagemang i kvinnors rättigheter,
men menar att det svenska intresset för familjeplanering i tredje världen från
sent 1950-tal och framåt framför allt bör ses som fortsättningen på en antinatalistisk politik på hemmaplan under mellankrigstiden.74 Detta verkar rimligt i den
mån hon syftar på den tidiga mellankrigstidens nymalthusianska strömningar.
70
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Engh pekar dock främst på den senare utbredda steriliseringspraktiken som ett
uttryck för antinatalism, vilket jag ställer mig tveksam till. 1930- och 40-talens
svenska social- och befolkningspolitik öppnade förvisso dörren för steriliseringar, men knappast i syfte att minska antalet födslar överlag. Tvärtom präglades politiken, som även Engh noterar, av ett utpräglat pronatalistiskt synsätt.
Forskning kring den svenska steriliserings-praktiken visar att inte heller denna
var antinatalistiskt motiverad. De svenska steriliseringarna motiverades till en
början främst på eugeniska grunder, ett motiv som var underordnat i den internationella befolkningspolitiken, och från och med slutet av 1940-talet främst
med hänvisning till kvinnors hälsa.75 Som idéhistorikern Lena Lennerhed visat
fanns enstaka röster som stödde sterilisering som preventivmetod under mellankrigstiden, och även RFSU:s krav på ”rätt” till sterilisering kan tolkas i denna
riktning. Detta krav drevs dock aldrig aktivt och togs bort från RFSU:s program
redan under kriget. Motivet för såväl RFSU som andra förespråkare för sterilisering i preventivt syfte handlade dessutom om skydd för enskilda människors
hälsa och ekonomi. Något befolkningshämmande syfte fanns inte heller här
uttalat.76
Däremot kan man förstås fråga sig om det fanns ett teknologiskt samband
mellan mellankrigstidens svenska och efterkrigstidens internationella steriliseringspraktiker. Sveriges första bilaterala familjeplaneringsprojekt, startat på
initiativ av Elise Ottesen-Jensen och Hanna Rydh, drevs på Ceylon 1958–
1965.77 Grete Gaulin håller fram Ceylonprojektet som ett slags svenskt pilotprojekt för det indiska massteriliseringsprogram man senare hjälpte till att sponsra.78 Men några steriliseringar gjordes aldrig inom Ceylonprojektet, där man
koncentrerade sig på kondomer, skumtabletter och pessar.79 Dessutom hade
indiska myndigheter redan innan Ceylonprojektet startades, och långt innan
Sverige började sponsra de indiska familjeplaneringsprogrammen i början av

75 Engh, ”Det internasjonale folkhemmet?”, s. 131–155, jfr Tydén, Från politik till praktik, s. 54–
56, 65–68; jfr Connelly, ”Population Control in India”, s. 637–638.
76 Lennerhed, Sex i folkhemmet, s. 112–121.
77 Hannes Hyrenius och Ulla Åhs, The Sweden-Ceylon Family Planning Pilot Project: Analysis and Evaluation Undertaken on Behalf of the Swedish International Development Authority (SIDA) (Göteborg: Demographic Institute, University of Göteborg, 1968); Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen, s. 18–
24; Odén, Biståndets idéhistoria, s. 53; Engh, ”Det internasjonale folkhemmet?”, s. 133; Carl Wahren, ”The Crucial Family: Swedish Concern for Population and Family Planning”, i Swedish Development Aid in Perspective, s. 187–188.
78 Gaulin, ”Sterilisera dom fattiga!”, s. 17.
79 I Ceylonprojektets slutskede, vid 1960-talets mitt, började man även använda p-piller i det ena
försöksområdet, Diyagama, och sätta in spiraler i det andra, Bandaragama. Se Hyrenius och Åhs,
The Sweden-Ceylon Family Planning Pilot Project, s. 20, 32. (I mitten av 1960-talet började också indiska myndigheter sätta in spiraler på kvinnor, med stöd från Världsbanken och Population Council.
Connelly, ”Population Control in India”, s. 652. Från och med slutet av 1960-talet började spiraler användas som preventionsmetod i Kerala. Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–199.)
Det första Ceylonprojektet följdes senare av ett nytt samarbetsprojekt mellan Sverige och Ceylon/Sri Lanka, som avslutades 1983. Wahren, ”The Crucial Family”, s. 189.
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1970-talet, börjat praktisera steriliseringar, mot ersättning, och, som Matthew
Connelly visat, med stöd från en rad internationella biståndsgivare.80
Detta slags kopplingar kan alltså avfärdas. Däremot hade en del enskilda
svenskar potentiella möjligheter att påverka den indiska opinionen under 1950talet. Genom sina nära kontakter med nyckelpersoner inom den nationella hälsovårds- och socialpolitiken, som Rajkumari Amrit Kaur, A. L. Mudaliar,
K. C. K. E. Raja, Sushila Nayar och Indira Gandhi, intog paret Höjer här något
av en särställning. Höjers och andra inflytelserika svenskar utgjorde dock knappast någon samlad steriliseringslobby. Jag kan inte uttala mig om ambassadörsparet Myrdals eventuella inflytande under perioden 1956–61. Men det i någon
mening ”svenska” pilotprojekt som sattes igång av Signe Höjer, innan indiska
myndigheter börjat tillämpa steriliseringar i födelsekontrollerande syfte, byggde
som jag visat främst på rytmmetoden. Och den svensk som förmodligen hade
störst inflytande inom internationell familjeplanering under 1950-talet, Elise
Ottesen-Jensen, var vid denna tid skeptisk mot såväl steriliseringar som hårdför
nymalthusianism.
Signe Höjer mindes i sina memoarer att man under tidigt 1950-tal i största
allmänhet rekommenderat pessar och säkra perioder, medan steriliseringar hörde till en senare tids familjeplanering.81 Pessar var den metod som föredrogs av
Margaret Sanger och andra inom den amerikanska födelsekontrollsrörelsen.82
Inte desto mindre fanns sammanhang där man diskuterade steriliseringar i befolkningshämmande syfte redan under första halvan av 1950-talet. När Signe
Höjer reste runt i Japan sommaren 1956 fick hon veta att landet redan 1948 –
med svensk lagstiftning som modell – hade legaliserat abort och sterilisering på
medicinska, sociala och ekonomiska grunder. I de böcker som följde på resan
var hon dock själv angelägen om att påpeka att lagen lett till stora överdrifter,
särskilt i fråga om aborter, och att förebyggande åtgärder – i form av intensiv
upplysning och lättillgängliga preventivmedel – hade visat sig minst lika effektiva som mer drastiska metoder.83 Abraham Stone noterade i sin rapport till
WHO 1952 att han förvånats över det stora intresse för steriliseringar som mött
honom i Indien. Många unga människor hade närmat sig honom personligen
och talat om hur gärna de ville bli steriliserade. Själv var han dock mycket förbehållsam.84 Steriliseringar diskuterades även i väst. Som Matthew Connelly
visat fanns mycket hårdföra steriliseringsförespråkare bland annat inom den
inflytelserika, New York-baserade organisationen Population Council. Flera av
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Jfr Connelly, ”Population Control in India”, s. 643–648.
Höjer, Mitt i livet, s. 177.
82 Jütte, Contraception, s. 173–174, 206.
83 Signe Höjer, På stråmatta i Japan (Stockholm: Tiden, 1957), s. 143–144; Höjer, Angår Indien oss?,
s. 61–62. Se även Signe Höjer, Levande begraven: En bok om spetälska (Stockholm: Tiden, 1959), s.
154.
84 ”Report to The World Health Organization on Family Planning in India by DR. ABRAHAM
STONE W.H.O. CONSULTANT”, WHO, India 30.
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dem drevs av uppenbart rasistiska motiv, samtidigt som de av rent taktiska skäl
kunde ansluta sig till en diskurs som framhöll medinflytande och kvinnohälsa.85
Steriliseringar som ett vapen mot överbefolkning kom även att diskuteras inom
International Planned Parenthood Federation under 1950-talet. Men organisationen lyckades aldrig nå konsensus.86 Elise Ottesen-Jensen mindes i sina memoarer
att en ”amerikansk kollega” redan vid kongressen i Bombay hade demonstrerat
”ett instrument, med vars hjälp det torde vara möjligt att sterilisera kvinnan utan
att öppna hennes buk”. Det intressanta för Ottar var dock inte demonstrationen i
sig, utan reaktionen från de indiska kvinnliga läkare som satt intill henne: ”Han
skulle nog helst vilja sterilisera alla färgade folk.” Upplevelsen, menade Ottar, hade
öppnat hennes ögon för faran med att sitta vid ett västerländskt skrivbord och dra
upp planer för u-länder vars förhållanden man känner alltför dåligt till. Hennes
slutsats var – liksom Signe Höjers – att indierna själva av psykologiska skäl måste
leda familjeplaneringen och att alla familjeplaneringsåtgärder måste sättas in i ett
större socialt sammanhang.87 Ottesen-Jensen mindes också att steriliseringsfrågan
diskuterades särskilt livligt under den sjätte IPPF-kongressen i New Delhi 1959, då
hon själv valdes till ordförande. Själv sa hon sig då fortfarande ha hört till dem
som, med hänvisning både till metodens oåterkallelighet och till ”nazisternas missbruk av steriliseringar av judar och andra ’misshagliga’”, inte ville rekommendera
sterilisering som preventionsmetod. I samband med kongressen fick dock Gunnar
Myrdal henne att till slut kapitulera. Hans argument var att om hon motsatte sig
steriliseringar lät hon barn dö av hunger.88
Flera år före Ottars omvändelse hade steriliseringar börjat användas som
barnbegränsningsmetod i Kerala. Delstaten var tidigt ute. Signe och Axel Höjer
noterade som sagt att attityden till barnbegränsning svängde markant redan
under deras tid i området. Denna utveckling fortsatte även under åren som
följde. Som J. Devika noterar hade de tidigare invändningarna mot artificiell
födelsekontroll närmast vänts till sin motsats en bit in på 1960-talet, vilket skapade gynnsamma förutsättningar för de stora nationella familjeplaneringskampanjer som lanserades vid denna tid. Familjeplanering hade nu i Kerala allmänt
börjat associeras med sexuell disciplin snarare än dekadens och med fortplantningsinriktad snarare än promiskuös kvinnlig sexualitet, och kom att uppfattas
som en garant för det moderna familjelivets upprätthållande.89
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Connelly, ”Population Control in India”, s. 633–636.
IPPF överlät i stället åt varje landsorganisation att ta ställning. Lennerhed, Sex i folkhemmet,
s. 188.
87 Ottesen-Jensen, Livet skrev, s. 144. Tal om det psykologiskt riktiga kan förstås också tolkas i
termer av lämpliga strategier för att få människor positiva till sterilisering, men jag ser det som
osannolikt i denna kontext. Visserligen hade Ottesen-Jensen på 1920-talet varit en stor förespråkare för steriliseringar på eugeniska och sociala grunder, men sedan 1930-talet hade hon alltmer
förlorat tron på metoden. Hon kunde fortfarande acceptera sterilisering som alternativ preventivmetod för enstaka friska människor men såg det inte som en lämplig befolkningshämmande
metod. Lennerhed, Sex i folkhemmet, s. 112–121.
88 Ottesen-Jensen, Livet skrev, s. 182–183.
89 Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 4–5, 15–24, 49.
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Under den socialistregering som satt vid makten 1954–55 öppnades de tio
första statliga födelsekontrollklinikerna i Travancore-Cochin.90 1957 utfördes de
första steriliseringarna i befolkningshämmande syfte i delstaten, nu kallad Kerala. Den nya praktiken motiverades med att de ”säkra” perioderna visat sig vara
alltför osäkra och att folk hade funnit det svårt att följa metoden.91 För att få
människor att acceptera sterilisering gav man dem redan från början en viss
ekonomisk ersättning. Under kommunisternas tid vid makten i Kerala 1957–59
öppnades 15 nya kliniker.92 Ungefär 6 300 män och 3 900 kvinnor steriliserades
under åren 1958–59.93 Den följande anti-kommunistiska regeringen ökade takten och fortsatte utbyggnaden av det Signe och Axel Höjer sett framför sig:
mödra- och barnhälsovård kombinerad med familjeplanering.94 C. O. Karunakaran, Axel Höjers företrädare och medhjälpare på posten som rektor för Trivandrum Medical College, kom för övrigt att höra till de mest aktiva förespråkarna för artificiell barnbegränsning i 1960-talets Kerala.95
Våren 1959 beslöt även den nationella myndigheten Central Family Planning
Board att börja dela ut ersättning till människor som genomgick sterilisering. I
och med den tredje indiska femårsplanen, som började gälla 1960, sexdubblades
resurserna till familjeplanering och metodiken blev alltmer offensiv. Ett dramatiskt exempel, som lyftes fram som modell, var det festivalliknande steriliseringsläger som flyttade runt i staten Maharashtra under fem veckor 1960. Under
denna tid steriliserades mer än 10 000 män.96
I Kerala ökade antalet steriliseringar i mitten av 1960-talet till över 40 000 årligen och fortsatte sedan att öka ända fram till Sanjay Gandhis massteriliseringskampanj 1975–1977, då hundratusentals människor, majoriteten män,
steriliserades under mer eller mindre tvångsmässiga former. Steriliseringen av
män minskade sedan markant, medan steriliseringen av kvinnor fortsatte att
öka. Att 1960- och 70-talens familjeplaneringspropaganda fick ovanligt stort
genomslag i Kerala har kopplats ihop med att den i hög grad (precis som Signe
och Axel Höjer hoppats) kombinerades med en relativt väl utbyggd mödra- och
barnhälsovård.97 Här skulle åtminstone teoretiskt kunna finnas en direkt koppling mellan svensk och indisk steriliseringspolitik, genom paret Höjers förmedling. Signe Höjers många och detaljerade brev från familjeplaneringskongressen
i Bombay 1952 visar också att hon – inte minst efter att ha lyssnat på Abraham
90

Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–199. Jfr Report of the Team for the Study of Community
Projects and National Extension Service, vol. III, part II, s. 79.
91 R. S. Kurup och T. K. Mathen, ”Sterilization as a Method of Family Planning in Kerala State”,
Population Review, vol. 10 (1966), s. 61.
92 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–199.
93 Kurup och Mathen, ”Sterilization as a Method of Family Planning in Kerala State”, s. 61.
94 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–199.
95 Devika, Family Planning as ’Liberation’, s. 26, se även 32, 35–36, 43, 44.
96 Det är, menar Matthew Connelly, inte helt klart om incitamentsprogrammen från första början
initierades på främst eugeniska eller nymalthusianska grunder. Connelly, ”Population Control in
India”, s. 643–645.
97 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–199.
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Stone – fått upp ögonen för andra metoder än säkra perioder. Men det hon
hoppades var främst att verksamma preventivmedel skulle kunna hittas bland
de många örtmediciner som användes traditionellt. Bland annat nämnde hon ett
slags vaginalpiller, som var under utprövning i Punjab, som hoppingivande.98
”Vanliga” preventivmedel var för dyra för de fattigaste på landsbygden, konstaterade hon.99 Axel Höjer gjorde efterforskningar på sitt håll, och rapporterade
till Signe om ett laboratorium som undersökte örter. Han uttryckte besvikelse
över att det visat sig handla om abortörter som dessutom medförde en del risker, men också visst hopp om fortsatta fynd, underförstått av mer riskfria örter
för ”birth control”.100 Även Axel Höjers försök att starta ett speciallaboratorium
för forskning om traditionella läkemedel i Trivandrum bör ses i ljuset av parets
delade intresse för födelsekontrollerande örtmediciner.101 Steriliseringar eller
andra mer drastiska metoder nämndes dock varken i brev, artiklar eller böcker
från tiden i Travancore. Tystnaden indikerar att paret Höjer knappast reflekterade över sterilisering som en lämplig barnbegränsningsmetod under den period
då de faktiskt, genom Signes verksamhet, hade vissa möjligheter att influera den
indiska befolkningspolitiken.
Däremot var det tveklöst så att den slags integration av olika sociala verksamheter som paret Höjer förespråkade även på indisk mark – där familjeplaneringen skulle kopplas ihop med mödra- och barnhälsovård och barnomsorg –
redan ganska kort efter deras avfärd kom att underlätta introduktionen av mer
radikala födelsekontrollprogram.102 Antropologen Cecilia van Hollen, som studerat mödravården i grannstaten Tamil Nadu, påpekar att en gynnsam födelsestatistik ännu i mitten av 1990-talet kunde kopplas till mer eller mindre tvångsbetonad sterilisering och till rutinmässig insättning av spiraler, med eller utan
kvinnors godkännande. Dessa fenomen hörde i sin tur ihop med tillgång till
modern mödravård. Under 1960-talet, efter påtryckningar från internationella
låneinstitutioner som Världsbanken och USAID, initierades ett målrelaterat
system för familjeplanering inom den indiska mödra- och barnhälsovården, där
de anställda belönades eller straffades beroende på hur väl de uppnått sina mål
att få människor att ”acceptera” sterilisering och andra preventivmetoder. Detta
kan förklara att många människor, och särskilt kvinnor, mer eller mindre
tvångssteriliserades även efter 1970-talets masskampanjer och även sedan man
börjat tala om ”reproduktiv hälsa” snarare än familjeplanering.103 Det målrelaterade systemet avskaffades först 1996.104
98 Brev från Signe till Axel Höjer 28 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4. Stone ville inte, trots sitt uppdrag, se sig själv som en ”apostel” för rytmmetoden. Se pressrelease från WHO:s sydostasienkontor, 20 dec 1951, i WHO, India 30.
99 Höjer, ”Befolkningsproblem och födelsekontroll i Indien”, s. 89.
100 Brev från Axel till Signe Höjer 2 dec 1952, SAHA, 3b vol. 6.
101 Jfr A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a
vol 2, s. 14.
102 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 197–198.
103 Van Hollen, Birth on the Threshold, s. 142–146.
104 Engh, Population Control in the 20th Century, s. 128.

411

Ett mjukare språkbruk avspeglas alltså inte nödvändigtvis i nya metoder. Å
andra sidan, som jag redan visat, behöver inte en kontinuitet i språkbruk nödvändigtvis innebära en kontinuitet i de teknologier som används eller förespråkas. Det är förvisso uppenbart att svensk biståndspolitik ända sedan sin första
början lade stor vikt vid just familjeplanering och födelsekontroll, men jag vill
hävda att huvudskälet till att prioritera bistånd till familjeplanering var kopplat till
den tro på vikten av att attackera underutveckling från alla fronter på en gång
som också företräddes av makarna Höjer. Biståndet till familjeplanering intog
en särställning för att just det, på grund av de katolska ländernas fortsatta motstånd, inte kunde ges genom de internationella biståndsorganen, vilket annars
var den svenska huvudlinjen vid denna tid. Tage Erlander konstaterade vid ett
möte i den så kallade u-beredningen våren 1961 att ”alla” insatta svenskar resonerade på detta sätt.105 Att gå via FN-systemet var mest rationellt av en rad skäl,
konstaterade Gunnar Myrdal i det föredrag som inledde u-beredningens arbete
ett par månader tidigare. Det var, menade han, naturligt att de underutvecklade
länderna föredrog FN-förmedlat bistånd framför hjälp från ”en liten välfärdsstat som Sverige, som gärna ter sig självgod och i alla händelser icke betyder
stort”. Han menade inte heller att Sverige hade någon unik tillgång till expertis
– snarare utgjorde bristen på potentiella biståndsexperter en stor flaskhals.106
Det katolska motståndet motiverade dock att Sverige, som en nödlösning, skulle satsa bilateralt på upplysning om födelsekontroll i överbefolkade länder. Idealet vore en massupplysningskampanj, menade Myrdal, som dock även kunde
tänka sig massutdelning av pessarer eller material så att folk kunde tillverka sina
egna pessarer.107 Steriliseringar nämndes däremot inte i detta föredrag, som fick
stor betydelse för det tidiga 1960-talets biståndspolitik.108 Biståndsminister Ulla
Lindström menade, till skillnad från Myrdal, att Sverige också hade särskild
sakkunskap om familjeplanering, men underströk samtidigt, inför uberedningen, att upplysning om barnbegränsningsmetoder måste kombineras
med hälsokontroller, näringshjälp och insatser mot ofrivillig sterilitet:
Med detta markerar vi att det är det friska och mätta barnet, som vi siktar på,
och inte på att decimera ett visst folk eller en viss ras av dunkla kapitalistiska
eller vita-herrefolksmotiv, som motståndarna vill antyda.109
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PM/sammanträdesprotokoll 5 maj 1961, BIB, vol. 8. Detta bekräftas även av Olav Stokkes
forskning. Stokke, Sveriges utvecklingsbistånd och biståndspolitik, s. 31–33, 268. 1962 års biståndsproposition (prop 1962:100) var mer positiv till bilateralt bistånd, men även där påpekades att tekniskt bistånd främst skulle inriktas på områden där Sverige hade särskilda förutsättningar (och där
mottagarländerna själva begärde hjälp). Se även Odén, Biståndets idéhistoria, s. 66–67.
106 Gunnar Myrdal, manus till föredrag 3 mars 1961, BIB, vol. 8, cit. s. 10.
107 Gunnar Myrdal, manus till föredrag 3 mars 1961, BIB, vol. 8, s. 15–16. Axel Höjer resonerade
på samma sätt, med direkt hänvisning till Myrdal och NIB:s chef Ernst Michanek, se kap. 3:5.
108 Myrdals föredrag trycktes sedan som en bok med titeln Problemet Sverige Hjälper. Nilsson,
Svenskt bistånd till den tredje världen, s. 68; jfr Gunnar Myrdal, Problemet Sverige hjälper (Stockholm:
Utrikespolitiska institutet, 1961).
109 ”Sammandrag av Statsrådet Lindströms anförande”, bilaga till sammanträdespm 13 sep 1961,
BIB, vol. 8, cit. s. 5.
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Steriliseringar nämndes inte heller här. Diskussionerna är särskilt intressanta
eftersom de hölls i en sluten krets och antagligen speglar en mer ohämmad
biståndsdiskurs än den som ungefär samma grupp av personer lät prägla 1962
års biståndsproposition.
Jag vill inte förringa Sveriges roll som bidragsgivare till 1970-talets steriliseringskampanjer. Liksom Matthew Connelly vill jag emellertid peka på att steriliseringskampanjernas förhistoria är komplicerad – den involverade nationella
såväl som internationella aktörer, varav en del redan från början såg befolkningsexplosionen som det allt överskuggande hotet, medan andra i stället ville
understryka vikten av att främja kvinnors hälsa och reproduktiva rättigheter.110
Åter andra, som Signe Höjer, kombinerade den nymalthusianska rädslan för
överbefolkning med engagemang för kvinnors hälsa och välfärd och menade att
dessa inte gick att skilja åt. Signe Höjer framhöll fattigdomen och kvinnors
utsatta situtation som tätt sammankopplade med befolkningsfrågan i Indien.
Nymalthusianska influenser märks på det sätt hon ofta framhöll födelsekontroll
som ett sätt att motverka de andra problemen. Hon gjorde dock även kopplingar åt andra hållet, och fördömde dem som menade att det inte var värt att hjälpa människorna i Asien så länge de inte kunde få bukt med folkökningen:
Ibland hör man en och annan europé säga att så länge Asiens ständigt ökande
massor inte tillämpar barnbegränsning, så att födelsetalen kan gå ner, så länge
borde man inte hjälpa dessa länder. Ja, en del människor är cyniska nog att
säga att man inte borde utrota malaria och andra folksjukdomar i de tropiska
länderna. Den höga dödligheten höll ju nere befolkningstalet. Det är enkelt
för européer att säga så. Vi hade möjlighet under sekelskiftet, då utkomstoch arbetsmöjligheter var begränsade i Europa, att sända en avsevärd del av
vår befolkning till Ameirika. Emigrationen var så omfattande bara i Sverige
att våra emigranter i USA med deras barn och barnbarn sägs utgöra flera än
svenskarna i Sverige. I Europa gav också industrialisering, utbredd läskunnighet jämte andra faktorer en god jordmån för upplysning i födelsekontroll.111

Citatet visar att Signe liksom Axel Höjer var en anhängare av teorin om insatser
på många parallella fronter, även om hon betraktade familjeplaneringsfronten
som en av de viktigaste.112
I foucauldianska termer kan befolkningsbiståndet till tredje världen ses som
uttryck för en liberal styrningsrationalitet som överskred nationalstatens gränser
för att i stället appliceras globalt, på en föreställd världsbefolkning. Teknologi110

Connelly, ”Population Control in India”, s. 662–664. Se även Connelly, Fatal Misconception, för
en fördjupad bild.
111 Höjer, Angår Indien oss?, s. 61.
112 Även Axel Höjer dömde vid upprepade tillfällen ut dem som menade att man inte skulle ge
pengar till u-länderna innan de själva tagit itu med sina befolkningsproblem som cyniker. ”Generaldirektör Höjer vill ha en ökad U-hjälp”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 26 apr 1965; Höjer,
”En procent av den taxerade inkomsten till u-land?”, s. 350. Återigen framstod Stig Holm som en
meningsmotståndare. Se A. Höjer, ”Som hälsoexpert i främmande miljöer”, SAHA, 4b vol. 5.
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erna kan ses som biopolitiska i den mån de byggde på utvecklingen av infrastrukturer för familjeplanering, men de var också i hög grad disciplinära. Vilken
typ av disciplin som skulle utövas var dock från början en öppen fråga.
Paret Höjer, liksom många andra familjeplaneringsexperter, hoppades under
1950-talets första hälft starkt på preventivmedel som främst krävde självdisciplinering. Tron på att människor på indiska landsbygden skulle kunna lära sig
att använda rytmmetoden eller andra preventivmetoder som krävde en hög grad
av följsamhet och självkontroll bör, med andra ord, tolkas i termer av en ganska
avancerat liberal styrningsrationalitet. Denna låg i linje med de varianter av
keralansk modernitet som J. Devika observerat, där först avhållsamhet, senare
förmåga att använda artificiella preventivmetoder, sågs som tecken på modern
självkontroll. När dessa försök till liberal styrning inte höll vad de lovade (åtminstone inte på kort sikt – myndigheterna tog sig knappast tid att vänta ut
resultatet av mer allmänna och långsiktiga utbildningsinsatser) såg sig de styrande emellertid tvungna att ta till mer tvångsbetonade metoder.113
Även Axel Höjers tilltro till sådana preventionsmetoder som förlitade sig på
människors förmåga till självdisciplin tycks ha minskat med åren: En bit in på
1960-talet talade han raljerande om ”Vatikanens osäkra metod” för att i stället
propagera för spiraler, som han uppfattade som ett nytt, effektivt och säkert
preventivmedel.114 I en intervju med finlandssvenska Åbo underrättelser hösten
1962 nämnde han också – enligt tidningen utan märkbar skepsis – att indierna
börjat betrakta frivillig sterilisering efter andra eller tredje barnet som en lämplig
metod för familjeplanering.115

Studier och skrivande
Året efter hemkomsten publicerade Signe Höjer sin första bok, Travancore –
välsignat land. Sommaren 1955 fick hon också, tillsammans med Morgonbris redaktör Anna Rudling och socialdemokratiska kvinnoförbundets nya ordförande
Inga Thorsson, representera Sverige då den socialistiska kvinnointernationalen
konstituerades i London sommaren 1955. Själv bidrog hon också med ett diskussionsunderlag, där hon, utifrån sina indiska erfarenheter manade prospektiva
u-landsarbetare till lyhört samarbete med lokalbefolkningen i mottagarländerna.
Hon pekade särskilt på mödrar och husmödrar som nyckelpersoner i samarbetet, inte minst när det gällde förebyggande hälsovårdsåtgärder.116
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Jfr även Connelly, ”Population Control in India”, s. 662.
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Levande begraven, s. 154. Jfr Höjer, På stråmatta i Japan, s. 143–144.
116 Signe Höjer, ”Women in the Underdeveloped Countries: Statement submitted as basis for
discussion to the International Socialist Women’s Conference (London 9–10 July, 1955) [märkt
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Under Axel Höjers andra uppdrag i Indien, i Assam 1956–57, fann Signe det
svårare att hitta arbetsuppgifter i lokalsamhället. Både hon och Axel skrev efteråt att de upplevde lokalbefolkningen i Dibrugarh som betydligt mer svårtillgänglig än den i Trivandrum, även om de efter ett tag lyckades bli vänner med
Axels nära medarbetare D. N. Phukan och hans familj. För att aktivera sig själv
började Signe så småningom ordna lekar för barn i sin trädgård, men det utmynnade inte i något större projekt som det gjort i Trivandrum.117 I stället började hon fördjupa sig i studier av olika slag – både praktiska och teoretiska.
Redan under tiden i Travancore-Cochin hade hon fått upp ögonen för de leprasjukas situation och börjat intressera sig för lepran och dess historia. Sedan en
norsk biståndsarbetare tagit henne och Axel med till den stora leprakolonin
Noornad, några mil norr om Trivandrum, bestämde hon sig för att samla ihop
pengar till ett barnhem för friska barn till leprasjuka precis utanför lägret. Hon
bad om pengar från en rad svenska organisationer, men alla sade nej. Till slut
beviljade Rädda barnens ordförande, Signes kusin Margit Levinson, ett bidrag
på 200 000 svenska kronor, och några år efter det att Signe Höjer lämnat Travancore invigdes barnhemmet av Aina Erlander, som satt med i Rädda barnens
styrelse.118 I Assam intensifierades Signes intresse för de lepradrabbade, och hon
vistades bland annat en längre tid som volontär vid leprakolonin Borbhetta.119
Signe Höjer tog också lektioner i assamesiska och fördjupade sig alltmer i
studier av de ”maternella” system som hon nu upptäckte på nya ställen, både i
Assam och andra delar av Asien.120 Hon hann även med en lång rundresa till
Japan, där hon studerade atombombernas verkningar, och till andra länder i
Asien, där hon studerade lepra och familjearrangemang som avvek från den
västerländska normen. Jag återkommer till detta.121 Med dessa studier som utgångspunkt fortsatte hon att utveckla sitt författarskap. I kapitlet som följer
utgör Signe Höjers böcker och artiklar viktiga källor för min undersökning av
hur hennes och Axels bilder av Indien förändrades under vistelserna där.

International Socialist Women’s Secretariat, Circular No. W.10/55, 27 May, 1955]”, SAHA, 2b
vol. 8. Jfr Höjer, Mitt i livet, s. 214.
117 Höjer, Mitt i livet, s. 180; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 684.
118 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 42–46; Report of the Team for the Study of Community Projects and
National Extension Service, vol. III, part II, s. 78; Axel Höjer, ”En hälsovårdare ser på spetälska”, i
Festskrift til Karl Evang på 60-årsdagen, red. Arne Bruusgaard och Trygve Gjestland (Oslo: Gyldendal, 1962), s. 321; se även Signe Höjer, ”Kampen mot lepra”, i Att rädda barn: En krönika om Rädda
Barnen med anledning av dess femtioåriga tillvaro, red. Vera Forsberg (Stockholm: Rädda Barnen, 1969),
s. 103–14; Höjer, Mitt i livet, s. 191–200; Höjer, En läkares väg, s. 248.
119 Höjer, Mitt i livet, s. 194–195; Höjer, En läkares väg, s. 248; brev från Dr Mrs Mary K. Berry,
Christian Leper Colony Borbheta, till Signe Höjer, 15 feb 1957, SAHA, 3a vol. 1.
120 Höjer, Mitt i livet, s. 181–183; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 684–685.
121 Höjer, Mitt i livet, s. 195, 201–209, 214; Höjer, En läkares väg, s. 227; Höjer, På stråmatta i Japan;
diverse artikel- och föredragsmanus i SAHA, främst 2b vol. 5, 2b vol 9, 2b vol. 6; publicerade
artiklar i SAHA 5a vol 7.
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3:3
Nya bilder av Indien

Då jag för ett par år sedan for ut till Indien, trodde jag efter att förut ha tillbragt sammanlagt ett par år i olika delar av världen utanför Sverige, att jag redan såg ganska klart på den, fast jag inte besökt Österlandet. På något sätt
hade jag endast förstått problemen med min hjärnas intellektuella ytskikt. Ett
par år i österled gav djupare förståelse för många mänskliga frågeställningar.
[---]
Vill vårt folk gå i främsta ledet i mänsklighetens frammarsch, måste vi
sända kapital och experter, inte för att Österns folk skall efterapa oss, utan
för att de skall anpassa vårt vetande efter sina behov.122

Som jag visat i föregående kapitel var Signe Höjer högst angelägen om att överföra socialpolitiska idéer och hälsovårdande teknologier till Indien – liksom
Axel Höjer, vars verksamhet dock var mer bunden till de direktiv han fått från
Världshälsoorganisationen. Det tyder på att de såg sig själva som kuggar i ett
större projekt, där den långsiktiga målsättningen var att förvandla Indien till en
välfärdsstat inte olik den svenska. Ett kapitel i boken Travancore – välsignat land
fick också den talande titeln ”Från fattigfolk till folkhem”. Signe Höjer noterade
här att Indien, för att minska dödligheten i barnsäng, hade utbildat läkare och
barnmorskor och byggt särskilda sjukhus för kvinnor och barn. Under det senaste decenniet hade man också, precis som i Sverige, lagt stor vikt vid att bygga ”moderna mödra- och barnavårdscentraler”. Så långt, konstaterade hon, var
”allt på marsch mot bättre förhållanden”.123
Kapitlets övriga innehåll var dock långt mer pessimistiskt än vad titeln antydde. Förvandlingen förväntades ta tid – lång tid. Den rasande befolkningsökningen och mödrarnas okunskap i sätt att begränsa denna antogs skapa helt
andra förutsättningar för etableringen av ett folkhem av svensk modell. Följaktligen kunde inte paret Höjer räkna med att föra över sitt folkhälsoprojekt i
oförändrat skick. Ett brev från Axel till Signe Höjer, skrivet på väg hem från en
studieresa till Delhi, Jaipur och Calcutta i december 1952, visar på en liknande
inställning:
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Axel Höjer, ”Självprövning”, Studiekamraten: Tidning för det fria och frivilliga bildningsarbetet, vol. 37
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123 Höjer, Travancore – välsignat land, cit. s. 159.
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Med stor glädje vänder jag tillbaka till vår lilla verksamhetskrets i Trivandrum, där vi, inte olika forna tiders religiösa lärare, ska fundera på sammanhangen och vårt budskap till världen, innan vi går in i den eviga vilan. Budskapet är detsamma – men översikten, formen, kärilet måste göras nytt: Ett
kan vi bli – i tankar, ord och gärning – så kanske en mänsklighet av män o
kvinnor förstår vår förkunnelse.124

Åter målade Höjer här upp en övergripande, gemensam uppgift, vars slutmål,
som han och Signe såg klarare än andra, egentligen inte alls förändrats. Vägarna
dit antogs emellertid variera, och den utstakning av Indiens och världens väg
framåt som nu låg framför dem krävde närmre eftertanke innan den kunde slås
fast.
Denna förändring innebar inte nödvändigtvis att Höjers tappat sin tro på det
svenska välfärdsprojektet. Men den visar att bilden av Sverige som en självklar
modell i alla lägen blev svår att upprätthålla för både Signe och Axel Höjer.
Förändringen, menar jag, måste kopplas till hur makarnas uppfattning av Indien
kom att nyanseras av erfarenheter på plats. Deras förändrade syn på Indien
ligger i fokus för detta kapitel.

Att göra det främmande vardagligt
När Signe Höjer vid hemresan såg tillbaka på sin tid i Sydindien konstaterade
hon att fastän de båda varit beredda på att möta olika slags svårigheter hade de
snarare funnit ett paradis i Travancore, ”ett förlorat, ett fattigt och överbefolkat
visserligen, men ändå.”125 Hon och Axel blev också alltmer övertygande om att
landets problem var mångfasetterade – okunskap i hygienfrågor var förvisso en
del av problemet, men det fanns också mer djupgående problem, där flera var
av en komplicerad, geopolitisk karaktär.
Under sin tid i Travancore-Cochin skrev Signe Höjer en rad artiklar hem till
Sverige, bland annat i syfte att samla ihop pengar till sina olika sociala projekt.126
Artiklarna kom senare att bilda grunden för boken Travancore – välsignat land,
som i sin tur blev inledningen på ett mångårigt och ytterst produktivt författarskap. Även Axel skrev ett antal texter som, med olika publiker i åtanke, skildrade förhållandena i Indien. I båda fallen var hälsovården bara en del av allt det
som skildrades.
Som historikern Agneta Edman visat fanns under 1950-talet ett litet antal
svenska författare som vände sig till hemmapubliken med ett nytt slags reseskildringar, där världens fattiga länder skildrades ur andra synvinklar än de traditionella. För att låna en term av litteraturvetaren Edward Said skulle man kunna
säga att de strävade efter att vara mindre orientaliserande, för att i stället försö124

Brev från Axel till Signe Höjer 4 dec 1952, SAHA, 3b vol. 6.
Höjer, Travancore – välsignat land, s. 7.
126 Se klippböcker i SAHA 5a vol. 7.
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ka skapa större närhet till och förståelse för människor i exempelvis Asien.
Dessa författare – Edman lyfter särskilt fram Signe Höjer – blev flitigt lästa och
välvilligt recenserade i sin samtid, men hamnade senare i skymundan för de arga
unga män som kommit att representera 1960-talets pånyttfödelse av resereportaget. Författare som Jan Myrdal och Sven Lindqvist hade en betydligt mer
pessimistisk syn på det som hände i tredje världen och angrep även den svenska
välfärdsstaten – från vänster – på ett sätt som varit närmast otänkbart för lojala
socialdemokrater som Signe och Axel Höjer.127
Intressant är att Sven Lindqvist faktiskt var en av dem som stämde livligast
in i hyllningskören till Signe Höjer i mitten av 1950-talet. Han menade att hon i
Travancore genom att utgå från det lilla sammanhanget lyckades ge en bild av
Indiens svårigheter i ett större perspektiv, utan att vare sig bli ytligt turistisk
eller drunkna i svåröverskådliga sammanhang. Han uppskattade hennes optimism, som skiljde henne från många andra Indienresenärer, och antog att den
bottnade i hennes praktiska erfarenheter.128
Ett decennium senare, när Lindqvist själv besökt Indien, reviderade han sin
tidigare uppfattning. Paret Höjers bild av landet i den gemensamma boken
Assam – regnlandet, dömdes nu ut som naiv och skönmålande:
Jag skrev en gång om en tidigare Indienbok av Signe Höjer att en positiv
uppgift skyddar mot förtvivlan: eftersom hon hade uträttat ett praktiskt arbete i Indien, kunde hon ge en både klarsynt och hoppfull bild av förhållandena. Det var innan jag själv hade varit i Indien. Assamboken tycks mig nu visa
raka motsatsen: hur det praktiska arbetets krav tvingar till omvägar kring
sanningen och ger själva upplevelsematerialet en diplomatisk fernissa. Boken
är dessutom mycket osovrad – väsentliga upplysningar döljs bakom ridåer av
trivialt småprat. Det krävs stor uppmärksamhet av den läsare som på grundval av den här boken skall bilda sig en uppfattning om de verkliga förhållandena i Assam.129

Mitt syfte är inte att bedöma hur väl paret Höjers skildringar av situationen i
Indien stämmer överens med en förmodad verklighet. Däremot ser jag det som
intressant att observera hur de Indienbilder som paret Höjer förde hem till en
svensk publik kom att präglas av de spänningar de själva upplevde.
Texternas ändamål är också viktigt att observera. Uppenbarligen hade flertalet av deras texter till syfte att väcka svenskarnas solidaritet med fattiga, drabbade indier, få svenskarna att skänka pengar och på sikt bereda vägen för mer
storskaliga hjälpinsatser. Samtidigt var Höjers angelägna om att föra hem en
bild av Indien som skilde sig från gängse eländesskildringar. Inte minst Signe
Höjer var också angelägen att ifrågasätta begrepp som västerländsk civilisation
och dikotomier som centrum och periferi:
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Ofta kallas vi i västerlandet för de civiliserade folken. På ett sätt kan det vara
riktigt, när det t. ex. gäller läskunnighet. Men här måste vi observera att läskunnigheten i flera europeiska länder, som Portugal och Spanien, inte är mera
utbredd än i flera av de asiatiska länderna. Det är också riktigt om man med
civilisation menar de tekniska framstegen. Men låt oss annars komma ihåg att
vi i Sverige är ett nybyggarefolk om man jämför oss med kineser och indier.
Var egen historia är mycket ung. I flera av Asiens länder hade man liksom i
Egypten en utbredd civilisation 5000 år f. Kr. Det är den kulturen, som så
småningom kommit oss till godo.
Vi tror ofta att vi själva bor i centrum av världshändelserna. Varje land har
en viss benägenhet att tycka detsamma. För en kines är Sverige lika långt bort
i periferin som Uganda är för oss.130

Som Agneta Edman observerar präglades Signe Höjer av ett tydligt utvecklingstänkande. Edman åskådliggör detta genom Höjers skildring av en resa från
Keralas kustland till dess bergstrakter som också visar en färd från 1900-talet
tillbaka in i stenåldern.131 Minst lika anmärkningsvärt, menar jag, är emellertid
att Signe Höjer, även om hon gjorde stor skillnad mellan det primitiva och det
moderna, inte nödvändigtvis lyfte fram ”oss” i västerlandet som moderna och
”de” i österlandet som primitiva. Hennes poäng var snarare att moderna och
primitiva företeelser levde sida vid sida i Indien, precis som de nyligen gjort –
och i vissa avseenden fortfarande gjorde – i ett land som Sverige. Att kulturer är
olika betyder inte heller nödvändigtvis att den ena är mer civiliserad än den
andra, skrev hon i en annan text från samma tid.132
Detta, menar jag, antyder att Edmans bild av att Signe Höjer ”helt enkelt”
var ute efter att exportera den svenska välfärdsstaten till andra länder bör nyanseras.133 Även i Axel Höjers rapporter till WHO och andra texter kan, som jag
ska visa, spåras en allt tydligare ambition att ifrågasätta gängse bilder av Indien.

Ett gammalt land
Såväl i rapporter till WHO som i texter till en svensk publik inkluderade Signe
och Axel Höjer omfattande redogörelser för Indiens och Travancores historia,
geografi och kultur. De var noggranna med att understryka det indiska kulturarvets komplexitet och ålderdomliga rötter, och Axel Höjer lyfte fram den lokala religionen och de höga etiska ideal som kopplades till den.134 Signe Höjer
framhöll särskilt hur Sydindien under tusentals år, och på gott och ont, hade
fungerat som en knutpunkt för internationell handel, som tillflyktsort för olik130
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134 Se ex. Höjer, Liv och död i det nya Indien; A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b vol. 5, s. 2–5, 15; Höjer, Travancore – välsignat land; Höjer, Angår Indien oss?,
s. 26–28.
131

419

tänkande och missionsfält för olika religioner, och som mötesplats för en
mängd olika kulturer och folkslag.135
Travancore-Cochin hade ända sedan 1910-talet varit det område i Indien där
läskunnigheten var mest utbredd. Skolsystemet var väl utbyggt. I delstaten
fanns en tidningsutgivning utan motstycke i Indien och ett nätverk av så kallade
tebutiker där människor kunde läsa tidningar och diskutera politik.136 Höjers
höll fram folket i Travancore som vidsynta, läskunniga och politiskt progressiva.137 Axel Höjer framhöll också att indierna, även de allra fattigaste, var mycket
renliga, om än i enlighet med andra regler än i väst.138
Signes beskrivningar av folket i Travancore var överlag positiva. Axel var
också övervägande välvillig, men i brev framskymtade ibland en frustration
över att indierna inte anpassade sig tillräckligt snabbt till moderniteten.139 I officiella rapporter och artiklar visade han sällan något av denna frustration. Undantaget är en bilaga till hans slutliga WHO-rapport om Trivandrum. Axel Höjer skrev här att han inte själv tänkte våga sig på några generaliseringar efter
bara två år i landet, men drog sig därmed inte för att hänvisa till J. C. Carothers
bok The African Mind in Health and Disease, en studie med rasbiologiska utgångspunkter som gavs ut i WHO:s monografiserie 1953.140 Därifrån drog han direkta paralleller till folket i Travancore. Carothers hade i sin bok argumenterat för
att en mängd olika faktorer bidrog till att forma ett folks karaktärsdrag. Det
mesta pekade enligt Carothers på att de mentala karaktärsdragen var i huvudsak
kulturellt betingade. Slutsatsen var dock att utbredd undernäring och primitiva
kulturmönster hade bidragit till att egenskaper som opålitlighet, lättja och konventionalitet var överrepresenterade bland afrikaner. Dessa personlighetsdrag
var också utmärkande för Travancore, hävdade Axel Höjer. Hans egen slutsats
var, i likhet med Carothers, att genetiska faktorer inte kunde uteslutas, men att
de ofördelaktiga personlighetsdragen framför allt hade formats av faktorer som
förtryck, fattigdom, undernäring och ett tungt klimat, och sannolikt skulle utplånas när levnadsstandarden höjdes och det allmänna hälsoläget förbättrades.
Han ville också understryka att det redan i dag fanns många positiva drag att ta
vara på i den sydindiska personligheten. Travancorebornas mer mänskliga sätt
att uppfatta tiden var ett, deras fredlighet ett annat. Axel Höjer lyfte i linje med
detta fram Travancore som ett lämpligt försöksfält för att odla fram en morgondagens människoras, som kombinerade västerländsk initiativförmåga med
österländsk fredlighet och människokärlek.141
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Denna text visar att Axel Höjer fortfarande präglades av ett slags rastänkande, även om han menade att skillnaderna mellan olika raser främst berodde på
mer eller mindre föränderliga miljöfaktorer. Annars var dock både han och
Signe mer angelägna om att visa, gärna genom exempel, att indier hade potential att bli lika kompetenta som västerlänningar. De förvånade sig över britter
som påstod att de aldrig träffat en bildad indier, och Signe reagerade starkt på
många britters självvalda isolering och överlägsna attityd gentemot indierna.142
Paret Höjer räknade med att indierna var på väg att ta kontrollen över sitt eget
land, inklusive hälsovård och hälsovårdsutbildning, i takt med att allt större
skaror blev välutbildade.143 Det mått av paternalism som ibland sken igenom
hos främst Axel gällde framför allt den övergångsfas där de själva befann sig.

Inhemska paradoxer
De stora problem som trots allt fanns i Indien hänfördes av både Axel och
Signe Höjer till brist på pengar och föränderliga strukturella förhållanden. Kolonialismen identifierades här som den främsta orsaken till att landet hamnat
efter i utvecklingen. Axel framhöll att det måste ta tid att skapa en effektiv administration och väcka ett förtryckt folk ur ”århundradens resignation”, och att
Indien med tanke på förutsättningarna utvecklades imponerande fort.144 Det
moderna Indien var också, framhöll Axel, förfördelat och utsatt i en alltmer
global ekonomi. Dess invånare kunde inte heller på samma sätt som förr förlita
sig på traditionella trygghetssystem.145
Ett problem med rötter i den koloniala administrationen var den stora bristen på läkare och annan vårdpersonal. Här kunde Höjers räkna med Axels rektorsgärning som en hjälp på vägen.146 Men det handlade inte enbart om en brist
i absoluta siffror. Ett minst lika stort problem låg i fördelningen av sjukvårdsmöjligheter mellan stad och landsbygd, och i svårigheterna att locka unga läkare
till arbete i landsorten.147 En tanke bakom den typ av rurala träningsdistrikt för
blivande läkare och annan sjukvårdspersonal som Axel Höjer själv hjälpte till att
utveckla var just att ge unga läkare och studenter förståelse och smak för hälsovård i icke urbaniserade trakter. Idén slog dock inte så väl ut i praktiken.148
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En trög och snårig byråkrati identifierades som ett ytterligare problem, särskilt tydligt i ett land som Indien just för att den demokratiska ordningen inte
ännu hade hunnit etableras fullt ut. Men, påpekade Axel Höjer, detta problem
var knappast unikt för Indien. Det demokratiska Sverige hade liknande problem, om än mindre allvarliga.149 Det fanns också utbredd korruption och strukturella förhållanden av mer specifikt indisk eller sydindisk art som enligt Axel
Höjer hjälpte till att förvärra de ekonomiska och sociala problemen. Senioritetsprinciper, som ledde till att ledande poster fördelades efter ålder snarare än
kompetens, var ett sådant. Ett problem med liknande effekter var kommunalismen, som innebar att tjänster rutinmässigt gavs till släktingar och medlemmar
av samma kast.150 Axel Höjer hade samtidigt förståelse för att kommunalismen
var utbredd i ett land där folk tvingats luta sig mot sin kommunitet sedan kolonisatörer, inhemsk monarki och prästerskap tagit större delen av den alltför lilla
kakan.151
Kastsystemet i Travancore-Cochin var traditionellt ett av de striktast hierarkiska i Indien, men hade luckrats upp under 1900-talet. Den traditionellt matrilineära Nayarkasten var socialt dominerande i Travancore-Cochin. Vid sidan av
den hade delar av den numerärt stora Ezhavakasten, genom att skaffa egendom
och utbildning, börjat bilda en spirande medelklass.152 Därutöver fanns – vid
sidan av grupper av kristna och muslimer – ett stort antal ”scheduled castes”
och stamfolk som alla klassades som ”backward communities”. Axel Höjer
påpekade att fastän kastsystemet var avskaffat av konstitutionen, höll det ännu
befolkningen i starkt grepp. Att skillnaderna mellan kasterna blev mindre och
mindre uppenbara var bra, underströk Axel Höjer. Samtidigt ville han framhålla
värdet av att studera kastsystem och raspolitik, och deras konsekvenser för
såväl den sociala ordningen som individuella och kollektiva personlighetsdrag,
ur både antropologiska och biologiska aspekter. Systemen måste dock studeras
omgående, innan de förändrades och förhoppningsvis försvann.153
Liksom Axel lyfte Signe Höjer fram en rad sociala problem som var typiska
för Indien: vid sidan av kastsystemet och befolkningsökningen pekade hon
bland annat på jordfrågan, arbetslösheten och tillgången till billig inhemsk alkohol. Men landets särställning skulle inte överdrivas, menade hon samtidigt. Indierna, och inte minst indiskorna, var också på god väg att pröva ut lovande
lösningar: här nämndes bland annat kooperativa experiment, stöd till småhantverkare, långtgående alkoholförbud, födelsekontroll och trädplantering. Vinoba
Bhave och hans Bhoodan-rörelse, vars medlemmar övertalade bönder att ge
jord till landlösa, lyftes fram som ett särskilt gott exempel, vid sidan av frihets149

A. Höjer, ”Report to World Health Organization [Final report, Trivandrum]”, SAHA, 2a vol
2, s. 5, 13.
150 Ibid., s. 13–14; Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 6.
151 A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b vol. 5, s. 24.
152 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 1, 19–22, 50–51, 102–110.
153 A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b vol. 5, s. 4–13,
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kämpen, feministen och kooperationsförespråkaren Kamaladevi Chattopadhyaya, som Signe själv lärt känna under familjeplaneringskonferensen i Bombay.154
Både Signe och Axel Höjer kom också att modifiera sin bild av det indiska
könsförtrycket. De indiska kvinnornas hårda situation hade förbättrats väsentligt sedan de fått fullt medborgarskap, menade Signe.155 Hon noterade dock att
unga ogifta människor, och då särskilt unga kvinnor, var hårdare hållna än i
Sverige. Å andra sidan fanns en större öppenhet för vänskapsförhållanden på
gränsen till homosexualitet mellan unga människor: ”I viss ålder är man ju vänd
mot det egna könet”, konstaterade hon. ”På detta område är man inte viktoriansk. Några Wilde-komplex behöver ingen ha. Kinseys avslöjanden är här inga
avslöjanden.”156 Axel Höjer konstaterade att barnäktenskap var undantag i Kerala. Det var, skrev han, desto vanligare att kvinnor blev övergivna, men å andra
sidor förekom det också att kvinnor övergav sina män.157
De malayalamtalande delarna av Sydindien skiljde sig traditionellt från omgivningen genom sitt matrilineära system. Kvinnor ur Nayarkasten, som traditionellt var en krigarkast av hög status, och många i deras efterföljd levde här i
storfamiljer, där anorna räknades på mödernet och egendom ärvdes längs den
kvinnliga linjen. Systemet var inte matriarkalt, eftersom den äldste mannen
fungerade som familjeöverhuvud, men hans systrar hade i regel stort inflytande
över såväl hushåll som val av partners. En typisk nayarkvinna behöll sin storfamilj som bas för sig själv och sina barn även om hennes manliga partners
kunde skifta genom livet.158
Från och med andra halvan av 1800-talet kom systemet att ifrågasättas allt
hårdare på ekonomiska och moraliska grunder. Det ifrågasattes dels av kristna
missionärer (och även hinduer från andra regioner) som såg systemet som promiskuöst, dels av – främst manliga – nayarer som kände sig arvsmässigt förfördelade och attraherades av nya möjligheter att tjäna ihop pengar till sig själva
snarare än till ett växande kollektiv. Det matrilineära systemet kom successivt
att avskaffas med hjälp av en rad lagar som instiftades från 1890-talet och fram
till 1970-talet.159
Resterna av det matrilineära systemet i Travancore-Cochin blev något av en
ögonöppnare för Signe Höjer.160 Snart började hon leta efter spår av ursprungliga matriarkat, till en början främst genom litteraturstudier. Kontakter med den
österrikiske antropologen U. A. Ehrenfels uppmärksammade henne på matrilineära system också i andra delar av Indien, bland annat Assam. Hennes studier
fördjupades under vistelsen i Assam 1956–57, och hon kom också att upp154

Höjer, Angår Indien oss?, s. 52–66; Höjer, Travancore – välsignat land, s. 162–178; jfr brev från
Signe till Axel Höjer 27 nov 1952, SAHA, 3b vol. 4.
155 Höjer, Angår Indien oss?, s. 64.
156 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 194–197, cit. s. 196.
157 A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b vol. 5, s. 14.
158 Jeffrey, Politics, Women and Well-Being, s. 22–25, 34–36, 49.
159 Ibid., s. 25, 37–46.
160 Se Höjer, Travancore – välsignat land, s. 99–118
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märksamma rester av vad hon definierade som maternella system i andra delar
av Asien, liksom i Afrika. Genom studierna anknöt hon också till sin några år
tidigare avlidna vän Elin Wägner, men utvidgade hennes teorier till att omfatta
även modern tid och större delar av världen. Medan Wägner främst använt sig
av matriarkatsteorierna för att ifrågasätta sin samtid, fungerade Signe Höjers
uppmärksammande av maternella system i olika delar av världen också som ett
sätt att ifrågasätta västerlandet och föreställningen om att den västerländska, patriarkala kärnfamiljsmodellen nödvändigtvis var den mest avancerade.161
Medan Signe Höjer främst lyfte fram det matrilineära systemets positiva sidor, kopplade Axel också ihop det med den snabba befolkningstillväxten.162
Som huvudorsak till landets problem såg de dock kolonialismen. Men den
var ett ok som inte utan vidare kunde kastas av. Kolonialismen hade också haft
en del paradoxala effekter, som Höjers delvis konfronterades med vid ankomsten till Indien. Exempelvis hade flera av de folkhälsoinriktade policies och modeller som Axel och Signe Höjer försökt överföra till Sverige från framför allt
England, och nu gärna ville föra vidare från Sverige, redan hittat till Indien via
dess gamla kolonialherrar. Bhorerapportens idéer och dess likheter med Beveridgerapportens och Axel Höjers egna har redan nämnts. Men redan tidigare
under 1900-talet hade koloniala myndigheter och välgörenhetsorganisationer i
Indien börjat undervisa indiska kvinnor i mothercraft enligt engelska och amerikanska mönster. De höll kurser, spred informationsbroschyrer och ordnade
utställningar och babytävlingar. Utöver amning, skötsel och barnuppfostran
inriktade sig kurserna i mothercraft ofta också på husmodersfärdigheter i bredare mening. De syftade till att få mödrarna att anamma en viss form av moderskap, och då inte bara för barnens egen skull, utan för hela nationens bästa.
Ironiskt nog uppmanades alltså mödrarna att betrakta sina barn som medborgare innan de själva tillerkänts fullt medborgarskap.163 Det fanns också välgörenhetsorganisationer som ägnade sig åt utbildning av barnmorskor och health visitors efter brittiskt mönster.164 Utbredningen av dessa program ska inte överdrivas. Insatserna var högst sporadiska och i allmänhet koncentrerade till städerna.165 Också Signe Höjer kommenterade att mödra- och barnavårdscentralerna
låg mycket glest utspridda på den indiska landsbygden.166 Men idéerna var redan
introducerade.
På vissa områden kunde Indien rentav bedömas ligga före Sverige i utvecklingen. Axel Höjer framhöll till exempel att Travancore-Cochin, genom Mary
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Höjer, Mellan två världskrig, s. 76; Höjer, Mitt i livet, s. 179. Se även t. ex. Signe Höjer, ”Är det vi
som är efterblivna? [Manus, ca 1960, märkt ”Artikel i Hertha”]”, SAHA, 2b vol. 3; Signe Höjer,
Kvinnomakt – könsroller i tropikerna (Stockholm: LT, 1970).
162 A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b vol. 5, s. 12.
163 Van Hollen, Birth on the Threshold, s. 51. Jfr även Jeffery, The Politics of Health in India, s. 202;
Arnold, Colonizing the Body, s. 290–91.
164 Jeffery, The Politics of Health in India, s. 89.
165 Ibid., s. 92.
166 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 159.
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Poonen Lukose, hade anställt världens första kvinnliga medicinalchef.167 En
annan i Axel Höjers ögon förträfflig indisk innovation var att tillsätta en professionell hälsovårdare som finansminister.168 Han påpekade också att det även på
det vetenskapliga planet fanns saker som svenska läkare kunde lära sig av indiska, exempelvis i fråga om tropikmedicin.169
Efter ett par år i Travancore-Cochin ville Axel Höjer inte längre ens räkna in
staten bland de underutvecklade länderna. I dagens läge, skrev han i sin slutrapport till WHO, intog staten snarare något slags mellanposition mellan västerlandet och de lägst utvecklade länderna i världen.170 Hans slutsats var att Travancore-Cochin var på god väg att utvecklas till en modern välfärdsstat, och att
det trots en underbalanserad ekonomi och strukturella hinder fanns förutsättningar för en relativt snabb utveckling, åtminstone med bistånd av extern expertis.171 Hans förutsägelser slog i viss mån in. Trots kvarstående fattigdom
sjönk barnadödligheten i Kerala markant från och med 1960-talet, samtidigt
som levnadsåldern ökade och födelsetalen började sjunka. På 1970-talet uppmärksammades Kerala som ett märkligt undantag bland Indiens delstater, och
dess ovanliga utvecklingsmönster användes som slagträ för vitt skilda ideologier. Orsakerna till det ovanliga utvecklingsmönstret är fortfarande omtvistade.
En relativt väl utbyggd hälsovård – som integrerade familjeplaneringsåtgärder –
var onekligen en bidragande faktor, men det är inte klart vilken roll den spelade
i förhållande till faktorer som läskunnighet, politisk medvetenhet och en förhållandevis stark kvinnoroll.172
Signe Höjer gick ännu längre i sitt ifrågasättande av vad som var centrum
och vad som var periferi. Den bok hon skrev vid hemresan från Trivandrum
avslutades med något av en vädjan till västvärlden att ta tillvara på de kvaliteter
som Indien kunde bidra med i uppbyggnaden av en ny, bättre värld.
Frågorna om Travancores och Indiens framtid fyller våra hjärtan. Frågan om
icke-våldets, den inre samlingens och behovslöshetens roll i en hyperaktiv
värld. Frågan om möjligheterna för sorglösheten, festernas färger och sånger
att räddas över i en mekaniserad framtid. Frågan om Indiens roll i utformningen av den gemensamma världs- och livsåskådning, som människor i alla
länder behöver och längtar efter. Alla dessa frågor, som är gemensamma för
Travancore, hela världen – och för oss.
167
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Vi känner gemenskapen med världens olika folk och raser gripa oss i vårt
innersta. Vi blir aldrig mer desamma som förr.173

Hon tog också på ett mer principiellt sätt avstånd från begreppet underutvecklade länder. Visserligen, konstaterade hon i samband med kvinnokonferensen
vid Socialistiska internationalen 1955, var det ett bättre uttryck än efterblivna
(”backward”), men man borde i så fall liksom i Skandinavien tala om tekniskt
underutvecklade länder. Men allra helst, för att understryka problemets kärna,
borde man enligt Signe Höjer tala om länderna som exploaterade, och då framför
allt exploaterade av utländskt kapital.174

Maktkamp på högre nivå
Samtidigt som paret Höjer uppmärksammade avkoloniseringen som avgörande
för Indiens framtida utveckling blev de benägna att också problematisera det
moderna Indiens plats i världssystemet. Redan under åren i Trivandrum blev de
allt mer övertygade om att Indiens problem knappast kunde lösas enbart med
hjälp av importerad hälsovårdsexpertis och goda idéer, utan också hängde
samman med världspolitiska omständigheter.
I andra världskrigets efterdyningar lyfte Signe Höjer fram motsättningen östväst, nu utläst som Sovjet–USA snarare än som tidigare västerlandet–Asien,
som en konstlad och förenklad nykonstruktion, skapad för att så split mellan
länder och världsdelar och överdriva skillnaderna mellan dem genom att ställa
kapitalism mot planhushållning. I själva verket, poängterade hon, var grunden
till motsättningarna mellan stormakterna lagd många decennier tillbaka och
bestod, då som nu, i kamp om olja och andra råvaror.175 Under tiden i Indien
kom både hon och Axel att allt tydligare urskilja hur kampen mellan ”öst” och
”väst” minst lika mycket handlade om de nordliga stormakternas försök att
behålla eller överta greppet om länder i syd och sydöst – det som kring samma
tid kom att definieras som den tredje världen.176 Till exempel upprörde sig Signe
i brev till Axel över en amerikanska hon mött i Bombay, som gjort bort sig
genom att vilja ”forcera amerikansk ungdoms livsföring på indisk ungdom”.177
Det fria Indien stod i en särskild position. Dess alliansfrihetspolitik gav landet möjlighet att ta emot hjälp från båda parter i det kalla kriget.178 Axel Höjer
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hyste betänkligheter mot detta förhållande, som enligt honom gjorde att Indien
fastnade i en maktkamp. Mycket hjälp erbjöds, men, varnade Höjer, den gavs i
slutändan på givarländernas villkor. Möjligheter till hjälp i utvecklingen sammankopplades ofta med förpliktelser mot, i synnerhet, amerikanska politiska
och affärsmässiga intressen. Och detta, menade han, var bara en del av en större problembild. Det indiska folket satt olyckligt fastklämt i det kalla krigets
kraftmätning mellan tre makter: USA, Sovjet–Kina och Indien självt.179
I praktiken var han även själv engagerad i amerikanskt sponsrade projekt.
Högskolan i Trivandrum fick bidrag från Rockefeller Foundation.180 Detta gjorde det desto viktigare att framhålla att han kom från ett neutralt land som inte
heller hade någon framträdande historia som kolonialmakt.181 Det gjorde det
också nödvändigt att i någon mån moderera bilden av amerikanskt bistånd:
Höjer konstaterade att det fanns exempel på amerikanska projekt som inte satte
nationella eller ekonomiska intressen i förgrunden. Särskilt bra var de som ordnades enligt kväkarlinjer, menade Höjer, intressant nog eftersom han i andra
sammanhang ofta framhöll kristen biståndsverksamhet som problematisk –
såväl på grund av dess missionerande ambitioner som för risken att personalen
rekryterades på grundval av kall snarare än kompetens.182

Att lära av Indien?
I svenska tidskriftsartiklar från tiden i Assam fortsatte Axel Höjer att rapportera
om fattigdom, sjukdomar och organisationsproblem, men gav samtidigt högt
betyg åt det indiska demokratiska systemet i dess försök att kombinera hälsovård med bekämpning av fattigdom, vidskepelse och klassklyftor, utan att begränsa människors frihet som i kommunistiska länder. Han framhöll till exempel att utvecklingen av högklassiga medicinska högskolor gick mycket snabbt
framåt i Indien, där preventiv hälsovård i bred mening också integrerades i
läroplanen på ett naturligt sätt. Ett tekniskt underutvecklat land som Indien
hade särskilt mycket att vinna på satsningar på preventiv hälsovård, skrev Höjer, och implicerade att utvecklingen av preventiv hälsovård som universitetsderstanding Contemporary India, red. Sumit Ganguly och Neil DeVotta (Boulder, Colorado: Lynne
Rienner Publishers, 2003), s. 4–5.
179 Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 12–13. Se också Höjer, ”Hälsningar från Travancore och J
Axel Höjer”, s. 73–75; Axel Höjer, ”Höjd hälsa genom samarbete”, Karlstads-Tidningen, 9 april
1953, s. 2.
180 Höjer, ”Hälsningar från Travancore och J Axel Höjer”, s. 73–75. Jfr The First The First Ten
Years of the WHO, s. 163; Jeffery, The Politics of Health in India, s. 194–203.
181 Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 12.
182 Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 14; jfr Höjer, ”Hälsningar från Travancore och J Axel
Höjer”, s. 73–74; A. Höjer, ”Note on Health and Medicine in Travancore-Cochin”, SAHA 4b
vol. 5, s. 10. Jfr även Signes mer utförliga diskussion kring biståndet som problematiskt men i
nuläget nödvändigt. Höjer, Travancore – välsignat land, s. 131–137.
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ämne gick både snabbare och smidigare i Indien än i Sverige. Samma sak gällde
utvecklingen av en infrastruktur för hälsokontroller av människor i olika åldrar.183 Sverige var alltså inte nödvändigtvis modellen här. Många hälsovårdsspecialister i Sverige var enligt Axel Höjer, som här fortsatte sin propaganda för
den nordiska hälsovårdshögskolan, extremt fastrotade i gamla vanor och visade
inte alls samma förståelse för vikten av centrala utbildningsinstitutioner som
sina indiska kollegor. Kanske, konkluderade han, skulle svenska folkhälsoadministratörer inom några års tid behöva åka till Delhi för vidareutbildning. 184
Inte ens under kolonialtiden handlade den västerländska medicinens spridning i kolonierna om någon enkel överföring från centrum till periferi. Den
koloniala västerländska medicinen utgjorde, som historikern David Arnold
påpekar, en arena full av motsättningar. För att överhuvudtaget kunna slå rot
utanför de västerländska enklaverna var den helt enkelt tvungen att anpassa sig
efter lokala förutsättningar. Detta betyder dock inte att dess företrädare gav upp
sin tro på den medicinska vetenskapens välsignelser och exklusiva tolkningsföreträde.185 Inte heller i relationen mellan efterkrigstidens internationella organisationer och de länder de arbetade med handlade det, som paret Höjers erfarenheter indikerar, om en okomplicerad överföring. Det handlade inte heller
enbart om att experter försökte överföra ny teknologi för utrotning av specifika
smittor utan att ta hänsyn till lokala förhållanden. Diskursen kring eliminering
av specifika sjukdomar var mycket inflytelserik, och påverkade även paret Höjer. Den var dock knappast allenarådande.
Höjers kom åtminstone att betrakta sig själva som ytterst ödmjuka inför
andra kulturer. I en intervju på 80-årsdagen konstaterade Signe Höjer att biståndsarbetet i u-länderna alltför ofta kommit att styras av västerländska värderingar. Detta fel, menade hon, hade även gjorts av Sida i början. Hon själv och
Axel hade emellertid varit bättre rustade att arbeta bland människor på deras
egna villkor, utan att ”pracka på dem värderingar utifrån” eller ”trampa på deras
kultur.” Hon härledde denna ödmjukhet tillbaka till deras erfarenheter i Hagalund flera decennier tidigare.186 Redan 1955 varnade hon för försök att plantera
in västerländska idéer till andra länder ”without due regard to the local climate,
which influences conditions of habitation, customary clothes, the housewives’
tools, religion and, especially, family life and the status of women”. Hjälparbeta183
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re måste vara lyhörda och psykologiskt insiktsfulla, menade hon, och det särskilt eftersom invånarna i de forna kolonierna länge utsatts för rasdiskriminering och ekonomisk exploatering och därför ofta hade en fientlig attityd till vita
människor.187 Och redan strax efter hemkomsten från Trivandrum, i ett högtidstal på FN-dagen 1954, konstaterade Axel Höjer att den som går ut i internationellt hjälparbete ”måste vara beredd att hjälpa till självhjälp under avstående
från all självhävdelse. Det passar enligt min mening inte längre att gå ut i detta
arbete för att göra proselyter, varken för en viss religion eller en viss livsform,
som t. ex. the American way of life, som nu predikas för förvånade och förargade indier av en hord av lärda professorer och naiva collegeungdomar.”188
Hur denna självupplevda ödmjukhet framstod för andra är förstås en annan
sak. I den artikel där Axel slog ett slag för det osjälviska hjälparbetet berättade
han också utförligt och uppskattande om det norska biståndsprojekt som dragits igång i Travancore i början av 1950-talet. Norska sakkunniga, berättade
han, byggde en båtmotorfabrik och en fabrik för tillverkning av ”svenska” rör
för sanering och avlopp, och lärde indierna att bygga båtar för djuphavsfiske,
fabricera is och ordna bättre transporter. Dessutom hörde en ”mönsteranläggning för öppen hälso- och sjukvård” till projektet.189
Exemplet visar tydligt att han gjorde stor skillnad mellan överföring av expertkunskap och överföring av värderingar. Den goda expertisen förutsattes, till
skillnad från exempelvis religionen, vara värderingsfri. Så länge experterna inte
drevs av själviska motiv, tycks alltså Axel Höjer närmast ha förutsatt att de på
ett neutralt och oproblematiskt sätt kunde föra över sin sakkunskap till den
fattiga delen av världen.
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S. Höjer, ”Women in the Underdeveloped Countries”, SAHA, 2b vol. 8
Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 14.
189 Ibid., s. 14.
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3:4
Ett land av guld och kakao

Axel Höjers tredje och sista uppdrag för WHO gick till Ghana i Västafrika.
Enligt memoarerna valde han mellan detta och ännu en professur i social och
preventiv medicin i norra Indien, denna gång på ett ”reaktionärt kollegium” i
Lucknow.1 Uppdraget i Ghana, som ligger i fokus för detta kapitel, såg dock ut
att kunna bli en större och ny slags utmaning. Axel Höjer fick här åter tillfälle
att försöka genomdriva hälsovårdsreformer på ett övergripande samhälleligt
plan, och det i en på alla sätt ny nationell kontext: Ghana hade alldeles nyligen,
som det första koloniserade landet söder om Sahara, utropats som självständigt.
Som Axel Höjer uttryckte det i sina memoarer: ”Hela Afrika var i rörelse. Rörliga folkhav har liksom världshaven utövat en särskild lockelse som medium för
min egen verksamhetslusta.”2 Signe Höjer ägnade sig inte under denna tid åt så
mycket praktiskt, organisatoriskt arbete, men desto mer åt att utveckla sitt författarskap. I detta kapitel kommer jag först att sätta in Axel Höjers uppdrag i
Ghana i ett större sammanhang och betrakta det i ljuset av hans tidigare hälsovårdsreformer. Med utgångspunkt i hans och Signe Höjers texter från tiden
kommer jag därefter att undersöka vilka konsekvenser deras vistelse i Ghana
fick för deras syn på Afrika.

Bistånd på regeringsnivå
WHO gav i slutet av 1950-talet fortfarande assistans åt enskilda utbildningsinstitutioner, men det hade vid denna tid blivit allt vanligare att länder bad om
hjälp med mer övergripande problem.3 Detta gällde inte enbart utbildningsområdet. Organisationen såg nu som en av sina viktigaste rådgivande funktioner
att hjälpa regeringar att förbättra sina hälso- och sjukvårdssystem, på nationell
och lokal nivå. Även om nästan alla länder hade någon slags hälsovårdsadministration fanns väldiga variationer i hur denna var utformad, vilka maktbefo1

Höjer, En läkares väg, s. 228; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 694.
Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 694.
3 The First Ten Years of the WHO, s. 334, 378. Denna tendens fanns redan uttalad i Proposed Programme and Budget Estimates for the Financial Year 1 January – 31 December 1952, s. 64.
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genheter den hade, vilken kompetens som fanns hos ledande administratörer
och hur man prioriterade bland olika slags hälso- och sjukvård. WHO var ute
efter större standardisering, med utgångspunkt i vad en expertkommitté om
Public-Health administration hade kommit fram till 1951. Expertkommittén hade
enats om a) att hälsovårdsmyndigheter och funktioner på nationell, provinsiell
och lokal nivå skulle definieras klarare, b) att hälsovårdsfunktionerna, som ofta
administrerades av andra myndigheter än hälsoministeriet, skulle bli bättre koordinerade, c) att lokala sjukhus företrädesvis skulle användas som lokala hälsocentra, och därför behövde utveckla en mer preventiv syn på sitt arbete, och d)
att en god lokal och central hälso- och sjukvård var beroende av välutbildade
och erfarna administratörer och auxiliary health workers. Den närmast världsvida
bristen på sådan teknisk personal måste åtgärdas genom noggrann planering
och uppföljning, skrev kommittén, som också underströk vikten av att den
lokala befolkningen engagerades i hälsovårdsarbetet. De basala uppgifterna för
lokala hälsovårdsmyndigheter bedömdes vara befolkningsstatistik, sanitet, kontroll av smittsamma sjukdomar, bostadshygien, mödra- och barnhälsovård samt
hälsovårdsundervisning.4
Ett av de länder som begärde hjälp med utvecklingen av sitt hälso- och sjukvårdssystem var västafrikanska Ghana. Brittiska Västafrika hade varit ett lugnt
hörn av imperiet och betraktats som något av ett mönster för andra kolonier.
Här fanns få vita nybyggare, vilket minskade rasmotsättningarna och lämnade
större utrymme åt de inhemska eliterna än i södra och östra Afrika. Detta utrymme bidrog till att det var i denna del av kontinenten som panafrikanismen
och de nationalistiska frihetsrörelserna först växte sig starka. I dåvarande Guldkusten hade den USA-utbildade, panafrikanskt orienterade nationalisten Kwame Nkrumah i slutet av 1940-talet bildat ett nytt parti, CPP (Convention People’s Party). Hjälpt av bojkotter, generalstrejker och andra massaktioner hade
Nkrumah förhandlat sig fram till begränsat självstyre 1951. De brittiska makthavarna var ganska tillfreds med att lämna över den politiska makten så länge
de kunde behålla sina ekonomiska intressen i Guldkusten, som var en betydande exportör av kakao. Den 6 mars 1957 kunde Ghana, som den första före
detta kolonin söder om Sahara, utropa sig som självständigt.5 Premiärminister
Nkrumah uttryckte hopp om en snabb utveckling mot välfärd och materiellt
välstånd. Som nödvändiga medel på vägen mot dessa mål såg han framför sig
en snabb industrialisering enligt västerländskt mönster och en uppgradering av
hälso- och sjukvården.6

4

The First Ten Years of the WHO, s. 334–335.
Basil Davidson, Afrika i det tjugonde seklet (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2001), särskilt s.
137–144; John D. Hargreaves, Decolonization in Africa (New York: Longman, 1996), s. 121–131.
6 S. Kojo Addae, History of Western Medicine in Ghana 1880–1960 (Edinburgh & Cambridge &
Durham: Durham Academic Press, 1997), s. 75; David Birmingham, Kwame Nkrumah (London:
Cardinal, 1990), s. 64; jfr Axel Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, SAHA, 4b
vol 4, s. 4.
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Tidigare hälsovårdsreformer
Den västerländska hälso- och sjukvården i Ghana hade i slutet av 1950-talet en
knappt 80-årig historia. Under de första decennierna var systemet ganska rudimentärt och nästan helt inriktat på europeiska tjänstemän. Från 1910-talet och
framåt hade det börjat öppnas upp också för vanliga afrikaner, vilkas inställning
till västerländsk vård också började bli mer positiv (vilket dock inte innebar att
de slutade använda sig av traditionella terapiformer).7 Samtidigt gjorde ökande
rasism det allt svårare för afrikaner att göra karriär som läkare eller hälsovårdsadministratörer. Afrikanska läkare särbehandlades, liksom de kvinnliga läkare
som anställdes så småningom.8
Under 1920-talet formulerades mer ambitiösa hälsovårdsstrategier. Folkets
hälsa började betraktas som ett villkor för ekonomisk tillväxt och därmed som
ett ansvar för myndigheterna. Det byggdes ett antal sjukhus och satsades pengar
på vattensystem, stadsplanering och hälsoinspektioner.9 Statliga infant welfare
cntres startades i flera städer.10 Social välfärd sågs också som ett medel att hålla
ordning i framväxande urbana centra.11
1930- och 40-talens hälsovårdspolicies påverkades av 30-talets ekonomiska
depression, försämrade tjänstevillkor för kolonialläkare, samt andra världskriget.
Alla dessa faktorer tömde landet på medicinsk personal. De blottlade också
systemets bräcklighet, de otillräckliga resurserna och oförmågan att tillmötesgå
de växande skarorna av patienter.12 Den dåvarande guvernören, Alan Burns,
avskaffade de segregerade sjukhusen och lanserade ett omfattande program för
byggande av nya sjukhus. I opposition till guvernörens starka fokus på kurativ
och specialiserad vård stod medicinalchefen Balfour Kirk, som nästan uteslutande ville satsa på preventiv vård. 1943 lade han fram ett programförslag för
rural hälsovård, som gick ut på att ett nätverk av hälsocentraler skulle byggas i
mindre samhällen. Året efter pensionerades Kirk i förtid och mot sin vilja av
guvernör Burns.13
Beslut på högre nivå ledde i slutänden till stöd åt både sjukhusbyggen och
satsningar på rural hälsovård. Men resursbristen, som britterna sedan lämnade
7

Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 44–60; K. David Patterson, Health in Colonial
Ghana: Disease, Medicine, and Socio-Economic Change, 1900–1955 (Waltham: Crossroads Press, 1981),
s. 11–12, 28. Om folkligt motstånd mot introduktionen av västerländsk medicin i Guldkusten, se
även P. A. Twumasi, Medical Systems in Ghana: A Study in Medical Sociology (Tema: Ghana Publishing
Corporation, 1975), s. 63–64.
8 Patterson, Health in Colonial Ghana, s. 13–16.
9 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 55–60; T. O. Fadayomi, ”The History of Social
Development in Gambia, Ghana, Nigeria”, i Social Development in Africa: Strategies, Policies, and
Programmes after the Lagos Plan, red. Duri Mohammed (London & New York: H. Zell, 1991), s. 116;
Twumasi, Medical Systems in Ghana, s. 45, 64; Patterson, Health in Colonial Ghana, s. 11–12, 16, 21–
23.
10 Patterson, Health in Colonial Ghana, s. 23–24.
11 T. O. Fadayomi, ”Social Development Strategies in Gambia, Ghana, Nigeria”, i Social Development in Africa, s. 137–38.
12 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 60–62.
13 Ibid., s. 63–65.
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över till den nya afrikanska regeringen 1951, gjorde att båda programmen lades
mer eller mindre i malpåse under flera år. Två koloniala utredningsrapporter
från tidigt 1950-tal noterade att hälso- och sjukvården i Guldkusten hade halkat
efter den allmänna utvecklingen, att kurativ sjukvård hade överprioriterats samtidigt som mycket litet gjorts för landsbygdsbefolkningen, att de södra, kustnära
delarna av landet hade prioriterats på bekostnad av de nordliga, samt att organisationen var urmodig och personalbristen alarmerande. Båda rapporterna rekommenderade en medveten kursändring, med tydlig prioritering av preventiv
medicin. Den så kallade Maude-kommissionens rapport från 1952 rekommenderade uppbyggnaden av ett 40-tal basala hälsocentraler, i linje med Balfour
Kirks rekommendationer från 1943, kompletterade med än mer basala förbandsstationer samt så kallade medicinska fältenheter, inriktade på att bekämpa
endemiska smittor.14 Maude-rapporten kom att vägleda den afrikanska regeringens hälsovårdspolitik under de första åren och in i självständigheten.15

Ett fyrfaldigt projekt
Vid självständigheten bad Ghanas regering om ett antal WHO-experter för
olika projekt och det var här Axel Höjer kom in i bilden. Han utsågs först till
Senior Adviser in Public Health åt hälsoministeriet och ledare för WHOprojektet Ghana 13. Efter förhandlingar mellan WHO och Ghanas regering
blev han även utsedd till rådgivare i frågan om en framtida medicinsk högskola i
Accra och utbildning av olika kategorier av medicinsk hjälppersonal. Axel Höjer
tilldelades tills vidare även det formella ansvaret för den tredje planerade tjänsten i projektet Ghana 13, som statistiker. Slutligen utsågs han också till personlig hälsovårdsrådgivare åt premiärminister Kwame Nkrumah. Enligt Axel Höjer
var Nkrumahs motiv till det senare att han behövde en radikal administratör
som kunde hjälpa honom att ta strid för folkets intressen, mot de gamla kolonialtjänstemän som ännu dominerade hälsoministeriet.16 Hälsovårdens utveckling
var ett av de områden som skulle med i Ghanas andra femårsplan, som 1958

14 Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold Coast (Accra: Government
Printing Department, 1952); jfr Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 64–71.
15 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s.70–72. Nationalistregeringen introducerade en
första femårsplan 1951–56 och en konsolideringsplan 1956–58. Den andra femårsplanen introducerades 1959, men lades ner ett år senare efter skarp kritik. Alla planer 1951–63 var partiella,
och främst tänkta för att expandera Ghanas infrastruktur. T. O. Fadayomi liknar dem vid kataloger över isolerade allmänna projekt. Se Fadayomi, ”The History of Social Development in Gambia, Ghana, Nigeria”, s 126.
16 A. A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, SAHA, 4b vol 4, s. 1, 9; Höjer,
”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 707; Höjer, En läkares väg, s. 232; jfr The Work of WHO 1958:
Annual report of the Director-General to the World Health Assembly and to the United Nations (Geneva:
World Health Organisation, 1959), s. 95; The Work of WHO 1959: Annual report of the DirectorGeneral to the World Health Assembly and to the United Nations (Geneva: World Health Organization,
1960), s. 118; The Work of WHO 1960: Annual report of the Director-General to the World Health Assembly and to the United Nations (Geneva: World Health Organization, 1961), s. 55.
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fortfarande var under utformning.17 I regeringsdokument från tiden omnämndes Höjer som Principal Public Health Adviser.18
Vad gjorde då Axel Höjer på plats i Ghana? I april 1958 anlände han och
Signe till Ghanas huvudstad Accra. De hade rest via dåvarande Franska Ekvatorialafrika, där de besökt WHO:s regionalkontor i Brazzaville och Albert
Schweitzers sjukhus i Lambarene, och Lagos i det snart självständiga Nigeria. I
Accra installerades de i en modern trerumslägenhet med en tjänare och tilldelades också en bil med chaufför.19 Sedan Axel Höjer bekantat sig med personalen
på hälsoministeriet, som han bedömde som ganska vanskött, och sökt upp
Nkrumah, gav sig han och Signe ut på en flera månader lång rundresa för att
undersöka förhållandena i landet. Båda gjorde efterforskningar på var sitt håll.
Signe Höjers kompetens som sjuksköterska och socialarbetare gav, med Axel
Höjers ord, större bredd åt de lokala undersökningarna av hur hälsovården
sköttes. De reste med chauffören och hembiträdet och övernattade i regeringens speciella gästhus. Paret besökte stora och små sjukhus, missionsstationer
och förbandsstationer, och fann att förutsättningarna för en fungerande hälsovård varierade kraftigt. De tyckte sig se att Mauderapporten, som Axel beskrev i
uppskattande ordalag, hade lett till en hel del förbättringar. Men vägen till ett
acceptabelt tillstånd var ännu mycket lång. Den stora läkarbristen på sjukhusen
och det fåtal hälsocentraler som hunnit byggas gjorde att det mesta av arbetet
utfördes av sjuksköterskor och barnmorskor, och knappt någon tid fanns över
till annat än akut kurativ sjukvård. På lokal nivå utfördes nästan all hälso- och
sjukvård av otillräckligt utbildade sjukvårdare, så kallade ”dressers”. Detta system hade enligt Axel Höjer ”utvecklat sig till rent kvacksalveri”. Som allra mest
alarmerande bedömde Axel och Signe Höjer läget i de norra delarna av landet.20
Vid återkomsten till Accra lade Axel Höjer fram en rad förslag. Några av
dem gällde sjukvården. Höjer föreslog att fem nya distriktssjukhus skulle byggas, och att en sjukhusarkitekt skulle anställas för planering av dessa och andra
byggnader. Alla sjukhus skulle dessutom förses med minst två läkare, myggsäkras och inhängnas. Särskilda salar skulle inrättas för män, kvinnor och barn, vid
sidan av en isoleringsavdelning, en röntgenavdelning och en köksavdelning.21

17 Fadayomi, ”The History of Social Development in Gambia, Ghana, Nigeria”, s. 126,
Fadayomi, ”Social Development Strategies in Gambia, Ghana, Nigeria”, s. 142.
18 ”Development Commission, Special Medical Committee”, hemligstämplad kallelse 16 juni
1959; ”Note on a Meeting of the Special Medical Committee held on 24th June, 1959 in the Office of the Minister for Economic Affairs”, båda i SAHA, 4b vol. 4.
19 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 708; Höjer, En läkares väg, s. 234; A. Höjer, ”Report on
Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 1. De besökte Albert Schweitzer dels för att studera hans
särskilda behandlingsmetoder mot lepra, dels för att IKFF ville få Schweitzer att skriva under ett
upprop mot atomvapen. Höjer, Mitt i livet, s. 211–213.
20 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 1–2; Axel Höjer, ”Det tysta ropet
från urskogen”, Sociala meddelanden (1958), cit. s. 740; Höjer, Levande begraven, s. 197–209; Höjer,
”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 709, 711–712.
21 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 2–3; jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 710, 712.
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På hälsovårdsområdet föreslog han en ännu längre rad åtgärder: ett program
för mödra- och barnavård; utvidgade och nya skolor för barnmorskor, utvidgade skolor för sjuksköterskor och särskilda nya skolor för kommunhälsosköterskor; ett nätverk av totalt 270 hälsocentraler på olika nivåer: regioncentraler,
distriktscentraler och lokala hälsocentraler; på sikt en utfasning av de gamla
förbandsstationerna, som skulle ersättas av lokala hälsocentraler; nödvändiga
transportmedel till hälsocentralerna; anmälan av födelser och dödsfall; obligatoriska röntgenundersökningar av bland annat gruvarbetare, samt rationalisering
av distributionen av läkemedel och annan medicinsk materiel.22 Huvuddelen av
förslagen kring hälsovården inarbetades också i projektplanen för
WHO/UNICEF:s projekt Ghana 3, ett tioårigt projekt som efter omarbetningen utvidgade sitt fokus från mödra- och barnavård till rural hälsovård i allmänhet, om än med särskild vikt på mödrar och barns hälsa.23
Efter arbetet med hälso- och sjukvårdsplanen arbetade Axel Höjer med de
uppgifter som pålagts honom av medicinalchefen, dr Akwei, nämligen omarbetning av landets allmänna hälsovårdslag och, i samarbete med en kommitté
av farmaceutiska experter, en ny lag om apotek, läkemedel och gifter. Lagförslagen gick i tryck våren 1960.24
I enlighet med sin tjänstebeskrivning engagerades han också i planeringen av
en medicinsk högskola nära Accra. Planer på en sådan högskola hade skjutits på
framtiden flera gånger, från slutet av 1920-talet och framåt. Till exempel hade
Maudekommissionen avrådit det dåvarande självstyret att bygga en medicinsk
högskola med motiveringen att den dels skulle bli för dyr, dels producera ett
överskott av läkare som kanske inte heller skulle kunna få arbete utanför Guldkusten.25 När Axel Höjer kom in i bilden låg man ändå ganska långt fram i planeringen, men finansieringsfrågan var ännu olöst.26 Höjer var positiv till projektet och sa sig särskilt ha deltagit i diskussioner kring socialmedicinens plats i
undervisningen. På grundval av en studieresa till Ibadan i Nigeria och sina egna
erfarenheter från Indien föreslog Höjer – åtminstone enligt memoarerna – att
högskolan skulle inrätta en särskild professur i social och preventiv medicin,

22 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 712–714; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”,
SAHA, 4b vol 4, s. 3. Jfr Addae, History of Western Medicine in Ghana, som utan att nämna namn
skriver att en kommitté inom hälsovårdsministeriet 1958 drog upp planer för byggandet av 63
hälsocentraler spridda över landet. 1960 var 23 hälsocentraler igång (jämfört med 3 i början av
1950-talet) och ytterligare 23 i byggnadsfasen. Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 71.
23 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 712–714; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”,
SAHA, 4b vol 4, s. 3. Höjers inblandning i detta projekt framgår också av korrespondens och
programutkast i WHO, Ghana 3.
24 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 710–11, 715, 717; A. Höjer, ”Report on Ghana 13:
Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 4–6. Se även The Work of WHO 1959, s. 118.
25 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s, 78; Report of the Commission of Enquiry into the Health
Needs of the Gold Coast, s. 32.
26 ”Note on a meeting of the Special Medical Committee held on 24th June, 1959 in the office of
the minister for economic affairs”, båda i SAHA, 4b vol. 4.
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samt att ett praktikdistrikt skulle anslutas till högskolan.27 Till WHO rapporterade han att han också fört fram egna idéer om att den medicinska högskolan
skulle dubbla sin planerade kapacitet och göras till en internationell högskola
för ”Tropical Public Health and Diseases”, med hjälp från internationella organisationer och eventuellt även från amerikanska stiftelser. Tanken var att hälften av studenterna skulle hämtas från Ghana. Resten skulle hämtas från andra
västafrikanska länder och bidra till finansieringen. WHO kunde med fördel
bidra med koordinering av projektet.28 Tre år efter Axels närvaro avslog Nkrumah då långt framskridna planer på amerikansk finansiering och skötsel av
högskolan utanför Accra, med motivet att den borde drivas av afrikaner. I mitten av 1960-talet drogs verksamheten slutligen igång.29
Höjer blev också ordförande för ett nyinrättat nationellt näringsråd, som fick
ansvar för frågor om undernäring, jordbruk och uppfostran.30

En vidgning av hälsocentralsbegreppet
Hur nyskapande var egentligen Axel Höjers förslag om hälso- och sjukvårdsreformer i Ghana? Själv hävdade han – när han rapporterade till WHO – att han i
allt väsentligt hållit sig till organisationens program och riktlinjer, att han inte
egentligen tagit några nya initiativ utan sökt tillämpa de idéer som godkänts och
standardiserats av organisationen.31 Men, som jag redan visat, WHO:s program
var redan vid denna tid så vidsträckt att varje expert bara kunde tillämpa valda
delar av det. Vilka delar av programmet olika experter valde att applicera i sin
egen verksamhet var knappast självklart, och särskilt inte på ett så vidsträckt
ansvarsområde som public health. Utanför WHO-kretsar konstaterade Axel Höjer dessutom att det ofta var nödvändigt att göra saker utan att be organisationen om lov. Att inte fråga i onödan gav snabbare resultat.32
WHO:s regionkontor i Afrika lade vid denna tid huvuddelen av sina resurser
på assistans i bekämpningen av smittsamma sjukdomar, även om man också
börjat satsa på mödra- och barnhälsovård, hälsoupplysning och andra ”basic
public health services”. Större frågor om kolonialism och fattigdom berördes
27 I memoarerna drog sig han också till minnes att han föreslagit bygget av en andra medicinsk
högskola vid universitetet i Kumasi. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 722.
28 Axel Höjer elaborerade här bland annat utifrån en utredning, gjord av B. G. Maegraith, Dean
vid Liverpool School of Tropical Medicine på uppdrag av Nkrumah och, enligt Höjer, på Höjers
initiativ, kring möjligheter att starta ett forskningscenter i tropikmedicin i Ghana, och utifrån
andra planer på forskning om undernäring. A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b
vol 4, s. 10; ”Proposal for sheme of teaching and research in tropical medicine and endemic
diseases in Ghana”, daterat 16 maj 1960 och vidarebefordrat till Höjer från Ghanas National
Research Council. SAHA, 4b vol. 4.
29 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s, 186–189.
30 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 10; Arndt Johansson, ”Sjudande
aktivitet i det nya Ghana: Axel Höjer bygger upp hälsovården”, Dalademokraten, 19 apr 1960.
31 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 14, jfr Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 725.
32 A. Höjer, ”Som hälsoexpert i främmande miljöer”, SAHA, 4b vol. 5.
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knappast.33 Höjer stödde sjukdomsbekämpningen, och imponerades av de löpandebandsmetoder som tillämpades av de rörliga medicinska enheterna i deras
storskaliga vaccineringskampanjer.34 I rapporten till WHO underströk han dock
att förbättringar i miljöhygien, vattenhygien och personlig hygien var grundläggande åtgärder om man ville förebygga många av de smittsamma sjukdomar
som plågade landets befolkning. I slutrapporten räknade han också in felnäring
bland de endemiska sjukdomar som nu höll på att bekämpas. Däremot talade
han i detta sammanhang lika lite som WHO:s afrikakontor om undernäring eller
fattigdom, kanske för att ekonomiska reformer låg utanför WHO:s ansvarsområde. 35
Axel Höjers idéer om medicinutbildningen i Ghana innebar ett distinkt brott
mot Maudekommissionen, som inte velat ha någon medicinhögskola i Ghana
på kortare sikt, och de var även mer ambitiösa än de planer på en nationell
högskola som börjat utformas i landet mot slutet av 1950-talet. Hans planer för
utbyggnad av den allmänna hälso- och sjukvården innebar också en avsevärd
höjning av ambitionsnivån – både preventivt och kurativt – i jämförelse med
den tidigare Mauderapporten.36 De hade många paralleller i de reformförslag
Höjer själv lagt fram genom åren, från barnavårdsförslagen i början av 1920talet, fram till utredningen om den öppna läkarvården i slutet av 1940-talet, med
vissa justeringar för det annorlunda utgångsläge som rådde i Ghana. Till exempel verkar inte Höjer ha betraktat det slags system med allmänna, periodiska
hälsokontroller, som han varit så angelägen om att införa i Sverige, som realistiskt i den ghananska kontexten.
1940-talets medicinalchef Balfour Kirk hade ansett att de rurala hälsocentralerna skulle behandla lindrigare åkommor, arbeta med sanitetsfrågor och utbilda
lokalbefolkningen i sjukdomsprevention, samt skicka mer komplexa fall till
närmaste distriktssjukhus. Detta var också Maudekommissionens ståndpunkt,
och de hälsocentraler som byggdes efter Mauderapporten följde i stort Kirks
modell. Vardagsarbetet på detta slags hälsocentraler leddes av en klinisk superintendent.37 Maudekommissionen hade fastslagit att superintendenten skulle
vara en specialutbildad, manlig sjuksköterska över 30 år. En läkare skulle besöka centralen varje vecka.38 Resten av personalen utgjordes vanligtvis av en hälsovårdsinspektör, en sjuksköterska och en barnmorska. Barnmorskorna ersattes
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Se ex. The Work of WHO 1958, s. 45–46.
Höjer, ”Det tysta ropet från urskogen”, s. 735–737; jfr Addae, History of Western Medicine in
Ghana, s. 65, 70–71. Enligt memoarerna föreslog Höjer dock att de rörliga medicinska enheterna
skulle fortsätta sin verksamhet medan den allmänna hälsovården byggdes ut, men att de därefter
borde integreras i denna och bara rycka ut vid nya epidemier. Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”,
s. 714;
35 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 3–4, jfr The Work of WHO 1958, s.
46–47; The First Ten Years of the WHO, s. 158.
36 Jfr Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold Coast.
37 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 72–73.
38 Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold Coast, s. 22, 41–42.
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gradvis av health visitors av brittisk modell, vilka också höll i mödra- och barnavårdsmottagningar.
Men, skriver historikern och fysiologen S. Kojo Addae, i det sena 1950-talets
Ghana vidgades begreppet hälsocentral, och därmed centralernas funktion,
organisation och verksamhet, väsentligt. Kring 1960 hade hälsocentralerna börjat ses som ett led i arbetet att förbättra landsbygdsbefolkningens sociala standard såväl som dess hälsa. Detta arbete, ansåg man nu, kunde inte utföras av
enbart hälsovårdspersonal, utan krävde samarbete mellan olika sektorer, som
jordbruk, utbildning, hälsovård och community development. Som länkar mellan
hälsovården och resten av samhället krävdes nya yrkeskategorier, som exempelvis community health nurses. För att hälsocentralernas arbete skulle bli effektivt
underströks nu också tydligare att de måste ledas av läkare, med vitt famnande
ansvarsområden.39
Addae nämner inte Axel Höjer, men sannolikt spelade han en betydande roll
i denna process. Bristen på tillgängligt källmaterial gör den något svårbedömd,
men det utkast till slutrapport som finns bevarat i makarna Höjers arkiv visar
till exempel att begreppet community health nurses användes redan av Axel
Höjer.40 Ordvalet pekar på att Höjers förslag utgjorde en del av den mer integrerande modell för samhällsutveckling som etablerades vid denna tid, vilket låg i
linje med hans syn på villkoren för utveckling i Indien. Av slutrapporten och
memoarerna framgår vidare att Axel Höjer föreställde sig de lokala hälsocentralerna som organiserade ungefär enligt Kirks och Maudekommissionens mönster. Distriktscentralerna skulle dock erbjuda fler och mer specialiserade personalkategorier och ha läkare på plats. Regioncentralerna skulle vara ännu större
och mer komplexa. Den nivåindelade modellen, med nära samordning av kurativ sjukvård och förebyggande hälsovård, känns igen från hans tidigare förslag,
även om dimensionerna på varje nivå var avsevärt nedskalade såväl i jämförelse
med Axel Höjers svenska öppenvårdsförslag som med den indiska Bhorerapporten. Höjers förslag om sjukhusutbyggnad stred också mot Kirks och Mauderapportens mer entydigt preventiva fokus. Samtidigt riktades Höjers skarpaste kritik mot befintliga sjukhus just mot deras oförmåga att i praktiken hinna
med några som helst preventiva åtgärder.41 Av ett föredragsmanus framgår
också att Axel Höjer vände sig mot den sneda könsfördelning som rådde inom
hälsovårdande yrken i Ghana liksom i andra länder, och det slags diskriminering
av kvinnor som direkt uppmuntrats i Mauderapporten. Att all könsdiskrimine-
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Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 72–73.
A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 3. Maudekommissionen talade inte
om community health nurses, jfr Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold
Coast.
41 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 2–3, 14; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 713; jfr Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 63–71, 73; Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold Coast, s. 17–19, 21–22.
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ring måste bort inom utbildningen och alla måste yrken öppnas för båda könen,
med samma lön, var, menade han nu, en förutsättning för fortsatt utveckling.42
Maudekommissionen hade framhållit kvinnodominansen i sjuksköterskekåren som ett problem. Kommissionen menade att kvinnor var sämre på att fullfölja studierna och, om de blev klara, ofta var frånvarande från arbetet, vilket
kommissionen kopplade ihop med de ovanligt generösa förmånerna vid barnafödande – mellan fem och sju månaders fullt betald ledighet. För att hindra
avhopp föreslog kommissionen att nya, väl övervakade studenthem för kvinnliga sköterskeelever skulle byggas. Men man förespråkade även inkvotering av
män på sköterskeutbildningarna, bland annat för att underlätta rekryteringen av
superintendenter. Att superintendenterna skulle vara män togs för självklart.
Anställning av kvinnliga superintendenter togs inte ens upp till diskussion.43

Förslag med förhinder
Nkrumah, som påpassligt skickat iväg Ghanas medicinalchef dr Akwei på en
åttamånaders studieresa till WHO, USA och Skandinavien, mötte enligt Axel
Höjer den nya planen med stor entusiasm. Premiärministern hade gärna sett att
planen genomfördes omgående, men Höjer bedömde att det skulle ta kring tio
år att slutgiltigt implementera alla förslag inom den anslagna budgeten. Också
den mer försiktige Akwei accepterade vid hemkomsten, efter lång tvekan, Axel
Höjers plan.44
De generösa anslag som var vikta åt hälsovården i utkasten till Ghanas andra
femårsplan skars emellertid ned till hälften i den slutgiltiga budgeten, vilket
förstås inverkade på möjligheterna att faktiskt genomföra hälso- och sjukvårdsplanen. Höjer bedömde att nedskärningarna hade att göra med de fallande kakaopriserna samt med att finansdepartementet valt eller beordrats att prioritera
ned hälsovården, för att i stället gynna militären och Nkrumahs hjärtebarn, det
enorma dammbygget i Voltafloden, som var tänkt att finansiera den snabba
industrialisering av Ghana som Nkrumah såg framför sig.45
Under det första av de tvåmånaders Sverigeuppehåll som låg inplanerade i
Axel Höjers uppdrag ledde en intern konflikt till att Nkrumah avsatte Akwei
som medicinalchef. Nkrumah vägrade sedan att befordra vare sig Akweis ställ42

Axel Höjer, ”Experience of Health Service Planning [Agenda Item F.1.2. till United nations
Conference on the Application of Science and Technology for the Benefit of the Less Developed
Areas, märkt E/CONF.39/F/52, 10 Oct 1962]”, SAHA, 2a vol. 4, 4b vol. 5, s. 6.
43 Report of the Commission of Enquiry into the Health Needs of the Gold Coast, s. 33–37.
44 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 710, 712, 715; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”,
SAHA, 4b vol 4, s. 2–4.
45 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 5–6; Höjer, ”Ur J. Axel Höjers
minnen”, s. 715, 717. Dammprojektet kom, med David Birminghams ord, att bli Nkrumahs
minnesmonument, men också hans Waterloo. Birmingham, Kwame Nkrumah, s. 64. Den andra
femårsplanen introducerades 1959, men fick omarbetas ett år senare efter skarp kritik. Fadayomi,
”The History of Social Development in Gambia, Ghana, Nigeria”, s. 126; Fadayomi, ”Social
Development Strategies in Gambia, Ghana, Nigeria”, s. 142.
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företrädare E. W. O. Bannerman eller någon annan av de ghananer som tjänstgjort under kolonialtiden till ordinarie medicinalchef. I stället gick förfrågan till
Axel Höjer. Höjer tackade nej, men gick till slut med på att försöka hitta en
ersättare under nästa Sverigevistelse. Ingen av de svenska provinsialläkare Axel
Höjer försökte rekrytera var dock villig att ens reflektera över erbjudandet.46
Våren 1960 anlände slutligen en ny Chief Medical Executive till Ghana. Daniel
Brachott, som han hette, var en före detta militärläkare vars senaste uppdrag
hade varit som vice hälsovårdsdirektör i Israel.47 Axel Höjer sa sig ha använt
sina sista månader i Ghana åt att skriva ett antal promemorior över delar av
hälso- och sjukvården som borde stå i tur för åtgärder, samt åt att sätta in Brachott i landets tillstånd och sina egna utvecklingsplaner. Promemoriorna lämnades över till hälsoministeriet, Brachott och WHO.48 Höjers uppdrag avslutades
den 23 juli 1960, drygt tre veckor efter det att Ghana konstituerats som republik
med Nkrumah som president.49
Trots att hälsovården inte fick så mycket pengar som Höjer önskat hade saker hänt under hans tid i Ghana. Såväl antalet läkare som antalet sjukhusbäddar
hade ökat kraftigt sedan självständigheten, liksom den andel av befolkningen
som fick medicinsk behandling. Mödra- och barnavården hade förstärkts, liksom insatserna mot tuberkulos och lepra. Afrikaniseringspolicyn hade lett till att
stora delar av den europeiska sjukvårdspersonalen ersatts av afrikaner. Men den
största förändringen var förmodligen den snabba spridningen av hälsocentraler
på landsbygden.50
Strax före Höjers avfärd ökades också budgeten för utbyggnad av hälsovården avsevärt, och Axel Höjer lämnade Ghana med gott hopp om framtiden.51
När han och Signe återvände till Ghana ett par år senare var vissa av reformerna på väg att genomföras, medan andra dragit ut på tiden. Axel upptäckte också
”till sin glädje” att Brachott tagit åt sig äran för de reformer han själv planerat,
vilket kan förklara varför Höjer roll inte uppmärksammats i senare historieskrivning.52 S. Kojo Addae delar, i sin omfattande översikt över den västerländska hälso- och sjukvårdens utveckling i Ghana, in hälsovårdspolitiken under Nkrumahs tid vid makten i två distinkta perioder. Den första perioden,
46 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 716; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b
vol 4, s. 5.
47 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 718; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b
vol 4, s. 7–8; jfr Addae, som inte beskriver Brachott som medicinalchef utan som en expert med
specialuppdrag att dra upp en tioårsplan för hälsovårdens utveckling och hjälpa till att omorganisera hälsovårdsministeriet. Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 75–76,
48 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 718–19.
49 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 1, 6.
50 Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 76–78.
51 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 15. Jfr Addae som skriver att
hälsovårdsministeriet fick markant ökad budget från 1960. Under budgetåren 1960–61 och 1961–
62 spenderades två respektive tre gånger så mycket pengar som årligen 1957–1960. Se Addae,
History of Western Medicine in Ghana, s. 78.
52 Anna Lenah Elgström, ”Afrikas behov av hjälp”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 5 jan 1963; se
även Signe Höjer, Afrika i våra hjärtan (Stockholm Tiden, 1962), s. 59–60.
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under de första åren av partiellt och fullständigt självstyre, präglades av Maudekommissionens rekommendationer. Den andra perioden, från början av 1960talet fram till Nkrumahs fall 1966, präglades enligt Addae av den 10-årsplan
som Brachott ålades att lägga upp. Denna tioårsplan sysselsatte sig främst med
utveckling av rural hälsovård, utbyggnad av sjukhusväsendet och utbildning av
olika kategorier av medicinsk personal. Den inriktade sig på att utveckla hälsocentraler både på landet och i större samhällen, samt knyta dessa till sjukhus
och på så sätt integrera kurativ och preventiv vård. Den lade också vikt vid
miljöhygien, barna- och mödravård, näringsfrågor, kontroll av endemiska sjukdomar och hälsovårdsupplysning. Addae nämner att liknande reformer var på
gång redan före Brachotts ankomst, som han felaktigt förlägger till mars 1961,
men inte att Brachotts plan byggde på de förslag som Axel Höjer arbetat fram
och överlämnat till Brachott.53 Att Brachott tog Höjers plan som utgångspunkt
framgår dock redan av Axel Höjers slutrapport till WHO.54 En jämförelse mellan Höjers skiss till slutrapport och olika referat av Brachottplanen pekar också
på stora likheter förslagen emellan.55 Enligt Axel Höjer själv var det som främst
skiljde Brachotts plan från hans egen att den planerade takten för reformerna
hade skruvats upp i ett orealistiskt tempo, som tilltalade den otålige Nkrumah.56
Få av förslagen realiserades heller på längre sikt. Några år efter Höjers avfärd
rapporterades om stillastående reformarbete på grund av dålig koordination och
bristande resurser.57 Den första sjuåriga utvecklingsplanen, som skulle gälla
1963–70, var socialistisk i den meningen att den offentliga sektorn tog grepp
om produktion och distribution av varor och tjänster. Men detta skedde på
bekostnad av social service och infrastruktur. De definierades som improduktiva och tärande sektorer, som under det senaste decenniet fått alltför mycket
resurser i relation till Ghanas inkomster. Också den följande militärregimen
prioriterade ekonomisk utveckling före hälsovård och annan social service.58
Demokratiska inskränkningar, internering av oliktänkande, impopulära jordbruksreformer och försök till nationalisering av gruvindustrin var några av de
faktorer som ledde till att Nkrumah under 1960-talet blev alltmer impopulär
och isolerad. 1966 avsattes han i en militär statskupp. Teorier framlades om att
CIA eller andra amerikanska krafter låg bakom avsättningen av den mycket
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Addae, History of Western Medicine in Ghana, s. 69–70, 75–76.
A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 7–8.
55 En sammanfattning av Brachotts plan gjordes även i en rapport av sjuksköterskeexperten
Louise M. Bell hösten 1960, WHO, Ghana 3. Närmre än så kan jag tyvärr inte bedöma graden av
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Trots växande västerländsk
kritik mot Kwame
Nkrumahs regim fortsatte
makarna Höjer under årens
lopp att försvara Axels
gamle uppdragsgivare.

uttalat antiimperialistiske Nkrumah.59 Axel och Signe Höjer var ivriga anhängare
av detta slags teorier. De upphörde aldrig att – om än med vissa reservationer –
försvara Nkrumah.60
Beundran för Nkrumah gjorde åtminstone Axel Höjer beredd att i någon
mån omförhandla sin syn på demokrati. Redan vintern 1959 konstaterade han
att ”inget område av primitiva stammar kan förvandlas till en modern demokratisk stat i former, som till 100 % är demokratiska. Nog behövs det lite av upplyst despotism under övergången, även om största försiktighet är av nöden.”61 I
sin slutrapport beskrev Axel Höjer Nkrumah som intelligent, charmerande,
ytterst framstegsvänlig och medveten om hälsovårdens betydelse som grund för
utvecklingen av en modern välfärdsstat, om än benägen att ibland fatta snabba
beslut på för lösa grunder. Under Nkrumahs ledning hade Ghana försatts i
snabb omvandling och landet var, menade Höjer, fullt värdigt omvärldens
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uppmärksamhet och beundran.62 Också i Signe Höjers bok Slav stig upp…, publicerad 1961, presenterades Kwame Nkrumah som en modern och progressiv
ledare, djupt engagerad i arbetet för ett nytt, fritt och annorlunda Ghana.63 Vid
det laget hade rykten om Nkrumahs tilltagande despotism börjat nå Europa.
Recensenten Carl-Johan Berg i Hufvudstadsbladet ifrågasatte Signe Höjers ovilja
att ”studera medaljens frånsida”, och undrade hur hon kunde berätta om möten
med forskaren och oppositionsledaren Danquah utan att beröra Nkrumahs
inskränkningar av dennes rörelsefrihet.64 Signes skildringar av Nkrumah i de
senare böckerna Afrika i våra hjärtan (1962) och Hemma i främmande länder (1964)
mötte än skarpare kritik och beskylldes för att vara förenklande, överslätande
och naiva.65 Men paret Höjer ryggade inte för kritiken. Signe dementerade ryktena om diktatur i Ghana som illasinnat förtal, medan Axel konstaterade att ”ett
starkt personligt ledarskap” kunde vara av värde under en kort, fixerad period.
Han hävdade att Ghana visst var en demokrati, men att de afrikanska demokratierna inte nödvändigtvis måste modelleras exakt på de västerländska.66 I sina
memoarer erkände Axel Höjer att Nkrumah hade sina fel, men konstaterade
samtidigt att han hade en lång rad lysande egenskaper som landets dåvarande
premiärminister helt saknade.67
Under 1970-talet fick Nkrumahs rykte viss återupprättelse, inte minst för att
hans varningar för nykolonialism hade visat sig kusligt framsynta.68 Nkrumah
brukar själv uppges som den som myntade termen neocolonialism.69 1961 gjordes
ett ambitiöst försök att ringa in begreppet vid the All-African People’s Conference i Kairo. Neocolonialism definierades här som: ”the survival of the colonial
system in spite of formal recognition of political independence in emerging
countries”.70 Fyra år senare skrev Nkrumah boken Neo-Colonialism: The Last Stage
of Imperialism, där han vidareutvecklade sin egen syn på problemet. Nykolonial
makt, konstaterade han här, kunde liksom den koloniala utövas militärt, men
vanligare var en maktutövning med ekonomiska och finansiella medel. Vanligt
var att den tidigare kolonialmakten var drivande, men nykolonial makt kunde
lika gärna utövas av andra rika länder, som USA i Vietnam, eller av internationella storbolag, som i fallet Kongo. Resultatet av nykolonialismen, menade
62

A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 4.
Signe Höjer, Slav stig upp... (Stockholm Tidens förlag, 1961), s. 8–9, 72–73, bildtext efter s. 80.
64 Carl-Johan Berg, ”Afrikanskt mönsterland”, Hufvudstadsbladet, 5 okt 1961.
65 Tom Selander, ”Ytligt om Afrika”, Svenska Dagbladet, 6 apr 1963; Lars Holmberg, ”Höjer till
skyarna”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 13 nov 1964; Sigrid Kahle, ”Världen som folkhem”,
Svenska Dagbladet, 19 jan 1965.
66 Signe Höjer, ”Diktatur i Ghana?” (föredragsmanus märkt Sthlms FN-förening 12/4 64),
SAHA, 2a vol. 3; A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. v, xii, cit. s. v. Se
även div. artiklar och intervjuer, ex. Meta, ”Vartannat barn dör innan det fyller tio”; Signe Höjer
och Axel Höjer, ”Den omstridde Nkrumah”, Aftonbladet 12 april 1966.
67 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 726.
68 Birmingham, Kwame Nkrumah, s. 112–114.
69 Se ex Wallerstein, Africa: The Politics of Independence and Unity, s. vii; Birmingham, Kwame
Nkrumah, s. 112.
70 Wallerstein, Africa: The Politics of Independence and Unity, s. 52.
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Nkrumah, var dock alltid att utländskt kapital användes för att exploatera fattiga
länder snarare än bidra till deras utveckling: ”Investment under neo-colonialism
increases rather than decreases the gap between the rich and the poor countries
of the world”.71 Kwame Nkrumah dog i exil 1972.

Komplicerad expertroll
I en intervju i Dalademokraten våren 1960 hävdade Axel Höjer att WHO bett
honom skapa en allmänt tillämpbar modell för afrikansk hälsovårdsorganisation
med Ghana som utgångspunkt, men att han själv vägrat. Hans motivering hade
varit att varje land hade olika förutsättningar och olika problem: dels för att det
handlade om olika folk, men också för att de hanterats på skilda sätt av de olika
kolonialmakterna.72 Däremot tog Axel Höjer i Ghana chansen att åter koncentrera sig på hälsovårdsadministration och framtidsplanering på statlig nivå. Som
jag visat pekar mycket på att han under ett par år spelade något av en nyckelroll
i den nya republiken Ghanas hälso- och sjukvårdspolitik, även om effekterna av
de initiativ han tog kom att dämpas avsevärt av den senare politiska utvecklingen.
Hur såg han då på sig själv som expert i förhållande till sina motparter i
Ghana? Hemma på besök i Sverige i början av Ghanavistelsen konstaterade han
i ett föredrag att han var ”fullkomligt fascinerad av hur flott Ghanas egna representanter förstår att lösa problemen och hur väl de samarbetar med sina experter.”73 Vid hemfärden pekade han dock ut en rad svagheter i det ghananska
styret som, menade han, hindrade fortsatt utveckling. Ett avgörande problem
var, menade han, att statsförvaltningen i praktiken utgjordes av samma personer
som byggt upp den gamla kolonialförvaltningen, och som var djupt präglade av
dess tänkesätt och invanda handlingsmönster. Byråkratin var överdriven och
invecklad, korruptionen var utbredd och tjänstemännens brittiska utbildning
var otillräcklig för att handskas med afrikanska förhållanden. Utbildning i den
koloniala maktens centrum var, menade Höjer nu, inte alltigenom positiv för
nya staters utveckling och modernisering. På flera sätt stod det fria Ghanas
fortsatta beroende av brittiska strukturer i vägen för anpassningen till en ny tid:
I have no doubt that the Colonial Administration might have been very well
suited for its purpose in old days. Its procedures are certainly many times not
good for the liberated countries. The continued dependence of the free
Ghana Government on old-fashioned British standards is sometimes unfortunate. The slow change-over to a more open mind is delaying the develop-

71 Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (London: Nelson, 1965), s. ix–x,
cit. s. x. Jfr redan Kwame Nkrumah, I Speak of Freedom: A Statement of African Ideology (London:
Heinemann, 1961), s. xii.
72 Johansson, ”Sjudande aktivitet i det nya Ghana”,
73 A. Höjer, ”En världsdel vaknar”, SAHA, 2a vol. 1, s. 3.
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ment. It might be explained by the fact, that most Ghanaians in leading positions are educated in British Colleges and Schools.74

Kolonialismen hade bevisligen djupa rötter, så djupa att den inte krävde någon
direkt närvaro av de forna kolonialherrarna. Som Axel Höjer noterade var även
de afrikanska eliterna djupt präglade av den brittiska kultur som så länge haft
makten. Inte heller Nkrumah hade kunnat undvika en sådan prägling. Premiärministern, som studerat under många år i USA och Storbritannien, såg framför
sig en industrialisering av Ghana enligt de mönster han observerat i Pennsylvania och de brittiska industridistrikten. Ghanas folk, ska han ha sagt, skulle inte
bli lyckligt förrän fabriksrök och sot gjorde det omöjligt att se från ena stranden
av Voltafloden till den andra. Nkrumah tog också intryck av den snabba elektrifieringen av Sovjetunionen. Byggandet av den väldiga Voltadammen sågs som
nyckeln till elektrifiering och industrialisering av västerländsk typ.75
Att Nkrumah själv satt fast i de nykoloniala strukturer han så starkt kritiserade märks också på det sätt han knöt Axel Höjer och andra utländska experter
till sig, samtidigt som han satte afrikanisering som ett uttalat mål. Höjers inställning till detta framstår som ambivalent. Å ena sidan kritiserade han i efterhand
Ghanas regering för att den inte utsett inhemska experter som efterträdare till
vare sig Brachott, honom själv eller någon av de andra WHO-experter som
befann sig i Ghana vid denna tid. Å andra sidan påpekade han att Nkrumah
själv nästan drev på afrikaniseringen av myndigheterna för fort, med tanke på
hur få utbildade afrikaner som ännu fanns.76 Dessutom lyfte både han och Signe
fram det som positivt att premiärministern satte ”värde på utländsk expertis”
och insåg när han behövde be om hjälp.77 Höjer var långtifrån den enda utländska experten i Ghana under åren efter självständigheten, även om han hörde till de mest centralt placerade. Vid tiden för paret Höjers hemresa verkade
ett 40-tal FN-anknutna experter i landet på längre eller kortare kontrakt, och
Axel uppgav att han haft ett nära samarbete med flera av dem.78
Den synbara tvetydigheten kan förklaras med att Höjers, som jag redan tidiare antytt, gjorde stor skillnad mellan bra och dåliga experter. Signe poängterade
att Nkrumah föredrog att anlita utländska experter från ”länder som Israel och
de nordiska framför sådan från de gamla kolonialmakterna”.79 Axel Höjer fram-
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76 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 719, 725.
77 Höjer, Slav stig upp..., bildtext efter s. 80, A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol
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78 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 11.
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höll sig själv som en ödmjuk rådgivare, som tagit sig tid att sätta sig in i lokala
förhållanden och skapa förtroende hos den inhemska personalen:
it is a very important point, which all experts have to learn, that an ’adviser’
must take a positive part in the work, on which he is going to give advice.
That is the only way in which he gains a basic knowledge of the local problems and the best way to gain confidence from the professional staff, to
whom he is going to give advice.80

En expert, skrev han i en rådgivande text till en FN-konferens ett par år senare,
kan inte anlända med en färdig plan. Det enskilda landets speciella förutsättningar måste studeras ingående, på plats. Ju mer generell den plan som var under konstruktion, desto viktigare att experten skaffade djupgående kunskap om
landets natur- och kulturhistoria, dess relationer till omgivande länder och delaktighet i större etnografiska och geografiska enheter, såväl som om ytterst
lokala sociala, ekonomiska och psykologiska förhållanden. Flera månader långa
rundresor, som de han och Signe gjort i Ghana, rekommenderades starkt.

Signe och Axel Höjer framställde sig själva som ödmjuka och inställda på jämlikt samarbete.
Hur de, som vita experter, uppfattades av människorna de mötte är inte lika självklart.
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A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 9.
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Experten måste vidare visa ödmjukhet och inse att kunskapsläget trots allt ännu
var högst ofullständigt. ”Under inga omständigheter”, skrev han, får man närma
sig människor som en ”profet” som vet hur saker ska göras, och presentera
modellösningar från mer utvecklade länder.81 Däremot måste experten fungera
som lärare:
Exported experts have always to be teachers. Merits in teaching are good, a
teaching spirit, not to say a Missionary spirit is even more useful. The disposition of an exported expert must be optimistic, his patience as well as his energy without limits. He ought to listen to objections and advice and not impose himself when not necessary. He should closely study the conditions of
his new country, where his teaching is to be applied, before introducing
schemes from the advanced countries. He should contact a very big number
and be intimate with few. He must know, that though the truth is often one,
its practical application might be one of several.82

Inte profet alltså, men gärna missionär. Lokala hälsoexperter i sin tur måste, på
grund av att de var så få, i första hand fungera som lärare åt lokala skollärare.
Detta motiverades också med att folket både bildligt och bokstavligt måste
tilltalas på ett språk de förstod: utantillinlärning av hälsoregler var inte bara
meningslös utan direkt farlig.83
Som exempel på hur en expert inte bör uppträda framhöll Axel Höjer, i memoarerna, sin efterträdare Daniel Brachott. Som Axel Höjer beskrev saken fick
Brachott lämna Ghana i förtid, då hans militäriska stil och vilja att alltför snabbt
implementera planerna vände hela den ghananska hälso- och sjukvårdsadministrationen emot honom. Ett huvudproblem, menade Höjer, var att Brachott
inte förstått att en ”u-landsrådgivare” måste låta sina inhemska medhjälpare
föra fram och få äran av reformförslagen, även om han själv fått göra det mesta
av arbetet.84 Brachott beskylldes alltså inte bara för att ha tagit åt sig äran för
Axel Höjers reformförslag, utan även för att inte ha använt sig av lika föredömligt indirekta styrningsstrategier som Höjer.

Afrikanska paradoxer
Signe Höjers roll i Ghana var lika oklart definierad som den tidigare varit i Indien. Liksom där fick hon leta sig fram till egna sammanhang där hon kunde
hävda sin expertis. Som jag redan visat hjälpte Signe Axel med den omfattande
kartläggning av landets levnadsförhållanden och hälsotillstånd som förslagen
81 A. Höjer, ”Experience of Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, cit. s. 2: ”Under no
circumstances you should approach people as a prophet who knows how, presenting before them
model solutions from your own experience.”
82 A. Höjer, ”Experience of Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, s. 7.
83 Ibid., s. 3.
84 Höjer, ”Ur J. Axel Höjers minnen”, s. 718–719. Addae nämner å andra sidan ingenting om
Brachotts samarbetssvårigheter och skriver att han trots allt stannade i Ghana i två år. Addae,
History of Western Medicine in Ghana, s. 76.
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om hälsovårdsreformer utgick från. Under tiden i Ghana kom hon också att
ägna sig åt mer regelrätt forskning, om än inte med direkt vetenskapliga anspråk.
1959, mitt under vistelsen i Ghana, publicerade hon boken Levande begraven,
där hon mer ingående än tidigare fördjupade sig i de leprasjukas situation och
lanserade sin idé om de spetälska som ett särskilt folk, med liknande kännetecken över hela världen.85 Jag återkommer i nästa kapitel till den vidare betydelsen
av detta. Hon arbetade också med en bok om Ghana och den afrikanska frihetskampen, som dock aldrig blev färdig för publicering.86
Året efter hemkomsten från Ghana kom i stället boken Slav, stig upp…, som
fick uppskattande recensioner.87 Titeln hämtades från en rad i kampsången
Internationalen. Per Wästberg, en av de författare som gjorde sig kända som reseskildrare i början av 1960-talet, hörde till recensenterna. Wästberg, som själv
varit i Västafrika, lyfte fram boken som ett ”bidrag till vårt uppvaknande inför
Afrika”. Han tyckte att boken var läsvärd, om än något ojämnt disponerad. Han
framhöll särskilt att Höjer var mycket påläst och hade lyckats med den ovanliga
bedriften att se Afrikas historia med afrikanska ögon. ”Mer än många aktuella
reportageböcker har Signe Höjers bok en uppgift i dagens situation.”88
Men vilken, eller vilka, uppgifter var boken tänkt att fylla? I Slav stig upp…
gav Signe Höjer en grundlig och flerfasetterad genomgång av slavhandelns
historia. Hon framhöll att slavhandeln hade gamla anor och att även afrikaner
var involverade i handeln, men underströk också att den storskaliga slavhandeln
var en konsekvens, eller snarare en djupt integrerad del, av den västerländska
kapitalismens framväxt. Slavarnas lidanden konkretiserades genom målande
beskrivningar av förhållanden på slavskepp och plantager.89 Höjer lyfte fram
Sveriges och Danmarks delaktighet i slavhandeln och det skandinaviska arv
som fortfarande vårdades kring de gamla slavforten i Ghana, men var samtidigt
noga med att poängtera att Sverige hade en gammal tradition av motstånd mot
slaveriet. Linnélärjungen Anders Sparrman bereddes en hel del plats, liksom
forskningsresanden och Swedenborganhängaren Carl Bernhard Wadström, som
i slutet av 1700-talet tog initiativet till en ”alternativ” koloni i Sierra Leone, där
afrikanerna skulle fostras i stället för att förslavas.90
Boken rymde dock även andra inslag, inklusive en del – dock ovanligt återhållna – inblickar i Signe och Axel Höjers liv i Ghana. Ytterst tycks boken ha
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syftat till en mer allmän kritik av den västerländska kolonialismen, och med den
också ett slags äreräddning av ”Afrikanen”. Fysiska och kulturella olikheter
mellan olika folkslag och stammar lyftes fram och beskrevs på ett sätt som
ibland kunde påminna om äldre tiders reseskildringar, eller åtminstone om den
”resa i raser” som Signe Höjer skildrat i På stråmatta i Japan 1956.91 Ett slags
rastänkande fanns alltså kvar: Höjer skrev omväxlande om raser, folkslag och
stammar, även om hon var noggrann med att ”negrerna” (denna term användes
genomgående i boken) inte kunde klumpas ihop som en enhet. Alla afrikaner,
konstaterade hon, var för övrigt inte negrer: de centralafrikanska pygméerna
sammankopplades med de småväxta folk Höjers träffat på i Sydindiens bergstrakter, och bushmännens mystiska härkomst och avvikande utseende utreddes
ingående.92 Signe Höjer tyckte sig också se hur arabiska och danska anlag satt
tydliga spår hos många av Ghanas invånare.93
Liksom i texterna från Indien kan här urskiljas en spänning mellan å ena sidan ett slags olikgörande, där Höjer spelade på ett intresse för det exotiska, å
andra sidan en reaktion mot synen på Afrika som något fundamentalt främmande.94 Hennes främsta syfte med att lyfta fram särarten hos olika afrikanska
folk tycks dock ha varit att visa att afrikanerna var minst lika diversifierade som
någonsin de europeiska folken. Hon strävade också tydligt efter att ifrågasätta
de rashierarkier som tidigare tagits för givna.95
Så sent som i Levande begraven hade Signe Höjer, trots en i övrigt respektfull
ton, på ett mindre smickrande sätt kunnat jämföra ”afrikanska vårdare och
vårdarinnor, som ännu inte kommit över stadiet att ta betalt av de sjuka innan
de utför minsta tjänst åt dem” med överarbetade europeiska läkare och sjuksköterskor.96 Hon kunde också, om än retoriskt, ställa sig frågor om Albert
Schweitzer som en ”1900-talets Leonardo da Vinci” som tömde ut sina krafter
”till fromma för några primitiva svarta, som nog kan älska honom, men inte har
förmåga att följa hans tankegångar”.97
Denna typ av uttalanden saknades i Slav stig upp…. Tvärtom, menade recensenten Carl-Johan Berg, var Signe Höjer i denna bok rent ”irriterande ivrig att
bevisa afrikanernas kompetens, som ingen längre betvivlar”.98
Uråldriga grottmålningar, arkeologiska fynd av avancerade konstföremål och
forntida stadsbildningar fördes fram som bevis för att de afrikanska kulturerna
inte var mer primitiva än de västerländska. Möjligen hade kulturerna degenererat, men det hängde i så fall ihop med slavhandeln och den västerländska kolo-
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nialismen, inte med någon inneboende svaghet hos de afrikanska folken.99 Höjer pekade också på den accelererande ökenutbredningen och ”klimatförsämringen” som en direkt effekt av kolonialismen.100
”Den gamla myten om det svarta Afrikas barbari och brist på kultur, innan
de vita kom, kan alltså räknas som avskriven”, konstaterade hon också när hon
talade på samma teman i Oslo på FN-dagen 1960:
Det som skedde var motsatsen. Det var de vita som kom med barbariet. I stället för att civilisera, begynte den stora skövlingen och skändningen genom
européernas slavhandel.101

Myter om de afrikanska folken som barnsliga, lata och oansvariga, tekniskt
inkompetenta och oförmögna till abstrakt tänkande hade sedan odlats av kolonialmakterna, för att undergräva afrikanernas eventuella krav på frihet och
självstyre. Dessa uppfattningar, som fortfarande levde kvar i Ghanas historieböcker, måste nu revideras, konstaterade Signe Höjer. Rasfördomarna hade
ingen giltig grund.102 De allafrikanska konferenser hon deltagit i under tiden i
Ghana hade, sa hon, fyllt henne med ”beundran över behärskningen, toleransen, klokheten och framsyntheten” hos de flesta afrikanska frihetsledare, och
över deras strävanden att föra sin frihetskamp med ickevåldsmetoder. Detta,
menade hon, visade att afrikanerna liksom indierna snarast var kulturellt överlägsna de krigiska européerna.103
Axel Höjer, å sin sida, förde i sin slutrapport till WHO fram Nkrumah som
ett bevis på att ”Afrikanen” är kapabel till fantastiska bedrifter.104 Uttalandet
säger mycket om de attityder till afrikaner han förväntade sig möta hos sina
överordnade på WHO. Samtidigt visar det förstås att också han själv fortfarande resonerade kring afrikaner som en särskild typ av människor.
Liksom i sina memoarer tio år senare uttryckte han det som så att Ghana
under Nkrumahs ledning tog ”ett stort steg från ett tillstånd nära djungelns
fram mot en modern civilisation”. I memoarerna lade han också till att afrikanska ledare var bättre än många europeiska, men tillade också lite tvetydigt att
en särskilt god egenskap var att de liksom Nkrumah hade en god uppfattning
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om när de behövde be om hjälp.105 Också de vanliga invånarna i Ghana fick
positivt generaliserande omdömen:
Jag fick ett starkt intryck av mina afrikanska medhjälpares förmåga och intelligens. Jag fann den minst lika god som i något annat land, där jag arbetat.
Folkets vänlighet, hjälpsamhet och lätta sinnelag har bevisats genom århundraden och har gjort min tid i landet lycklig, särskilt när svårigheterna hopade
sig.106

I föredrag under Ghanatiden riktade han också stark kritik mot Sydafrikas
apartheidpolitik och den systematiserade rasismen i Belgiska Kongo, och slog
fast att ”när omgivningen tillåter, är de svartaste negrer i alla möjliga sammanhang lika intelligenta, energiska och flitiga som några vita”.107 Några år senare
var han beredd att på vetenskapliga grunder helt förkasta rasbegreppet:
The new facts that science has given on race, can be concentrated shortly.
Science has shown, that there are no fixed races, only varieties of human beings of the same family with different colours, like certain animals, white in
the Arctic North or South but brown or black in the Tropics or Subtropics.
Humanity is no more only a philosophical but also a biological unit.108

Signe försökte oftare lyfta fram individer och beskriva dem på ett vardagligt
sätt.109 Hon försökte också avexotisera afrikanska traditioner genom att jämföra
dem med västerländska fenomen. Till exempel jämfördes Akanfolkets ”gamla
demokratiska styrelseformer” med det svenska statsskicket, medan deras traditionella dräkt jämfördes med en toga.110 Afrikanska sorgeceremonier jämfördes
med betydligt märkligare seder på begravningshem i USA, medan fiskarbefolkningen kring det gamla danska slavfortet Christiansborg jämfördes med Skagenfiskare och torgkvinnor från Amager.111 Fulanifolket blev ”Nigerias samer”.112
Vissa tvetydighter till trots menar jag att alla dessa strategier – den universaliserande såväl som de individualiserande eller direkt jämförande – bör ses som
försök att presentera afrikanerna som jämbördiga med européer. Men om afrikanerna inte var underlägsna, hur kunde då paret Höjer motivera européernas
roll i sammanhanget?
Signe Höjer menade att Carl Bernhard Wadström hade en ”fullt modern”
uppfattning om ”afrikanernas karaktär”:
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111 Ibid., s. 219, 126, bildtext efter s. 128.
112 Höjer, Afrika i våra hjärtan, s. 29.
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Negrerna har blivit felbedömda i mycket, säger han. Skillnaden mellan vita
och svarta är de senares okunnighet. Vi måste därför visa samma ansvar inför
dem som föräldrar visar mot sina barn. Lära dem, uppfostra dem, visa dem
förståelse.113

Den välvilliga paternalismen i Wadströms resonemang lämnades okommenterad. Wadström, Sparrman och andra ”goda” upptäcktsresande skildrades som
sin tids biståndsexperter. Signe Höjer lyfte även fram mer sentida personliga
favoriter, som den brittiska upptäcksresanden Mary Kingsley, som förebilder
för ett fredligt och ickeexploaterande sätt att ”upptäcka” främmande länder.114
På ett liknande sätt höll hon i Levande begraven fram diverse eldsjälar som arbetat
mot lepra och andra tropiska sjukdomar, från fader Damien till Albert Schweitzer och Mary Berry, som Signe lärt känna i Assam. Gemensam för dessa, menade hon, var en självuppoffrande attityd, bottnande i behov av att betala tillbaka på en stor skuld.115 Men som själva motivet för expertinsatser, då som nu,
framhölls alltså möjligheterna att motverka de skillnader i kunskap, som antogs
bero på förtryck och fördomar.
På samma gång ville Signe Höjer emellertid framhålla hur ghananerna själva
drev moderniseringen så snabbt framåt att hon själv tappade andan. Och, påpekade hon:
Främsta äventyret har ändå varit att själv få lära om. Lära sig, liksom man fått
göra i Asien, att inte anlägga västerländska värderingar på de företeelser man
möter, som dyrkan av förfäder och andar, trolltrummor, envälde, månggifte,
kvinnoförtryck, nakenhet och andra seder och bruk. Lära sig att bli ödmjuk
inför vad vi vita kan bjuda vår mörke broder, försöka hjälpa honom att sovra
bland våra uppfinningar, vårt marknadskram och – våra moraliska beteendemönster.116

Människor skulle alltså läras att styra sig själva i rätt riktning. Men, hade hon
insett, denna riktning var inte nödvändigtvis alltid densamma som Sverige tagit.
Signe Höjer varnade för att låta västerländsk uppfostringsnit utplåna levande, rika kulturtraditioner, som det trumspel som i själva verket fungerade som
ett avancerat kommunikationsmedel.117 Ju mer hon satt sig in i afrikanska förhållanden, desto mer övertygad hade hon blivit om att det mörkaste med Afrika
var européernas okunnighet om kontinenten. Ett huvudproblem, menade hon,
var att så många européer isolerade sig från lokalbefolkningen, och gärna byggde upp små egna enklaver där allt skulle vara som hemma. I stället måste man
som expert bemöda sig om att sätta sig in i olika kulturer och om möjligt lära
113

Höjer, Slav stig upp..., s. 144.
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117 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 16–17; Höjer, Slav stig
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sig de lokala språken. Som förebild lyfte Signe åter fram de norrmän som drivit
fiskeriprojektet i Kerala, nu för att de enligt henne satt samarbetet med indierna i
första rummet. Norrmännen hade också föredömligt nog lagt tid på en sociologisk undersökning av fiskarsamhället innan de alls drog igång själva projektet.
Européerna skulle inte heller ta för givet att deras egna föreställningar om
vare sig könsroller eller sexualitet var naturgivna eller för den delen mer moraliska.118 Burmeser, tibetaner och ghananer kunde vittna om att polygami ofta var
en bra lösning, hävdade Signe Höjer. Genom att dela sina män med medhustrur
kunde kvinnorna lasta av sig delar av ansvaret för hemmet och få ökade möjligheter till karriär inom politik eller affärsliv. Många onödiga skilsmässor kunde
också undvikas. Det behövde inte heller nödvändigtvis handla om polygyni.
Som en kvinnlig advokat i Burma påpekat kunde rätten att ta två makar även
ges till kvinnor, vilket var fallet i hennes eget land.119
Samtidigt som Signe Höjer förespråkade en västerländskt liten kärnfamiljsmodell som lösning på de internationella befolkningsproblemen kunde hon
alltså starkt ifrågasätta västerländska familjenormer på andra grunder.
Hon ville inte heller ta för självklart att traditionella samhällen var vare sig
mindre demokratiska eller mindre jämställda. Demokrati, menade hon, kunde
utformas på olika sätt, och kvinnors politiska inflytande var ofta relativt sett
större bortom den europeiska kultursfären. Kvinnor från Burma och Sydindien
låg enligt Höjer steget före de europeiska inom både politik och affärsliv. Men
även förhållandena mellan könen i Assam och Västafrika framhölls som i
många avseenden mer jämställda än de i Europa. Ghananska ”mammies” skildrades som drivande i det ekonomiska systemet och Signe Höjer framhöll också
drottningmödrarnas centrala roll i styrningen av varje hövdingadöme (nu omdefinierade som distrikt i den nya nationsbildningen).120
Redan under åren i Travancore med dess matrilineära traditioner hade Signe
börjat fundera över den ”senkomna västerländska kvinnoemancipation” som
hon själv så länge tagit del i: ”Jag började”, skrev hon åtta år senare, ”känna
obehag inför talet om vår egen förträfflighet och de underutvecklade ländernas
kvinnoförtryck, fraser som sedan barndomen inpräntats i mig i hem och skola”.
Denna känsla, skrev hon, hade förstärkts sedan hon hittat rester av matriarkat
eller ”maternella system” i många andra delar av världen. Genom sina skildringar av olika maternella system kunde Signe Höjer visa på alternativa, kanske mer
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S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 17–20.
S. Höjer, ”Är det vi som är efterblivna?”, SAHA, 2b vol. 3; se även Signe Höjer, ”På strumajakt i Himalaya [manus märkt Assam, januari 1957]”, SAHA, 2b vol. 7; S. Höjer, ”Civilisering av
färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 19–20. Jfr ”Inledning till VIII Skåne”, SAHA, 2a vol.
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och andra kvinnor i Västafrika [Manus, föredrag Fogelstadsförbundets Stockholmskrets, 30 nov
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ursprungliga genusordningar, och antyda att en värld som i högre grad styrdes
av kvinnor skulle kunna bli en bättre värld.121
Förvisso, menade hon, kunde inte kvinnorna i Europa räknas som efterblivna i jämförelse med den majoritet av asiatiska och afrikanska kvinnor som levde
sina liv i ”nöd och elände”. Resterna av maternella system märktes bara tydligt i
vissa befolkningsskikt och i vissa stammar. Det gjorde det dock inte mindre
angeläget att lyfta dessa system som bevis för världens och samhällenas potential att förändras, såväl till det bättre som till det sämre: ”Noga taget befinner vi
oss i alla länder och alltid i ett övergångsstadium”.122
Sammanfattningsvis varnade Höjer i en rad böcker, artiklar och föredrag för
faran i att biståndet från väst skulle utplåna de fattigare ländernas egna kulturvärden. ”Det behövs”, konstaterade hon, ”självprövning från oss européer om
vi ska börja ett nytt slags samarbete på lika fot med de nya staterna.”123
Som avskräckande exempel lyfte hon anmärkningvärt nog fram mönsterdistriktet kring den nigerianska byn Ilora, som skiljde sig från omgivningen genom sina välhållna vägar, välskötta hus och, inte minst, utbyggda hälsovård.
Distriktet fungerade bland annat som träningsdistrikt för läkarstuderande. Genom läkarvård och barna- och mödravårdsmottagningar hade man fått ned
barnadödligheten i området, och malarian hade hejdats genom odling av fiskar
som åt upp mygglarverna i en närliggande sjö. I anslutning till hälsocentralen
fanns lokaler för undervisning i sömnad och hushållning. Så långt skildrades det
hela närmast som en realiserad version av den Höjerska hälsoutopin. Men, det
Signe reagerade starkast på var hur samhället berövats på alla sina gamla Yorubatraditioner: träsnidarna hade tvingats iväg eller blivit möbelsnickare, trummor
och gamla sånger hade ersatts av västerländska psalmer och palmvinet hade
ersatts av Coca-Cola:
varför skall så mycket av glädje och färgprakt, så mycket av afrikansk konst,
dans och musik försvinna tillsammans med vidskepelse, smuts och ohälsa?
Ilora är snyggt och sopat och hälsosamt – men ack så trist och glädjelöst!124

Den överdrivna moderniseringsniten kopplades ihop med den stränga baptistmission som haft mycket starkt genomslag i området.125 Signe Höjer kritiserade
också de kristna kyrkorna och deras missionärer för att på de flesta håll i Afrika
ha ställt sig på kolonialmakternas sida. Alltför många övergrepp hade skett i
kristendomens namn. Men problemen identifierades snarare som förvrängda
tolkningar av kristendomen, än som bottnande i grundläran. Många afrikaner,
121

S. Höjer, ”Är det vi som är efterblivna?”, SAHA, 2b vol. 3, cit. s. 1. Se även boken Kvinnomakt
– könsroller i tropikerna, där Signe Höjer gjorde en mer ingående analys av de maternella systemen.
122 S. Höjer, ”Är det vi som är efterblivna?”, SAHA, 2b vol. 3, s. 4.
123 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 14. Självprövning var ett
ord som också Axel Höjer använt i liknande sammanhang, i ett tal i radio nyårsafton 1954. Höjer,
”Självprövning”, s. 1–4.
124 Höjer, Slav stig upp..., s. 54–56, cit. s. 56.
125 Ibid., s 54–56.
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påpekade hon, tog avstånd från kristendomen just eftersom de upplevde att
deras egna ”s. k. hedendom” stämde mer överens med Jesu egen, ursprungliga
lära.126 Överhuvudtaget framstod Signe Höjer nu som ganska positivt inställd till
olika religioner, åtminstone så länge de kunde förenas i ett universellt kärleksbudskap. Hon ville nu gärna se kärleksläran – budet om att älska sin nästa –
som en grund i alla religioner, även om religionerna modifierats i kontakt med
patriarkatet och i och med att de bundits vid staten – liksom kristendomen,
eller de krigiska former av japansk religion som samurajerna höll fast vid.127
I Levande begraven framhöll hon flera kristna missionärer som pionjärer på
områden ingen vill ge sig in på: till exempel var de ofta de enda som velat ta
hand om de leprasjuka innan stater och regeringar tagit över.128 Efter tiden i
Afrika poängterade hon också att det var missionsskolorna som fostrat de nya
afrikanska ledarna och lagt grunden för deras utbildning och framtida frihetskamp.129 Men, menade hon alltså samtidigt, det fick inte gå för långt och bli för
slätstruket västerländskt.
Axel påpekade också att det även fanns risk för att de inhemska frihetsledarna gick för snabbt fram i sin moderniseringsiver sedan de övertagit makten från
kolonialherrar och feodala eliter. Den nya tiden lät sig inte hejdas, konstaterade
han, samtidigt som han varnade för att import av idéer från tekniskt mer utvecklade länder hotade att radera många värdefulla drag i den ”afrikanska livsföringen och livsåskådnigen”: han framhöll här den allmänna vänligheten och
hjälpsamheten, de starka banden till klan, familj och hem och ”den djupa förståelsen av sambandet mellan oss och naturen”.130 Samtidigt menade han emellertid att det fanns gränser för den hänsyn man kunde ta till landets egna förutsättningar. Och det gällde särskilt när den västerländska medicinen mötte inhemska medicinska traditioner.
Axel Höjer beskrev det västerländska hälsovårdssystemet i Ghana som rudimentärt i jämförelse med det i Indien. Samtidigt var han övertygad om att
Ghana nu gått in i en ny era, präglad av frihet och framsteg. Detta var en oundviklig och i huvudsak välkommen utveckling, menade han, inte minst eftersom
det skulle snabba upp avskaffandet av blodsoffer och andra gamla seder som
var ”mogna att försvinna”. Höjers syn på den traditionella afrikanska medicinen
var mer entydigt negativ än hans syn på ayurveda. Den traditionella medicinen i
Afrika lyftes otvetydigt fram som något som stod i vägen för modernitet och
hälsa. Höjer framhöll särskilt hur den, i delar av Afrika, utbredda seden med
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omskärelse av unga flickor skapade stort lidande.131 Han tog upp frågan i artiklar och vid FN-konferenser, och i sina memoarer hävdade han även att han
personligen fått regeringen i Ghana att bifalla ett förbud mot kvinnlig omskärelse.132 Könsstympningen framhölls som typexempel på hur rekommendationer (i detta fall från UNESCO) till experter om att alltid respektera lokalbefolkningens seder måste tas med en nypa salt.133
Signe i sin tur berättade om hur lokalbefolkningen i en by på den ghananska
landsbygden valt att använda den dyra latrin som byggts av västerländska experter som ett ju ju-hus, reserverat för särskilt högt värderade förfadersandar. Det
folkliga motståndet skildrades i humoristiska termer, men underberättelsen
handlade även här om hinder för moderniteten.134
Inte heller erfarenheterna i Ghana gjorde det alltså självklart lättare att i alla
lägen avgöra vem som var givare och vem som var mottagare. Men en gräns
drogs vid traditioner som hotade människors hälsa och därmed folkhälsan. Och
därmed, i förlängningen, världshälsan. I nästa kapitel kommer jag att undersöka
hur paret Höjer, särskilt efter hemkomsten från Ghana, kom att skifta fokus.
Om de tidigare främst sett sig som rådgivare i andra länders folkhälsoprojekt
kom de nu att verka som experter på u-länder och u-landsbistånd i mer generell
mening, med en svensk och västerländsk publik som tänkta mottagare av deras
expertkunskaper.
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3:5
Hela världens hälsa

Hälsan och hälsovården är exempel på begrepp som med kulturutvecklingen
fått ett nytt innehåll. Begreppet hälsa omfattar nu kropp och själ, folk och raser och det är inte bara fråga om frånvaron av sjukliga tecken utan om full
verksamhetskraft och livslust. Hälsovården är därför ett mycket större problem än förut. Den omfattar hela världen och den är ett gemensamt intresse
för alla folk, för alla människor.1

Framväxten av storskaliga, sekulära biståndsprogram under efterkrigstiden
hängde tätt samman med avkoloniseringen i Asien och Afrika. Avkoloniseringen innebar bland annat att nybildade stater behövde ersätta den koloniala infrastrukturen med egna system för exempelvis hälsovård och medicinsk utbildning. Som jag visat gav bland annat den nyligen etablerade Världshälsoorganisationen, WHO, ländernas regeringar möjlighet att be om hjälp med detta slags
uppgifter från annat håll än de forna kolonialmakterna. Men pengar från rikare
länder måste till, även om hjälpen gick via WHO.
För att motivera mer privilegierade länder att hjälpa de ”underutvecklade”
länderna, den gängse beteckningen under denna tid, krävdes för det första att
nyligen självständiga länder begreppsliggjordes som lägre utvecklade, vilket
åtminstone krävde en viss samsyn i vad som utgjorde utveckling. Det krävdes
också samsyn i frågan om rika länder alls har plikt att hjälpa fattigare, och om så
är fallet, att bistånd fungerar i den riktning man tänkt sig.2 Med andra ord, det
handlade om att skapa vad May-Britt Öhman definierar som ett biståndsparadigm.3
Behovet av utveckling i avkoloniserade länder lyftes tidigt fram inom FNsystemet och frågan började även från och med 1950-talet att poängteras i västerländska medier och andra publika sammanhang.4 En viktig faktor bakom
synliggörandet av utvecklingsbehov var att de nya länderna slöt sig samman och
1

Höjer, ”WHO”, s. 28.
Jfr Odén, Biståndets idéhistoria, särskilt kap 3–5; se även Eriksson Baaz, ”Biståndet och partnerskapets problematik”, s. 168–172.
3 Öhman, Taming Exotic Beauties, s. 127.
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började uppfatta sig som en enhet med gemensamma problem och intressen.
1955 samlades representanter från 29 länder i Afrika och Asien i Bandoeng på
Java för att artikulera den så kallade tredje världens ekonomiska och politiska
friheter och rättigheter. Formuleringen av en sydlig intressegemenskap gentemot länderna i ”nord” kom att få långtgående och långsiktiga konsekvenser.5
Begreppet ”Tredje världen” hade emellertid lanserats redan några år tidigare, i
ett helt annat sammanhang. Det var den konservative demografen Alfred Sauvy
som i augusti 1952 i en fransk dagstidning först skrivit om en tredje värld, fundamentalt annorlunda de alltmer moderna länderna på norra halvklotet. I likhet
med Axel Höjer vid samma tid talade Sauvy om tredje världens invånare som
fast i en ”eländets cykel”, ständigt förvärrad av fattigdom och överbefolkning.
Sauvy hyste dock inte alls samma hopp om möjligheterna att vända utvecklingen. Han ifrågasatte förespråkare för födelsekontroll och ställde sig öppet skeptisk till föreställningar om ”världssolidaritet”, som, menade han, hotade att
rubba den rådande världsordningen.6
Att ställa nord gentemot syd behövde alltså inte kopplas till tankar om solidaritet eller om den rika världens skuld till den fattiga. Solidaritetsmotiv kunde
också mycket väl blandas med tankar om att bistånd kunde gynna de rika länderna ekonomiskt, åtminstone på sikt, eller åtminstone motverka massimmigration och andra problem som kunde hota den internationella maktbalansen och
välståndet i nord.7
Öppna var också de frågor som rörde lämpliga metoder: skulle biståndet ges
multilateralt, bilateralt eller via frivilligorganisationer, i form av pengar eller
tekniskt bistånd, och skulle det inriktas på allmän modernisering, fattigdomsbekämpning eller internationell säkerhet?8
I Sverige kom Signe och Axel Höjer att bli centrala figurer i arbetet för att
synliggöra den ”tredje” världen. I detta kapitel kommer jag att se nämre på hur
de, gentemot en svensk och en internationell publik, argumenterade för vikten
av att länder som Sverige tog sitt ansvar för att förbättra välstånd och hälsa i
andra länder och i världen som helhet. Snarare än att ta rollen som expert på
västerländska reformer, kom de här, som jag ska visa, att framträda som experter på u-länderna i mer generell mening, med anspråk på särskild kunskap om
problemen i syd och om vilka slags insatser som krävdes för att lösa dem.
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Fortsatt opinionsarbete
Som pionjärer inom sekulärt bistånd arbetade Höjers också på hemmaplan för
att skapa medvetenhet om de forna kolonierna och deras problem, och därigenom motivera människor i rika länder som Sverige att individuellt eller som
skattebetalare betala för utveckling i andra länder.9 Arbetet mot en hemmapublik intensifierades sedan de återvänt hem från Ghana sommaren 1960. Detta
var del av en högst medveten strategi, vilket framgår av ett framåt- och bakåtblickande brev som Axel, traditionsenligt, skrev till Signe på deras 40:e bröllopsdag den 15 maj 1960. 1950-talets avveckling av ”hemmagärningen” och
”jobbet i tropikerna” hade, skrev han här, visat sig sällsynt berikande, men nu
låg tio år av andra arbetsuppgifter framför dem. Det skulle fortfarande handla
om att ”skapa en mänsklighet, hela jorden över”, men på avstånd från de stora
stridslinjerna. ”Pennan”, konstaterade han, ”blir nu vårt arbetsredskap.” En
uttalad tanke var också att de skulle göra sig tillgängliga för barn och barnbarn,
så att dessa skulle kunna lära sig av deras erfarenheter.10
Deras ambition att samordna sitt arbete var nu tydligare än på länge. Paret
fortsatte att hjälpa varandra med textgranskning, skrev flera böcker och mindre
skrifter tillsammans och lät sig intervjuas som samarbetande par.11 Åtminstone
Axel Höjer menade att samarbetet blivit lättare med åren, och att livet över
huvud taget blivit lättare i takt med att de lärt sig acceptera varandras egenheter
och kunnat stötta varandra mot utomståendes ”hån och motstånd”. Det stundtals hårda arbetet hade genom åren varit ”sällsamt roligt” just genom deras
samarbete ”på alla fronter”, konstaterade han.12
Bland annat samarbetade de i Rädda Barnens kampanjer mot lepra, som tagit
sin början i Signe Höjers insamlingar till barnhemmet i Noornad. Signes bok
Levande begraven skrevs i det mer eller mindre uttalade syftet att samla in pengar
till utrotning av lepra, med hjälp av de sulfapreparat som nu utvecklats. Den
utkom i samband med den stora Rädda barnen-kampanj mot lepra som inleddes med ett möte i Konserthuset den 27 januari 1959, samarrangerat av en rad
olika organisationer. Signe och Axel Höjer var huvudtalare på mötet, som samlade 2 000 deltagare. De arbetade sedan som expertmedlemmar i Rädda Barnens leprakommitté. 1961–62 reste de runt i Afrika, bland annat till Tanzania
och Nigeria, för att inventera mönsterprojekt och framtida hjälpbehov för or9

Detta slags opinionsarbete gjordes även bl. a. inom kampanjerna Sverige Hjälper under samma
tid, se Öhman, Taming Exotic Beauties, s. 110-124.
10 Brev från Axel till Signe Höjer 15 maj 1960, SAHA, 3b vol. 8.
11 Britta Eriksson, ”‘Vi är privilegierade’”, Dalademokraten, 21 juli 1973; Corinna, ”Svensk medicinman ordnade hälsovård i Indien och Ghana”, Svenska Dagbladet, 11 aug 1960; Lisa GenellHarrie, ”Från Hagalund till u-land”, Världshorisont, vol. 15 (1961), nr 12, s. 9–11; Paul Björk,
”Axel Höjer: Ett liv av färger sång och stormflods krafter”, Accent, vol. 8 (1972), nr 9, s. 16–17;
Höjer och Höjer, Assam – regnlandet; Axel Höjer och Signe Höjer, Spetälska (Stockholm: Tiden,
1966). Efter Axels död övertog sonen Björn rollen som textgranskare åt Signe. Christina Daschek, ”Signe Höjer minns sitt liv”, Stockholms-Tidningen, 20 jul 1983.
12 Brev från Axel till Signe Höjer 15 maj 1960, SAHA, 3b vol. 8.
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ganisationens räkning. De besökte också Etiopien var för sig. Paret Höjers
gemensamma bok Spetälska gavs ut 1966 i direkt samarbete med Rädda barnen
och Röda korset, i en uppföljning av 1960 års kampanj. De två kampanjerna
samlade tillsammans in 25 miljoner kronor.13
Trots fortsatt skepsis mot välgörenhet kom Höjers nu alltså att i hög grad
använda sig av frivilligorganisationer och författarskap för att skapa good-will
och samla pengar till biståndsprojekt, även om de på längre sikt ville finansiera
dessa på annat sätt.
Signe blev också involverad i planeringen av Sveriges bilaterala bistånd i början av 1960-talet, och erkändes därmed officiellt som u-landsexpert. I februari
1961 tillsattes en provisorisk beredning för internationella biståndsfrågor, i syfte
att dra upp de allmänna riktlinjerna för den framtida svenska biståndsverksamheten. Bland ledamöterna i den så kallade u-beredningen fanns bland andra
Tage Erlander, Ulla Lindström, Gunnar Sträng, Ernst Michanek, Margit Levinson och Signe Höjer.14 Signe deltog i u-beredningens sammanträden – det sista
hölls 19 april 1963 – och utsågs också till ordförande för en särskild expertgrupp som ansvarade för att utreda det humanitära biståndet.15 I u-beredningen
propagerade hon för att det, så länge biståndsresurserna var begränsade, var
klokast att sätta in punktinsatser på väl utvalda områden: hon lyfte här särskilt
fram förebyggande hälsovård och ”community development”. Hon väckte
också frågan om Sverige överhuvudtaget borde driva egna projekt, då de norska
och svenska pilotprojekt som drivits hittills hade mött stora svårigheter av ett
slag som lättare kunde undvikas inom FN-systemet.16
Signe Höjer fortsatte under hela 1960-talet att skriva böcker och artiklar om
u-ländernas speciella situation, hålla föreläsningar och delta i tv-program. De
böcker där Signe behandlade Afrika fick blandade recensioner. Kritiken – som
kom från både höger och vänster – bör ses mot bakgrund av det ökande politiska engagemanget under 1960-talet. Då fler svenskar satte sig in i ulandsproblematiken fick Signes optimistiska skildringar konkurrens av mörkare
scenarier. Vid sidan av den genomgående kritiken för att måla upp ett naivt
porträtt av Nkrumah kritiserades Höjer bland annat för allmän relativism.17

13 Höjer, ”Kampen mot lepra”, s. 102–115; Höjer, Levande begraven; Höjer och Höjer, Spetälska.
Harry Martinsson hade specialskrivit en psalm till konserthusmötet, där även biståndminister Ulla
Lindström och Rädda barnens ordförande Margit Levinson gjorde kortare anföranden. Se programbladet för ”Ropet från omvärlden”, SAHA, 2b vol. 3.
14 Även Olof Palme var involverad i arbetet. SOU 1962:12, Aspekter på utvecklingsbiståndet: Promemorior överlämnade till Beredningen för internationella biståndsfrågor, s. 5–6; ”PM rörande u-beredningens
sammanträde den 3 mars 1961”, BIB vol. 8; jfr Nilsson, Svenskt bistånd till den tredje världen, s. 55.
15 PM/sammanträdesprotokoll 1961–1963, BIB vol. 8; SOU 1962:12, s. 6. Expertgruppens promemoria – som inriktades på katastrofhjälp – kom också att publiceras som ett kapitel i SOU
1962:12, s. 161–169.
16 PM/sammanträdesprotokoll, 5 maj 1961, BIB vol. 8.
17 Se ex. Berg, ”Afrikanskt mönsterland”; Selander, ”Ytligt om Afrika”; Holmberg, ”Höjer till
skyarna”; Kahle, ”Världen som folkhem”.

460

Som kringresande u-landsexpert, här på stadsbiblioteket i Sala, var Signe Höjer angelägen om
att lyfta fram indiska och afrikanska kulturyttringar, som de flugviskor som kom att fungera som
symboler för frihetskampen i Ghana.

1970 gav Signe Höjer åter ut en mer forskningsbaserad bok med u-landstema,
Kvinnomakt – könsroller i tropikerna, där hon redogjorde för sina upptäckter av
”maternella system” i olika delar av världen och satte dem i samband med teorier om ett ursprungligt matriarkat. Denna bok blev väl mottagen.18 Tre år senare kom en biografi över den brittiska upptäcktsresanden Mary Kingsley, som
blev en verklig bästsäljare.19
Axel, som fyllde 70 strax efter hemkomsten från Ghana, fortsatte också att
engagera sig i internationella frågor. Bland annat framträdde han i olika FN18 Höjer, Kvinnomakt. Ett par recensenter beklagade dock Höjers brist på klassperspektiv och
undrade hur representativa de skildrade kvinnorna egentligen var. Jfr Örjan Jernberg, ”Kvinnomakten i u-världen”, Dagens Nyheter, 2 apr 1971och Lorica Baeckström, ”Kvinnomakt i u-land”,
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 7 apr 1971 med andra recensioner som sparats i Sigtunastiftelsens klipparkiv. 1969 hade Höjer också gett ut en lokalhistorisk bok som fått goda recensioner.
Se Sigtunastiftelsens klipparkiv.
19 Höjer, Mary Kingsley; jfr John Landquist, ”Afrikanska äventyr”, Aftonbladet 1 mars 1974.
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relaterade sammanhang.20 Han propagerade också i olika sammanhang för ökad
u-hjälp och för vikten av att fler svenska läkare tog uppdrag i tropiska länder.21

Från folkhälsa till världshälsa
Under åren i internationellt arbete vidgade Axel och Signe Höjer talet om folkhälsa till ett tal om världshälsa. Denna diskursändring hörde ihop med en mer
allmänt ändrad syn på Sveriges roll i världen. Signe Höjer konstaterade i slutet
av 1950-talet att om Sverige tidigare hade varit ett land där herrgårdsfamiljerna
ibland idkade välgörenhet mot torpare och statare, kunde det nu, då det utvecklats till en välfärdsstat, i stället betrakta sig som ett ”herrgårdsland” i jämförelse
med många förslummade länder i Asien och Afrika. Uppenbarligen hade Höjer
inga principiella invändningar mot detta slags globala välgörenhet, utan menade
att det var naturligt att svenskarna, sedan de själva fått det bra, skulle vända
blicken ut över världen och hjälpa andra. Sveriges ansvar för tredje världens
fattiga kunde alltså motiveras med att det kunde bidra med expertis och erfarenheter från den inte så avlägsna tid då det själv varit ett fattigt och efterblivet
land. Däremot, underströk Höjer, var det inte lika självklart hur man skulle
hjälpa för att hjälpa på rätt sätt. Sådana överväganden krävde fakta av ett slag
som hon, som u-landsexpert, tyckte sig kunna bidra med.22 Att Sverige blivit ett
herrgårdsland innebar inte att man som expert hade rätt att ge sig ”ut i världen
med de forna herrgårdsfamiljernas nådiga inställning till sina statare på julafton”, som hon konstaterat redan i Travancore – välsignat land.23
Sveriges särskilda ansvar motiverades också genom landets svaga koloniala
belastning, som gav svenskarna, tillsammans med danskar, norrmän och israeler, ”som varit så utsatta för rasförföljelser”, särskild ”good-will” i de nya länderna:
När nu de nya färgade staterna söker kontakt och samarbete med de västerländska, får vi inte förvåna oss över att de hellre söker sådana [sic] hos små
stater, som inte haft några kolonier, än de söker det hos sina forna koloniherrar – även om det finns många undantag.24

Axel Höjer talade under samma tid om ”ropet från urskogen”, och den vita
världens skuld till den svarta.25
20 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3; A. Höjer, ”Experience of Health
Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4.
21 Se ex. Axel Höjer, ”Vidga flaskhalsen”, Sylfnytt, vol. 22 (1963), s. 161–164; ”Generaldirektör
Höjer vill ha en ökad U-hjälp”; Höjer, ”En procent av den taxerade inkomsten till u-land?”,
s. 350–355.
22 Höjer, Angår Indien oss?, s. 6.
23 Höjer, Travancore – välsignat land, s. 137.
24 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 23.
25 Se ex. Höjer, ”Det tysta ropet från urskogen”, s. 733–752.
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När det gällde hälsovården tillkom också argument om att sjukdom och hälsa var globala företeelser, som i sig krävde ett världsomspännande perspektiv.
Detta betydde inte nödvändigtvis att kulturen i vid bemärkelse var eller ens
borde vara global, eller att västerlandet i alla avseenden hade nått en högre utvecklingsnivå. I texter och presentationer försökte Signe Höjer få olika publiker
att tillsammans med henne ifrågasätta vilka som egentligen var ”efterblivna”,
”vi” eller ”dem”.26 Axel Höjer hade fortfarande en mer universalistisk syn, där
västerlandet tveklöst betraktades som mer utvecklat, även om många lärdomar
också kunde hämtas från länderna i syd. I ett tal på den stora FN-konferensen
om teknik- och vetenskapsöverföring till underutvecklade områden 1963 framförde han en önskan om att FN borde propagera för en ny, universell livsåskådning. Höjers gamla tankar om en modern humanitetsreligion omformulerades här i en global vision: den nya livsåskådningen skulle hämta budskap om
tolerans, mod och ”a proper fatalism” från de ”högre” religionerna, medan
vetenskapen kunde bidra med ett budskap om ödmjukhet och de förindustriella
folken – som såg andar i träd, berg och floder – kunde lära ut respekt för miljön
och naturen. Vad gällde moralkoder räckte det gott med den gyllene regel som
återkom i alla världsreligionerna. Höjer föreslog att FN och UNESCO tillsammans skulle producera en serie små böcker, där livsåskådningsproblemen utreddes på ett vetenskapligt men tekniskt enkelt och upplysande sätt.27
Signe Höjer å sin sida varnade för att tala för mycket om en universell kultur,
då utformningen av en sådan säkert skulle ske på västerländska villkor och leda
till att stora värden gick förlorade.28 Just hälsan framställdes dock som en annan
sak:
Vi får låta varje land ha sina seder och bruk! Hur trist skulle inte världen bli,
om vi alla skulle få precis samma internationella kultur!
Däremot har vi så mycket annat, som vi kan enas om. Här går kampen
mot sjukdomarna i första led.29

Och även om båda framhöll välstånd och social rättvisa som ett nödvändigt
villkor för hälsa i hela världen, poängterade åtminstone Axel att detta inte var
tillräckligt:
I en välplanerad och framgångsrik ekonomi blir det säkert lättare att undvika
infektioner, under- och felnäring och andra hälsoskador, som följer fattigdom

26 Se ex. S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9; S. Höjer, ”Är det vi
som är efterblivna?”, SAHA, 2b vol. 3; (obs att det finns två olika manuskript med titeln ”Är det
vi som är efterblivna i SAHA, 2b vol. 9).
27 Axel Höjer, ”Anförande vid United Nations Conference on the Application of Science and
Technology for the Benefit of the Less Developed Areas, Geneva 1963 [manus]”, SAHA, 2b vol.
3, s. 4; jfr även A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. VII-VIII.
28 Höjer, På stråmatta i Japan, s. 127–128, 131.
29 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 21–22.
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och elände. Men det gäller endast för en befolkning som är välfostrad, upplyst och disciplinerad.30

Biopolitik och disciplinering tvinnades här samman i en oupplöslig enhet. Axel
Höjers tydliga poängtering av fostran, upplysning och disciplin medförde också
att hälsoexpertisen kunde framhållas som minst lika oundgänglig som tidigare,
och det även i ett globalt perspektiv: ”Den nya världen kommer att byggas av
många olika slags experter, men hälsoexperterna är bland de viktigaste, om vi
sätter som mål ett långt liv av hälsa och glädje för alla människor.”31
I linje med detta propagerade han i olika sammanhang för att fler läkare
borde ta uppdrag i u-länderna.32 U-landspraktik framställdes här som nyttig för
såväl mottagarländerna som Sverige, men också, och inte minst, för den enskilde läkarens personliga utveckling. Axel Höjer ifrågasatte de höga krav på specialistkunskaper och personlig hälsostatus som formulerats i u-beredningens
betänkande om u-länder och utbildning (SOU 1963:34). Viktigare, menade han,
var att läkaren var språkkunnig, engagerad, påläst om lokala förhållanden och
villig att lära känna människor av skilda raser och socialgrupper. En utsänd
läkare måste också vara ödmjuk, men inte för ödmjuk, och ha ett starkt psyke:
Han får inte vara framfusig, men måste vara mycket envis, när det gäller att
hjälpa fram projektet på en viss tid: bara aldrig kasta yxan i sjön. Stängs dörren framför näsan, får man kliva in genom fönstret. De står alltid öppna i
tropikerna.33

Axel Höjer framhöll också vikten av att läkarexperten åtföljdes av en demokratiskt sinnad och socialt intresserad hustru.34 Läkarexperten förutsattes således
vara en vit, heterosexuell man i samma familjesituation som han själv. Den
kritik han ungefär samtidigt riktade mot könsdiskriminering inom hälsovård
och utbildningssystem i u-länderna sträckte sig alltså inte nödvändigvis till den
nivå där han och andra utländska experter befann sig.35 Här rekommenderades
fortfarande en könskomplementär maktordning. Idealet var ett samarbetande
par, men det var kvinnan som förutsattes komplettera mannen.

Gemenskap i sjukdomar
Axel Höjers gamla motto om full hälsa åt alla hade nu tydligt utvidgats i linje
med WHO:s hälsodefinition: målet om full hälsa tänktes verkligen gälla alla
världens alla människor. Han ville inte ens längre framställa det som ett särskilt
30

Axel Höjer, ”En dröm som kan bli verklighet”, Vårt Röda Kors, vol. 13 (1958), nr 3, s. 10.
Höjer, ”En dröm som kan bli verklighet”, s. 11.
32 Se ex. Höjer, ”Vidga flaskhalsen”, s. 161–164; ”Generaldirektör Höjer vill ha en ökad U-hjälp”;
Höjer, ”En procent av den taxerade inkomsten till u-land?”, s. 350–355.
33 Höjer, ”Vidga flaskhalsen”, cit. 164.
34 Ibid., s. 164.
35 Jfr A. Höjer, ”Experience of Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, s. 6.
31
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avlägset mål, utan som något som låg ”inom vars och ens domvärjo som en
verklighet att vara med om att skapa för sig själv och andra”. 36
En del av motiveringen bakom en världshälsovård var förstås den gamla insikten om att sjukdomar – och särskilt smittsamma sjukdomar – inte känner av
några nationella gränser. Detta hade varit drivkraften bakom de första försöken
till internationellt hälsosamarbete, i samband med 1800-talets koleraepidemier.
Men både Axel och Signe Höjer underströk också att samtidigt som sjukdom
och ohälsa var ett hot mot alla, oavsett nationalitet, var de också fenomen som
kunde förena människor. Särskilt anmärkningsvärt är hur Signe Höjer i en rad
böcker och föredrag talade om ”spetälskefolket” som en särskild grupp av
människor, ett folk med gemensamma karakteristika över hela världen.37
Som Megan Vaughan visat var uppfattningar om en särskild lepraidentitet
något som i hög grad konstruerats av kristna missionärer, i långvariga och
framgångsrika försök att skapa ”kolonier inom kolonierna” dit de spetälska mer
eller mindre självmant kunde vända sig i hopp om lindring eller åtminstone
frälsning.38 I den 1950- och 60-talskontext som Signe och Axel Höjer befann sig
i, med helt andra behandlingsmöjligheter än förr, handlade det dock samtidigt
om möjligheter att bryta sig loss från lepraidentiteten och skaffa sig ett vanligt
liv. Höjers arbete låg på flera sätt i linje med andra kampanjer under samma tid,
som de extremt framgångrika jättekampanjer som drevs av Raoul Follereau.
Dessa kampanjer spelade, liksom den Höjers orkestrerade, på att å ena sidan
framställa de spetälska som exceptionella och frånstötande (Signe var dock
noga med att framhålla dem som beundransvärda i sitt stoiska jämnmod), å
andra sidan väcka potentiella givares medkänsla och återupprätta de spetälskas
människovärde.39 Detta, menar jag, var inte fullt så paradoxalt som det kan
verka: åtminstone i paret Höjers texter handlade det mycket om ett slags före
och efter-retorik som skulle framhäva sulfapreparatens effektivitet. Det var
viktigt för dem att framhålla hur spetälskefolket genom behandlingen liksom
förvandlades till normala, socialt interagerande människor, med förmåga att
skapa och forma sina egna liv, vare sig de stannade i leprakolonierna eller sökte
sig ut i det vanliga samhället. En före och efter-retorik låg också i sättet att jämföra gamla tiders omänskliga behandling av spetälska med de förhållningssätt
som åtminstone borde prägla den moderna världen.
I detta moderna sammanhang kunde leprafolket fungera som en symbol för
att sjukdom förenade människor över hela världen – men också som en påmin-

36

Höjer, ”En dröm som kan bli verklighet”, s. 11.
Se ex. Höjer, Levande begraven, s. 10–11; Signe Höjer, ”A People I Admire [föredragsmanus,
Ghana Womens’ Dining Club 19 feb 1960]”, SAHA, 2b vol. 7; Signe Höjer, ”Bland de spetälska
[manus till anförande i Norsk Kringkasting 20 dec 1960]”, SAHA, 2b vol. 3; Höjer, Mitt i livet,
s. 191–200.
38 Vaughan, Curing their Ills, kap. 4.
39 Vaughan, Curing their Ills, s. 93–95; jfr ex. S. Höjer, ”Bland de spetälska” , SAHA, 2b vol. 3, s. 5.
Signe Höjer refererade själv till Follereau. Höjer, Levande begraven, s. 209–210.
37
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nelse om att sjukdomarnas bot och förebyggande var en gemensam angelägenhet, som angick så många fler än det spetälska folket.
På ett liknande sätt framställdes kärnvapnen av Signe Höjer som ett hot mot
hälsan, mot vilket världens människor borde förenas i motstånd. Sommaren
1955, då Höjer tillsammans med Anna Rudling och Inga Thorsson representerat Sverige vid den socialistiska kvinnointernationalens konstituterande möte i
London, hade hon liksom de andra socialdemokratiska kvinnorna skrivit under
ett gemensamt uttalande mot kärnvapenprover. Året därefter tog socialdemokratiska kvinnoförbundet öppet ställning mot ett svenskt atomvapen – ett kontroversiellt ställningstagande då moderpartiet var djupt splittrat i frågan. Inga
Thorsson var drivande i frågan och även Anna Rudling spelade en aktiv roll
under de stormiga år som följde.40 Signe Höjer å sin sida fortsatte driva kärnvapenmotståndet från periferin. 1956 reste hon från Assam till den andra japanska
konferensen mot kärnvapen i Nagasaki. Höjer reste runt i Japan i flera veckor. I
boken På stråmatta i Japan 1957 rapporterade hon sedan om dödliga strålskador
som ett överhängande hot mot hela mänsklighetens hälsa och överlevnad.41
I en intervju i Expressen 1978 sade Signe Höjer att mötet med spetälskefolket och mötet med de strålskadade i Hiroshima hade varit de två viktigaste
upplevelserna i hennes liv.42
Vid sidan av den exotiserande tropikmedicinska diskurs som också paret
Höjer kontinuerligt föll in i, fanns alltså denna motsatta tendens att visa på
sjukdomars allmängiltighet, i syfte att skapa identifikation. Axel Höjer pekade
också gärna på hur sjukdomar som malaria och kolera inte var så ”tropiska”
som de ibland framställdes – det var inte länge sedan även Sverige varit hemsökt av dessa sjukdomar. Den stora skillnaden låg, menade Höjer, i hur långt
man kommit i kampen mot dem.43 Även Signes studier av matriarkat i olika
delar av världen kan, på ett mer övergripande plan, ses som försök att visa att
mänskligheten har mycket gemensamt.

Att skapa världssolidaritet
Talet om en gemenskap i sjukdomar relaterades till en uppfattning om att alla
också var förenade i ett gemensamt intresse för allas fulla hälsa. Detta intresse
skulle inte definieras av nationsgränser, inte heller exploateras av enskilda nationer eller företag. Världshälsan, när Signe och Axel Höjer talade om den i
ideala termer, tänktes alltså egentligen varken bygga på internationellt samarbete
40 Höjer, Mitt i livet, s. 214. Om de socialdemokratiska kvinnornas kärnvapenmotstånd, se Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 169–225.
41 Höjer, På stråmatta i Japan, särskilt s. 83–96; se även Höjer, Mitt i livet, s. 201–210.
42 Elisabeth Frankl, ”Signe Höjer – 82-åring som kämpar mot bomben”, Expressen, 1 jul 1978. Ett
par år senare hävdade hon till och med att hennes verkliga fredsengagemang startat först i och
med resan till Japan.”– Nu skulle vi behöva en ny väckelserörelse för freden”, Skånska Dagbladet,
20 nov 1981.
43 Höjer, ”Gigantiska uppgifter för hälsovården i Indien”.
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eller globala affärsintressen, utan på att alla enskilda individer skulle känna solidaritet gentemot hälsan hos alla andra individer i hela världen.44
Världens hopp låg i långsiktigt samarbete, konstaterade Signe Höjer 1960:
Östs och västs problem är inte lätta att sammanfatta i en formel. Vi önska på
FN-dagen att människorna finge större förmåga att tänka och handla som
deras eget intresse på längre sikt kräver – alltså med mera förståelse och mera
förnuft och mera humanitet. Vi önskar, som Schweitzer, att människans förstånd ska nå upp till hennes styrka. Att vi alla ska lära oss att tillämpa det
gamla bysamhällets solidaritet och lojalitet mot varandra så som våra fäder
gjorde, men nu vidgat till Jorden, som föder oss och gläder oss och som vi
hädanefter måste se som en odelbar enhet.45

Det handlade med andra ord om att utvidga samhällssolidariteten till ett globalt
sammanhang, ett slags världssolidaritet. Detta uteslöt förstås inte andra bevekelsegrunder. Som Bertil Odén påpekar tenderar motiv som solidaritet, humanitet och utveckling alltid att hållas främst i biståndsretoriken, samtidigt som biståndet i praktiken alltid är en del av utrikespolitiken och ofta drivs av ett ”upplyst egenintresse”, där egna vinstmöjligheter eller säkerhetspolitiska överväganden kan spela in.46
Hur mycket av detta slags dubbla motiv skymtar då fram i paret Höjers retorik? Tydligt är att de i första hand framställde plikten till bistånd som en moralisk fråga. Men de kunde också vid behov framhålla att bistånd i längden skulle
gynna alla parter. Vår drift att hjälpa och vår självbevarelsedrift är helt samordnade, konstaterade Axel Höjer vid i ett föredrag där han pekade på ohälsa, fattigdom och folkökning i Afrika som ett potentiellt hot också mot européernas
överlevnad.47 Samma slags resonemang präglade en artikel skriven vid samma
tid, slutet av 1950-talet, där han konstaterade att människor i väst, bara genom
att avstå från en liten bråkdel av sitt eget välstånd, kunde hjälpa den ”förslavade
världen” att snabbare nå upp ”på samma plan”:
Inte för att få tack eller förtjäna på det. Vi får visserligen en rörande tacksamhet och mycken glädje. Nog skulle den vara värd 200 kronor per person
och åt, motsvarande ungefär det belopp vi själva ger ut på vår offentliga hälso- och sjukvård. Vi kommer i längden också att ekonomiskt förtjäna på det.
Men det är inte därför vi hörsammar ropet från urskogen. Vi gör det, därför
att det väcker gensvar i våra djupaste mänskliga instinkter, så som de uttryckts i det kristna och demokratiska budskapet om vår skyldighet att hjälpa
varandra.48
44 Se ex. Höjer, Levande begraven, s. 12, 210; A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b
vol. 3; Axel Höjer, ”En friskare värld”, Världshorisont, vol. 17 (1963), nr 9/10, s. 13–14.
45 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 26.
46 Odén, Biståndets idéhistoria, s. 32. Se även Olav Stokkes resonemang kring den ”reforminternationalism” han ser som den primära drivkraften bakom socialdemokratiska biståndssträvanden.
Stokke, ”The Determinants of Aid Policies: General Introduction”, s. 12–13.
47 A. Höjer, ”En världsdel vaknar”, SAHA, 2a vol. 1, s. 23.
48 Höjer, ”Det tysta ropet från urskogen”, s. 750–51.
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Under loppet 1960-talet skärptes Axel Höjers retorik. Mer än en procent av de
rika ländernas nationalinkomst måste till för att hindra ett totalt sammanbrott i
u-länderna, ett sammanbrott som ofelbart också måste slå mot västvärlden,
konstaterade han i en artikel 1967. Detta slags argument användes främst för att
bemöta debattörer som framhöll bistånd som meningslöst innan de fattiga länderna fått bukt med befolkningsexplosionen. Bland dessa personer, som Axel
Höjer kategoriserade som okunniga cyniker, fanns bland annat hans gamle trätobroder Stig Holm.49
Plikten och glädjen i att hjälpa till i kampen för full världshälsa motiverades
också med att den nu gjorts tekniskt möjlig genom vetenskapens framsteg, inte
minst inom förebyggande hälsovård. Genom ökade kunskaper om hälsovårdens
förutsättningar, såväl sjukdomskontroll som hälsofrämjande åtgärder – hälsosam kost, olycksförebyggande och sådana ”goda mentala vanor” som kunde
skapa välanpassade världsmedborgare – var världshälsan inte längre ett utopiskt
mål: ”Bättre kunskap har gett bättre hälsa. Livet blir sundare och sundare i land
efter land. Människan tycks nu ha fått kunskap om vägen att skapa ett paradis
på jorden.”50
Åter värt att påpekas är att den samhällssolidaritet som satts som förebild i
socialdemokratins Sverige alltid innefattade en tydlig reciprocitet, vilket inte
minst Axel Höjer gjort tydligt genom åren. Vilka krav kunde då, med tanke på
detta, ställas på tredje världens människor som medborgare i en världsgemenskap? Paret Höjer uttalade sig i princip aldrig om detta. Även det slags eugeniska argument som Axel Höjer långt fram i tiden applicerat på det svenska samhället lyste med sin frånvaro när han talade om de underutvecklade länderna.
Det var här aldrig fråga om att genetiskt defekta människor skulle låta sig särbehandlas för världssamhällets bästa. Detta, menar jag, behöver inte nödvändigtvis betyda att Axel Höjer förlorat sin tro på eugeniken. Det kan också höra
samman med att eugeniken blivit mindre rumsren med åren, och det särskilt då
det handlade om utomeuropeiska folkgrupper. Risken för en eugeniker att
stämplas som rasist var därför mer överhängande. Det kan också, vill jag understryka, tyda på att Axel Höjer, trots alla stora ord, inte betraktade den fullständiga världshälsan som ett mål möjligt att snart förverkliga.
I vilket fall som helst framstår Höjers som villiga att ge bistånd utan egentliga krav på motprestationer – trots att de gärna talade om vikten av förankring
och samarbete med mottagarna och knappast blundade för korruption och
andra strukturella problem. Kanske de, enligt den universalistiska svenska välfärdsetik som räknade med att alla skulle ge efter förmåga och få efter behov,
räknade med länderna som alltför outvecklade för att själva förmå bidra med
något värdefullt? Jag bedömer detta som osannolikt, med tanke på hur ofta de
49

Höjer, ”En procent av den taxerade inkomsten till u-land?”, s. 350–351. Jfr A. Höjer, ”Som
hälsoexpert i främmande miljöer”, SAHA, 4b vol. 5.
50 Höjer, ”En dröm som kan bli verklighet”, s. 8. Om vetenskaplig analys som väg ut ur dagens
svårigheter, se även A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. ii.
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just strävade efter att visa att u-länderna också kunde ha något att ge Sverige.
Tystnaden, tror jag, bero nog snarare på den publik de vände sig till och de
ramar de arbetade inom. Det gällde för paret Höjer att i första hand väcka
WHO:s respektive svenskarnas välvilja och givmildhet, vilket gjorde det lämpligt att så långt som möjligt framställa folk i u-länderna som behövande, värda
hjälp och förmögna att ta till sig denna hjälp – och i förlängningen hjälpa sig
själva – på ett sätt som skulle gynna både dem själva och givarna.51

Världsregering och världshälsovård
Som jag visat använde paret Höjer argument som appellerade till solidaritet och,
ibland, även till egennytta i försök att få svenskar att donera pengar genom
frivilligorganisationer som Rädda barnen, och i försök att göra dem villiga att
donera pengar genom sin inkomstskatt.52 Men hur menade de att hjälpen skulle
organiseras mer praktiskt?
I en recension av Signe Höjers bok Hemma i främmande länder konstaterade
Sigrid Kahle 1965 lite ironiskt att Höjer lyckades få ”livet i Sydindien, Japan och
Ghana att te sig nästan som en svensk folkhemsidyll”.53 Liknelsen är träffande –
Signe Höjers böcker var fulla av jämförelser där utländska fenomen jämfördes
med svenska. Den ”folkhemisering” av tredje världen som Kahle pekade på
visar, menar jag, i vissa fall på en vilja att visa upp de fattiga länderna som redan
från början mindre främmande och skrämmande, i andra fall på en ambition att
visa att de höll på att genomgå en moderniseringprocess.54
Men var paret Höjers ambition också att starta nya folkhem på utländsk
mark, det som Susan Holmberg identifierat som det svenska biståndsprojektets
stora drivkraft? Ja, sådana ambitioner fanns definitivt, åtminstone om man med
det menar försök att låta svensk expertis influera nationella program. Men samtidigt var detta bara ett delmål. Om Höjers redan tidigare sett sig själva som
världsmedborgare, såg de nu framför sig ett slags världsregering, där WHO
skulle fungera som hälsovårdsdepartement.55
Drömmar om världsregering var utbredda vid denna tid, och som Matthew
Connelly påpekar rymde dessa drömmar en rad olika motiv. Global befolk51 Däremot kunde Signe Höjer tala om ett slags solidaritetskedja, där indier som fått hjälp från
väst i sin tur kunde hjälpa människor i fattigare länder. Höjer, Travancore – välsignat land, s. 136.
52 Höjer, Levande begraven, s. 210; Höjer, Liv och död i det nya Indien, s. 15–16; Höjer, ”Det tysta
ropet från urskogen”, s. 750–51; ”Generaldirektör Höjer vill ha en ökad U-hjälp”; Höjer, ”En
procent av den taxerade inkomsten till u-land?”, s. 350–355.
53 Kahle, ”Världen som folkhem”.
54 Signe Höjers taktik att ”göra Indien mindre främmande” genom ideliga jämförelser med Sverige noteras också av Agneta Edman och Margareta Petersson. Edman, ”’Herrgårdslandet’”, s. 170;
Petersson, Indien i svenska reseskildringar 1950–75, s. 43.
55 Höjer, Angår Indien oss?, s. 8; A. Höjer, ”Anförande vid United Nations Conference on the
Application of Science and Technology”, SAHA, 2b vol. 3, s. 5; Höjer, ”En friskare värld”, s. 14;
A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, särskilt s. xiii; jfr Höjer, ”Ur J. Axel
Höjers minnen”, s. 730.
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ningskontroll var ett, och bland dem som förespråkade en världsregering av
detta skäl fanns såväl reformeugeniker som drivna rasister, ute efter vitt världsherravälde.56 Som jag nämnt resonerade paret Höjer inte alls i eugeniska termer
när de talade om världshälsa, vilket inte nödvändigtvis betyder att de uteslöt
hälsoinriktade eugeniska åtgärder på längre sikt. Etniskt rasistiska motiv tog de
mer bestämt avstånd ifrån. Åtminstone Signe Höjer var övertygad om att utvecklingen mot ett världsparlament oundvikligen måste ske på västvärldens
bekostnad, om den demokratiska principen verkligen skulle tas på allvar. Synen
på centrum och periferi måste rubbas, menade hon:
Vi tror ofta att vi själva bor i centrum av världshändelserna. Varje land har en
viss benägenhet att tycka detsamma. För en kines är Sverige lika långt bort i
periferin som Uganda är för oss.
En annan sak är nyttig att komma ihåg. Det är i Asien som de flesta människorna bor. Om vi på jordklotet har 2500 miljoner människor så bor 1300
av dessa miljoner i Asien. Skulle vi komma fram till någon sorts individuell
omröstning om ett världsparlament en gång i framtiden, så är västerlänningarna strax utklassade. Vi är på väg redan. Många länder i Asien och Afrika har
blivit fria och självständiga efter sista världskriget och de har nu säte i FN:s
generalförsamling. Där har varje stat en röst, oberoende av folkmängd. De
nya staterna är snart så många att de blir de flesta.57

Långt in på 1960-talet skrev Axel Höjer om förberedelser för ett världssamhälle, och om den övergång från nationellt styre till världsstyre som han såg som
en naturlig fortsättning på avkoloniseringen. Att u-länderna ibland svämmades
över av allt för många olika experter var, menade han, ett koordinationsproblem som berodde på att världen fortfarande befann sig i denna övergångfas.58
I vilken mån paret Höjer på längre sikt såg framför sig nationalstaternas upplösning är inte helt klart. I ett föredrag 1961 föreställde sig Axel att världen på
sikt skulle sluta sig samman i ett fåtal större federationer – Europa, Afrika, arabvärlden, Latinamerika och kanske Sydostasien, vid sidan av USA, Sovjet, Indien
och Kina – vilka i sin tur skulle samarbeta i en världsfederation.59 Signe talade
inte riktigt i de termerna, men menade att alla borde kunna enas om att ”vi som
medborgare i en världsorganisation måste tygla de värsta av våra egocentriska
och nationalistiska instinkter och avstå från en del av vår statliga suveränitet”.
En central världsorganisation som FN, med gigantiska uppgifter som befolkningsfrågan, nedrustningen och upprätthållandet av en fredsbevarande internationell polisstyrka framför sig, krävde en budget som åtminstone måste överstiga de skandinaviska ländernas. Detta, menade hon, var en självklarhet som
enskilda länders regeringar måste ta konsekvenserna av.60
56

Connelly, Fatal Misconception, s. 380.
Höjer, Angår Indien oss?, s. 8.
58 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 11–12.
59 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. v, viii–ix, xii.
60 S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 25.
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Axel Höjer visade redan under sin tid som delegat i världshälsoförsamlingen
öppenhet för samarbete mellan WHO och olika frivilligorganisationer, även om
han varnade för att ”fel” typer av organisationer skulle komma att associeras
med WHO.61 Och som jag visat kom både han och Signe att arbeta på uppdrag
av Rädda Barnen under 1960-talet. Genom sitt arbete i u-beredningen kopplades Signe Höjer även in i förberedelserna för ett svenskdrivet, bilateralt bistånd.
Samtidigt fortsatte de emellertid ständigt att understryka att övergripande program och budgetposter helst skulle administreras av FN och dess specialorganisationer. Länder som de i Afrika och Asien tog gärna emot kapital och teknisk
expertis från de internationella hjälporganen, men, påpekade Axel, de var rädda
för ”bilaterala avtal med politiska och kommersiella villkor”.62
Som jag redan visat handlade det också om en logik kopplad till det kalla kriget. Inte ens den mest troskyldige idealist kunde längre lita på vare sig Kennedy
eller Chrustjov när de talade om humanitet, fred och nedrustning, konstaterade
Axel Höjer 1961.63 Men om han vid avresan till Indien främst lyft fram den
internationella hälsovården som ett led i kampen mot kommunismen, hade han
under tiden i tredje världen kommit att uppfatta USA som det största hotet,
åtminstone mot Afrika:
Man kan nog just nu tala om en våldsam offensiv av det amerikanska kapitalet för att ta hand om Afrikas oerhörda värden. Antalet amerikanska experter
såg jag i Ghana ökas lavinartat. Min tro är, att européernas inflytande under
de närmaste tio åren kommer att stadigt minska men amerikanernas att öka,
medan Sovjet inte har några utsikter alls, och att afrikanerna själva därefter
vill ta hand om sin världsdel.64

USA, konstaterade han i ett annat anförande, är antikolonialt i teorin och kolonialt i praktiken.65 Att pengar och experter, även om de förmedlades på uländernas initiativ och kanaliserades genom organisationer som WHO, ändå
främst kom från rika länder i väst och därmed eventuellt kunde försätta de nya
nationerna i nya beroendeförhållanden, var däremot inget som problematiserades. FN-systemet antogs vara den bästa garanten för ett rättvist bistånd.
Men samtidigt, framhöll Axel Höjer, måste huvudprincipen fortfarande vara
att sätta in hjälpinsatser på många parallella fronter samtidigt – mot hunger,
överbefolkning, okunskap, sjukdomar, osunda levnadsvanor, ekonomisk utsugning, arbetslöshet och brist på verktyg, bra kläder och bostäder – och på så sätt

61

First World Health Assembly, s. 250; Third World Health Assembly, s. 164. Jfr The First Ten Years of
the WHO, s. 142–45.
62 A. Höjer, ”En världsdel vaknar”, SAHA, 2a vol. 1, cit. s. 22, se även Höjer, Liv och död i det nya
Indien, s. 12; S. Höjer, ”Civilisering av färgade – eller av vita?”, SAHA, 2b vol 9, s. 23.
63 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. ii.
64 A. Höjer, ”En världsdel vaknar”, SAHA, 2a vol. 1, s. 22–23.
65 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. xi.
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vända eländets cirkel till ett hoppets cirkel.66 Och att insatser måste göras på alla
fronter samtidigt innebar att det, även om biståndet så långt möjligt kanaliserades genom FN-systemets organisationer, kunde finnas behov av svenska bilaterala program. Detta behov gällde främst sådana områden som var för kontroversiella för de internationella organen.
Barnbegränsningen framhölls som det mest uppenbara av dessa områden.
Axel Höjer underströk att Gunnar Myrdal och Ernst Michanek, chef för den
nystartade Nämnden för internationellt bistånd (NIB), var av samma åsikt som
han. Parallellt med de bilaterala insatserna, menade Höjer, måste dock ”svenska
statens experter” utsätta FN, WHO och den katolska kyrkan för en ”kraftig väl
planerad upplysningskampanj”.67

Kontroll och decentralisering
Preferenserna för FN-förmedlat bistånd byggde också på ett slags liberal styrningsrationalitet applicerad på geopolitisk likaväl som socialpolitisk nivå: samtidigt som Höjers ville centralisera biståndet för att säkerhetsställa övergripande
mål, förespråkade de en långtgående decentralisering då programmen skulle
appliceras i praktiken, på miljöer med olika förutsättningar.
I och med att WHO:s arbete blev mer standardiserat borde man, påpekade
Axel, kunna decentralisera det allt mer. Huvud- och regionkontoren borde
överlåta fler beslut åt de områdesrepresentanter som hade god kännedom om
lokala förhållanden.68 Men, menade han samtidigt, vidast möjliga decentralisering måste kombineras med en snabb och rörlig service och kontroll uppifrån
centrum.69
Ett problem som särskilt framhölls av Axel Höjer var fördelningen av bistånd mellan den fattiga landsbygden och storstädernas växande slumområden.
Sådana övervägningar, underströk han på FN-konferensen 1963, måste i slutänden överlåtas på enskilda regeringar – om än helst i samråd med ”socialekonomer” och andra experter.70
För att projekt, än hur välplanerade de var, skulle kunna genomföras i praktiken var det också nödvändigt att säkerställa allmänhetens deltagande – och
detta måste ske med hjälp av upplysta lärare och ”community development
centres”. Förståelse var ett nyckelbegrepp. Det var, poängterade Axel Höjer,
ingen idé att ge människor slogans, oavsett hur välfunna, om det inte fanns
66 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. ix–x; A. Höjer, ”Experience of
Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, s. 6.
67 A. Höjer, ”Som hälsoexpert i främmande miljöer”, SAHA, 4b vol. 5. Jfr A. Höjer, ”Anförande
vid United Nations Conference on the Application of Science and Technology”, SAHA, 2b vol.
3, s. 1. Jfr kap 3:2.
68 A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 16.
69 A. Höjer, ”Anförande vid United Nations Conference on the Application of Science and
Technology”, SAHA, 2b vol. 3, s. 5.
70 A. Höjer, ”Anförande vid United Nations Conference on the Application of Science and
Technology”, SAHA, 2b vol. 3, s. 5.
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någon där som kunde introducera och förklara sammanhang och syfte med
olika hälsoprojekt på människors modersmål, och med insikt i lokala förhållanden och tankesätt.71 För att hjälpen till självhjälp skulle bli så adekvat och konstruktiv som möjligt måste även såväl personal som materiella hjälpmedel så
långt möjligt hämtas lokalt. Det var annars, påpekade Höjer, stor risk att gåvor
förblev oanvända, användes fel eller missgynnade inhemsk produktion och
handel.72 Signe Höjer underströk vikten av samarbete med lokalbefolkningen
och, inte minst, att kvinnorna måste involveras i utvecklingen av olika planer –
både för att planerna bättre skulle anpassas till lokala behov, och för att kvinnornas status på så sätt skulle kunna höjas.73 Med tiden kom hon att idka en
hårdare självkritik:
Vi har i Sverige på ämbetsmanna- och folkrörelsebas så gott vi kunnat diskuterat hur ett svenskt bistånd till u-länderna skulle se ut. Kanske borde vi hellre ha suttit tillsammans med indier och afrikaner, försökt tränga längre in i
begreppet kultur och förutsättningslöst diskuterat, vad det är för ett slags
samhälle man vill att vi skall hjälpa till att bygga.74

Höjers, och särskilt Signe, uttryckte alltså en tydlig önskan om att befolkningen
i tredje världen skulle kunna styras med liberala medel, inom ramarna för ett
jämlikt samarbete. Som freds- och utvecklingsforskaren Maria Eriksson Baaz
påpekar blev varianter av detta slags ”partnerskapsdiskurs” allt mer utbredda
under andra hälften av 1900-talet. Detta nya sätt att tala speglar ett nytt förhållningssätt till omvärlden, men, varnar Eriksson Baaz, det riskerar samtidigt att
dölja de maktassymmetrier som alltid finns dolda i biståndsrelationer. Det kan
också skapa förenklade bilder av ”goda” och ”onda” biståndsgivare samt föreställningar om att nykolonialism är något som bara ”de andra” är involverade
i.75 Dessa iakttagelser går definitivt att applicera på paret Höjer, och inte minst
på det sätt att skilja mellan bra och dåliga experter jag tidigare visat på.
Jag vill inte heller ta för givet att paret Höjers tal om folkets deltagande alltid
implicerade aktivt medbestämmande. Axel Höjer talade mycket om lärande och
fostran, med lärarna som experternas förlängda armar. Han kunde även tänka
sig böter för människor som bröt mot grundläggande hälsoregler.76 Massmedia
måste också tas i bruk för lärande och fostran. Men, menade Höjer, det krävde
att FN-organisationerna talade ärligt och uppriktigt till massorna, utan att rygga
för problem och kontroversiella frågor – självförhärligande propagandafilmer
fyllde ingen vettig funktion.77 Han kunde också tala om illusionen av medinfly71

Ibid., s. 2; jfr A. Höjer, ”Experience of Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, s. 3.
A. Höjer, ”Experience of Health Service Planning”, SAHA, 2a vol. 4, s. 7.
73 S. Höjer, ”Women in the Underdeveloped Countries”, SAHA, 2b vol. 8, s. 2.
74 Höjer, Afrika i våra hjärtan, s. 10.
75 Eriksson Baaz, ”Biståndet och partnerskapets problematik”, s. 159–186.
76 Sådana brott kunde bestå i vägran att använda tillgängliga latriner. A. Höjer, ”Experience of
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tande som ett sätt för experten att lättare få igenom sin egen agenda. Att ge
lokala medarbetare eget ansvar och möjlighet att ta åt sig äran för insatser var,
underströk han, inte minst taktiskt smart: ”Det stärker självkänslan, vilket är en
av expertens uppgifter, och är man svag för ett erkännsamt omdöme… och
vem är inte det?… ges medverkan sedan så mycket villigare.” 78
Även Axel Höjer varnade dock för en övertro på den västerländska expertisens välsignelser. Han underströk att FN och dess specialorganisationer måste
skynda långsamt och ta vara på erfarenheter från tredje världen. Till exempel
framhöll han att utvecklingsländernas allmänläkare, som ofta tvingades arbeta
utan assisterande personal och intressera sig särskilt för social och preventiv
medicin, samlade många erfarenheter som senare skulle kunna hjälpa västerländska hälsovårdsadministratörer att utveckla sina egna vårdsystem. Samtidigt
som han lyfte fram den internationellt erkända principen att målet även i utvecklingsländerna måste vara högsta möjliga medicinska standard, framhöll han
att det i praktiken var nödvändigt att röra sig stegvis framåt, och lägga grunden
före taket.79
Maningen om att skynda långsamt gällde nu även forskning i u-länderna, åtminstone på kortare sikt. Detta framställdes främst som en kvalitetsfråga. I
Trivandrum hade Axel Höjer till en början med självklarhet satsat på att uppmuntra forskning inom de ganska trånga ramar som erbjöds.80 Med tiden hade
han blivit mer förbehållsam. Han framhöll att kartläggningar och statistiska
undersökningar var av potentiellt stort värde för folkhälsoarbetet i fattiga länder, men i regel först på längre sikt. Otillförlitliga data ger värdelösa resultat,
påpekade han. Eventuella storskaliga forskningssatsningar och statistiska undersökningar i fattiga länder måste också ske helt på hjälparlandets bekostnad.81

Krig, fred och hälsa
Kostnaderna framhölls av både Signe och Axel Höjer som det största reella
hindret för en fungerande världshälsovård. Men, menade de, det var samtidigt
ett onödigt hinder. I paret Höjers argumentation ställdes aldrig ensidiga, toppstyrda sjukdomsutrotningsprogram mot grundläggande hälsovårdsåtgärder eller
bredare sociala insatser. De var inte heller intresserade av att välja mellan ett
fåtal mönsterinstitutioner och ett större antal enklare anläggningar, eller av att
gynna vissa delar av världen på bekostnad av andra. Den verkliga motsättningen, menade de båda, låg i stället mellan satsningar på hälsovård och militära
satsningar. Problemet handlade om att omfördela resurser, inte mellan olika
delar av hälso- och sjukvårdsområdet, utan från det militär-industriella kom-
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plexet till internationell hälso- och sjukvård och fattigdomsbekämpning.82 Diskrepansen mellan nationella och internationella hälsovårdssatsningar framhölls
också som ett nyckelproblem.
I exempelvis Levande begraven kopplade Signe Höjer leprans fortlevnad i vissa
delar av världen till trångboddhet, fattigdom och undernäring, men underströk
samtidigt att sjukdomen kunde utrotas med relativt enkla medel: 180 miljoner
kronor om året skulle räcka för att WHO på kort tid skulle kunna bota eller ta
bort smittsamheten hos de 12 miljoner sjuka. Problemet var att WHO bara
tilldelades 75 miljoner kronor i total årlig budget, vilket kunde jämföras med
den svenska hälso- och sjukvårdsbudgeten på 1 500 miljoner kronor om året.
Bidrag till mat eller matproduktion, personal för uppspårning, behandling och
hälsoupplysning, samt barnhem och eftervård framhölls också som nödvändiga.
De rika länderna, som bidragit till leprans utbredning i nya områden genom
slavhandel och andra sätt att höja sin standard på de fattiga ländernas bekostnad, hade här ett ansvar att axla.83 Sverige, som en nation med 150 år av fred
och med ”humanitära traditioner”, borde enligt Signe Höjer kunna visa vägen i
en ny tävlan mellan nationerna, som gick ut på att frälsa människor med förståelse och medkänsla i stället för att döda dem. I utrotningen av spetälskan borde
Sverige, som ”landet med den högsta levnadsstandarden, som självt är fritt från
spetälska och har stor erfarenhet av tuberkulosen” ha särskilt mycket att ge.84
Den i Signe Höjers ögon lätt vunna segern över lepran ställdes också i kontrast
mot de överväldigande kostnaderna för de atombomber som stormakterna,
men även Sverige, ansåg sig behöva.85 I samband med Japanresan rapporterade
hon också om kapprustningens kostnader i termer av förlorad hälsa och dödliga
strålskador.86
Att ställa militära satsningar mot sociala var en gammal taktik, som inte
minst brukats flitigt inom den kvinnliga fredsrörelsen.87 Som jag nämnt användes den även av Axel Höjer i hans ”eget” folkhemstal vid partikongressen
1928.88 Skillnaden var att resonemanget nu applicerades på världshälsovården.
Axel Höjer vände sig även mot stormakternas dyrbara rymdsatsningar på liknande grunder.89
Men han riktade också kritik mot WHO. Organisationen hade, menade han,
undvikit att ta ansvar i avgörande frågor. Dess opolitiska hållning hade förhindrat den att uttala sig mot kärnvapen och bidragit till svårigheterna att ta ställning
82 Se ex. Höjer, Levande begraven, s. 105, 209–210; Third World Health Assembly, s. 319–320; Höjer,
”Peace and Health”, s. 8–10; A. Höjer, ”Report on Ghana 13: Draft”, SAHA, 4b vol 4, s. 16–17;
Höjer, ”En friskare värld”, s. 14.
83 Höjer, Levande begraven, s. 8–25, 48–50, 116–117 och passim.
84 Ibid., s. 210.
85 Ibid., s. 105
86 Höjer, På stråmatta i Japan, s. 86–96; Höjer, Mitt i livet, s. 201–210.
87 Andersson, Kvinnor mot krig, bl.a. s. 306.
88 SAP kongressprotokoll 1928, s. 214–215, jfr Akademiskt intermezzo.
89 A. Höjer, ”Present Day Interdependence”, SAHA, 2b vol. 3, s. xiv; Höjer, ”En friskare värld”,
s. 14.
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i frågan om familjeplanering. I framtiden, menade han, måste den frångå sin
princip att aldrig agera politiskt. Det gick inte att komma ifrån att frågan om
folkhälsa i slutändan var djupt politisk, och den blev knappast mindre politisk
när den överträdde de nationella gränserna.90
Axel Höjer engagerade sig i fredsfrågan in i det sista. Inför Russelltribunalen,
den kontroversiella krigsförbrytartribunal som hölls 1967 under ledning av
Bertrand Russell, åkte den snart 80-årige Höjer till Vietnam tillsammans med
den kommunistiske läkaren John Takman, en italiensk politiker och två amerikanska professorer. Gruppen reste runt i landet i flera veckor och rapporterade
sedan till tribunalen om amerikanska krigsövergrepp. Höjer och Takman fick
också med sig ett skriftligt uttalande till svenska folket från den nordvietnamesiske ledaren Ho Chi Minh, som enligt Höjer blivit deras personlige vän. Axel
Höjer läste upp uttalandet då han själv höll USA-kritiska anföranden i olika
sammanhang.91
De sista åren av sitt liv ägnade Axel Höjer bland annat åt att skriva sina memoarer. Han avled 1974 efter en tids sjukdom. Därmed avslutades det gemensamma livsprojektet.
Signe Höjer fortsatte dock sin egen författarkarriär med obruten energi. Efter Axels död började hon skriva sin egen och sin släkts historia i en rad böcker:
mellan 1976 och 1988 utkom åtta titlar. Hennes engagemang för fred och mot
kärnvapen – och med tiden även mot kärnkraft – fortsatte också ända fram till
hennes död 1988.92 Mot slutet av sitt liv utnämndes Signe Höjer också till hedersdoktor i Lund – en särskild glädje för henne, som aldrig fått ta studentexamen.93
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Sammanfattande diskussion, del 3

I denna tredje del av avhandlingen har jag visat hur Axel och Signe Höjer under
1950- och 60-talen kom att ytterligare höja ambitionerna för det livsprojekt som
de fortfarande betraktade som gemensamt. Redan innan WHO lanserade sin
ambitiösa hälsodefinition hade Axel Höjer anammat en vision om full hälsa,
som han åtminstone på den ideologiska nivån haft möjlighet applicera på hela,
eller nästan hela, den svenska befolkningen. I och genom sina internationella
erfarenheter ville han och Signe Höjer vidga folkhälsobegreppet även med hänsyn till dess andra led: folket. De började nu tala om hälsa i en världsomfattande
mening.
Mer konkret sysselsatte sig Höjers från tidigt 1950-tal med projekt på såväl
lokal som delstatlig och statlig nivå i länder som Indien och Ghana. Det handlade på så sätt om att hjälpa nyligen avkoloniserade stater att genomföra egna
välfärds- och folkhälsoprojekt. De kom också att arbeta genom frivilligorganisationer som Rädda barnen. Men ideologiskt arbetade de även på internationell
nivå, genom WHO och andra delar av FN-systemet, och transnationellt, genom
att vända sig tillbaka till Sverige och den svenska allmänheten, upplysa om situationen i de länder som kallades underutvecklade och väcka människors vilja
att bistå dessa länder ekonomiskt.
Som utvecklingsexperter och pionjärer inom det gryende internationella biståndsarbetet kom paret Höjer åter att inta ett slags avantgardeposition. Situationen kan på så sätt jämföras med den i Solna, men deras överordning baserades nu inte bara på klass och utbildning, utan även på vad som kunde formuleras som ras, etnicitet och övertag på det världsekonomiska planet. Vare sig de
ville eller inte kom paret Höjer att inordna sig i de kvarlevande och nya kolonialistiska strukturer som de samtidigt kritiserade. Detta skapade vissa paradoxala
situationer. Exempelvis baserades Signe Höjers möjligheter att etablera sig som
författare och börja upplysa svenskarna om tredje världens problem på det
faktum att hon i Trivandrum blev placerad i en jättebungalow med sju tjänare.
Hon skrev själv att det som socialist bar henne emot att anlita tjänstefolk, men
hon kom ändå i slutändan, genom att kombinera en utilitaristisk logik med
nygamla föreställningar om sig själv som del i ett avantgarde, fram till att det var
bäst för alla parter om tjänarna fick behålla jobben och hon fick möjlighet att
skriva texter, som i sin tur kunde hjälpa till att omfördela resurser mellan den
rika och den fattiga världen.
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Arbetsfördelningen i Indien och Ghana präglades av att det var Axel som
var officiellt utsänd som expert, medan Signe som medföljande hade en mer
oklar position. Att Axel Höjer under hela 1950-talet arbetade inom ramarna för
WHO gav honom ett ramverk för utveckling av idéer som han själv sympatiserade med. Men WHO rymde många riktningar, och arbetet för organisationen
hade knappast någon helt fastlagd form. Det handlade i hög grad om att välja
strategier. Och Axel Höjer valde strategier som kunde främja modernisering på
bred front, inom de områden som pålagts honom: utbildning och storskalig
hälsovårdsplanering.
Som rektor i Trivandrum var det naturligt att han fokuserade på utbildning
av läkare. Han kom där att inrikta sig på standardisering och modernisering av
läkarutbildningen: något som i hög grad handlade om att anpassa den till en
västerländsk modell, även om Höjer ansträngde sig vid att lägga så stor vikt
som möjligt vid förebyggande medicin och exempelvis uppmuntrade uppbyggnaden av särskilda praktikdistrikt på landsbygden. Han engagerade sig även i att
starta utbildningar för andra kategorier av vårdpersonal, som det rådde än större brist på. Som professor i social och preventiv medicin i Dibrugarh fick han
till slut en akademisk post liknande den han eftersträvat redan på 1920-talet,
och möjligheter att dra upp de stora linjerna för den fortsatta verksamheten vid
institutionen. Och något år senare, som hälsovårdsrådgivare i Ghana, fick han
åter möjlighet att föreslå genomgripande strukturförändringar av hälso- och
sjukvårdssystemet i ett helt land – förslag som i motsats till i Sverige kom att få
genomslag på kort sikt, men som föll på grund av den vidare politiska utvecklingen och som också har försvunnit i historieskrivningen.
Axel Höjers position innebar dock trots allt att han var bunden av WHO,
vilket begränsade hans möjligheter att engagera sig i kontroversiella ämnen som
familjeplanering. Han mötte också kritik då han engagerade sig i ayurvedamedicinens integration med den västerländska medicinen.
Signe Höjer hade inga liknande strukturer att arbeta inom. Å andra sidan var
hon inte heller på samma sätt bunden av WHO:s riktlinjer, vilket gav henne
friare händer att överföra idéer och modeller från Sverige. Att slippa ansvar för
barn och hushåll, och dessutom sitt vardagliga arbete inom politik och föreningsliv, gav henne dessutom tid att engagera sig i såväl skrivande som socialt
reformarbete. Det författarskap hon inledde vid nära 60 års ålder hängde från
början tätt samman med försök att förverkliga svenska reformförslag på indisk
mark. Det tog sin början i en rad artiklar som skrevs i syfte att samla ihop
pengar till förskollärarutbildning och mönsterbarnstugor i Trivandrum. I sociala
projekt på indisk mark kunde hon konkretisera en del av idéerna i daghemsutredningen, samtidigt som hon tvingades anpassa dem till indiska förhållanden –
en erfarenhet som också bjöd på insikter. Särskilt stor vikt lades vid daghemmens hälsovårdande funktioner. Redan från början var en tydlig ambition att de
skulle fungera som kombinerade barnträdgårdar och barnavårdscentraler, och
dessutom fungera som centra för familjeplanering. Signe Höjer initierade också
mer renodlade familjeplaneringsprojekt i delstaten Travancore-Cochin, som
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ditintills dominerats av motståndare till födelsekontroll. Hennes projekt visar
hur hennes engagemang i befolkningsfrågan nu kom att överflyttas till tredje
världen, där hon emellertid snarare återvände till de nymaltusianska bevekelsegrunder som drivit henne på 1920-talet än till det pronatalistiska engagemang
som drivit henne på 1930-talet. Det nymalthusianska engagemanget kombinerades med ett engagemang i det slags frågor som dominerat 1940-talets familjepolitik: att få ned antalet födslar framhölls inte bara som viktigt av samhällsekonomiska skäl utan också för att skydda kvinnors individuella hälsa.
Signe Höjers tal om familjeplanering präglades av en relativt avancerat liberal
styrningsrationalitet i det att hon uttryckte gott hopp om möjligheterna att få
indiska kvinnor att själva styra sin reproduktion, genom iakttagande av säkra
perioder eller användning av preventivmedel som krävde stor regelbundenhet i
vanor. Detta gällde även Axel Höjer vid denna tid, i den mån han engagerade
sig i arbetet. Deras inställning skiljde sig på så vis från 1960- och 70-talens indiska befolkningspolitik, som, delvis med stöd från Sverige, förlitade sig på
betydligt mer tvångsbetonade metoder, med ekonomiska incitament, massteriliseringar och rutinmässig insättning av spiraler. Signe Höjers projekt utgjorde
därmed inte någon given inkörsport till senare mer hårdföra program. Däremot
kom det sätt att integrera familjeplanering med mödra- och barnavård (och
gärna även barnomsorg) som hon och Axel Höjer förespråkade att snabbt vinna mark i Kerala, vilket skapade ovanligt gynnsamma förutsättningar för införandet av bland annat incitamentsbaserade steriliseringsprogram.
Om än överflyttad till ett internationellt plan fortsatte paret Höjers folkhälsoexpertis att vara könad i dubbel bemärkelse. Det var fortfarande Axel Höjer
som agerade som professionell expert, medan Signe Höjer fick söka sig andra
vägar och närmast agera som ett slags policyentreprenör. Även innehållet fortsatte att vara könat, på olika sätt. Axel Höjer fortsatte att betona mödra- och
barnavården som en viktig, men inte överskuggande del av folkhälsoarbetet.
Samtidigt visade han en ny uppmärksamhet på kvinnors svårare villkor i uländerna. Detta gällde såväl potentiella patienter – han uppmärksammade bland
annat det som i dag kallas könsstympning som ett problem i Afrika – som hälso- och sjukvårdspersonal. Han vände sig nu tydligt mot könsdiskriminering
inom olika vårdyrken. På den elitnivå av internationella experter där han själv
befann sig, förutsatte han dock fortfarande att den medicinska expertisen skulle
utgöras av män och deras kunskaper.
Signe Höjers projekt var också i hög grad könade. På många sätt kan de ses
som en förlängning av den välfärdsfeministiska strategi hon använt sig av i
Sverige. Med detta följde också en hel del normativa element: till exempel var
familjeplaneringsprojekten starkt inriktade på att forma indiska familjer i linje
med en lagom liten, västerländsk kärnfamiljsmodell.
Fastän Signe och Axel Höjer i hög grad fortsatte att arbeta på olika håll ökade åter deras ambitioner att samordna sitt arbete. Detta uttrycktes också i hur
Axel marknadsförde Signes projekt i Trivandrum på olika sätt, till och med
inför WHO där de torde ha varit kontroversiella. Kartläggningarna av hälso479

och sjukvården i Ghana genomfördes av dem båda tillsammans, liksom senare
resor för att studera leprans utbredning i Afrika. Samarbetet ökade efter hemkomsten från Ghana i början av 1960-talet. De fortsatte att hjälpa varandra med
textgranskning, skrev flera böcker och mindre skrifter tillsammans och lät sig
upprepade gånger intervjuas som samarbetande par.
Hur bar de sig då åt för att hävda sig som experter på utvecklingsbistånd och
få genomslag för idéer, programförslag och hälsopolitiska reformer? För Axel
Höjers del var detta mindre komplicerat: han var redan auktoriserad som expert
inom WHO, och det var också främst genom denna position som han försökte
applicera svenska lärdomar i utländska sammanhang. Signe Höjer lyckades hävda sig som expert på barnomsorg på både det delstatliga och det nationella
planet i Indien, och skapade sig också en plattform som familjeplaneringsexpert
mer lokalt i Travancore. Hon kunde här hänvisa till det svenska välfärdsbygget
som ett lyckat exempel, och mer specifikt till sina egna erfarenheter som statlig
utredare i Sverige.
Omvänt riktade båda två också åter sin expertis mot Sverige. Om de på plats
i Asien och Afrika agerade som ett slags folkhemsexperter, kom de på hemmaplan att i stället agera som u-landsexperter. Det handlade här å ena sidan, och
särskilt för Axel Höjers del, om att hävda en särskild världshälsoexpertis, å
andra sidan, och det särskilt för Signe Höjers del, om att hävda en mer allmän
u-landsexpertis. Signes medlemskap i den så kallade u-beredningen visar att hon
också officiellt erkändes som u-landsexpert.
Förmedlingen av u-landsexpertis handlade för det första om att bidra med
specifik länderkunskap om Indien, Ghana och andra länder i Asien och Afrika.
Signe och Axel Höjer var båda ytterst angelägna om att lyfta upp strukturella
orsaker till de fattiga ländernas problem. Kolonialismen, inklusive det arv den
lämnat efter sig in i självständigheten och de nya former av imperialism som nu
hotade de tidigare kolonierna, lyftes fram som en huvudorsak till fattigdom och
dålig hälsa. För det andra ville de bidra med mer allmän kunskap om hur de
länder som kallades underutvecklade skulle kunna utvecklas.
Men handlade det nödvändigtvis om att utveckla dessa länder i samma riktning som Sverige? Ja och nej. En central utgångspunkt för paret Höjer när de
började arbeta internationellt var att den svenska modellen och dess folkhälsoprojekt, eller snarare deras egna, ideala visioner av dessa, skulle kunna överföras
till fattigare länder. Båda hyste en omutlig tro på de sociala lösningar som nu
höll på att realiseras i Sverige och uttryckte också starka förhoppningar om
vacciner, antibiotika och andra tekniska innovationer som utlovade en snabbare
modernisering av de avkoloniserade länderna.
Men deras uppfattning om Sverige som en modell för de underutvecklade
länderna kom åtminstone delvis att modifieras när de rörde sig ut på vad som
kan betraktas som det primära fältet för WHO:s verksamhet. Även om de fortfarande drevs av ett utpräglat framstegstänkande, blev de med tiden mindre
säkra på att Sverige kommit längst i alla hänseenden. ”Är det vi som är underutvecklade?” frågade sig Signe Höjer retoriskt i en rad föredrag.
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Samtidigt som västvärldens länder enligt Höjers borde känna sig förpliktigade att hjälpa de forna kolonierna på fötter, borde de uppmärksamma att de
också själva kunde lära sig mycket genom att lyssna på erfarenheter från de
fattigare delarna av världen. Framför allt varnade Höjers för att det i andra länder fanns kulturvärden som hotade att utplånas i takt med utvecklingen. De
lyfte fram konst och musik, men också sådana kulturella uttryck som familjesammanhållning och förmåga att tillvarata glädjen i vardagen. Detta, menade de
nu, var faktorer som delvis gått förlorade i och med modernitetens intåg i Sverige.
Signe Höjer fascinerades också av de spår av matrilineära, eller som hon själv
sade, maternella, system som hon fann på olika håll i världen – i Travancore, i
Assam och i delar av Ghana – spår som för henne bekräftade Elin Wägners
teorier om ett forntida matriarkat. Om matriarkatsteorierna för Wägner fungerat som verktyg för att ifrågasätta sin egen samtid, fungerade uppmärksammandet av maternella system i olika delar av världen för Signe Höjer också som ett
sätt att ifrågasätta västerländska genussystem. Genom dem kunde hon visa att
patriarkatet inte var naturgivet, samtidigt som hon kunde ge en prominent plats
åt såväl det biologiska moderskapet som kvinnodrivna kulturyttringar. Och
samtidigt som hon i sitt familjeplaneringsarbete hjälpte till att vidareföra en
västerländsk kärnfamiljsmodell kunde hon i andra sammanhang ge erkännande
åt andra slags familjekonstellationer, inklusive sådana som byggde på polygami.
Däremot drog både hon och Axel Höjer en gräns vid traditioner som hotade
hälsan. Det var alltså inte fråga om någon genomgripande kulturrelativism.
Särskilt Axel Höjer kunde vara ytterst kritisk mot kulturella fenomen som stred
mot modernitet och folkhälsoideal på något mer grundläggande sätt. Dessa
avfärdades som hälsovådlig vidskepelse.
Axel Höjers inställning till traditionell medicin var dock inte kategoriskt avvisande, vilket visas av hur han närmade sig det indiska ayurvedasystemet. Till
skillnad från homeopati och andra importerade alternativa terapier, som han
dömde ut som kvasimoderna och profitdrivna, såg han ayurveda som visserligen underlägset den västerländska medicinen, men av potentiellt värde för behandling av kroniska och psykosomatiska sjukdomar, och med en örtfarmakopé
som gav löften om billiga preventivmedel för människor på den indiska landsbygden. Att han vände sig mot traditioner som han ansåg hotade hälsan betydde inte heller att han såg Sverige som ett föregångarland på alla delar av den
västerländska hälso- och sjukvårdens och medicinutbildningens områden. Till
exempel kom han att hävda att indierna i vissa avseenden, främst utbildningsmässigt, kommit längre än svenskarna i fråga om preventiv och social medicin,
så långt att svenska läkare kunde ha nytta av att åka dit och dra lärdomar.
Paret Höjers ändrade inställning, inte minst som den uttrycktes i texter riktade till en svensk eller västerländsk publik, komplicerar den enkla bilden av en
sändare och en mottagare i det tidiga biståndsarbetet och pekar i flera avseenden fram mot ett paradigm som förespråkar utvecklingssamarbete snarare än
hjälp uppifrån och ned. I vilken mån biståndsmottagarna uppfattade sig själva
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som jämbördiga samarbetspartners, i förhållande till västerländska experter som
Höjers, är dock en annan fråga.
Genom sina böcker och rapporter hem till Sverige, och föreläsningar på
hemmaplan, kom Axel och framför allt Signe Höjer i varje fall att bidra till formandet av en bild av ”u-länderna”, som förvisso beskrevs som underutvecklade
i många avseenden, men, det ligger i namnet, möjliga att utveckla och med potential att på sikt hamna på nivå med det svenska folkhemmet. Skapandet av en
sådan bild var nödvändighet för att Sverige överhuvudtaget skulle kunna motivera en utvidgning av folkhems- och folkhälsoprojektet med bistånd till utvecklingen i fjärran länder. Till skillnad från de många missionärer som också hade
långvariga erfarenheter från Afrika och Asien, kunde Höjers hänvisa till en
sekulär, ja till och med socialdemokratisk, utvecklingsexpertis, och därmed hjälpa till att bana vägen för Sveriges deltagande i bilaterala eller, helst, multilaterala
biståndsprogram.
Signe Höjers böcker inriktade sig i hög grad på att ifrågasätta traditionella hierarkier. De var också fulla av analogier mellan asiatiska eller afrikanska fenomen och företeelser i den svenska välfärdsstaten. Ibland handlade det om att
mer allmänt avmystifiera främmande länder, i andra fall mer uppenbart om att
visa att också de var på väg att utvecklas till moderna samhällen. Sättet att skriva indikerar att hon och Axel Höjer hade en ambition att göra fattiga länder till
ett slags nya folkhem, om än med egna kulturella särdrag bevarande. I detta
biståndstänkande låg en utvidgad, socialliberal utvecklingsidé: om den rika delen
världen tidigare bidragit med mer individuell hjälp till självhjälp var nu målet att
ge hjälp till nationell självhjälp, till länder som på sikt skulle kunna hjälpa sina
medborgare att hjälpa sig själva.
Tanken var i hög grad att hjälpa de avkoloniserade länderna med att planlägga sin ekonomi för att motverka fattigdom – ett nödvändigt villkor för att förhindra sjukdom och ohälsa. Men välstånd och social rättvisa, poängerade Höjers samtidigt, måste kompletteras med fostran, upplysning och disciplinering.
U-ländernas människor beskrevs inte som naturligt underlägsna, men Höjers
förutsatte att de saknade nödvändig kunskap. Biomaktens två sidor, allmänna
säkerhetssystem och individualiserande disciplinåtgärder, fördes här samman
som två grundförutsättningar för världshälsan, vilket också underströk hälsoexpertisens fortsatt centrala roll, även i internationella sammanhang.
Men nya folkhem på främmande mark sågs samtidigt bara ett mål på vägen
mot ett framtida världssamhälle, lett av en världsregering och med WHO som
hälsovårdsdepartement. Samtidigt, menade Höjers, var det viktigt att decentralisera användningen av biståndet. Världsregeringen kunde garantera vissa universella målsättningar, men fick inte leda till ökad byråkrati. Det handlade med
andra ord om en typ av federalistiskt tänkande som också kan betraktas som ett
slags liberal styrningsrationalitet applicerad på geopolitisk nivå.
Paret Höjer förespråkade också en hög andel multilateralt bistånd för att
motverka att nationella särintressen fick för stort inflytande i utvecklingsarbetet.
Samtidigt, eftersom de var starkt övertygade om vikten av att hjälpinsatser sat482

tes in på många fronter parallellt, menade de att bilateralt bistånd var nödvändigt för att agera på områden som var för kontroversiella i internationella sammanhang. Denna inställning, som kom att delas av andra, än mer inflytelserika
svenska u-hjälpsexperter, kan förklara den stora vikt som lades vid bistånd till
familjeplanering, av Höjers själva men också i de första decenniernas svenska
biståndsbudgetar.
Höjers kom under 1960-talet att arbeta mycket för Rädda barnen, med insamlingskampanjer som anmärkningsvärt nog påminde mycket om det slags
välgörenhet som de själva alltid varit så kritiska emot. Även här tänkte de sig
emellertid agera som ett slags avantgarde – slutmålet var fortfarande att initiera
bilateralt och på sikt internationellt förmedlat bistånd.
Axel och Signe Höjer gjorde stor skillnad mellan god och ond expertis, och
var angelägna om att framhålla sig själva som ödmjuka och sin expertkunskap
som neutral och objektiv. Däremot ville de inte tvingas agera neutralt utifrån
denna kunskap. Även Axel började nu erkänna att han faktiskt intog en politisk
position. Han kritiserade också WHO för att inte tillåta sina experter att ta en
mer politiskt offensiv roll. Själv ville han påverka, och också tillåtas att göra
detta.
Deras agerande mot Sverige var också öppet politiskt, på så sätt att det tydligt handlade om att ändra svenskars uppfattning om tredje världen för att på
samma gång öka deras förståelse och solidaritet. Skildringarna av de spetälska
som ett folk med förgreningar från Borbhetta till Järvsö fyllde också en sådan
funktion, liksom skildringarna av de kärnvapenskadade i Nagasaki. Sjukdom
och hälsorisker framställdes här något som förenade hela mänskligheten och
ställde krav på solidaritet.
Utvidgningen av samhällssolidariteten till ett slags världssolidariet uteslöt
inte säkerhetspolitiska motiv. Höjers lyfte särskilt fram risken för att de fattiga
länderna skulle utnyttjas som brickor i det alltmer accentuerade spelet mellan
öst och väst. Kärnvapenhotet, högaktuellt under dessa år då den svenska kärnvapendebatten blossade, återkom ständigt i retoriken.
Upprustningen framställdes också som ett både direkt och mer indirekt hot
mot människors hälsa. Kärnvapenskador lyftes fram som ett problem, men ett
större och mer grundläggande problem, menade de båda, var att alla länder
satsade så oproportionerligt lite pengar på internationell hälsovård. Detta gällde
i förhållande till den nationella hälsovårdsbudgeten i exempelvis Sverige, men
också, och framför allt, i jämförelse med de summor som satsades på försvar,
krigsmakt och vapenindustri. Dessa uppfattningar kan förklara varför Höjers
sällan lyfte fram någon konflikt mellan satsningar på olika typer av hälsovård:
visserligen ville de gärna prioritera preventiv vård och grundläggande hälsovårdsinsater, men de ville inte för den sakens skull prioritera bort satsningar på
sjukhusvård, läkarutbildning och kampanjer för utrotning av specifika sjukdomar.
Fred och ekonomisk omfördelning framhölls alltså som nödvändiga förutsättningar för att kunna angripa ”eländets cirkel” från flera håll samtidigt – med
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insatser mot såväl fattigdom som undernäring, endemiska sjukdomar, överbefolkning och okunnighet. Genom industrialisering, tillgång till bra mat, sjukdomsbekämpning, familjeplanering och utbildning skulle man så kunna komma
till bukt med ohälsa och allmän underutveckling.
Anmärkningsvärt är emellertid att de inte talade om insatser mot korruption,
fast de identifierade detta som ett stort och grundläggande problem. Inte heller
talade de längre om eugenik som en förutsättning för full hälsa. Detta kan förstås tyda på en verklig kursändring. Tillsammans understryker dessa tystnader i
vilket fall som helst att retoriken om världssolidaritet inte innefattade samma
krav på reciprocitet som den tidigare samhällssolidariska retoriken. Vad Signe
och Axel Höjer sysslade med som u-landsexperter var framför allt att få folk i
västvärlden att uppfatta människor i syd som förtryckta men i grunden kompetenta att, med viss hjälp, relativt snabbt kunna hjälpa sig själva att nå en högre
grad av utveckling. Kravlösheten tyder dock, menar jag, på att Höjers trots allt
uppfattade full hälsa på global nivå som en ganska avlägsen målsättning.

Under sitt sista aktiva
decennium fortsatte Axel
Höjer på hemmaplan att
propagera för hälsovård,
hälsoupplysning och effektiv
administration: käpphästar
som kunde appliceras på
Sverige såväl som på andra
delar av världen.
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Slutdiskussion

Alla vill vi vara friska. Att må bra framstår i allt högre grad som själva definitionen av det goda livet, inte minst sedan hälsa under det senaste halvseklet allt
mer kommit att definieras i såväl fysiska som psykiska och sociala termer.
Mitt syfte med denna studie har inte varit att underkänna människors strävan
efter hälsa; inte heller vikten av en utbyggd hälsovård. Jag har själv den bestämda uppfattningen att en hälso- och sjukvård som når alla människor, och inte
bara det lilla fåtal som har råd att själva ta kostnaderna, är en central uppgift för
varje samhälle som gör anspråk på att kalla sig en välfärdsstat. Vad jag däremot
velat visa är att strävandet efter hälsa kan problematiseras, och att hälsa och
folkhälsa är begrepp som bär med sig politiska och moraliska implikationer,
som varken är självklart positiva eller självklart negativa. Hälsovård handlar om
makt över människors kroppar, men det är en makt som oundvikligen är både
repressiv och produktiv och som kan utövas på olika sätt.
Denna politiskt laddade komplexitet präglar den individuella nivån, där olika
insatser kan uppfattas som åtgärder för att stärka den enskilda människans välbefinnande men också som disciplinära ingripanden. Och den präglar den samhälleliga nivån, där insatser för att främja hälsa eller bota, lindra och förebygga
sjukdom kan ställas mot varandra, mot andra samhällsinsatser, eller mot läkares
eller andra medborgares frihet att själva förfoga över arbetskraft och kapital.
Dessa politiska spänningar försvinner inte bara för att diskussionerna om
hälsovårdens mål och organisation kläs i termer av expertis. Som min studie har
visat var den expertis paret Höjer gjorde anspråk på bland annat starkt präglad
av föreställningar av kön, och det i dubbelt avseende. Det gällde såväl den kunskap de gjorde anspråk på som deras sätt och möjligheter att hävda denna kunskap, som experter. Det exakta mönstret för denna genusprägling varierade
över tid, men den bar hela tiden med sig politiska implikationer.
När Höjers i ett första skede riktade in sitt projekt på barns hälsa handlade
det i första hand om att gynna vad som uppfattades som det goda moderskapet.
Nyckeln till släktets överlevnad antogs inte ligga i att skapa ett nytt slags mödrar. Snarare handlade det om att göra fler till goda mödrar, och det på nya sätt,
såväl genom disciplinering och självdisciplinering som genom skapandet av
biopolitiska teknologier och infrastrukturer som kunde underlätta denna disciplinering. Genom att anpassa alla kvinnor, även arbetarkvinnor, till ett borgerligt familjeförsörjarideal, kom paret Höjers projekt därmed att slå fast könsroller som etablerats i borgerligheten. Åtminstone Axel Höjer uppfattade detta
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som högst förenligt med en socialistisk ideologi. Hans något paradoxala tanke
var att moderskapet gjorts sjukt av moderniteten, samtidigt som just moderniteten, definierad i termer av förebyggande hälsovård, medicinvetenskaplig spetskunskap och social(politisk)a åtgärder, var det som skulle återge mödrarna deras
”naturliga” och ursprungliga moderlighet.
Projektet blev också redan från början könat genom de olika expertroller
Axel respektive Signe Höjer intog och tilldelades. I projektets inledningsskede
var det främst Axel som fick möjlighet att hävda sin expertis, medan Signe inte
alls fick samma erkännande av den expertis hon ville göra anspråk på. Axel
Höjer fick också helt andra möjligheter att göra professionell karriär, om än inte
akademisk som han hoppats. Som ämbetsman fick han dock möjlighet att hävda sig på andra, och olika, sätt, som socialpolitisk makthavare och medicinsk
expert, och kunde därmed arbeta med eller mot läkarkåren beroende på hur det
passade hans agenda. Hans dubbla position gav honom också särskilda möjligheter att hävda en socialmedicinsk expertis, som kombinerade kunskap och
auktoritetsanspråk från de medicinska och samhällsvetenskapliga fälten.
I detta sammanhang, där hela folkets hälsa hamnade i centrum, talade Höjer
mer om samhällets än om mödrarnas ansvar, och därmed kretsade också hans
uttalanden i mindre grad kring kön. När han däremot talade om de experter
som skulle göra hela folkets hälsa möjlig, närmast förutsatte han att de ledande
bland dessa skulle vara läkare: manliga läkare.
Signe Höjers väg in i politiken innebar däremot att hennes expertroll närmast per definition blev könskodad. De kvinnoledda sociala rörelser som växte
sig allt starkare under denna tid erbjöd alternativa karriärmöjligheter för medelklasskvinnor som Signe Höjer, som hade både förmåga att uttrycka sig och
möjligheter att göra det tack vare hemhjälp. Dessa rörelser erbjöd också en väg
till högre politiska positioner. Om Axel med relativt stor framgång lyckades
hävda en samhällsvetenskaplig såväl som medicinsk expertis fick Signe emellertid nöja sig med att försöka få gehör som kvinnoexpert. Detta trots att hon
uttryckligen sysslade med socialpolitik, och trots att hon till skillnad från Axelhade en samhällsvetenskaplig utbildning, om än inte så lång som hon ibland
ville hävda. Rollen som kvinnoexpert var i hög grad självvald, men även begränsande. Den innebar också en ganska osäker expertstatus, då hela idén om
en särskild kvinnoexpertis byggde på föreställningar om att kvinnor inte visste
sitt eget bästa. Någorlunda välutbildade kvinnoexperter som Signe Höjer kunde
möjligen hävda en avantgardeposition, men denna riskerade alltid att ifrågasättas om det kom någon med tyngre akademisk eller professionell expertis.
Givet Signes uppdrag och vad hon uppfattade som brännande frågor kan det
faktum att hon mest ägnade sig åt åtgärder som skulle gynna mödrarna inte
självklart tolkas som en konservativ hållning. Inte desto mindre bidrog dessa
välfärdsfeministiska aktiviteter till en fortsatt könskodning av den del av det
gemensamma folkhälsoprojektet som drevs på det socialpolitiska fältet. Och
även om Signe från de senare krigsåren och framåt började tala om familjepoli-
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tik och föräldraskap, handlade det i praktiken främst åt åtgärder som inriktade
sig på kvinnor och mödrar.
Även deras respektive texter präglades, stilmässigt och innehållsmässigt, av
internaliserade föreställningar om könskomplementatitet. Axels högtflygande
visioner stod ofta i kontrast till Signes mer pragmatiska attityd.
Även när Höjers lämnat Sverige för arbete i tredje världen var det Axel som
agerade som professionell expert, medan Signe fick hitta eller skapa egna projekt att engagera sig i. Här fortsatte hon att engagera sig i kvinnors situation, på
ett något paradoxalt sätt. Å ena sidan kom hon med tiden att alltmer uttryckligt
använda sig av erfarenheter från andra länder för att ifrågasätta den västerländska genusordningen. Å den andra drog hon själv igång hälsovårds- och
familjeplaneringsprojekt som förutsatte att kvinnor skulle anpassa sig till en
västerländsk kärnfamiljsnorm.
Min undersökning har också visat att paret Höjers folkhälsoideologi blev alltmer gränslös, och det i dubbelt avseende. För det första vidgades folkhälsoprojektet geografiskt, och i fråga om de grupper av människor som inkluderades.
Eller, med andra ord, omfånget av ”folket” kom att utökas. Visserligen var
ideologin redan från början präglad av internationalistiska visioner, men den
uttrycktes i praktiken först i snävare sammanhang. Från barnens hälsa utvidgades så projektet till befolkningens och vidare till hela världens hälsa.
Utvidgningen speglar de positioner Höjers befann sig i under olika epoker:
den lokala arenan i Solna i början av 1920-talet, den nationella elitens arena i
Stockholm under 1930- och 40-talen, och den internationella hälsovårdsarenan
under 1950-talet och början av 1960-talet. Dessa olika positioner hade självklart
avgörande betydelse för deras möjligheter att gripa in på olika plan. Men utvecklingen kan också kopplas till mer generella diskurser, från den maternalistiska som dominerade i många europeiska länder under 1900-talets första decennier, till den folkhemsnationalistiska som dominerade i Sverige under välfärdsstatens uppbyggnadsfas, och vidare till den internationalistiska som odlades inom de internationella organisationer som växte fram under
mellankrigstiden och i synnerhet efter andra världskriget.
Paret Höjer påverkades av dessa sätt att tala och tänka, men var också i hög
grad själva med och formade dem. Det var heller inte så att de bara råkade
hamna i olika sammanhang: delvis handlade det verkligen om omständigheter,
men det var också fråga om mycket medvetna strategier.
Folkhälsoideologins praktiska uttryck och successiva utvidgning var även
starkt kopplad till en ändrad syn på Sveriges utveckling i förhållande till andra
länder. Det är tydligt att makarna Höjers väg från det lokala till det internationella planet leddes av en bestämd framstegssyn, som inkluderade en stark tro på
att deras väg var den enda och rätta vägen framåt, även om inte ens de själva
uppfattade den som helt rak. Jämförelser med andra länder pekar i sin tur på en
annan viktig omständighet: även då de i första hand verkade på ett lokalt eller
nationellt plan använde sig Höjers mycket ofta av olika transnationella strategi487

er. Det handlade då främst om att hänvisa till andra länder för att genomdriva
reformer i Sverige, medan paret under 1950- och 60-talen i stället kom att fungera som ett slags dubbelagenter, som förde lärdomar både till och från Sverige.
Exemplet Axel och Signe Höjer har visat hur svenska hälsovårdsteknologier,
uppfattningar om barnavård, barnhälsovård och familjepolitik, och därmed
också föreställningar om exempelvis genusordning och familjeideal, kunde spridas till länder i tredje världen redan innan någon bilateral svensk biståndsverksamhet hade organiserats. Men det har också visat att denna verksamhet i praktiken, trots ojämlika maktstrukturer, inte var någon enkel överföringsprocess
med en sändare och en mottagare. Trots att min studie så tydligt inriktat sig på
medlemmar av en västerländsk elit och de rationaliteter som drev dem, kan
förändringar i paret Höjers syn på sitt eget arbete och på förhållandet mellan
Sverige och andra länder visa på ett visst motstånd i deras interaktion med tilltänkta mottagare av bistånd.
Exakt hur de människor som hamnade i centrum för paret Höjers reformersjälva uppfattade dem är dock fortfarande en obesvarad fråga. Att försöka spåra
dessa röster har legat långt utanför ramarna för min textbaserade studie. Inte
desto mindre är frågan intressant. Delar av den postkoloniala teoribildningen
har sysselsatt sig mycket med problemet att komma åt det slags ”subalterna”
röster som vanligtvis inte gör sig hörda i publika sammanhang. Deras svårfångade karaktär blir särskilt uppenbar när det handlar om en historisk period, och
de flesta av de som var med är döda och inte kan frågas ut i efterhand. Dessutom nåddes de styrda i regel först i andra eller tredje hand av paret Höjers åtgärder, genom de läkare och sjuksköterskor som utbildats av Axel eller hans underordnade, och de förskollärare och familjeplaneringskonsulter som utbildats
på Signes initiativ.
Tydligt är i vilket fall som helst att Axel och Signe Höjer tog intryck av sina
erfarenheter och åtminstone insåg vikten av att anpassa sina strategier efter
olika länders förutsättningar.
Lika tydligt är att försöken att hjälpa människor i fattigare länder, då som nu,
präglades av ständiga krockar mellan ambitioner och utfall. Min studie påminner om att idéer om jämlikt samarbete och hänsyn till lokala förhållanden gång
på gång förts fram inom den internationella biståndsverksamheten, och påfallande ofta med argumentet att ingen tänkt på det förut. Som jag visat fanns
sådana idéer redan i det sekulära biståndets barndom, även om de inte varit lika
lätta att förverkliga i praktiken.
Paret Höjer ger också ett exempel på hur västerländska experter även om de
kritiserar koloniala och nykoloniala strukturer själva måste röra sig inom dessa
strukturer – ett faktum som ohjälpligen måste prägla deras arbete. Jag har till
exempel visat hur Höjers kritiserade välvillig dumhet, samtidigt som de själva
blev kritiserade för samma sak. Viljan att tala väl om människor i länder som
allmänt kategoriserades som underutvecklade parades uppenbarligen, och kanske oundvikligen, med en tendens att ställa ganska låga krav på motprestationer.
Detta i sin tur riskerade att mynna ut i ett slags välviljans paternalism. Detta kan
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ses i hur Höjers å ena sidan talade ingående om inhemsk korruption, kommunalism, byråkratiskt krångel och andra strukturella hinder för den utveckling de
såg framför sig, men ändå inte inkluderade dessa problem bland de nyckelområden som måste angripas parallellt.
På ett liknande sätt riskerade Signes sätt att ifrågasätta u-ländernas underutveckling genom att lyfta fram starka kvinnor och alternativa familjemodeller att
dölja problem relaterade till kön, makt och klasstillhörighet.
Vid sidan av den geografiska utvidgningen av folkhälsoprojektet – eller med
andra ord en allt mer inklusiv betydelse av folket eller befolkningen – har jag
också kunnat utskilja en tydlig kvalitativ utvidgning av folkhälsobegreppet, vilket i synnerhet hos Axel Höjer i början av 1940-talet även innefattade en tydlig
skärpning av kraven på hälsa.
Samtidigt som folkhälsoideologin växte i omfång, växte den alltså i innehåll.
Detta syns särskilt tydligt hos Axel Höjer. Från att främst tala om mer renodlad
sjukdomsprevention, om än även genom sociala åtgärder, rörde han sig under
mellankrigstiden mot ett mycket inklusivt hälsobegrepp: det handlade om social, mental och fysisk hälsa, och det handlade om fullständig hälsa. Genom att
bygga upp en infrastruktur för regelbundna hälsokontroller, prevention och
rådgivning, hoppades Axel Höjer närmast kunna utrota sjukdom och ohälsa,
åtminstone på sikt. Här inkluderades även kommande generationers hälsa. Detta nödvändiggjorde en kvalitativ befolkningspolitik, främst i form av sociala
åtgärder. Även eugeniska ingrepp, som steriliseringar, sågs emellertid som nödvändiga för dem vars avkomma inte tänktes ha potential att leva upp till de allt
mer ambitiösa hälsomålen. Att Höjer låg nära Gustav Möllers universalistiska
välfärdslinje uteslöt alltså inte arvshygieniska resonemang liknande dem som
fördes av Alva och Gunnar Myrdal. Tvärtom, en negativ och eventuellt även
positiv eugenik uppfattades som nödvändiga villkor för att verkligen kunna
realisera visionerna om full hälsa.
Samtidigt har jag visat på andra delar av det större folkhälsoprojekt som inbegrep paret Höjer. Genom att vända blicken mot Signe Höjer och arbetet
inom 1941 års befolkningsutredning och dess kvinnodelegation, har jag undersökt hur de befolkningspolitiska resonemangen i detta sammanhang, trots utredningens namn, i hög grad lämnades åt sidan för att i stället ge plats åt resonemang kring välbefinnande, trivsel – och hälsa. Här handlade det emellertid
om de nu levande människornas hälsa: om socialpolitik, eller vad kvinnodelegationen strävade efter att omdefiniera som familjepolitik. Detta betyder inte att
utredarna inte alls tänkte i befolkningspolitiska termer. Men befolkningstillväxten blev under 1940-talet ett sekundärt mål, vilket i sin tur kan kopplas till att
befolkningsfrågan inte längre upplevdes som så akut i Sverige.
Paret Höjer för sin del började dock i stället försöka driva frågan där de menade att den var mer aktuell, i ett internationellt sammanhang: Axel gjorde det
först i Nationernas förbunds hälsoorganisation, sedan i WHO. Därefter drev
Signe Höjer befolkningsfrågan, med större framgång, i Indien.
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Från det tidiga nittonhundratalets fokus på minskad barnadödlighet och
moderlig omsorg som nyckel till en stark och lagom stor befolkning, rörde sig
alltså Höjers via mellankrigstidens tal om en nativitetskris till efterkrigstidens tal
om världshälsa och befolkningsexplosion. Min studie har gett stöd åt tesen att
det svenska engagemanget i befolkningsbistånd kan kopplas till en kontinuitet i
personer och till övertygelser om vikten av befolkningsreglerande metoder när
befolkningen uppfattas som ett problem, i ena eller andra riktningen. Jag har
också visat att Höjers var bland de första svenskar som började tala om befolkningsproblem i internationella sammanhang; Axel gjorde det redan på 1930talet. Det är också mycket möjligt att de var först ute i praktiken: Signes svenskfinansierade projekt initierades flera år innan det första bilaterala svenska familjeplaneringsprojektet drogs igång på Ceylon.
Samtidigt har jag dock visat att man inte kan förutsätta en kontinuitet i vare
sig motiv eller teknologier. Det fanns inte ens, som jag visat, någon enighet
bland svenska experter kring om Sverige kunde bidra med någon särskild expertis. Det som förenade svenska politiker och u-landsexperter i tro på det kloka i
att särskilt satsa på befolkningsbistånd var framför allt övertygelsen hos ledande
experter – Höjers och andra – om att biståndsinsatser måste sättas in på många
fronter samtidigt för att ha effekt, samtidigt som de helst skulle kanaliseras
genom FN-systemet. Att just befolkningsfrågan var svår att driva internationellt, på grund av de katolska ländernas starka position i internationella församlingar, motiverade bilaterala insatser. Att vissa preventionsmetoder var kontroversiella även i Sverige var mindre viktigt i sammanhanget. Det viktiga var att
det rådde konsensus bland de svenska experterna. Detta skilde Sverige från de
katolska länderna, där motståndet fanns på högsta expertnivå.
Motivmässigt vände inte Höjers tillbaka 1930-talets pronatalistiskt betonade
befolkningsfråga, utan snarare till det slags nymalthusianska resonemang som
fått Signe Höjer att driva befolkningsfrågan inom socialdemokratiska kvinnoförbundet redan i början av 1920-talet. Nymalthusianismen parades med omsorg om kvinnors hälsa och en strävan att göra samhället mer trivsamt för individerna. I undantagsfall nämndes också överbefolkningen som ett hot mot den
rika världen.
Eugeniska resonemang var däremot helt frånvarande när Höjers uttalade sig
i internationella sammanhang. Detta kan hänga samman med att eugeniken
blivit mindre rumsren efter kriget, men också med att paret Höjers ärende i
första hand var att väcka sympati för fattiga människor och påvisa hur de drabbats av kolonialism och andra sociala orättvisor. Att dra in resonemang om
mindervärdiga individer i ett sådant sammanhang hade varit ytterst otaktiskt.
Jag har dock inte heller sett att de resonerat kring eugeniska åtgärder i brev till
varandra. Detta behöver inte innebära något principiellt avståndstagande. Kanske visar det snarare att Höjers i praktiken inte riktigt räknade med världshälsa i
termer av full hälsa, åtminstone inte inom en överskådlig framtid. Höjers ville
inte heller på detta stadium sammanknippa de teknologier som kopplades till
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eugeniken med födelsekontroll i tredje världen. De resonerade alltså inte kring
steriliseringar i befolkningshämmande syfte.
Deras tro på säkra perioder och inhemska örtpreparat som potentiellt verksamma metoder för en storskalig befolkningspolitik visar på en stark vilja att i
så hög grad som möjligt leda befolkningen i rätt riktning genom självdisciplinering och biopolitiska system, och även på starka förhoppningar om att detta
slags liberala styrning var möjlig även i de nyss avkoloniserade delarna av världen.
Axel och Signe Höjers folkhälsoideologi vidgades alltså i dubbel bemärkelse.
Mer generellt pekar detta på att en benägenhet till ständig expansion av hälsobegreppet ligger inbyggd i det holistiska perspektiv som alltmer återtagit sin
position i västvärlden under senare år. Denna utveckling är inte okomplicerad.
Som Thomas Osborne påpekar riskerar alla försök att göra hälsobegreppet till
något absolut att i slutänden transformera hälsovården till ett slags modern
hälsopolis. Inte heller är det självklart ”bättre” att sätta individernas snarare än
befolkningens hälsa i fokus. Så snart hälsa och normalitet görs till mål i sig rör
man sig lätt från idén att hälsan är en medborgerlig rättighet till att betrakta den
som en medborgerlig plikt och sjukdomar som misslyckanden eller synder.1
En institutionalisering av olika hälsovårdande teknologier kan också leda till
oförutsedda konsekvenser på längre sikt. Som jag visat kom det slags institutioner Höjers förespråkade, där familjeplanering kombinerades med hälsovård och
mer renodlat sociala åtgärder, i Indien att underlätta införandet av mer tvingande metoder. På sikt ledde detta till veritabla massteriliseringskampanjer.
För ett svenskt, lite mindre dramatiskt exempel kan vi se på institutionaliseringen av den propaganda för bröstuppfödning som paret Höjer förespråkade.
Hur övertygad Axel Höjer än var om bröstmjölkens hälsobringande effekter,
såg han det inte som realistiskt att i ett första skede propagera för amning under
längre tid än barnets första tre månader. Med tiden, sedan barnavårdscentralerna institutionaliserats på riksnivå, har de tidsmässiga ramarna för moderns
”plikt” att amma sitt barn undan för undan vidgats. I dag har de gjorts så vida
att de riskerar att inkräkta på andra, senare formulerade målsättningar om jämställdhet, gemensamt föräldraansvar och delad föräldraledighet, samtidigt som
de medicinska motiven att amma länge försvagats betänkligt. De reformer som
delvis initierades av Höjers utformades under en tid då det främsta alternativet
till bröstuppfödning var, ofta direkt hälsovådlig, komjölk. Amningen kunde
alltså motiveras av rena hygienskäl. Dagens mödrar, som kan välja att ersätta
modersmjölken med en rad betydligt mer adekvata ersättningar, möter på barnavårdscentralerna en upplysningsverksamhet som lämnat överlevnadsargu-

1

Jfr Osborne, ”Of Health and Statecraft”, s. 178–181.
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menten bakom sig för att i stället tala om förutsättningar för en optimal utveckling.2
Samtidigt kan man knappast tala om någon entydig utveckling mot statlig
kontroll. Under det senaste halvseklet har välfärdsstaten ifrågasatts från olika
håll, och det moderna styret har, även i Sverige, blivit alltmer präglat av en nyliberal rationalitet. Inom hälsovården innebär detta att ekonomiska prioriteringar
satts i förgrunden, vilket i viss mån undergrävt de medicinska experternas makt
inom den offentliga hälsovårdsapparaten, där de tidigare hade lättare att åberopa sin specifika kunskap i utformningen av olika program och strategier. Å
andra sidan har den medicinska och hälsovårdande expertisen fått stort genomslag i många nya sammanhang. Experterna har i vad Nikolas Rose definierar
som avancerat liberala samhällen fått centrala roller som konkurrenter på en
växande marknad, där konsumenternas önskningar om det goda livet antas gå
ihop med vad som gynnar det goda samhället.3 I ett samhälle alltmer inriktat på
förverkligandet av det ideala jag som medicinen och de psykologiska vetenskaperna under de gångna seklen hjälpt till att konstituera, får de vetenskaper som
har med kroppen och livet att göra en viktig funktion genom att vägleda människor i deras ”fria” livsval.4 Detta skapar gynnsamma villkor för läkarna och, inte
minst, för den flora av nya yrkesgrupper som växt fram vid deras sida, att marknadsföra sig själva som experter på konsten att leva.
I den mån denna avancerat liberala rationalitet fungerar är det dock enligt
Rose i hög grad tack vare de subjektiviteter och normer för hälsa och utbildning
som byggts upp under välfärdsepoken. Dessa subjektiviteter har – i bästa fall –
gjort medborgarna kapabla att själva ta ansvar för beräkning av risker och faror
och söka hjälp från experter när de, genom de normer som internaliserats i
dem, upplever ett behov av detta.5
Att behovet av hälsovård skulle minska i ett samhälle där medborgarna lever
längre och blir alltmer självreglerande är dock långtifrån självklart. Även om vi
lyckas utrota alla kända sjukdomar kan vi aldrig nå ett tillstånd av absolut hälsa,
och särskilt inte i ett samhälle med åldrande befolkning. Att hälsa ofrånkomligen är ett relativt begrepp innebär dessutom att varje hälsovårdande åtgärd
tenderar att utöka själva sfären för vad som utgör hälsa. Dessutom präglas det
avancerat liberala samhället av ett accelererande risktänkande. All modern hälsovårdspolitik måste därför handskas med den ofrånkomliga spänningen mellan
en gränslös efterfrågan och ett ändligt system. Det är dessutom omöjligt att
fastslå en bestämd ”rätt” till hälsa, eftersom hälsan som ett åtminstone delvis
2

Att bröstmjölksersättning är en både dyr och farlig lösning för fattiga mödrar och barn i länder
med dålig tillgång till rent dricksvatten eller undermålig produktionskontroll är en annan sak.
3 Rose, ”Government, Authority and Expertise”, s. 285, 294–96. Också kontrollmekanismerna
läggs här i hög grad ut på konsumenternas nivå, genom att det är de – patienter och myndigheter
– som köper in eller ratar tjänster.
4 Rose, ”Medicine, History and the Present”, s. 68; se även Nikolas Rose, Governing the Soul: The
Shaping of the Private Self (1989; London & New York: Free Association Books, 1999).
5 Rose, ”Government, Authority and Expertise” , s. 296.
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fysiologiskt tillstånd alltid är i viss mån oåtkomlig för politiska åtgärder. Hälsa
kan därför aldrig vara en direkt aspekt av medborgarskap, även om regeringar
kan erbjuda förutsättningar för hälsa, i form av sjukvård, hälsovård, socialförsäkringssystem och så vidare.6 Liberala och nyliberala styren har handskats med
dessa dilemman på olika sätt. Medan liberalismen utvecklade indirekta teknologier som förmodades bringa ökad hälsa som en biprodukt, riktar mer nyliberalt
betonade styren in sig direkt på kvantitativa variabler som får fungera som surrogat för abstrakta idéer om hälsa: mål relaterade till finanser, tillfriskningstal,
operationer, patienter, väntelistor och läkemedelskostnader.7
Ur patienter och läkares synvinkel innebär detta att samtidigt som efterfrågan ökar och den teknologiska utvecklingen ger nya behandlingsmöjligheter,
fortsätter pengarna, eller snarare bristen på pengar, att bromsa expansionen av
den offentliga sjukvården. För den hälsovård där experter agerar på en fri
marknad, däremot, blir en fortgående expansion av hälsobegreppet en nyckel
till tillväxt och därmed ett mål i sig. Kostrådgivare och naprapater samsas här
med såväl läkare som wellnesscoacher och personliga tränare.
Detta innebär intressant nog också att Axel Höjers dröm om regelbundna,
heltäckande hälsokontroller – den del av hans vision som aldrig fick förankring
i det allmänna hälsovårdssystemet trots att han själv sett den som en hörnsten –
nu håller på att realiseras på andra vägar, genom den avancerat liberala rationalitet som får oss medborgare att se det som en plikt att själva ta ansvar för vår
hälsa. Som radioprogrammet Kropp och själ kunde rapportera i mars 2009 håller,
trots pågående finanskris, en stor marknad för mer eller mindre heltäckande
hälsokontroller på att etableras i Sverige – för dem som är beredda att själva
bekosta kontrollerna. Även avsaknaden av en statligt orkestrerad eugenik kompenseras i det avancerat liberala samhället av att människor själva efterfrågar
tjänster som fosterdiagnostik och genetisk rådgivning. Detta avspeglas bland
annat i att en ny marknad för gentester av olika slag har vuxit fram under de
senaste åren: en marknad med sådan potential att själva de genetiska koderna
blivit en dyrbar, patenterad handelsvara.
Den växande frivilliga hälsovårdsmarknaden präglar dock främst den rika
världens medborgare. Förvisso drivs också medelklassen i fattigare länder med i
samma våg. Världshälsa i någon mer ambitiös mening är däremot nu, likaväl
som på 1950-talet, ett högst avlägset mål.

6
7

Jfr Osborne, ”Of Health and Statecraft” , s. 178–181.
Osborne, ”Of Health and Statecraft” , s. 178–181, 185–186.
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Summary

This dissertation concentrates on the life project of Signe and Axel Höjer, a
married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare
state. More specifically, it focuses on the ways in which they – over the years –
went about asserting a special public health expertise in different contexts.
Axel Höjer was born in Visby in 1890. He grew up in Stockholm in an upper-middle class family as the oldest child among eight siblings, the majority of
whom – both sisters and brothers – made brilliant careers within politics, public
management and union work. Axel himself was educated as a medical doctor
and reached fame and notoriety when he acted as an unusually radical, and
often controversial, Director-General of the Swedish Medical Board between
1935 and 1952.
Signe Höjer, née Dahl, was born in Malmö in 1896, as the youngest daughter
in a relatively affluent family, who were members of the Swedish Evangelical
Mission. As her family would not allow her to pursue university studies, she
was trained as a nurse and a social worker. In time, she became active as a social
democratic politician and member of various public commissions. She also
became well known as a peace activist and an writer.
Axel Höjer and Signe Dahl met in Paris in the summer of 1919 and got married the following spring. After three decades in increasingly central positions
within the Swedish political system, the couple devoted themselves full-time to
international development work, mainly in the newly independent states of
India (Kerala and Assam) and Ghana. Their international commitment continued after their return to Sweden in the 1960s, when they were engaged in campaigns against leprosy and nuclear armament, and worked more generally to
promote Swedish aid to the third world.
Axel Höjer died in 1974 after a period of illness. Signe Höjer survived him
by fourteen years, being active to the end. She died in March 1988, at the age of
nearly 92. Her last book was published posthumously.
Towards the end of their lives, the Höjers were referred to as key actors in
the construction of the Swedish welfare state, and as a public couple that could
only be compared to Alva and Gunnar Myrdal. In contrast to the Myrdals,
however, the Höjers have not as yet been the subject of any thorough research,
though traces of their endeavours surface in a number of academic studies.
These traces, together with their own autobiographical writings, indicate the

494

existence of a mutal life project, which was concerned with social policy and
especially with public health.
The aim of my research is, firstly, to investigate how Axel and Signe Höjer
expressed and developed an ideology concerned with public health. I presume
this ideology to be mutually shared to at least some extent. By ”public health
ideology” I mean a malleable but somewhat comprehensive system of thoughts
relating to the ontology of health and public health, on the programmes and
technologies that should be chosen to reach public health, and the relation
between public health and societal progress.
I presume that concepts such as health, public health and healthcare are
somewhat unstable and historically alterable. For example, health may signify
the mere absence of disease, however defined, or well-being in a much broader
sense. Further, it may be related to a minimal, medium or ideal standard. Therefore, the concepts may carry strong political implications.
This ambiguity also affects the concept of public health, or, in a more literal
translation of the Swedish word that the Höjers favoured, people’s health
(folkhälsa). The ”people” aspect of the concept also indicates how closely the
question of the people’s health was connected to the so-called population question, which in turn leads me to questions about pronatalism, neomalthusianism
and eugenics, and, in relation to the Höjers’ international activities, to questions
about the national/global character of the concept people’s health.
As for healthcare, I distinguish between technologies aimed at disease prevention and technologies aimed at promoting health in a wider sense. I also use
Michel Foucault’s distinction between biopolitics and anatomopolitics/discipline as different technologies of biopower.
Secondly, my aim is to investigate how the Höjer couple went about implementing their public health ideology, and how this process involved the appropriation of expertise as well as the power to assert it. Expertise, as I define it,
simultaneously refers to a presupposed special knowledge, about social problems
and the ways to solve them, and to the people who represent this knowledge.
The centrality of expertise in modern welfare states can be explained in terms
of a rationality inherent in modern governance, or, what Foucault and followers
such as Nikolas Rose have referred to as governmentality. These theories argue
that modern governance, defined as liberal in an inclusive sense, is fundamentally dependent on people’s freedom of action. In an increasingly complex society, an ever greater part of actual governance needs to be delegated and exercised outside of the politically elected centres of power. Governments need to
employ a growing amount of self-regulating technologies, by whose aid people
can be enabled to govern themselves in directions perceived as desirable by the
rulers as well as by themselves. In these processes, experts in possession of
specific knowledge have been crucial as mediators. But, I will claim, knowledge
can work as an instrument of power only insofar as it is actually claimed and
acknowledged. Knowledge can be used in different ways, and what counts as
knowledge also varies depending on the context.
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Looking at the Höjers as a couple makes it possible to highlight the gendered aspects of expertise, the roles of professional experts in contrast to
movement intellectuals, and relations between medical expertise and the expertise of social work, social science and social policy. The Höjers’ international
activities also make it possible to study the employment of expertise as a transnational or even global endeavour.
Chronologically, the thesis embarks from the meeting of Signe Dahl and
Axel Höjer in 1919 and stops at the end of their cooperation, approximately
1970. It focuses on three time periods during which the Höjers were mainly
active on a local, a national and an international arena, respectively. To address
my aims I turn to each of these time periods with a number of overarching
questions:
What problems did Signe and Axel Höjer formulate and which goals did
they imagine for their public health work?
Which methods and technologies did they advocate or use to reach their
goals? And to what extent did they try to transfer ideas and programmes between different contexts – locally, nationally and internationally?
How did they go about asserting their expertise and to launch ideas and proposals for health reforms – in the construction of the Swedish welfare state or
internationally?
And last but not least: How did they coordinate their work and how did they
themselves argue about gendered aspects of work and expertise?

Part one: The children’s health
In part one, I start out where the couple themselves started out: in Paris and
London in the wake of World War I. With their early correspondence as a starting point I investigate how they initially began to define themselves as a coworking couple, and how they started to plan for a mutual life project. This
made it necessary to distance themselves from earlier romantic alliances. The
process also involved the formulation of an overarching world-view (including
socialism, pacifism and a secular religion of ”humanity”, understood in a fairly
literal, biological sense) and a more concrete, fundamentally ”social” project,
for practical reasons centered on social childcare and mother and child healthcare.
After returning to Sweden, the couple began their attempts to transfer lessons learnt in France and England into a Swedish context. Young and unestablished as they were, they had to use a variety of strategies to implement their
ideas. Central to these strategies was the claim of unique international experience.
In their lectures, reports and articles in different journals, Sweden was consistently presented as a backward country. In order to compete with the dominant countries in Europe, Sweden was exhorted to strengthen its public health
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system. Children’s health would act as a key to public health and foreign reforms should serve as models for reform in child health. Axel Höjer emphasized that many of the best ideas for childcare reform originated in France.
However, it was England that he and Signe highlighted as an example worth
following. The English were described as less innovative than the French, but
more able to implement reforms – many of them more or less imported from
other countries – such as the system of so-called health visitors and the statesponsored Infant Welfare Centres, where new mothers were encouraged to
breastfeed their children and taught various aspects of ”good mothercraft”.
Signe and Axel Höjer were also greatly inspired by the New Zealand infant
healthcare reformer Frederic Truby King, and especially his ideas on how to
promote childcare ideas to a large public.
Lacking in professional status and with limited access to channels for public
speech, the Höjer’s had to develop strategies of a more practical nature to advance their ideas. In the summer of 1920, the newly-wed couple moved to the
impoverished suburb of Hagalund in Solna, just outside Stockholm, where Axel
started a private practice and Signe Höjer took assignments as a social childcare
inspector. Additionally, and more importantly, they also reformed the old “milk
drop” to a network of infant healthcare centres. The old milk drop – derived
from a French model – was focused on providing cow’s milk for poor mothers
and their babies. At the new infant clinics, the main emphasis was to encourage
mothers to breast-feed and to teach them how to behave as rational, observant
and hygienic mothers. The infants were regularly weighed and monitored at the
clinics, where Axel – and sometimes Signe – also held lectures on a range of
topics, focusing on the benefits of breast-feeding, but also treating more controversial subjects, like birth control. By way of information, education and
training, the reforms ultimately aimed at equipping women to be able to look
after their children in the way medical science considered most appropriate.
They aimed to shape and reshape families in a new, more efficient way, but not
necessarily to create a new type of family. Rather, the aim was to adapt the behaviour of working class women to that of the established bourgeois – but in
the eyes of Axel Höjer truly socialistic – norm, with families dependent on a
male breadwinner.
Axel Höjer was moderately pronatalistic throughout the 1920s. Health reforms, he claimed, must be combined with other social reforms, such as housing reforms, to make people willing to procreate. Disease prevention was promoted as a cost that in the long run would save both money and human lives,
and strengthen the population both quantitatively and qualitatively. Signe was
influenced by the neomalthusian movement in the early 1920s and thus wanted
to limit the number of births. By the end of the 1920s, however, both had
joined a more pronatalist line. Axel Höjer’s vision for the future of mankind
also included an interest in eugenics, primarily focused on the prevention of
certain diseases. Höjer enthusiastically promoted sterilization of individuals
with hereditary defects, but was sceptical against positive eugenics and mani497

festly distanced himself from the varieties of eugenics that focused on race or
class.
At the centre of their project was a belief in universalistic solutions. The
Höjers, and particularly Signe, were unusually careful to point out that their
system was not meant to serve as a charitable institution. Their ultimate goal
was to reach all mothers, not only the poorest, and to get public funding. They
imagined their project to be model for a future system of similar clinics, which
should eventually cover the entire country. Ultimately, their attempts did have
effects on a national level. In 1923, Axel Höjer initiated a discussion on the
national level. His recommendations were later included in a number of commission reports and had an impact on the bills put forward. From 1937 onwards, when new legislation granted state support to a nationwide network of
child healthcare centres, Axel Höjer would monitor their institutionalisation as
Director General of the Medical Board of Sweden.
These developments demonstrate how Axel Höjer could refer to a certain
kind of medical expertise in order to reinforce his attempts at reform and to
strengthen his own status as an expert. His partner in the process of lessondrawing, Signe Höjer, was not as clearly recognised as an expert and has also
disappeared in the historiography of Swedish mother and child healthcare reform.

Part two: The people’s health
For Axel Höjer, the growth of the welfare state gave him the opportunity to
advance professionally – not as an academic, as he himself had hoped for some
time – but as a professional expert at the level of national bureaucracy. Axel
Höjer was named Director-General of the Medical Board in 1935, at the beginning of the long era of Social Democratic rule in Sweden. In this powerful position, his ambitions grew – his new goal was nothing less than the complete
physical, mental and social health of all citizens. This goal fit squarely within the
universalist social policy of the contemporary Social Democratic government.
This, however, did not preclude a eugenic angle. Quite the contrary: if full
health for all were to be seen as a human right and a realistic future goal, people
with genetic defects would have to be stopped from procreating. Now, Höjer
even counted on positive eugenics as a realistic measure.
As a medical doctor and public official, Axel Höjer could operate from a
unique position and claim a dual professional expertise. As a representative of
medical expertise, Axel Höjer could act on behalf of the medical profession
when he so wished. At the same time, as a representative of the state, and relieved from previous academic ambitions, Axel Höjer could also act contrary to
the interests of the organized medical corps. The prime example of this was
when Höjer in the spring of 1948 presented the report of a commission, led by
himself, on the future organization of out-patient medical care in Sweden. His
stated objective was that healthcare would be equally accessible to all citizens,
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and in particular that preventive healthcare would be expanded to the point
that, in a long-term perspective, the treatment of diseases would be increasingly
superfluous. This process, he claimed, could only be made possible through a
publicly funded and publicly organized health system, with regular health examinations and publicly employed doctors on a fixed salary.
Axel Höjers proposals met strong opposition: mainly from the Swedish
Medical Association, whose leaders claimed that the Höjer report formed a
serious threat against medicine as a free profession and, not least, as a free
trade. Eventually, Höjer’s line of argument would prevail and, although he himself was then long gone as General-Director of the Medical Board, the healthcare system was reformed in a manner quite similar to the one he and his commissioners had suggested.
Another example of action on behalf of the interest of the state, rather than
the medical profession, was the heated debate on the ”importation” of doctors
in 1939–1940, in which Axel Höjer, in opposition to many members of the
Swedish medical establishment, argued for the need of an expansion of the
medical work force and – referring to this as well as to humanitarian reasons –
advocated that a suitable sample of German-Jewish specialist doctors should be
given work permits in Sweden.
Axel Höjer’s double role must be seen in relation to his special position as a
medical doctor at the very core of the welfare state. But it should also be seen
in connection to the emergence of a new, professionalized set of social sciences, within the political system as well as within academia. The so-called
Swedish public health project has often been defined in terms of a bioscientific
medicalization process. Certainly, an important part of Axel Höjer’s public
health project – very much in line with liberal rationalities of governance –
focused on health education. By focusing on strategies to avoid disease, health
education was definitely a way of suggesting medical solutions to different
problems. However, what made Axel Höjer’s project of public health and social
medicine novel and controversial was, I would claim, rather those aspects of it
that were the very opposite of (bio)medicalization. In addition to providing
medical solutions to problems that might be perceived as social, Höjer aimed to
highlight the social basis of a range of medical problems. Further, his project
very much relied on large-scale systematic solutions connected to the claims
and hopes of the new social sciences.
To motivate his reforms of the healthcare system in the 1940s, Höjer very
directly referred to the emergence of social medicine as a new discipline and to
the need of a new sort of medical doctor with a double competence. The
growth of disciplines like social hygiene and social medicine were deliberate
attempts by medical science – as represented by doctors such as Axel Höjer –
to claim its place among the social sciences. Or, in other words, to prove that
medical doctors did possess a perhaps unique scientifically grounded social
expertise. So, by referring to a sociomedical expertise, combining the expertise
of medicine and social science, Höjer contributed to quite another kind of me499

dicalization. Acknowledging the social nature of many health problems, he
strove to include them under the jurisdiction of medical doctors – or, more
specifically, a modern kind of medical doctor with proven social expertise.
As a nurse with some further education within the social sciences, Signe Höjer might appear to be even more justified in claiming expertise in social as well
as medical science. Yet her gender and her lack of a Swedish university education offered her limited career opportunities – a fact made even clearer in comparison with Axel Höjer. Somewhat paradoxically though, thanks to the same
gender segregation that hindered her professional career, she had the opportunity to make a kind of alternative career within female-dominated social movements. Her activities as a movement intellectual then made it possible for her to
make a kind of career in politics and public committee work as well.
Within the public committee system, a person like Signe Höjer could make
her voice heard both as an individual expert and as a representative of a social
movement. But her expertise was rarely linked to her training or profession.
Rather, it was predominantly gendered in a double sense. To the extent that she
was seen as an expert, it was mainly on issues related to women, children and
family. Like most other female reformers, she was primarily able to claim what
I would define as a specific women’s expertise. The elite nature of Signe Höjer
and other women able to create a kind of alternative public career makes it all
the more remarkable how they chose to, or had to, refer to their expertise as
women rather than to expertise based on education or professional experience.
The tactic of referring to female expertise did indeed gain them some positions
in decision-making bodies and some influence in those areas recognised as
female, but it failed to gain them much influence, let alone acknowledgement,
in other areas.
Even the female experts’ influence on ”women’s” issues can be questioned.
For example, within the frames of the 1941 Population Committee, its delegation for home and family issues, headed by Signe Höjer, was not always allowed
to participate in the discussions on questions originally raised by the women’s
movements, although the delegation was specifically recruited to treat such
questions from a women’s point of view. Additionally, the delegation’s attempts
to define family policy as a distinct policy area did not bear fruit until nearly a
decade later and have, until now, gone unnoticed in the historiography of the
Swedish welfare state.
The difficulties of expert women might also be traced back to something
paradoxical in the whole notion of a special women’s expertise. Certainly the
strategy to refer to specific knowledge on the grounds of one being a woman
must have been easy to question when the whole argument about a need of
expertise in the first place was based on a presumption that women had no
”natural” skills in these matters. Or, at least, that their natural skills had been
lost in the modern, urbanized and industrialized society in which the expert
women claimed to represent a particularly modern cadre.
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Part three: the world’s health
After retiring from the Medical Board in the early 1950s, Axel Höjer continued
to work for the World Health Organization in Inda and Africa. His first assignment was as principal at the new Medical College in Trivandrum in Travancore-Cochin, his second assignment as professor of social and preventive medicine in Dibrugarh, Assam. Signe Höjer’s role was less clearly defined. With a
range of servants, she suddenly had a lot of free time on her hands. This made
it possible for her to engage in a variety of contexts as a sort of policy entrepreneur and to begin a new career as a writer.
When moving their operations to the third world in the 1950s, the Höjer
couple continued their attempts to transfer policies and technologies, but now
the direction of transfer went largely from their country of origin to other
countries. Now Sweden’s successful attempts to rapidly raise itself from poverty
could be used as a model for others. In the developing countries, the Höjer
couple could act as experts on the technologies of the western welfare state.
Their experience of social policy making and public health work in the Swedish
context was thus used in attempts to reform healthcare, family planning measures and medical education in countries perceived as underdeveloped. Presumably, these reform efforts also included attempts to transfer ”Swedish”
ideals in a wider sense.
This may be seen in Signe Höjer’s attempts to start kindergartens and education for kindergarten teachers, as well as institutions for family planning, and in
Axel Höjer’s attempts to initiate a network of child healthcare clinics. All these
– apparently successful – attempts drew inspiration from similar reforms that
the Höjers had helped to initiate in Sweden. In India, they also hoped that their
old dream of an integration of such institutions into one would be realised, as
this fit well with Indian central planning.
In newly independent Ghana, a few years later, Axel Höjer got the opportunity to plan the future healthcare system of the country, as he had once tried to
do in Sweden. He particularly stressed the importance of fostering domestic
experts not stuck in the thought patterns of the old colonial administration. He
was also careful to begin with a long inventory making trip through the country
together with Signe. Still, the reforms were clearly inspired by earlier reform
suggestions, Swedish as well as late colonial. Höjer obviously believed in some
kind of universally functional structure for healthcare, although it necessarily
had to be adapted to local conditions and circumstances.
For Swedish and other predominantly Western publics, on the other hand,
the Höjers acted as experts on the developing countries and the roles of experts
in those countries. As a member of the so-called U-beredningen, the preparatory
committee for international aid, Signe Höjer was also officially recognised as a
development expert. Axel Höjer spoke more specifically on healthcare related
aid, often to an international audience.
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As development experts, the Höjers attempted to increase Swedish and
Western understanding of the sort of help needed in the newly decolonized
parts of the world, as well as the roots of these needs. They pointed out the rich
countries’ possibilities, and even obligations, to extend their sense of solidarity
outside their own group or nation by including people in the rest of the world
as well. In line with the WHO constitution, Axel Höjer now claimed that everyone, not just the citizens of Sweden, had the right to complete health.
However, the people in the underdeveloped countries were not necessarily
represented as victims. In texts addressed to the World Health Organization or
to Swedish audiences, the Höjers particularly emphasized India as a country
that, despite many serious problems, could offer positive lessons for countries
such as Sweden.
Axel and Signe Höjer wanted to emphasise that poverty in the third world
depended on geopolitical power relationships rather than on an innate inferiority on the part of the poor countries. They emphasized that the duty of the
West, after centuries of oppression, was to bring the people in the underdeveloped parts of the world to a position where they would be able to help themselves build their own welfare states, without reproducing old relationships of
dependency. Foreign and, in the longer run, domestic expertise were seen as
key factors in this process.
But how to bring the people in the former colonies into this position? The
Höjers’ views on this changed considerably during their stay in the former colonies. Before going to India, Axel Höjer claimed, in line with contemporary
modernization theories, that what the non-industrialised parts of the world
needed to do now was simply to catch up with countries like Sweden. After
more than a decade in international health work, much of it on location in developing countries, he expressed himself differently. An expert, he wrote in an
advisory text to a UN audience in the early 1960s, can never arrive with a readymade plan. Crucially, the expert must show humility and realize that even the
present state of knowledge was very incomplete. An expert should never, under
any circumstances, approach the people as a ”prophet” who knew exactly how
things should be done or present model solutions from more developed countries. To ensure that self-help projects were appropriate and constructive, he
claimed, both staff and physical facilities must, as far as possible, be collected
locally.
However, people’s participation did not necessarily imply active and mutual
collaboration. Axel Höjer talked a great deal about learning and education, with
teachers as the extended arms of health experts. That the knowledge conveyed
by local experts or sub-experts must be fully compatible with Western science
was never questioned.
Signe Höjer was more careful to stress the importance of collaboration with
the local population and, not least, that women must be involved in the development of plans – both to make planning better adapted to local needs and to
increase women’s status in local societies.
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Signe Höjer’s plans to introduce family planning in the state of TravancoreCochin – strongly supported by Axel Höjer – were guided by a fairly advanced
governmentality. They were built on a conviction that Indian women would be
able to regulate their own reproductive behaviour by using methods that required a high degree of self-control, such as so-called safe periods, contraceptive herbs, if such were found, or contraceptive diaphragms, if these could be
provided more cheaply, and thereby ensure both population control and personal health. During the time when they had some power to influence family
planning programmes in India, the Höjers did not reflect on drastic methods
such as sterilization, the application of which must be seen as a deviation from
liberal ideals of governance. However, the kind of integrated mother and child
healthcare/childcare/birth control centres that they supported eventually came
to form an infrastructure for the large-scale sterilization campaigns carried out
in Kerala, as in other parts of India, in the 1960s and 1970s.
My study shows that though the Höjers were somewhat trapped in neocolonial thought patterns and administrative structures, the couple’s work in
India and Africa cannot solely be seen as part of a new kind of Western imperialism, that was cultural and economic rather than administrative in nature. My
point is that the Höjers at least nurtured a desire for liberal governance, albeit
this desire was not always realized in practice. This desire might possibly be
supplemented with openness for tougher measures in case liberal governance
failed. However, such measures were seldom deemed necessary at this early
stage of aid development.
Thus the ideal was to create self-governing people: or in other words, to
teach people to steer themselves in the right direction. However, Signe Höjer
admitted, this direction was not necessarily the same that Sweden had chosen.
Signe Höjer warned that Western attempts to foster and educate could wipe out
rich, living cultural traditions. She especially pointed out alternative gender roles
and family patterns to question the natural order of Western patriarchy. The
Höjer example thus belies any idea of a simple transfer process with a transmitter and a receiver, no matter how unequal the power relations in international
aid and development activities.
However, when it came to health related matters, relativism could not be accepted. The Höjers estimated that, due to colonialism, third world people were
left with a large degree of ignorance in these matters. This fact made foreign
expertise crucial in a transitional stage.
The activities of foreign expertise were further justified by their dichotomization between ”good” and ”bad” expertise. Axel and Signe Höjer advertised
themselves as humble advisers who had taken the time required to get acquainted with local conditions and thus build confidence in the domestic staff.
Good experts were generally perceived as neutral, always prepared to help and
open to the other party’s needs.
The reciprocity that was always presumed in the Swedish welfare project,
based on notions of a social solidarity, had no real equivalent in this vision of
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global solidarity. The silence regarding poor people’s reciprocal duties may be
explained by the audiences that the Höjers addressed and the frameworks that
they worked within. Their primary mission as experts on developing countries
was to stir empathy and generosity in the Swedes or in people within the WHO
or other UN organizations. This made it appropriate to, as far as possible, present people in the developing countries as needy, deserving and able to use aid
in a proper way – and by extension able to help themselves in a way that would
benefit themselves as well as the donors.
According to the Höjers, principal programmes and budgets should preferably be administrated by the UN and its special organisations, to avoid neocolonial relationships of dependency. The UN was seen as a future world government in which WHO might function as the health department.
However, as both were convinced of the necessity of combating underdevelopment from a number of angles simultaneosly – hunger, disease, illiteracy,
overpopulation and general poverty – they, like Gunnar Myrdal and other contemporaries, claimed that bilateral aid would be needed to promote certain
areas that were too controversial for the international health community to
handle. Family planning was the most obvious of those areas.

Conclusion
This study has illuminated Signe and Axel Höjer’s roles as important actors in
the fields of public health and social policy, domestically in the construction of
the Swedish welfare state, but also internationally. I have also exposed continuities and changes in the ideology that prompted them to assert a special public
health expertise in different contexts. The most obvious feature I have observed in these processes is the expansion of the concept of the people’s health.
Firstly, according to a universalist logic, it was expanded to include more and
more people – from children in a local setting to people of all ages all over the
world. Secondly, the health aspect was augmented to refer to complete health, not
only in a physical, but also in a psychological and social sense. However, some
findings indicate that the Höjers considered complete health as a more utopian
goal when applied globally. Still, the image of complete world health carried
important political functions.
Some more general lessons may also be learned from this study. It has challenged the picture of the Swedish welfare state as particularly Swedish, by looking at the ways in which ideas may be transferred and the way in which international experience may be continuously referred to in order to spur reform in
one context or another. This in turn shows the construction of the welfare state
as a process in which borders were continuously crossed.
I have also shown the workings of a liberal governmentality in very different
settings, and the important but differing roles of expertise in those settings. I
have looked at children’s health, national health and social policy, and interna504

tional health as arenas where biopolitics and disciplinary power met, although
the character of these meetings was fairly different and outcomes seldom correlated with ambitions.
My study has partly confirmed the theory of development aid as an extension of domestic social policy, but it has definitely challenged the view of this as
a simple one-way process. I have shown how the Höjers at least tried to adapt
their projects abroad to meet local circumstances, and also how they brought
lessons from the third world to a domestic public, thus functioning not primarily
as experts in Swedish-style social policy, but as experts on the developing countries and more generally as experts on development aid.
The Höjers’ mutual public health project was also doubly gendered in a way
that points at something bigger than their personal story. Firstly, it was gendered because it included strong views on the complementary roles of men and
women in the creation of a better and more healthy society, especially in so far
as it focused on mothers and child-rearing. Secondly, they were allocated and
assigned themselves different roles in the implementation of the project. From
the outset, Signe clearly identified herself as a professional woman, but her
professional identity was soon renegotiated so that she increasingly worked as a
wife and mother, while Axel made a professional and, at least initally, more
public career.
Axel could assert both medical and social scientific expertise, and even tried
to integrate social science expertise into the realm of medical expertise. These
were attempts in which he was ultimately quite successful. Signe, as a nurse
with further education at London School of Economics, was just as entitled to
claim a socio-medical expertise. However, when she was acknowledged as an
expert, it was in the ambiguous position of female expert.
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