
1

Flickan i medicinen

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   1Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   1 07-08-10   12.23.0007-08-10   12.23.00



2

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   2Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   2 07-08-10   12.23.0707-08-10   12.23.07



3

Örebro Studies in History 8

Anna-Karin Frih

Flickan i medicinen
Ungdom, kön och sjuklighet

1870–1930

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   3Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   3 07-08-10   12.23.0707-08-10   12.23.07



4

© Anna-Karin Frih, 2007

Titel: Flickan i medicinen. Ungdom, kön och sjuklighet 1870–1930.

Utgivare: Universitetsbiblioteket 2007
www.oru.se

Skriftserieredaktör: Joanna Jansdotter
joanna.jansdotter@ub.oru.se

Redaktör: Heinz Merten
heinz.merten@ub.oru.se

Omslag: Ulf Hjelting

Tryck: Intellecta DocuSys, V Frölunda 08/2007

Tryck, omslag: Tryckverkstan, Örebro

Omslagsbild: Jundell, I, Barnen i lek- och skolåldern.
Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1929, s. 59

issn 1650-2418
isbn 978-91-7668-545-7

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   4Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   4 07-08-10   12.23.0807-08-10   12.23.08



5

Abstract
Anna-Karin Frih (2007) Flickan i medicinen. Ungdom, kön och sjuklighet 1870–1930. 
The girl in the medicine. Youth, gender and illness in Sweden 1870–1930. Written in 
swedish, pp. 285, Örebro studies in History 8, Örebro. 

The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and 
adolescence were constructed in scientifi c medicine during the period 1870 to 1930. The 
focus in the fi rst part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. In 
the late nineteenth-century, the poor health of girls was a popular topic in Swedish medi-
cal discourse. It was a well-established opinion that a substantial number of Swedish girls 
suffered from various diseases and ailments. Mass- and coeducation was under debate and 
physicians became interested in the impact of schools and schooling on children’s health. 
It is here shown that children, and in particularly adolescents, were defi ned as gendered 
creatures. The doctors emphasized the universal nature of adolescence and conceptualized 
puberty as a traumatic and risky stage of life and they also tended to focus on middle-class 
girls. Pubescent girls were seen as most vulnerable to external stress such as mental strain 
and physical demands. Physicians claimed that ill health inevitably followed when girls 
were educated in the same way as boys. However, boys and their health were discussed 
too. The most common ailments for both girls and boys were overstudy, anemia, headaches 
and disordered digestion. It was also shown in various studies, that poorer children were 
substantially inferior in weight as well as in height. Chlorosis was a common theme in 
late nineteenth-century medical discourse. Although it appeared mainly as a girls’ disease 
in medical books and in most sanitary journals, health studies for example, showed that 
chlorosis could also be a boys’ disease. However, sick boys were rarely spoken of. Medical 
opinions on overstudy, chlorosis and dress reform could be interpreted as a concern for 
unhealthy girls as future mothers of the nation. It is not my intention to advertise doctors 
as vicious oppressors, as opponents of female emancipation. In fact, the doctors often 
pointed out social factors and unequal circumstances of childhood and adolescence for 
girls and boys.  

In early twentieth-century, the scientifi c opinion of girls changed. Even though gendered 
notions of children and youths persisted all through the period studied, more and more 
some doctors, Karolina Widerström, for example, began to question them. The new girl 
was not weak and ill, but rather healthy and active. However, a dividing line between 
those who claimed the weakness of girls and those who emphasized the new, healthy 
girl became more evident after 1900. In this thesis, this disparity is discussed in terms of 
popular medical discourse and scientifi c medical discourse. In the latter, girls were still 
described as more sensitive and more frail than boys and as unfi t for higher education and 
strenuous schoolwork. Thus, the new girl – vivid, healthy and equal to the boy – was above 
all a construction in popular medicine. The uniform medical discourse on girls from the 
late nineteenth-century thus dissolved. 

A number of changes in the medical discourse on sickness and health of girls and boys 
during in this period occurred. First, concepts of sickness and health were modifi ed over 
time and fewer schoolchildren were considered sick. Finally, in the beginning of the period 
studied, girls were sicker than boys were, but in the end, in the 1930s, there was no obvious 
gender difference. Both sexes seemed equally sick (or healthy).

Keywords: Girls, Boys, Gender, Youth, Illness, Chlorosis, History of Medicine, 19th Cen-
tury, 20th Century, Popular Medicine, Scientifi c Medicine, Health Studies
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Förord

Denna avhandling påbörjades redan i slutet av förra seklet. Det är verkligen 
på tiden att den är färdig nu och det är många jag vill tacka för all hjälp, stöd 
och uppmuntran längs vägen. Att jag överhuvudtaget började läsa historia 
kring mitten av nittiotalet, var egentligen en slump och berodde inte på 
något särskilt intresse för ämnet. Som student med gymnasielärarexamen i 
sikte, hade jag dock förmånen att möta tre fantastiska lärare som inspire-
rade och uppmuntrade mig att fortsätta med historia: Gunnela Björk, Ann-
Sofi e Ohlander och Ingrid Åberg. Tack vare Er öppnades ett nytt perspektiv 
på historien och jag blev intresserad av kvinno- och genushistoria. 

Till att börja med vill jag tacka Ann-Sofi e Ohlander, min handledare, 
som från första dagen varit ett stort stöd och en entusiastisk och  engagerad 
läsare. Tack Ann-Sofi e för att Du alltid generöst har delat med Dig av 
 kunskaper och kontakter. Du har uppmuntrat och framhållit mina förtjäns-
ter i otaliga sammanhang, vilket inte bara fått mig själv, utan också andra, 
att tro på min förmåga. I ett sent skede i avhandlingsskrivandet kom en ny 
professor till institutionen – Christina Carlsson Wetterberg – som därefter 
blev min nya handledare. Jag var till en början tveksam till ännu en läsare, 
men nu oändligt glad och tacksam för all hjälp och alla de klarsynta kom-
mentarer som mot slutet hjälpte mig att nå minst ett (eller två) steg längre. 
Tack Christina!

Jag har inte bara haft två – utan fyra – fenomenala handledare! Förutom 
Ann-Sofi e och Christina, har Ingrid Åberg och Marie Clarke Nelson funnits 
till hands som biträdande handledare. Utan Ingrids skarpa blick, engage-
mang och oräkneliga timmars handledning in i det sista, hade jag nog aldrig 
rott detta projekt i land. Tack Ingrid – Du har varit en fantastisk handledare 
och är för alltid en god vän. Jag vill också rikta ett varmt tack till Marie 
som frikostigt bjudit på både tid, intresse och imponerande kunskaper inom 
det medicinhistoriska fältet. 

Humanistiska institutionen vid Örebro universitet har inte bara fi nansie-
rat delar av min utbildning, nationella och internationella resor till konferen-
ser och forskningsmiljöer, utan också fungerat som en trivsam och stimule-
rande arbetsplats. Inom historieämnet har jag omgetts av många personer 
som läst och kommit med konstruktiva kommentarer på olika utkast och 
kapitel. Ett stort tack till Gunnela Björk, Björn Horgby, Thorsten Nybom 
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och Thord Strömberg. Min närmaste kollega Anna Prestjan och jag har i 
oräkneliga sammanhang delat doktorandlivets mödor och höjdpunkter. Vi 
har följts åt, stöttat varandra och inte minst haft mycket kul ihop, både på 
jobbet och privat. Turligt nog har vi också varit insnöade på samma medicin-
historiska källor och Anna har alltid varit en viktig och insatt läsare av 
mina texter. Tack Anna! Andra kollegor har kommit och gått genom åren. 
Särskilt vill jag nämna Magdalena Bengtsson Levin, Louise Berglund, Johan 
Dietrichson, Henrik Karlsson, Katarina Larsson, Jörgen Lennqvist, Ingrid 
Söderberg och Zeki Yalcin som på olika sätt bidragit med idéer, synpunkter, 
korrekturläsning och inte minst en kul gemenskap. Ett varmt tack också till 
Christina Florin som var opponent vid mitt slutseminarium och som kom 
med en rad förslag till förbättringar och förtydliganden. 

Till övriga arbetskamrater och vänner räknar jag alla er som tillsammans 
med mig ingått i olika forskarnätverk. I början av min forskarutbildning 
blev jag involverad i ett tvärvetenskapligt forskarnätverk kring anorexi, 
ätstörningar och ideal där Ann-Sofi e Ohlander, Birgitta Meurling, Marie 
Öhman, Barbro Thurfjell och Birgitta Edlund, ingick. Det var både kul och 
lärorikt och resulterade i boken Varför fl ickor? I år avslutades också ett 
annat fl erårigt forskningssamarbete, Kulturella gränsdragningsprocesser 
mellan hälsa och sjukdom i välfärdsstater, mellan forskare från Humboldt 
universitetet i Berlin och historieämnet vid Örebro universitet. Även det 
har varit mycket givande och trevligt och äntligen fi ck jag en anledning att 
åka till Berlin! 

 Ekonomiskt stöd har kommit från fl era håll: Vetenskapsrådet fi nansiera-
de min doktorandtjänst de första åren och Stiftelsen för internationalisering 
av högre utbildning, Adolf Lindgrens stiftelse, Medicinhistoriska museets 
vänförening samt Maj och Lennart Lindgrens stiftelse, har generöst tilldelat 
mig stipendier för resor, forskning och tryck av avhandlingen. Tack vare 
STINT-stipendiet fi ck jag möjlighet att tillbringa vårterminen 2001 vid 
Cornell University i Ithaca USA och delta i professor Joan Jacob Brumbergs 
seminarier om kvinnlig ungdom i historien. Joan utmanade mig att tänka 
i vidare banor kring mitt forskningsämne och avhandlingen fi ck också en 
ny inriktning efter USA-vistelsen. Thank you Joan!

På arkiv och bibliotek har en rad personer underlättat i sökandet efter 
källor, böcker och bilder. I synnerhet vill jag tacka Gunilla Hammarland 
och Marie Danielsen på Örebro universitetsbibliotek för ovärderlig as-
sistans och service. Assistans har också medlemmar av familjen stått för: 
Först och främst ett kärleksfullt tack till min man Henrik, som härdat ut 
och uppmuntrat i alla lägen, och bokstavligen ansvarat för hem, barn och 
brödbak det senaste året. Tack också till mina föräldrar Dagny och Kjell 
Larsson för all hämtning på dagis och all annan markservice! Min syster 
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Lotta Hjelting har läst olika delar av avhandlingen och Ulf Hjelting, min 
svåger, har hjälpt mig med omslaget. Tack till Er båda. 

Det är dags att avrunda och gå vidare. En avhandling blir nog egentligen 
aldrig färdig, men åtta år får ändå vara nog. Det är både med vemod och 
lättnad jag avslutar detta projekt. Det ska bli skönt att vända blad och börja 
med något nytt, även om livet som doktorand har varit intressant, lärorikt, 
fritt och stimulerande. Hur som helst, nya äventyr väntar i höst, men först 
ett långt sommarlov med mina underbara barn Manne och Märta.

Örebro i juli 2007 
Anna-Karin Frih
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KAPITEL 1

Historien om de sjuka fl ickorna – då och nu

”Hos den qvinliga ungdomen bland fattiga och rika, i stad och på land, 
råder en ej obetydlig sjuklighet, hvilken är allmännare än hos den manliga 
ungdomen och efter all sannolikhet i våra dagar betydligare än fordom.”1

Läkaren Seved Ribbing om fl icksjukligheten 1875.

”… unga kvinnor […] mår sämre och har en sämre situation än unga män. 
Speciellt stora blir skillnaderna när det gäller upplevt hot om arbetslöshet, 
mentalt välbefi nnande, magbesvär, antal läkarbesök, självskattad hälsa, 
bedömning av konditionen och om man avstått från att söka vård av eko-
nomiska skäl. Det tycks alltså vara relevant att beskriva unga kvinnor som 
en speciellt utsatt grupp.”2 

Resultat från befolkningsstudier kring den kvinnliga ungdomens ohälsa 
2000.

Mellan ovanstående yttranden skiljer det drygt hundra år. Likheterna mel-
lan det förra sekelskiftets och vår tids diskussioner och utspel kring fl ick-
sjukligheten, är dock slående. Då som nu har fl ickor i puberteten och unga 
kvinnor utpekats som särskilt drabbade, sjukligheten har varit diffus och 
svårdiagnostiserad, symtomen involverar nu liksom då, ett stört förhållande 
till mat och ätande, ofta viktnedgång, dåliga blodvärden, håglöshet, trött-
het och i många fall någon form av utbrändhet.3 Det är också intressant 
att konstatera att läkarna vid båda sekelskiftena hävdar att en ökning av 
antalet drabbade äger rum.

1 Ribbing, Seved, ”Den qvinliga ungdomens helsotillstånd och helsovård” i Tid-
skrift för hemmet 1875, s. 162.
2 Elofsson, Stig, & Undén, Anna-Lena, Unga kvinnors hälsa. Resultat från befolk-
ningsstudier 1993, 1995 och 1997. Landstinget Allmänmedicinska enheten, Stock-
holm 2000, s. 46.
3 King, Helen, The disease of virgins: green sickness, chlorosis and the  problems 
of puberty. Routledge, London 2004; Ras, Marion de, “’Maiden diseases’ and the 
Pathologising of Female Puberty and Adolescence” i Ras, Marion de och Grace, 
 Victoria, red.,  Bodily boundaries, sexualised genders & medical discourses. 
 Palmerston North, N.Z., 1997;  Vandereycken, Walter & Deth, Ron van, From 
fasting saints to  anorexic girls: the history of self-starvation. NY University Press, 
New York, 1994.
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I det sena 1800-talets Sverige uttrycktes en stor oro över den kvinnliga 
ungdomen. Flickor från städer och landsbygd, från rika och fattiga hem 
– alla var potentiella offer för den fl icksjuklighet som bredde ut sig ifrån 
norr till söder. Men uppfattningen om att fl ickor och unga kvinnor drab-
bades av en särskild sjuklighet var inte något nytt fenomen under 1800-ta-
lets andra hälft. Uppmärksamheten kring fl icksjukligheten var inte heller 
unik för Sverige. Flera nutida forskare har i internationella studier visat att 
västerländska fl ickor från de övre samhällsskikten ända sedan antiken och 
under vissa perioder, beskrivits som sjuka, svaga och klena. 

Också i våra dagar, kring sekelskiftet 2000, är det alltså vanligt att unga 
kvinnor i olika sammanhang förknippas med sjuklighet och ohälsa. Studier 
har visat att unga kvinnor mår sämre än unga män. De unga kvinnorna 
uppger betydligt oftare än sina jämnåriga manliga kamrater att de har 
huvudvärk samt besvär av trötthet och depressioner. De upplever också sin 
livssituation som sämre än vad de unga männens är och deras mentala väl-
befi nnande tycks lägre. Nästan dubbelt så många läkarbesök görs av unga 
kvinnor jämfört med unga män.4 Under 1900-talets sista decennier och 
2000-talets början har också uppmärksamheten kring ohälsan hos fl ickor 
och unga kvinnor, särskilt kring anorexia nervosa och ätstörningar, ökat i 
media, i samhällsdebatten och bland läkare, skolsköterskor och andra som 
dagligen möter ungdomar. Diskussionen i vår samtid har ofta präglats av 
en föreställning om att problemet är relativt nytt och beror på den nutida 
fokuseringen på ytlighet, smala och orealistiska kroppsideal, bantning och 
ohälsosam skönhet.5 

Att vara fl icka eller ung kvinna på 2000-talet skiljer sig naturligtvis på 
många sätt från hur det var att växa upp för hundra år sedan. Den allmänna 
synen på fl ickor inom t.ex. medicinen, pedagogiken och psykologin har 
förändrats under 1900-talet. Likaså har fl ickors möjligheter till utbildning, 
fritid och yrkesval förändrats och förbättrats. Ändå är det frapperande lik-
heter mellan nutida och dåtida sjuklighet bland fl ickor som framträder i ett 

4 Elofsson & Undén 2000; SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: 
analyser och förslag till åtgärde: slutbetänkande. Utredningen om ungdomars psy-
kiska hälsa. Fritze, Stockholm 2006.
5 Under 2003 lanserade Aftonbladet ”Flickupproret” – en kampanj som kan ses 
som ett symtom på den ökande uppmärksamheten kring fl ickors utsatta position. 
En av artiklarna i kampanjen hade rubriken: ”Amanda, 18, fi ck anorexi av alla 
krav” Gustavsson, Cecilia 2003-09-25. Under samma år noterades i Svenska Dag-
bladet (SvD) att ”Ätstörningar hos fl ickor kryper allt längre ner i åldrarna” La-
gerblad, Anna, ”Därför vänds ilskan inåt” i SvD 2003-10-09. I en artikelserie i 
Dagens Nyheter (DN) uppmärksammades den utbredda ”idrottsanorexin” som av 
en av de aktiva unga idrottskvinnorna förklarade som: ”Det är ju det förvrängda 
kvinnoidealets fel, inte tjejernas” Grimlund, Lars, ”’Anorexi fi nns överallt’” i DN 
2002-11-06. 
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jämförande perspektiv. Då som nu har det fokuserats på att fl ickor och unga 
kvinnor överansträngs och utsätts för psykisk stress. Förklaringarna till den 
utbredda sjukligheten bland fl ickorna är också de förvånansvärt lika över 
tid. Det handlar om mode- och skönhetsideal men också en stark press på 
unga tjejer att vara framgångsrika, snygga och duktiga på allt. Tidningarna 
skriver att det fi nns en ”kändishysteri” och att alltför smala modeller och 
TV-kändisar påverkar de unga fl ickorna negativt. Att våra idrottsstjärnor 
också drabbas av ätstörningar skylls på prestationshetsen och omänskliga 
kvinno- (och mans-) ideal.6 Till idealen hör också ett ohälsosamt mode som 
tvingar in fl ickor i tighta och obekväma kläder som hindrar rörlighet. I da-
gens medicinska litteratur har de sociokulturella förklaringarna en viktig 
plats, men det betonas samtidigt att genetiska faktorer måste beaktas.7

Gemensamt för fl ickor och unga kvinnor då som nu tycks således vara att 
många upplevs och upplever sig själva tillhöra det sjukare och svagare könet. 
Men varför fi nns denna starka koppling mellan ung kvinna, kön och sjuklig-
het? När och hur har denna skapats och kanske förändrats? Min avhandling 
handlar om fl icksjukligheten vid förra sekelskiftet, och min förhoppning är 
att bidra med ett historiskt perspektiv på fenomenet i vår tid.

Från hippokratiska texter till vetenskapliga undersökningar
Den kvinnliga puberteten utkristalliserades som en egen livsfas först under 
1400- och 1500-talen. Ordet fl icka började användas i Europa under 1500-
talet och mot slutet av århundradet dök begreppet för första gången upp i 
en svensk text.8 Tidigare hade enbart beteckningarna dotter eller jungfru 
använts, vilka angav fl ickans position och plats i familj och samhälle. 

Vid denna tid namngavs en samlad typ av symtom som ”unga kvin-
nors sjukdom” (disease of virgins eller morbus virgineus). Det var läkaren 
Johannes Lange, som under 1500-talet verkade i fl era olika länder på kon-
tinenten, som förde samman dessa föreställningar om unga fl ickor och om
deras särskilda sjuklighet, i en diagnos som byggde på tolkningar av de 

6 Grimlund 2002; Eriksson, Mattias, ”Nästan haft anorexi” i Expressen 2007-01-
19; I Expressen drar man sig inte heller för att säga att ”tv-succén ger medelålders 
kvinnor ätstörningar” apropå tv-serien Desperate Housewives och de trådsmala 
skådespelerskorna. En amerikansk läkare citeras: ”Det är vansinnigt att idolisera 
att man ska vara tunn […] Vi har blivit galna och kvinnor är mest extrema.” Börjes-
son, Robert, ”Tv-serien ger ätstörningar” i Expressen 2005-08-25.
7 Zachrisson, Lotta, ”Det sjuka modet” i Aftonbladet 2004-08-31. För en medi-
cinsk avhandling med ett sociokulturellt perspektiv på anorexia nervosa, se exem-
pelvis Thurfjell, Barbro, Adolescent eating disorders in a sociocultural context. 
Uppsala 2005.
8 Ras, Marion de, “Female youth: Gender and Life Phase from a Historical and 
Socio-Cultural Perspective” I Women’s Studies Journal, vol 15, 1999, s.152; samt 
SAOB: fl icka.
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hippokratiska texterna från antikens Grekland.9 Langes beskrivningar av 
denna form av sjuklighet kom sedan att användas under återstoden av 1500-
talet och långt fram i vår tid.10 Utifrån dessa kunskaper beskrev europeiska 
läkare ända fram till början av förra seklet de samlade symtomen under en 
rad olika beteckningar: på engelska chlorosis, white fever och green-sick-
ness, på franska les pâles couleurs, på tyska Bleichsucht, och på svenska 
bleksot eller kloros. Samtliga diagnoser pekar antingen på den drabbades 
ungdom eller hennes sjukliga bleka hudton (vit- eller grönaktig på grund av 
blodbrist).11 Den sjuka fl ickan blev från 1600-talet också ett vanligt motiv 
inom konsten. Bleka, halvliggande och allvarliga fl ickor, omgivna av mödrar 
och läkare, blev en egen genre för en burgen medelklass.12 

Samtidigt som den kvinnliga ungdomen som livsfas började synliggöras 
blev unga kvinnor mer synliga i det offentliga livet och samtalet. Under slu-
tet av 1700-talet uppmärksammades de unga kvinnornas kroppslighet och 
konstitution inom framförallt den framväxande medicinska vetenskapen. 
Tidigare ganska vaga och oklara beskrivningar av sjuklighet hos fl ickor 
som ”lovesickness” och jungfrusjukdomar specifi cerades ytterligare och 
tillstånden tycks ha granskats mer ingående.13 Man började också alltmer 
koppla samman kvinnlig sjuklighet med andra kroppsliga funktioner, till 
exempel menstruationen, och sjukligheten blev karaktäriserad som specifi kt 
kvinnlig.14 

På kontinenten hade läkarna noterat en betydande ökning av antalet 
klorotiska fl ickor under den första halvan av 1800-talet. Sjukdomsbenäm-
ningen kloros fanns emellertid i de medicinska texterna långt tidigare. I 
Sverige kunde man från omkring mitten av 1800-talet läsa i de medicinska 
källorna att kloros eller, med ett annat namn bleksot, uppfattades ha blivit 
allt vanligare särskilt bland landsbygdens befolkning. ”Nuförtiden är den 
(bleksoten, min anm.) jemte magsyran den allmännaste folksjukdom i vårt 
land”, skrev läkaren Magnus Huss i en folkskrift.15 Sjukdomen förklarades 

9 Lange var född i polska Selesia 1485, men studerade i både Leipzig och Pisa. 
King, Helen, Hippocrates’ woman: reading the female body in ancient Greece. 
Rout ledge, London 1998, s.194.
10 King 2004, Introduction. Hippokrates texter är daterade till ca 2500 år f.Kr.
11  King 1998, s.188–189.
12 Under 1800-talet återuppväcktes motivet och nordiska konstnärer som Chris-
tian Krohg, Edvard Munch, Michael Ancher och Carl Larsson målade sjuka fl ickor. 
Ingelman, Ingrid, ”Den sjuka fl ickan i nordisk konst under 1880- och -90-talet”. 
Opublicerad tre betygs-uppsats i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutio-
nen, Uppsala 1970.
13 Även denna sjukdom saknar troligtvis svensk motsvarighet och benämning.
14 Ras 1997. 
15 Huss, Magnus, Om kaffe: Dess bruk och missbruk. En folkskrift, rikets Hus-
hållnings-sällskaper tillegnad. Stockholm 1865, s.54.
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och omnämndes för det mesta som typisk för fl ickor. ”Att bleksoten är 
mycket allmännare bland fl ickor än gossar, är allmänt kändt”, menade till 
exempel en läkare i en skrift från 1883.16 Det uteslöts dock inte att även 
pojkar kunde drabbas.17 

Intresset för sjukdomen och dess orsaker ökade under seklets sista decen-
nier då den blev en av de mest omskrivna och debatterade inom medicinen. 
Man beskrev hur fl ickor i puberteten drabbades och sjukdomens symtom 
var blodbrist, aptitbrist, onormal trötthet, rubbningar i menstruationen, 
viktminskning och en karaktäristisk blek hy. Diagnosen varierade dock 
från fall till fall och mellan olika läkare. Ofta skyllde man på omoraliskt 
leverne, dålig miljö och kost samt stillasittande eller fysisk och mental 
överansträngning. Någon direkt orsak till sjukdomen kunde läkarna aldrig 
enas om eller konstatera, men mycket tyder på att den var starkt beroende 
av värderingar och ideal i den rådande kulturen.18

Antalet sjukdomsfall tycks ha nått sin topp i Europa under mitten av 
1800-talet. Därefter avtog sjukdomsfallen och en bit in på 1900-talet före-
kom de inte längre i de medicinska källorna. Men sjukligheten bland fl ickor 
och unga kvinnor tycktes ingalunda upphöra med detta. När kloros för-
svann dök en ny sjukdom upp på den offentliga arenan som på samma sätt 
förstods som en typisk fl icksjukdom – anorexia nervosa. Eftersom det fi nns 
en del likheter mellan sjukdomarna kloros och anorexia nervosa har fl era 
forskare hävdat ett tydligt samband mellan dem, eller till och med att den 
förra ersattes av den senare någon gång i början av 1900-talet. I England 
och Frankrike ”upptäcktes” eller namngavs och diagnostiserades anorexia 
nervosa ungefär samtidigt, på 1870-talet, av två av varandra oberoende lä-
kare.19 Sjukdomen uppmärksammades emellertid långt senare i Sverige. Det 

16 Goldkuhl, August Edvard, Handledning i skolhygienen: (läran om skolhelso-
vården). Stockholm, 1883, s.103.
17 Även om sjukdomen var tydligt kopplad till den kvinnliga ungdomen och såle-
des könsspecifi k, diskuterades möjligheten och förekomsten av symtomen och sjuk-
domen hos pojkar i både Sverige och i andra europeiska länder. King 2004, s.8.
18  Se exempelvis, Brumberg, Joan Jacobs, “Chlorotic girls, 1870–1920: A Histori-
cal Perspective on Female Adolescence” i Child Development vol.53 1982;  Johan-
nisson, Karin, “Kloros (bleksot) – en äldre syster till anorexi?” i Läkartidningen 
vol. 89, 1992.
19 William Gull (1816–90) i England och Charles Lasègue (1816–83) i Frank-
rike. Visserligen hade sjukdomen beskrivits av åtminstone en läkare långt tidigare, 
 Richard Morton (1637–98), då under namnen atrophia (från grekiskans atrophia 
eller avsaknad av mat) eller phtitis nervosa. Gulls och Lasègues benämningar på 
sjukdomen var från början olika – Lasègue talade om ”l’anorexie hystérique”, 
medan Gull myntade det nuvarande begreppet ”anorexia nervosa”. Dessa kliniska 
beskrivningar av sjukdomen överensstämde ändå med varandra: de drabbade an-
sågs vara fl ickor och unga kvinnor mellan 15 och 20 år; fysiskt kännetecknades 
de drabbade av extrem avmagring till följd av självsvält; ofta följde förstoppning 
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var sedan först på 1970-talet som sjukdomen började förekomma och upp-
märksammas i någon högre utsträckning i vårt liksom i andra länder.20 

Nya villkor i ett föränderligt samhälle
Avhandlingen rör sig i en tid med stora samhälleliga förändringar. Perioden 
1880–1920 har i den historiska forskningen beskrivits som en tid då genus-
ordningen höll på att förändras.21 Med detta har man menat att relationerna 
mellan könen ifrågasattes och omförhandlades. Denna omförhandling har 
beskrivits som en kamp om ordningen som pågick på fl era arenor med fl era 
centrala aktörer med olika intressen och viljor. Förändringen skedde inte 
utan motstånd. Debatten var livlig och i motståndet mot det nya spelade, 
som vi ska se, medicinen med en betydande biologisering en viktig roll.

I den sociala och ekonomiska omvandlingens spår följde det som brukar 
kallas den formella kvinnoemancipationen. Den gamla patriarkala ord-
ningen fi ck ge vika för en formellt könsneutral lagstiftning. Under ett par 
decennier förändrades kvinnors villkor markant inom en rad sociala och 
politiska områden. Efter 1920 hade det resulterat i fl era viktiga reformer.22 
Bakgrunden till diskussionerna och förändringarna var bland annat den 
stora andelen unga ogifta kvinnor under slutet av 1800-talet.23 Visserligen 
var den stora andelen unga ogifta kvinnor ingen nytt fenomen. Redan på 

och menstruationsproblem i sjukdomens spår; de drabbade var fysiskt övaraktiva, 
rastlösa och saknade insikt i sitt sjukdomstillstånd och motsatte sig ofta behand-
ling. Fysiska orsaker till symtomen och sjukdomen saknades och sjukdomens ”upp-
täckare” tycktes ense om att sjukdomen således måste vara av mental eller nervös 
karaktär. Sammanställningen av de båda läkarnas beskrivningar av sjukdomen är 
hämtad från Vandereycken & van Deth, 1994, s.162. 
20 Se bland annat Björk, Maria, Fånge i det kött hon föraktar – en analys av 
kultursjukdomen anorexia nervosas karaktär. Institutionen för idé- och lärdoms-
historia Uppsala 2003; Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, 
medicinen och fi n-de-siècle. Norstedts, Stockholm 1994, s.134ff. 
21 Se Göransson, Anita (red.), Sekelskiften och kön. Strukturella och kulturella 
övergångar år 1800. 1900 och 2000. Prisma, Stockholm 2000; Wikander, Ulla 
& Manns, Ulla, Det evigt kvinnliga: en historia om förändring. Studentlittera-
tur, Lund 2001; Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genus-
historia : en historiografi sk exposé. Studentlitteratur, Lund 2004.
22 Kvinnornas legala ställning förbättrades. Allmän rösträtt från 23 års ålder är 
naturligtvis ett bra exempel. En annan viktig reform var också 1920 års giftermåls-
balk som avskaffade mannens målsmanskap och i princip gjorde gifta kvinnor jäm-
ställda med sina män. Widerberg, Karin, Kvinnor, klasser och lagar 1750–1980. 
Liber förlag, Stockholm 1980, kapitel 4. Se även Melby, Kari m.fl . (red.), Inte ett 
ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930. Makadam förlag, 
Göteborg 2006.
23 Se till exempel Carlsson, Sten, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Ogifta 
kvinnor i det svenska ståndssamhället. Almqvist & Wiksell International, Stock-
holm 1977. 
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1830-talet hade äktenskapsfrekvensen sjunkit: andelen ogifta kvinnor i 
åldrarna 20–45 var 45 procent fram till 1845. Därefter minskade överskot-
tet fram till 1860-talet, då de stora emigrationsströmmarna tilltog och 
framförallt unga män lämnade landet.24 Fram till början av 1900-talet steg 
sedan antalet ogifta kvinnor raskt. Historikern Gunnar Qvist menar att 
”försörjningsproblemet blev den stora kvinnofrågan” runt seklets mitt.25 
Hur kvinnornas försörjning och framtid skulle ordnas diskuterades egent-
ligen under större delen av seklet. Det var framförallt inom medelklassen 
som behovet av försörjning för de ogifta kvinnorna var som mest akut. För 
pojkarnas och de unga männens del fanns inte något motsvarande försörj-
ningsproblem. Det naturliga för medelklassens och mellanskiktens pojkar 
var att gå i läroverk för att förberedas för en framtida yrkeskarriär.26 

24 Ohlander, Ann-Sofi e & Strömberg, Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår: svensk 
kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Rabén Prisma, Stockholm 1996, s.105–
112.
25 1860 var 39,6 procent av de vuxna kvinnorna ogifta och vid 1920 hade denna 
siffra ökat till 42,6 procent. Qvist, Gunnar, Konsten att blifva en god fl icka: kvin-
nohistoriska uppsatser. Liber förlag, Stockholm 1978, s.96ff. 
26 Se Florin, Christina & Johansson, Ulla, ’Där de härliga lagrarna gro-’: kul-
tur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914. Tiden, Stockholm 1993. 
Försörjningsproblemet och diskussionerna kring kvinnans plats i samhället var 
inte unika för Sverige. I till exempel USA var utvecklingen likartad på många sätt. 
Christa Jean DeLuzio menar att den amerikanska unga kvinnan blev mer synlig i 
samhället till följd av både ekonomiska förändringar men också särskilda demo-
grafi ska omständigheter. Gruppen amerikanska unga kvinnor mellan 15 till 24 
år, utgjorde 1870 – det första året denna grupp räknades som en separat kategori 
i U.S. Census (Amerikanska folkräkningen) – över en tredjedel av hela den vuxna 
kvinnliga befolkningen. Så stor andel har aldrig senare överträffats i USA. 1890, 
då civilstånd som kategori lades till i folkräkningen, räknades 72 procent av de 
unga amerikanska kvinnorna mellan 15 och 24 som ogifta. Denna omständighet 
tillsammans med den stigande äktenskapsåldern samt infl yttningen till städerna, 
gjorde ”the teen aged girl increasingly visible in social life, encouraging a perception 
of her as a phenomenon and/or problem that required objective explanation and de-
liberate social response.” DeLuzio, Crista, ‘New girls for old’: female adolescence 
in American scientifi c thought, 1870–1930. UMI, Ann Arbor 1999, s.23.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   23Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   23 07-08-10   12.23.1707-08-10   12.23.17



24

BILD 1: ”Baltoiletter för unga damer”. 

Källa: Freja – skandinavisk modetidning,
nr 3 1886. Kungliga biblioteket.

Genusordningens omförhandling har vanligt-
vis studerats utifrån en förändrad kvinnlighet 
och nya villkor för kvinnorna, men den rörde 
naturligtvis även män och synen på manlig-
het. De nya kvinnorollerna och feminismen 
utmanade den traditionella manligheten och 
kvinnor i offentligheten konkurrerade med 
män inom traditionellt manliga områden och 
domäner. Därmed uppfattades de manliga po-
sitionerna som hotade. När kvinnorna tänjde 
på gränserna för kvinnligheten, blev det vik-
tigare att försvara den strikta gränsen mellan 
manligt och kvinnligt. Diskussionerna om 
manlighet intensifi erades därför även de under perioden.27  

Svenska historiker har varit relativt eniga om att decennierna efter 1900 
innebar både möjligheter och begränsningar för kvinnorna. ”Den nya kvin-
nan” brukar placeras i tidsperioden 1870–1920.28 Båda begreppen den ”nya 
kvinnan” och den ”nya fl ickan” var epitet som användes och formulerades 
i sin samtid, men de har också haft en självklar plats i den historiska forsk-
ningen. Det nya kring och strax efter sekelskiftet 1900 var att det moderna 
kvinnoidealet och den nya livsstilen kom att omfatta så många och att de 
blev så synliga och uppenbara i samhället, anser den norska historikern Ida 
Blom.29 Karaktäristiskt för de nya kvinnorna var modernitet, emancipation 
och en livsstil som bröt mot konventionell kvinnlighet. Till skillnad mot de 
viktorianska kvinnorna, var den nya tidens kvinnor till synes oberoende 
av män – de var självförsörjande och självständiga. De valde ett liv som 
studerande eller yrkeskvinnor, de var politiskt eller socialt aktiva och de 

27 Ekenstam, Claes, ”Manlighetens kriser och kransar : mansbilder och känsloliv 
vid tre sekelskiften”, i Göransson 2000, s.76–83. Behovet av att tydliggöra man-
ligheten och bevara skillnaderna mellan könen uttryckes bland annat i oron för 
förvekligandet av mannen, dekadens, degeneration och homosexualitet.
28 Den nya kvinnan som fenomen är välutforskat. I Sverige i forskningsprojekten 
”Det vidgade rummet: idéer, strategier och nätverk i tre generationer av kvinnor på 
väg ut i offentligheten ca 1880–1940” (Lunds universitet); ”Formering för offentlig-
het. En kollektivbiografi  över Stockholmskvinnor 1880–1920” (Stockholms univer-
sitet); ”Genus, medborgarskap och offentlig politik” (Stockholms universitet).
29 Blom, Ida, ”Nye kvinner”? ”Nye menn”?: refl eksjoner over endrete forståelser 
av kjønn, c. 1870–c. 1940” i Hellesund, Tone (red.), Erobring og overskridelse : de 
nye kvinnene inntar verden 1870–1940. Unipub, Oslo 2003.
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förblev ofta ogifta. Den nya fl ickan eller ”den moderna fl ickan” hade vis-
serligen en del likheter med den nya kvinnan och var så att säga hennes 
efterföljare, men förknippades inte i lika hög utsträckning med politiskt 
och socialt engagemang. Den moderna fl ickan utmärktes mer av ett nytt 
och uppseendeväckande utseende.30 

Även om kvinnorna fi ck fl er rättigheter och chanserna till eget förvärvs-
arbete ökade, vidmakthölls under samma period den kvinnliga underord-
ningen genom till exempel en segregerad arbetsmarknad. Ekonomhistori-
kern Ulla Wikander menar att ”decennierna omkring det förra sekelskiftet 
blev de förlorade möjligheternas period för kvinnor.”31 Även om kvinnor 
alltså tog mer plats i det offentliga och rent formellt hade börjat få samma 
rättigheter som män, fanns ett nyväckt vetenskapligt intresse och stöd för 
den kvinnliga särarten. T.ex. vidhölls denna föreställning genom regler 
på arbetsmarknaden som förbjöd kvinnor att nattarbeta. Skyddslagarna 
kring kvinnors arbete byggde på föreställningen om kvinnors fysiska och 
emotionella svaghet.32

Att vara fl icka eller pojke
Kring sekelskiftet 1900 förändrades såväl villkoren för som uppfattningen 
om barndomen. I barndomsforskningen har förändringen beskrivits som 
en minskning av barnens ekonomiska betydelse och en ökning av deras 
emotionella värde.33 Diskussionerna om barn och ungdomar var livliga i 
samhällsdebatten och fl era faktorer låg bakom uppmärksamheten. Skol-
gången hade blivit obligatorisk och för alltfl er blev den också längre och 
viktigare. Åldersuppdelningar i skolan i form av klasser blev vanligare och 
skillnader mellan barn, ungdom och vuxna, allt tydligare. Utvecklingen 
mot att fl er barn gick i skolan, under allt längre tid, gjorde att barns villkor 
närmade sig varandra. Folkskolan höll på att förändras till en skola för alla 

30 Barlow, Tani e. & Yue Dong, Madeleine m.fl ., “The Modern Girl around the 
World: A Research Agenda and Preliminary Findings” i Gender & History, vol 
17, 2005, s.249.
31 Wikander, Ulla, ”Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och 
genom arbetet: en historisk essä” i Hirdman, Yvonne (red.), Kontrakt i kris: om 
kvinnors plats i välfärdsstaten. Carlssons, Stockholm 1992, s.49.
32 Karlsson, Lynn, ”Inledning till en ”maskulin renässans” : debatten kring 1909 
års förbud mot nattarbete för kvinnor” i Wikander & Manns 2001, s.161–193; 
Wikander 1992, s.49.
33 Flera forskare har pekat på att barndomsbegreppet tycks ha förändrats före och 
kring sekelskiftet 1900. Viviana Zelizer har beskrivit en utveckling i det amerikan-
ska samhället mot ett ekonomiskt värdelöst men känslomässigt värdefullt barn. 
Zelizer, Viviana, Pricing the priceless child: the changing social value of children. 
Princeton University Press Chichester 1994. Samma utveckling ägde rum i Sverige. 
Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (red.), Barnets bästa: en antologi om barndo-
mens innebörder och välfärdens organisering. Symposion, Eslöv 2003.
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samhällsklasser.34 Genom skolan fi ck också experterna inom skolområdet 
allt större möjligheter att övervaka, granska och påverka barnen. Frånvaro 
kontrollerades, läroplaner upprättades, läxhjälp och fritidsaktiviteter star-
tades. I början av 1900-talet infördes också hälsovård, matbespisningar 
och skolbad.35 Intresset för barn och ungdomar kan också ses utifrån ett 
övergripande samhälleligt intresse för sociala frågor.36

Samtidigt efterfrågades barns och ungas arbetskraft i mindre utsträck-
ning av de mekaniserade industrierna och färre fann arbete direkt efter 
avslutade studier. Det uppstod ett ”tidsglapp” där perioden mellan skola 
och arbete, mellan barndom och vuxenvärld, blev längre. Ungdomens fritid 
blev ett nytt fenomen som skapade viss oro i samtiden.37 Med hjälp av bl.a. 
lagstiftning och nya institutioner, eftersträvade staten att kontrollera och 
reglera gruppen och dess sysselsättningar. Många barn och unga saknade 
sysselsättning i form av skola eller arbete och många drev vind för våg under 
dagarna då deras föräldrar arbetade. Uppfostringstanken var utpräglad. Det 
handlade om att överföra borgerliga värderingar och ideal till den obildade, 
ohyfsade och vilda arbetarklassungdomen. Intresset för att fostra hänger 
dock inte nödvändigtvis samman med en verklig förvildning eller ökad 
brottslighet, påpekar Hans-Erik Olson. Han menar att: ”Den faktor som 
varierade var inte i första hand barnens eller ungdomarnas beteenden, utan 
iakttagarens normer och värderingar.”38 

En viktig faktor bakom det samhälleliga intresset för barnen var för-
modligen även den demografi ska utvecklingen under 1800-talet sedan 
spädbarnsdödligheten sjunkit drastiskt. Andelen barn i befolkningen var 
således stor och uppfattades sannolikt som ett potentiellt problem, d.v.s. om 
man inte lyckades forma och bilda dem till starka, friska och produktiva 
medborgare.39 Men barn har naturligtvis inte bara formats och danats till 
passiva varelser utifrån statens, skolans eller föräldrars önskemål. Forskare 

34 Sandin & Halldén 2003, s.222–227.
35 Ibid, s.227f.
36 ”Den sociala frågan” under 1800-talet hängde samman med de problem som 
uppstod då befolkningen växte, fl yttade in till städerna och bodde under dåliga 
förhållanden samt hade tillfälliga och osäkra arbeten. Qvarsell, Roger & Eriks-
son, Bengt Erik, ”Att söka samhället: en inledning” i Samhällets linneaner: kart-
läggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia. Carlssons, Stockholm 
2000, s.16.
37 Olson, Hans-Erik, Staten och ungdomens fritid: kontroll eller autonomi? Ar-
kiv, Lund 1992, kap.2.
38 Ibid, s.51.
39 Fruktsamheten minskade visserligen, men att färre barn per familj föddes fi ck 
konsekvenser först in på 1900-talet. Bengtsson, Tommy, ”Den demografi ska transi-
tionen och samhällsomvandlingen” i Sverige – en social och ekonomisk historia, 
(red.) Hedenborg, Susanna & Morell, Mats. Studentlitteratur, Lund 2006, kapi-
tel 3.
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har visat att fl ickor och pojkar inte bara inordnat sig i ledet och följt de 
utpräglade barn- eller ungdomsidealen. Här fi nns till exempel studier där 
fl ickor och kvinnor själva fått komma till tals, men också studier av barn 
som bröt mot normerna, som kallades vanartiga eller på något sätt väckte 
myndigheternas eller experternas intressen. En del forskare har också stu-
derat de s.k. vanartiga barnen som omhändertogs och diskuterades i sam-
tiden. Pojkar som rökte, stal, hamnade i slagsmål och drack alkohol och 
fl ickor som fl irtade, klädde sig utmanande eller i värsta fall prostituerade 
sig.40 Historikern Brigitte Søland har visat att unga kvinnor i 1920-talets 
Danmark ifrågasatte de traditionella könsrollerna och kvinnoidealet genom 
sitt agerande och val av livsstil. Enligt henne var de unga kvinnorna i allra 
högsta grad medskapare av det förändrade kvinnoidealet och de förändrade 
villkoren för kvinnor.41 

Även personliga upplevelser av skilda uppväxtvillkor från tiden kan säga 
oss en hel del om betydelsen av kön och hur det var att växa upp som fl icka 
eller pojke. Trots att både fl ickor och pojkar har lämnat få spår i form av 
egna berättelser, fi nns ändå exempel på hur fl ickor själva betraktade sin 
situation i förhållande till pojkarnas. Från det sena 1800-talet fi nns den 
borgerliga fl ickan Hedda Ekmans berättelse om sin uppväxt i en välbärgad 
borgerlig familj i Göteborg:

”‘Den som ändå vore pojke!’ önskade jag. Hur jag grämde mig över det 
bittert grymma ödet att vara fl icka! ‘Om det ändå vore så väl,’ tänkte jag 
mången gång, ‘att det låg gosskläder bredvid mig på stolen när jag vaknade 
på morgonen och det bara varit en hemsk dröm att jag var fl icka!’” 42

40 Sundkvist, Maria, De vanartade barnen: mötet mellan barn, föräldrar och 
Norr köpings barnavårdsnämnd 1903–1925. Hjelm, Uppsala 1994; Sundkvist 
1995, ”’Gud ser dig! Var redlig!’ Det tidiga 1900-talets barndomsideal och brott 
mot detsamma” i Bergqvist, Kerstin (red.), Korsvägar: En antologi om möten mel-
lan unga och institutioner förr och nu. Symposion, Stockholm, s.35–53. I ett in-
ternationellt perspektiv se Peiss, Kathy, Cheap amusements: working women and 
leisure in turn-of-the-century New York. Temple University Press, Philadelphia 
1986; Odem, Mary, Delinquent daughters: protecting and policing adolescent fe-
male sexuality in the United States, 1885–1920. Univ. of North Carolina Press, 
Chapel Hill 1995.
41 Søland, Birgitte, Becoming modern: young women and the reconstruction 
of womanhood in the 1920s. Princeton Univ. Press, Princeton 2000;. Peiss 1986; 
Odem 1995.
42 Ekman, Hedda ”Manuskript 1”opublicerade anteckningar till självbiografi . 
Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg. Hedda Ekman f. 1860 växte upp i ett 
borgerligt hem och skrev som vuxen sina memoarer om uppväxten i Göteborg. 
Anteckningarna till memoarerna blev dock aldrig publicerade. De förvaras vid 
Göteborgs universitetsbibliotek, Kvinnohistoriska samlingarna, Hedda Ekmans 
arkiv A 88.
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Heddas beskrivning av sin lust att vara pojke med alla de friheter och möj-
ligheter som hörde till, är en berättelse om hur stark kontrollen av fl ickor 
var. Den manifesterades i platser och roller som ansågs lämpa sig för fl ickor 
men också i kläder som begränsade och gjorde fl ickor och kvinnor mindre 
rörliga. ”Gosskläder” som Hedda skriver om, blev en symbol för ett friare 
liv. Pojkar snördes inte in i korsett och tvingades inte bära tunga kjolar. De 
kunde leva ett friare, rörligare och ledigare liv med mer lek och fritid. Kon-
trollen av fl ickor och kvinnor utmärktes således rent fysiskt av begränsande 
kläder men också på ett mer subtilt sätt, med hjälp av teorier om den kvinn-
liga svag heten i förhållande till den manliga styrkan och dominansen. 

Studier av uppfostringslitteratur från den aktuella tiden har visat att 
barnen redan från tidig ålder skulle uppfostras till att utveckla en stark 
självkontroll. Detta gällde inte minst fl ickorna i de borgerliga familjerna. 
Att röra sig rätt, tala och veta när det var lämpligast att hålla tyst och inte 
synas var viktiga inslag i en fl ickas fostran. Härdning av kroppen ansågs 
stärkande och kroppens drifter skulle kontrolleras och tryckas ned. Exem-
plen på hur den yttre kontrollen tog sig uttryck via uppfostran är åtskilliga. 
I uppfostringslitteratur från sent 1800-tal uppmanas till exempel föräldrar 
att utveckla och stödja barnens självbehärskning genom bland annat regel-
bundenhet i bestämda måltider och kalla bad.43 

Uppfostran och styrning ter sig som lämpliga beskrivningar av vuxen-
världens förhållningssätt gentemot de unga. Detta riktades mot alla men ett 
särskilt intresse tycktes fi nnas kring den kvinnliga ungdomen. Till viss del 
hör det samman med den tidigare beskrivna kvinnofrågan och överskottet 
på unga ogifta kvinnor. På många håll i Europa och USA började också 
fl ickor och unga kvinnor få tillgång till högre utbildning och alltfl er, oavsett 
samhällsklass, började förvärvsarbeta. Det offentliga livet blev överhuvud-
taget mer tillgängligt för denna grupp. Uppväxten, utbildningen och fram-
tidsutsikterna för alla fl ickor från bättre bemedlade hem, skulle komma att 
förändras. För fl ickorna från arbetarklassen hade omställningen redan ägt 
rum. Dessa fl ickor hade tidigare än fl ickorna från medel- och överklassen, 
kommit ut på arbetsmarknaden och den sociala kontrollen av dessa fl ickor 
hade avtagit under 1800-talets sista decennier.44 Den brittiska sociologen 
Penny Tinkler vill dock tona ner de omvälvande förutsättningarna och lev-

43 Larsson (Frih), Anna-Karin ”Uppfostran till självsvält. Om yttre och inre kon-
troll av den unga fl ickans kropp och karaktär kring sekelskiftet 1900.” i Social-
vetenskaplig tidskrift 2001, nr 1–2, s.104–106. Även Palmblad, Eva, Medicinen 
som samhällslära. Daidalos, Göteborg 1990, kap.3.
44 Alaimo, Kathleen, “The Authority of Experts: The Crisis of Female Adoles-
cence in France and England, 1880–1920” i Maynes, Mary Jo (red.), Secret gardens, 
satanic mills: placing girls in European history, 1750–1960. Indiana University 
Press Bloomington 2005; Peiss 1986; Brumberg, Joan Jacobs, The body project: an 
intimate history of American girls. Random House, New York 1997.
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nadsvillkoren för unga fl ickor efter 1920 som andra forskare har framhållit. 
Även om en rad förbättringar i fl ickors levnadsvillkor tycks ha ägt rum un-
der de första decennierna på 1900-talet, är det inte säkert att fl ickors hälsa 
förbättrades. Ohälsan var till exempel utbredd bland fl ickor i den brittiska 
medelklassen eftersom fördelningen av resurser inom familjen var ojämlik 
och eftersom de ofta fi ck näringsfattig föda, hävdar Tinkler. Flickors hälsa 
påverkades troligtvis inte bara av sämre näringsförutsättningar utan också 
av den dubbla bördan av skolarbete och sysslor i hemmet. Dubbelarbetet i 
hem och skola påverkade fl ickornas hälsa dels genom överansträngning och 
trötthet, dels då de prioriterades sist i fördelningen av familjens resurser.45

Ungdomens framträdande på den offentliga arenan bör alltså ses utifrån 
en process där befolkningsökningen, industrialiseringen, urbaniseringen, 
utbildningssystemets expansion och demokratiseringen var viktiga delar. I 
denna process kom ungdomen att motsvara de två parallella tendenserna av 
optimism och pessimism som präglade tiden kring sekelskiftet 1900. Å ena 
 sidan fanns bilden av ungdomen som representanten för framgång, framtid, 
modernitet och den nya tiden, å andra sidan symboliserade ungdomen en 
problematisk, orolig, degenererad och missanpassad befolkningsgrupp.46 

Medikalisering av den kvinnliga ungdomen
En central utveckling under perioden var det ökande vetenskapliga intresset 
för ungdomen både som social kategori och biologisk livsfas. De religiösa 
auktoriteternas rådgivningstexter och uppfostringsmanualer om hur barn 
och unga fungerade, skulle uppfostras och skötas, började vid denna tid 
ersättas av vetenskapliga experter med undersökningar, teorier och obser-
vationer. Den vetenskapliga kunskapen om ungdomen framställdes som mer 
objektiv än någonsin tidigare.47 

Fram till det sena 1800-talet hade frågor om ohälsa och sjuklighet inom 
familjen främst setts som privata angelägenheter men nu började fl era sam-
hälleliga instanser intressera sig mer för barnen och ungdomarna och en 
rad åtgärder vidtogs för att ta reda på mer om ohälsan och för att stävja 
denna.48 Experter fanns också bland socialarbetare, lärare, hygienister och 

45 Tinkler, Penny, Constructing girlhood: popular magazines for girls growing up 
in England, 1920–1950. Taylor & Francis, London 1995, s.19f.
46 Lesko Nancy, Act your age!: a cultural construction of adolescence. Routledge, 
New York 2001.
47 Alaimo 2005. Ingrid Söderlind och Kristina Engwall menar att hur barn fram-
ställs av vetenskapen är viktigt eftersom det får konsekvenser för hur samhället 
kontrollerar, organiserar och tilldelar barn resurser. Söderlind, Ingrid, & Engwall, 
Kristina, Var kommer barnen in? barn i politik, vetenskap och dagspress. Institutet 
för framtidsstudier, Stockholm 2005, s.71f.
48 Se bl.a. Blom, Ida och Haavet, Inger Elisabeth, ”Familjen, staten och välfärden 
år 1800 respektive 1900” i Göransson 2000, s.26–27; Bengtsson Levin, Magdale-
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fysiologer för att nämna några. Det var detta vetenskapliga etablissemang 
som kom att forma en ny bild av ungdomen.49

Flicksjukligheten och diskussioner om fl ickans och kvinnans kropp och 
natur har en lång historia och var, som vi tidigare sett, inget nytt fenomen i 
det sena 1800-talet. Däremot var detta en tid av intensifi erat vetenskapligt 
intresse kring fenomenet som hängde samman med en livlig debatt om könen 
inom medicinen och i det omgivande samhället. I synnerhet intresserade sig 
läkarna under andra hälften av 1800-talet för att diskutera och ta reda på 
om och i så fall hur det fanns ett samband mellan fl ickors högre utbildning 
och sjuklighet. Medicinska argument var vanliga i fl era utommedicinska 
sammanhang under perioden, inte minst i debatten om fl ickors utbildning. 
I USA gav t.ex. den välkände amerikanske läkaren Edward Clarke ut Sex in 
education; or a fair chance for the girls 1873, och även i Sverige var skriften 
vida spridd. I den propagerades för att fl ickor inte borde utbildas i samma 
utsträckning som eller tillsammans med pojkar. Clarke var också motstån-
dare till högre utbildning för kvinnor och sade sig kunna framlägga bevis 
för att unga kvinnors allmänna hälsa och menstruationscykel skadades av 
studier under puberteten.50 Efter Clarkes publikation följde en intensiv dis-
kussion inom och utanför medicinska kretsar om fl ickans rätt till studier, 
om skillnader mellan fl ickor och pojkar, om kvinnans rätta och ”naturliga” 
plats i livet och så vidare. Åtskilliga läkarkollegor i Sverige, USA och runt 
om i Europa men också pedagoger, delade Clarkes åsikter om högre studiers 
negativa inverkan på fl ickors hälsa.51 

Det vetenskapliga intresset för kön och sjuklighet kring sekelskiftet 1900, 
skiljde sig från tidigare perioders på en rad sätt. Vetenskapen genomgick 
en utveckling och började med nya metoder, kunskap och teknik att samla 
mer empiri om sjuklighetens omfattning och bakomliggande orsaker. Först 
och främst började fl er empiriska studier utföras för att stödja de teorier 
och antaganden som fanns inom medicinen. Dessutom började man i högre 
utsträckning dra nytta av nya kunskaper och idéer inom nyss etablerade 
vetenskaper som exempelvis psykologi och sociologi. Parallellt utvecklades 

na, ”Barnhälsans historia: dödlighet, sjuklighet och politiska åtgärder 1750–2000” 
i Sundin, Jan (red.), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälso-
institut, Stockholm 2005.
49 Alaimo 2005.
50 Clarke, Edward, Sex in education, or, a fair chance for girls. Boston 1873. 
Dr Edward Clarke var professor vid Harvard Medical School och medlem i fl era 
medicinska akademier. 
51 Exempelvis dr Sigurd Lovén i Berättelse om det tredje Allmänna fl ickskole-
mötet i Stockholm den 9, 10 och 11 juni 1886. Utgifven af mötets beredningsko-
mité, Stockholm, 1889, s.45. De nationella fl ickskolemötena var sammankomster 
där lärare, pedagoger och läkare (m.fl .) diskuterade frågor som var relevanta för 
organiseringen av fl ickskolor i landet. Mötena återkom ungefär vart tredje år. Det 
första mötet hölls i Stockholm 1879.
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också en rad vetenskapliga discipliner som bakteriologi, kirurgi, anestesi 
(bedövning i medicinskt syfte). Sist men inte minst hade naturvetenskapen 
och medicinen vid den här tiden växt sig starkare och framträdde mot senare 
delen av seklet som en betydande och dominerande kraft i samhället. Veten-
skapsmännen, framförallt läkarna, framstod som den nya tidens ledare och 
vägvisare.52 ”En bred våg av medikalisering (och medicinens biologisering) 
svepte fram”, hävdar idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson.53  

Medikaliseringen som företeelse rymde också ökat särartstänkande kring 
kön och ras samt patologisering av egenskaper och beteenden utanför det 
”normala”.54 Medicinens auktoritet kom även att sträcka sig utanför det 
rent medicinska området och läkare engagerade sig i såväl samhälleliga som 
sociala frågor. En rad vetenskapliga upptäckter och teorier om den kvinnliga 
kroppen inom anatomi, fysik och biologi kom också att utnyttjas i fl era 
utommedicinska syften.55 På många sätt framstår den medicinska arenan 
som en av de viktigaste när det gällde debatten om könens roller och plats 
i samhället vid denna tid.56 

Detta inledande kapitel har visat i vilket sammanhang frågan om fl ickan 
och den unga kvinnan kom upp på den samhälleliga dagordningen samt 
hur kontexten förändrades under avhandlingens undersökningsperiod. Ett 
grundläggande antagande är att genusordningen hade betydelse inte bara 
när det gällde förhållandet mellan kvinnor och män, utan också för fl ickor 
och pojkar. Hur kampen om genusordningen fördes, vilka argument och 
medel som användes är historiskt intressant att studera. I den här avhand-
lingen är den medicinska arenan den centrala. En central fråga är om upp-
fattningarna om fl ickan och pojken, liksom den kvinnliga och den manliga 
ungdomen, förändrades inom medicinen under perioden? Avhandlingen tar 
följaktligen avstamp i uppmärksamheten kring fl icksjukligheten i det sena 
1800-talet och landar i de tidiga 1900-talet, i en förändrad värld med nya 
villkor och värderingar. 

52 Johannisson 1994, s.24ff; Stolt, Carl-Magnus, Kaos och kunskap. Medicinens 
historia till år 2000. Studentlitteratur, Lund 1997, kap 10.
53 Johannisson 1994, s.25. 
54 Russett, Cynthia Eagle, Sexual science: the Victorian construction of woman-
hood, Mass. Harvard Univ. Press, Cambridge 1989, s.1–6.
55 Johannisson 1994, s.24–28. Även Russett 1989, som menar att den medicinska 
vetenskapen: ”spoke with the imperious tone of a discipline newly claiming, and in 
large measure being granted, decisive authority in matters social as well as strictly 
scientifi c.” s.3f.
56 Johannisson 1994; Laqueur, Thomas, Om könens uppkomst: hur kroppen blev 
kvinnlig och manlig. Symposion, Stockholm 1994.
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KAPITEL 2

Teori och begrepp

Vetenskaplig kunskap är inte objektiv eller fristående från den sociala och 
kulturella kontexten. Tidens värderingar och kulturella föreställningar styr 
undersökningars utformning och innehåll. Utifrån denna förståelse är det 
enklare att undersöka föreställningar i det förfl utna eftersom det då ofta 
handlar om kunskap och värderingar som nu är förkastade och anses felak-
tiga eller förenklade. I ett historiskt perspektiv framstår sambanden mellan 
kunskapsproduktion och andra föreställningar i samtiden tydligare.57  

Den medicinska vetenskapen var (och är) konstruerad i en specifi k his-
torisk och samhällelig kontext och måste betraktas utifrån denna.58 För att 
förstå hur och varför viss kunskap producerats inom en viss diskurs är det 
därför inte bara intressant att studera diskursen och texterna utan också att 
sätta in kunskapen i sitt samhälleliga sammanhang. Att vetenskapen formas 
och tolkas i och av sin kultur har framhållits bland annat av historikern 
Carol Groneman. Hon påpekar att experter (läkare, psykologer, advokater 
och andra) under det sena 1800-talet och under hela 1900-talet inte själva 
såg att deras föreställningar och idéer om kvinnan var kulturellt grundade 
utan antog att de var essentiella sanningar om kvinnans natur.59 

Begreppsmässigt är det viktigt att poängtera att termer som vetenskap 
och medicin eller den medicinska vetenskapen, inte alltid har eller har haft 
samma innebörd. Dessa begrepp rymmer allt från teoretiskt tänkande om 
världen och människan, praktiskt handlande, institutioner, sociala kate-
gorier och skilda uppfattningar och föreställningar om t.ex. det naturliga. 
Medicinsk vetenskap som paraplybeteckning kan vara berättigad då man 
talar om den gemensamma tron på en fysisk realitet, en given natur som 
kan testas empiriskt. Medicinen som egen disciplin kan dock också innebära 

57 Detta hävdar bland andra antropologen Emily Martin som analyserat medicin-
ska utsagor om kvinnokroppen som framställts som objektiva sanningar. Martin, 
Emily, The woman in the body: a cultural analysis of reproduction. Beacon Press, 
Boston 1992, s.27.
58 Se liknande utgångspunkt i t.ex. Nilsson, Ulrika, Kampen om kvinnan: profes-
sionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860–1925. Uppsala 
universitet Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala 2003, s.8.
59 Groneman, Carol, “Nymphomania: the historical construction of female sexu-
ality” i SIGNS, vol. 19 1994, s.360. Givetvis är även jag som forskare fångad i min 
tids begrepps- och föreställningsvärld om exempelvis kön.
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enbart praktiken eller läkekonsten och praktik men den praktiska aspekten 
är alltid central. I verksamheten handlar det alltid om ett möte, en ömsesidig 
samverkan mellan läkare/vårdare och patient.60 Gränserna är fl ytande både 
mellan dessa och mellan de enskilda begreppen. Delvis beror detta på att det 
ständigt har förts och fortfarande förs en kamp mellan olika grupper om 
vad som är vetenskapligt och vad som är legitimt medicinskt. Att ha rätten 
att defi niera något som vetenskapligt innebär i vårt vetenskapsberoende 
samhälle att ha en hög status. 

En diskursanalytisk ansats är central i denna avhandling. Begreppet dis-
kurs ses som en samling utsagor, begrepp och föreställningar (representatio-
ner) av en verklighet som också visar vad som var/är möjligt att uttrycka eller 
inte.61 Med andra ord, ett sätt att tala om och förstå världen.62 Diskurser 
existerar genom diskursiva praktiker, som exempelvis kan vara metoder för 
att skapa och uttrycka kunskaper om objekt och företeelser. I min under-
sökning konkretiseras detta genom användandet av hälsoundersökningar. 
Mer om diskurser och dessa användning följer i kapitel 4. 

En central utgångspunkt i denna avhandling är att vetenskapen skapar 
föreställningar om verkligheten och tolkar snarare än avtäcker objektiva 
fakta. Detta gäller inte minst då det handlar om genus. Den moderna medi-
cinska uppfattningen av kön är och har traditionellt varit att kön är en fast, 
biologisk och essentiell kategori. Utifrån ett humanistiskt och samhällsve-
tenskapligt perspektiv vill man däremot skilja på kön och genus, på det som 
är biologiskt respektive socialt konstruerat. Denna distinktion är central 
och behandlas nedan.

Kön och genus
Både kön och genus har i historiska och antropologiska studier visat sig 
vara kategorier skapade utifrån sin tids föreställningar om könsskillnader. 
Syftet med att använda genusbegreppet har varit att visa på hur föreställ-
ningarna om könen är historiskt föränderliga och beroende av sin sociala 

60 Den diffusa linjen mellan vetenskap och medicin måste accepteras och välkom-
nas menar Ludmilla Jordanova: “It is then possible to develop approaches to them 
which take account of this feature – their constant interactions with the full range 
of social and cultural processes…” Jordanova, Ludmilla, Sexual visions: images of 
gender in science and medicine between the Eighteenth and Twentieth centuries. 
Harvester Wheatsheaf, New York 1989, s.16-18.
61 Min begreppsdefi nition är foucaultinspirerad. Mer om Foucault och hans an-
vändning av diskursbegreppet i Lindgren, Sven-Åke 1998, Michel Foucault och 
sanningens historia i Månsson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, 
riktningar, teoretiker. Rabén Prisma, Stockholm 1995.
62 För en tydlig redogörelse av diskurs i teori och metod, se Winther Jørgensen, 
Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod. Studentlittera-
tur, Lund 2000.
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och kulturella kontext. Feministiska studier som syftat till att granska vad 
som vanligtvis betraktas som essentiella eller objektiva skillnader mellan 
könen som gener, hormoner, skelett, har kunnat visa på att dessa kategorier 
vare sig är ursprungliga eller oföränderliga i ett historiskt perspektiv.63 

I Sverige introducerades begreppet genus på 1980-talet. Från det sena 
nittiotalet och framåt har dock distinktionen mellan begreppen kön och 
genus ifrågasatts.64 En del forskare har också övergett genusbegreppet och 
istället börjat tala om kön rätt och slätt. Motiveringarna till detta varie-
rar: begreppet är för abstrakt och akademiskt, det har blivit för allmänt 
och urvattnat, termen alienerar snarare än ökar förståelsen, kön omfattar 
både det sociala och det biologiska och någon gräns är inte meningsfull att 
upprätta eftersom båda är konstruerade och inte givna kategorier, etc.65 
Jag anser dock att det är olyckligt att överge begreppet genus bara för att 
det blivit allmänt och i vissa fall rutinmässigt använt. Det fi nns fortfarande 
en stor potential i begreppet genus och det fi nns en viktig poäng med att 
använda det istället för kön. I likhet med Yvonne Hirdman menar jag att 
genusbegreppet underlättar för att ”kunna tala om hur man talat och talar 
om könen.”66 Ordet kön, som jag väljer att förstå i dess snävare innebörd, 
för lättare tanken till det naturliga och oföränderliga, medan genus lättare 
förstås som en historiskt föränderlig kategori.67 Detta innebär inte att det 

63 Se referenser och genomgång av dessa studier i Hird, Myra, Sex, gender, and 
science. Palgrave Macmillan New York 2004, kapitel 3; Scott, Joan Wallach, Gen-
der and the politics of history. Columbia Univ. Press, New York 1999, s.201.
64 Joan W. Scott menar till exempel att genus (gender) har blivit ett så vedertaget 
begrepp att det ofta använts rutinmässigt i exempelvis beskrivande studier av kvin-
nor och män utan att innebörden i kvinnligt och manligt, hur kvinnor och män 
skapas diskursivt, undersöks. Likaså har den ursprungliga politiska sprängkraften 
i begreppet genus påståtts gått förlorad. Eventuellt fi nns det skillnader i hur det 
engelska uttrycket gender har använts i andra sammanhang och det svenska be-
greppet genus. Gender-begreppet fungerar fortfarande på det sätt det var tänkt i 
en del andra språk än engelskan, påstår Scott. Hon menar vidare att gender ofta 
använts som synonym för kvinnor eller för att tala om skillnader mellan biologiska 
kön. Själva meningen med att använda gender för att visa på den sociala konstruk-
tionen av kön och kvinnligt och manligt har därmed försvunnit. Se Scott 1999, 
s.xii, förordet.
65 Larsson, Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individualitet 
i 1800-talets populärmedicin. Gidlund, Hedemora 2002; Markusson Winkvist, 
Hanna, Som isolerade öar: de lagerkransade kvinnorna och akademin under 
1900-talets första hälft. Symposion, Eslöv 2003.
66 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former. Liber, Malmö 
2001, s.16.
67 Begreppen sex/gender kommer från den anglosaxiska forskningen och har 
kommit att översättas med kön/genus i Sverige. Det svenska och för den delen 
nordiska begreppet kön har dock en något annorlunda innebörd än det engelska 
sex. Då kön kan syfta på mer än bara det biologiska könet eller sexualitet är det 
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är lätt eller ens möjligt att upprätta någon klar linje mellan begreppen eller 
att kön inte skulle vara konstruerat eller fullt av normerande föreställningar 
som genus. Begreppet genus ska användas som ett analytiskt verktyg för 
att ifrågasätta och belysa föreställningar om könen inom t.ex. vetenskapen, 
men också för att ifrågasätta och belysa uppdelningen mellan (biologiskt) 
kön/kropp och (socialt konstruerat) genus.  

I sina tidigare texter har Joan W. Scott pläderat för att historiker ska 
använda genus som ett centralt analytiskt redskap och att historien och ”ti-
digare sanningar” måste dekonstrueras. Hon menar att man bör undersöka 
hur kön har skapats genom historien. Hennes hypotes är tudelad: dels att 
genus är skillnadsskapande samt grundläggande i alla sociala relationer, dels 
att genus ger maktförhållanden betydelse.68 Utifrån denna defi nition blir 
det alltså av intresse att studera hur de sociala relationerna ser ut och hur 
de skapas och vidmakthålls eller förändras. Vi bör således fråga hur t.ex. 
lagar, vetenskaper och institutioner hänvisar till och tillämpar skillnader 
mellan könen.69

Genus handlar om relationer mellan könen på fl era olika nivåer – inte 
minst samhälleliga och institutionella. Genus påverkar samhällsförhållan-
den och själva formeringen av genus påverkas i sin tur också av särskilda 
förhållanden i samhället. Vad är då en genusordning? Ett system av rela-
tioner mellan könen är ett enkelt svar. Ordningen utmärkes, enligt Yvonne 
Hirdman, av den manliga normens primat och isärhållandet av könen. 
Normen handlar om att det kvinnliga alltid mäts och värderas i förhål-
lande till det manliga. Isärhållandet är en tydlig logik i historien som visat 
sig i bland annat genusarbetsdelningen där mäns och kvinnors sysslor och 
arbeten i regel hållits isär och genuskodats.70 Flera forskare har dock hävdat 

engelska sex betydligt mer begränsat. Detta har också varit en av anledningarna 
till att många nordiska forskare använt begreppet kön rakt över. 
68 Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” i Carls-
son Wetterberg & Jansdotter 2004, s.98. 
69  Scott menar att genus kan undersökas på fyra olika områden eller nivåer: kul-
turell/symbolisk, normativ, institutionell samt subjektiv nivå. Ibid, s.98–99.
70 Hirdman 2001, s.59–67. Det fi nns dock forskning som visat att både kvinnor 
och män överskridit gränserna för vad som ansetts kvinnliga eller manliga områden 
och egenskaper. Ann-Sofi e Ohlander och Ulla-Britt Strömberg framhåller att det 
inte var ovanligt att kvinnor trädde in på mäns områden då detta var nödvändigt. 
Här nämns änkor som tog över sina mäns yrken och kvinnor som höll jordbruken 
levande i krigstider. Män har inte alls i lika hög grad övertagit eller hjälpt till med 
så kallade kvinnliga arbetsuppgifter, menar författarna. Ohlander & Strömberg 
1996, s.137ff. I en doktorsavhandling om 1800-talets faderskap hävdar dock Tomas 
Berglund att bilden av den frånvarande och i barnuppfostran ickedeltagande man-
nen, är något missvisande. Utifrån brev och uppfostranslitteratur visar han att män 
tog större ansvar för skötsel av barnen än vad tidigare forskning gjort gällande. I 
hemmen, inom familjen, kunde män överskrida de rådande könsgränserna, utan att 
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att Med detta inte sagt att det alltid i alla samhällen och tider funnit en 
genusordning baserad på de två logikerna, har fl era forskare hävdat. Om 
den fi nns, hur den ser ut, om/när/hur den förändras samt vilka konsekvenser 
den får, ska inte tas för givet.71 Genus måste undersökas empiriskt och två 
sätt som verkar rimliga är att, för det första, fi nna och analysera centrala 
begrepp i den samtida kontexten och, för det andra, undersöka hur genus 
konstrueras utifrån dessa begrepp, i det här fallet inom den medicinska 
diskursen. Centrala begrepp som blir intressanta att analysera är fl icka, 
pojke, kön och pubertet.

Flickdom och pojkdom
Eftersom genus handlar om relationerna mellan könen innebär en studie av 
uppfattningar och beskrivningar av fl ickan att även pojken och föreställ-
ningar om honom och en eventuell pojksjuklighet, ska undersökas. Variab-
lerna kön och ålder, förenade i kategorierna fl ickor och pojkar, är således 
väsentliga i denna avhandling. I vardagligt tal förstås begreppet barndom 
utifrån en biologisk dimension – som en universell och biologisk fas i en 
människas liv. Föreställningen kan spåras till den tidiga 1900-talsforskning-
en om adolescensen där barndom och ungdom framställdes som biologiska 
och fysiska utvecklingsfaser (utan någon social dimension). De individer 
som inräknades i någon av dessa livsfaser förväntades vara och uppleva sin 
situation på ungefär samma sätt. Att faktorer som ras, sexualitet, etnicitet 
och olika sociala förhållanden skulle kunna påverka upplevelsen tycktes 
man inte ta hänsyn till. I antologin Young Femininity menar forskarna 
att ett sådant synsätt innebär att bilden av fl ickor och föreställningen om 
fl ickors uppväxt rent allmänt präglas av den dominerande sociala gruppen, 
d.v.s. av vita medelklassfl ickor.72 

Historisk forskning har dock visat att ungdomen är  en konstruerad 
livsfas som inte sett likadan ut, utan varierat i olika tider och samhällen. 
Ungdomen är inte någon generell eller essentiell period i livet inom ett klart 
avgränsat tidsspann. Som livsfas har den ansetts variera i längd, betydelse 

förlora sin manlighet. Berglund, Tomas, Det goda faderskapet: i svenskt 1800-tal. 
Carlssons, Stockholm 2007.
71 Efter Hirdmans introduktion av begreppet genussystem följde en vetenskaplig 
diskussion där viss kritik riktades mot systemets slutenhet och oföränderlighet. Se 
exempelvis Carlsson Wetterberg, Christina, ”Från patriarkat till genussystem – och 
vad kommer sedan?” i Carlsson Wetterberg & Jansdotter (red.) 2004, s.135–160. 
Se även Gudrun Anderssons invändningar mot slutenheten i genussystemet. An-
dersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi under 
1600- och 1700-tal. Uppsala 1998.
72 Aapola, Sinikka (red.), Young femininity. Palgrave, New York Basingstoke 
2005, s.5.
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och i förhållande till barndomen och vuxenheten. Att homogenisera en 
grupp som fl ickor, pojkar eller ungdomar, innebär att eventuella viktiga 
skillnader i rättigheter och möjligheter osynliggörs. Ulrika Nilsson har pekat 
på att medicinen i det sena 1800-talet framställde kvinnor som en homo-
gen grupp medan män beskrevs som mer olika. Konsekvensen var att man 
skapade s.k. sanningar om Kvinnan, utan att det nödvändigtvis innebar att 
föreställningarna om henne överensstämde med enskilda kvinnors liv eller 
upplevelser.73 På motsvarande sätt innebär bruket av begreppet Flickan att 
det skapades en universell kategori där olikheter osynliggjordes. Det blev 
det biologiska könet som framförallt defi nierade individen.

Redan på 1960-talet kom den biologiska synen på barndomen att ifråga-
sättas inom kulturvetenskaplig forskning. Philippe Ariès, som brukar räknas 
som den förste barndomshistorikern, menade att barndomen var föränderlig 
och av social karaktär. Han menade att det inte fanns något barndomsbe-
grepp under medeltiden och att barndomen som vi känner den i dag – som 
en egen, oskuldsfull och särskild fas i människans liv – uppkom först i och 
med det moderna samhällets framväxt. Från 1980-talet och framåt började 
fl era forskare ansluta sig till idén om att barndomen och ungdomen måste 
ses utifrån en social dimension. De hävdade att barndomen inte alls eller 
inte enbart var en universell eller naturlig kategori utan snarare en kultu-
rellt konstruerad livsfas. Barndomen, hävdade de, måste studeras utifrån 
sin samtid och det som i den betraktats som essentiella egenskaper måste 
dekonstrueras.74   

Det konstruktivistiska synsättet är fruktbart, men det går inte att utgå 
från att allt är konstruerat och att inga universella egenskaper kännetecknar 
barndomen. I likhet med ekonomhistorikern Susanna Hedenborg menar 
jag att det trots allt fi nns både mentala och fysiska skillnader mellan barn 
och vuxna. Var gränsen går mellan dessa och hur kategorierna bestäms är 
dock föränderligt. Hedenborg menar att ”några kännetecken för barnet och 
barndomen är tid- och gränslösa, medan andra är bestämda av sin sam-

73 Nilsson, Ulrika, Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet. 
Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005, s.51f. Se också Eldén och Esseveld i 
studien om dagens medicinska diskurs kring kvinnan och kvinnokroppen i Lä-
kartidningen. De menar att ”Kvinnor blir ”kvinna” – ett bestämt objekt med en 
viss kropp – som studeras oberoende av hur kvinnor upplever fysiologiska föränd-
ringar.” Eldén, Sara & Esseveld, Johanna, ”Frånvarande kvinnliga subjekt – en 
analys av medicinska texter om klimakteriet” i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 
2–3 2002, s. 45.
74 Ariès, Philippe, Barndomens historia. Gidlund, Stockholm 1982; Cunning-
ham, Hugh, Children and childhood in western society since 1500. Longman, 
London 1995; Hendrick, Harry, Images of Youth. Age, Class, and the Male Youth 
Problem, 1880–1920. Clarendon Press, Oxford 1990. 
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tid.”75 Hon vill därför defi niera barnet och barndomen som å ena sidan en 
social och kulturell kategori som är avgränsad av institutioner som skolan, 
av lagar och åldersgränser och som en meningsskapande kategori, å andra 
sidan som en essentiell kategori, som en utvecklingsfas mellan födelse och 
pubertet.76 Vad begreppen fl icka eller pojke står för i ett visst samhälle 
 eller hur detta samhälle har hanterat kategorin fl ickan eller pojken i en viss 
kontext, är sålunda empiriska frågor och inget som kan defi nieras i förväg. 
Kategorierna och innebörden i dessa är ständigt också under förändring. I 
den här undersökningen kommer begreppen fl ickor och unga kvinnor samt 
pojkar och unga män användas i många fall synonymt och bestämmas och 
preciseras utifrån de samtida källorna. I vissa fall är det befogat att skilja 
fl ickor och unga kvinnor åt då källorna separerar de båda med puberteten 
som markant skiljelinje.

I den historiska eller medicinhistoriska forskningen har man sällan analy-
serat eller problematiserat huruvida det inneburit något särskilt att  defi nieras 
som just fl icka (eller pojke för den delen) inom medicinen, d.v.s. variabeln 
genus har inte kombinerats med variabeln generation. Under det sena 1900-
talet uppstod dock en ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning inom vilken 
man utgick från att kombinationen av att vara kvinna och ung fi ck särskilda 
konsekvenser som krävde egen uppmärksamhet från forskningen.77 Inom 
forskningsområdet Girlhood Studies menade man att genus och generation 
skulle kombineras så att man skulle kunna nå ny kunskap om hur fl ickor 
uppmärksammats, behandlats och upplevt sina livsvillkor. Forskarna an-
såg att i forskning med enbart kvinnoperspektiv eller ungdomsperspektiv 
tenderade de unga kvinnorna att försvinna. På senare tid har begreppet 
intersektionalitet använts, främst inom genusforskningen, för att förena 
olika variabler som kön, klass, etnicitet, ålder etc. Utgångspunkten i denna 

75 Hedenborg, Susanna, Det gåtfulla folket: barns villkor och uppfattningar av 
barnet i 1700-talets Stockholm. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 
1997, s.20
76 Hedenborg menar att om vi tar hänsyn till den fysiologiska och psykologiska 
grunden och tar avstånd från att kategorin barn är alltigenom konstruerad, kan 
vi också förstå och förklara barn- och barndomsuppfattningarnas kontinuitet i ett 
historiskt perspektiv. Utifrån sin undersökning av 1700-talets åldersgränser i fl era 
sammanhang kan man se att de påminner om 1900-talets utvecklingspsykologiska 
motsvarigheter. Detta visar, menar hon, att under den undersökta tiden hade tyd-
liga uppfattningar om barns fysiska och psykiska begränsningar som överensstäm-
mer med våra dagars. Ibid, kap.1 & s.245.
77 Mellan 1989–1992 pågick forskningsprojektet ”Unge kvinders hverdagsliv og 
kultur i Norden” i vilket svenska, norska och danska forskare från sociologi, etno-
logi, pedagogik, psykologi, historia och medie- och kommunikationsvetenskap in-
gick. Unga kvinnor hade tidigare hamnat utanför eller emellan dessa forskningsfält. 
Det nordiska forskningsprojektet ledde bland annat till publiceringen av antologin 
Drotner, Kirsten & Rudberg, Monica, red., Dobbeltblikk på det moderne: unge 
kvinners hverdagsliv og kultur i Norden. Universitetsforlaget, Oslo 1993.
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studie är också att ålder spelar roll för uppfattningen om och upplevelsen 
av att vara av kvinnligt eller manligt kön. Att vara fl icka eller pojke kan 
också ha olika betydelser och upplevas olika beroende på klasstillhörighet 
och/eller etnisk härkomst.

Intresset för fl ickors särskilda villkor var ett led i att barn- och ung-
domsforskare började anamma ett genusperspektiv. Redan under mitten 
av 1970-talet hade den brittiska forskaren Angela McRobbie kritiserat den 
nya ungdomsforskningen för att vara könsblind.78 Forskarna inom denna 
subdisciplin ägnade sig vid den tiden främst åt att studera vissa speciella och 
marginaliserade ungdomsgrupper som mods och skinheads. Den kvinnliga 
ungdomskulturen var inte synlig i det offentliga i samma utsträckning som 
den manliga.79 Detta började man också inse i den nordiska ungdomsforsk-
ningen under 1980-talet. Först då började könsperspektivet få betydelse även 
här. De nordiska forskarna ville liksom sina internationella kollegor fylla 
det tomrum som fanns mellan den ungdomsforskning som mest handlat om 
unga män och den kvinnoforskning som fokuserat på vuxna.80

Den internationella kultur- och samhällsvetenskapliga forskningen om 
fl ickor och unga kvinnor började ta fart och utvecklas under 1980- och 90-
talen. Forskare inom Girlhood Studies utgick från den då inte så självklara 
utgångspunkten, att girlhood inte bara är en biologisk livsfas utan en social 
konstruktion som vilar på beståndsdelarna genus och generation.81 Begrep-
pet girlhood (och för den delen boyhood) saknar motsvarighet på svenska 
vilket är beklagligt eftersom varken begreppet barndom eller ungdom kan 
uttrycka de skilda omständigheter, villkor och möjligheter som har fun-
nits och fi nns för fl ickor och pojkar under denna livsfas. Därför menar jag 
att begreppen fl ickdom och pojkdom bör användas för att skillnader (och 
eventuella likheter) i fl ickors och pojkars liv ska kunna blottläggas och ana-
lyseras. Flickor, fl ickdom och det som karaktäriseras som typiskt fl ickaktigt, 
började i och med forskningen inom Girlhood Studies att ses som till stor 
del sociohistoriskt och ideologiskt bestämt. Kategorin fl icka (liksom pojke) 

78 McRobbie, Angela, Working class girls and the culture of femininity.  London 
1978. Även Carol Gilligans forskning om den kvinnliga adolescensen ur ett 
psyko logiskt perspektiv var betydelsefull och uppmärksammad under 1980-talet. 
 Gilligan, Carol, In a different voice: psychological theory and women’s develop-
ment. Harvard U.P., Cambridge, 1982.
79 Forskare som McRobbie menade istället att man skulle utforska den s.k. fl ick-
rumskulturen. Det var där som fl ickors liv och identitet till största delen utforma-
des.
80 Drotner & Rudberg 1993. 
81 Begreppet girlhood översätts i NE (www.ne.se 2007-04-10) med fl ickår, barn-
dom; och i Norstedts stora engelsk–svenska ordbok (andra upplagan Stockholm 
1993) med fl icktid, fl ickålder; Ras, Marion de, & Lunenberg, Mieke (red.), Girls, 
girlhood and girls’ studies in transition. Het Spinhuis, Amsterdam 1993.   

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   40Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   40 07-08-10   12.23.2707-08-10   12.23.27



41

ses som en kulturell konstruktion och utifrån denna utgångspunkt är det 
ointressant att defi niera den utifrån en särskild ålder eller inom ett särskilt 
åldersspann.82 

I och med att fl ickdomen och pojkdomen ses som föränderliga kategorier, 
är de synnerligen intressanta att studera i ett historiskt perspektiv.83 Tidigare 
historiska studier har också visat att barndomen mycket väl kunde se olika 
ut för pojkar respektive fl ickor. Susanna Hedenborg har granskat barndo-
men utifrån ett genusperspektiv och konstaterar att: ”Generellt sett hade 
fl ickor (under 1700-talet, min anm.) samma skyldigheter som pojkar utan 
att ha samma rättigheter.”84 Ett genusperspektiv på barn- och ungdoms-
forskning har dock oftast inneburit att fl ickor har fokuserats. Liksom i den 
medicinhistoriska forskningen om könen har forskarna tenderat att skriva 
kvinno- eller fl ickhistoria. Särskild forskning om pojken och pojkdomen har 
således mer eller mindre lyst med sin frånvaro. Detta betyder inte att det inte 
fi nns någon historisk forskning om pojken. Han har för det mesta varit den 
outtalade normen i forskning om barn och ungdom medan hon har varit 
den problematiska avvikelsen från normen. I spåret av den genusinriktade 
fl ickdomsforskningen har dock också ett forskningsområde kring pojkar 
och pojkdom, Boyhood Studies, uppstått under 1990-talet. Detta område 
har nära anknytning till mansforskning eller maskulinitetsstudier.85 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppfattningar om fl ickor och pojkar 
har skapats och reproducerats inom fl era olika diskurser. Hur skapandet 
av kategorierna fl ickor och pojkar gått till inom den medicinska diskursen 
utgör huvudintresset för denna avhandling. Nedan följer ett tudelat forsk-
ningsläge om först tidigare forskning kring sekelskiftesmedicinens skapande 
av kvinnligt och manligt kön, därefter motsvarande forskning rörande barn 
och ungdomar under samma period. Utifrån detta kommer sedan avhand-
lingens syfte och frågeställningar att preciseras.

82 Se utgångspunkten i Aapola 2005.
83 En av de forskare som bidragit till fl ickdomsforskningens utveckling är Joan 
Jacobs Brumberg som är professor i historia vid Cornell University i USA. Hon är 
särskilt intresserad av den kvinnliga ungdomen i ett historiskt perspektiv och har 
bl.a. skrivit Fasting Girls (1988) om fl ickor och ätstörningar i historien samt The 
Body Project (1997) om fl ickors och omgivningens förändrade syn på och hållning 
gentemot kroppen från sent 1800-tal fram till nu. Brumberg, Joan Jacobs, Fasting 
girls: the emergence of anorexia nervosa as a modern disease. Harvard University 
Press, Cambridge 1988; Brumberg 1997.
84 Hedenborg 1997, s.240. 
85 Sörensen, Anne Scott, ”Drengestreger : studier i drenge, maend og maskulini-
tet” i Kvinder, kön og forskning, nr.3 1999. I artikeln har hon redogjort för forsk-
ningfältet Boyhood Studies eller drenge-centreret forskning som hon kallar det. Se 
också Janssen, D. F., Boyhood Studies: A Bibliographic Exploration. Nijmegen, 
The Netherlands 2005: http://www.boyhoodstudies.com/biblio.htm. 2007-04-10.
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KAPITEL 3

Tidigare forskning och avhandlingens syfte

Om det kvinnliga och det manliga könet och sjukligheten
En lång rad forskare har fäst uppmärksamheten på det sena 1800-talet 
som en tid med intensiva diskussio ner om kön och ohälsa. I Sverige har 
framförallt Karin Johannisson visat hur kvinnan kopplades till könet och 
sjukligheten under denna period. Idéhistorikern Maja Larsson hävdar att 
det tycks ha funnits ”ett makalöst intresse” för frågor om kropp och kön 
inom 1800-talsmedici nen.86 Särskilt den kvinnliga naturen framstod på 
många sätt som favoritobjektet att disse kera och problematisera. Det ser 
man inte minst i den enorma produktion av litte ratur om kvinnokroppen, 
kvinnans sexualitet, kvinnans sjukdomar etc., som producera des i det sena 
1800-talet. 

I den tidiga forskningen om kön och ohälsa från 1970-talet och framåt, 
var det framförallt denna medicinska litteratur som undersöktes med fo-
kus på graviditet, förlossning, menstruation och gynekologiska besvär hos 
kvinnor.87 Den amerikanska historikern Ludmilla Jordanova hävdar att 
den tidiga forskningen om kvinnor i medicinen var viktig och betydelsefull 
men att den samtidigt tenderade att förstärka uppfattningen om en särskild 
kvinnlig patologi. Till stor del var forskarna inriktade på att studera de skill-
nader mellan kvinnor och män som skapades inom medicinen samt varför 
och vilka konsekvenser detta fi ck.88 De amerikanska forskarna Barbara 
Ehrenreich och Deirdre English hävdade att den nya vetenskapen i det sena 
1800-talet med de dåtida medicinska kunskaperna om kvinnans kropp och 

86 Larsson 2002, s.14.
87 Se utförlig bibliografi  över forskning om detta i Johannisson 1994 s.28 not 
20: t.ex. Ehrenreich, Barbara & English, Deirdre, Complaints and Disorders: The 
Sexual Politics of Sickness. New York 1974: samma förf. For Her Own Good: One 
Hundred Years of Expert’s Advice to Women. Anchor P./Doubleday, New York 
1978; Showalter, Elaine The Female Malady: Women, Madness and English Cul-
ture 1830–1900. London 1987; Stage, Sarah Female Complaints: Lydia Pinkham 
and the Buisness of Women’s Medicine. New York 1979; artiklar i Leavitt, Judith 
Walzer (red.), Women and Health in America: Historical Readings. Madison 1984; 
Rosenbeck, Bente Kvindekön: Den moderne kvindeligheds historie 1880–1980. 
Köpenhamn 1987; samma förf. Kroppens politik: Om kön, kultur og videnskab. 
Köpenhamn 1992.
88 Jordanova 1989, s.15. 
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biologi användes som medel för att rättfärdiga det patriarkaliska systemet 
när inte längre religiösa argument var gångbara.89 

I samma spår följde de amerikanska historikerna Carroll Smith-Rosen-
berg och Charles Rosenberg som menade att i samband med de sociala 
och ekonomiska förändringarna i de västerländska samhällena kände sig 
männen hotade av kvinnor som ifrågasatte den rådande genusordningen. 
På grund av detta kom männen att använda medicinska och biologiska 
argument för att legitimera könens sociala roller och positioner. Smith-
Rosenberg och Rosenberg menade att medikaliseringen av kvinnan var en 
”ideologisk attack som restes av prestigefyllda och konservativa män” mot 
de kvinnor som ställde krav på exempelvis ökad tillgång till utbildning för 
kvinnor och rätt till abort och familjeplanering.90 Senare vände sig forskare 
mot sättet att se på hur vetenskapen och medicinen ”använts” av (manliga) 
auktoriteter eftersom det antydde att vetenskapliga idéer formulerades för 
att sedan användas i särskilda sociala syften.91 Catherine Kohler Riessman, 
professor i medicinsk sociologi, menade t.ex. att medikaliseringen var en 
mer komplicerad process än så. Tidigare forskning, hävdade hon, hade till 
stor del bortsett från det faktum att kvinnorna i det sena 1800-talet både 
hade varit med och aktivt skapat nya medicinska defi nitioner och dessutom, 
i vissa avseenden, tjänat på denna utveckling. Medikaliseringen av kvinnan 
var en process i vilken kvinnornas klasspecifi ka behov och läkarkårens 
expansion och egenintressen tillsammans resulterade i att fl era mänskliga 
(kvinnliga) upplevelser blev defi nierade som medicinska problem.92

De medicinhistoriska forskarna har i huvudsak varit ense om att diko-
tomiseringen av kvinnligt och manligt varit betydande under framförallt 
1800-talet. Detta särartstänkande inom medicinen, om könen som två 
skilda entiteter, har vetenskapshistorikern Thomas Laqueur kallat tvåköns-
modellen. I boken Om könens uppkomst: hur kroppen blev kvinnlig och 
manlig hävdade Laqueur att tvåkönsmodellen var kulturellt konstruerad och 

89 Ehrenreich & English 1978. 
90 Smith-Rosenberg, Carroll & Rosenberg, Charles, “The female animal: medi-
cal and biological views of woman and her role in nineteenth-century America” i 
Cott, Nancy, (red.), History of Women in the United States: historical articles on 
women’s lives and activities. New York 1993, s.41.
91 Se till exempel Jordanova 1989, s.16.
92 Som exempel tas här upp hur barnafödandet blir en medicinsk företeelse och hur 
spädbarns- och mödradödlighet i det långa loppet, har minskat till följd av detta. 
Även om det är oklart i vilken utsträckning som den minskade dödligheten berodde 
på medicinska framsteg eller andra förbättrade levnadsvillkor, menar Riessman 
att kvinnorna välkomnade medicinen eftersom den utlovade smärtlindring samt 
med hjälp av medicinska instrument underlättande då förlossningen blev utdragen 
eller komplicerad. Riessman, Catherine Kohler, ”Women and Medicalization. A 
New Perspective” i Weitz, Rose (red.), The politics of women’s bodies: sexuality, 
appearance, and behavior. Oxford Univ. Press, New York, s.47ff.
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föränderlig över tid. Det hade inte alltid funnits en föreställning om könen 
som två olika varianter. Under renässansen tyder mycket på att läkarna bara 
såg ett biologiskt kön men två sociala kön med skilda roller och rättigheter 
i samhället. ”Könet var fortfarande en sociologisk kategori, inte en ontolo-
gisk”, hävdade Laqueur.93 Vidare påstod han, att förändringen från ett till 
två biologiska kön, ägde rum mot slutet av 1700-talet: ”Sedan 1700-talet 
har det dominerande, fast på inget vis universella, synsättet varit att det fi nns 
två fasta, ojämförbara, motsatta kön och att mäns och kvinnors politiska, 
ekonomiska och kulturella liv, deras könsroller, på något sätt grundar sig 
på dessa ’fakta’”.94   

Karin Johannisson är en av fl era forskare som anslutit sig till denna 
uppfattning om könens konstruktion och föränderlighet över tid. Hon me-
nar att läkarna under 1800-talet kom att utgå från två skilda kön och att 
denna skillnad på en rad sätt legitimerades med vetenskapliga belägg och 
bevis. Med skillnaderna förstärktes också en under- och en överordning av 
kvinnor och män. Den kvinnliga underordningen förklarades kring slutet 
av 1800-talet i allt högre grad i biologiska termer och detta som svar på 
kvinnors ökade krav på frihet och rättigheter. ”Den frenesi med vilken 
vetenskapen gick till verket för att bevisa och bekräfta kvinnans biologiska 
underlägsenhet är häpnadsväckande,” skriver Johannisson.95 Samtidigt har 
andra forskare visat att läkarnas belägg till stora delar saknade gedigen 
empirisk grund.96

Även om strävan att söka efter fasta och essentiella skillnader mellan 
könen var ett utmärkande drag inom 1800-talsmedicinen, fi nns det anled-
ning att anta att idéerna och föreställningarna ändå inte var så rakt igenom 
homogena och kategoriska som har framhållits inom tidigare forskning.97 
Skillnaderna mellan kvinnor och män kunde vara föränderliga, ifrågasatta 
och omtvistade inom medicinen. Det ständiga sökandet efter skillnaderna 
tyder snarare på att könet sågs som ett synnerligen instabilt fenomen som 
kunde påverkas av en rad yttre omständigheter.98 Forskare inom den medi-
cinhistoriska forskningen tycks vara eniga om att de medicinska idéerna om 
könen fi ck samhälleliga konsekvenser på så sätt att kvinnligt och manligt 
kom att förknippas och kodas med olika egenskaper som i sin tur legiti-
merade olika samhälleliga positioner. Maja Larsson hävdar att betoningen 
av skilda kön, där mannen förknippades med individualitet och kvinnan 

93 Laqueur 1994, s.165. 
94 Ibid, s.19.
95 Johannisson 1994, s. 27.
96 Russett 1989, kap.6.
97 Se exempelvis Matus, Jill, Unstable bodies: Victorian representations of 
 sexuality and maternity. Manchester Univ. Press, Manchester 1995.
98 Larsson 2002.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   45Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   45 07-08-10   12.23.3007-08-10   12.23.30



46

med kön, bör ses utifrån borgerlighetens frammarsch och formering under 
tidigt 1800-tal.99 

Den medicinhistoriska forskningen har också visat att det kvinnliga könet 
i perioder tycks ha varit intimt förknippat med sjuklighet. Karin Johannisson 
menar att kvinnosjukligheten, verklig och diskursiv, var typisk för sekelskif-
tet 1900. Denna kvinnosjuklighet har setts som ett led i medikaliseringen av 
kvinnan och som ett sätt att förstärka kvinnliga karaktäristika som svaghet 
och undermålighet. Detta skulle i sin tur ha använts som argument för att 
kvinnor inte kunde mäta sig med män eller skulle konkurrera med män-
nen på olika samhälleliga arenor. Det faktum att kvinnan bestämdes vara 
biologiskt annorlunda och svagare än mannen legitimerade särbehandling 
och diskriminering inom vissa områden.100 Johannisson har beskrivit hur 
kvinnan framställdes som det svaga könet, som styrd av naturen och som 
mycket känslig för yttre påverkan. Kvinnokroppen förknippades med sjuk-
lighet, labilitet och konstitutionell svaghet medan hälsa och styrka tycktes 
vara den manliga kroppens normaltillstånd.101 

Att det manliga könet förknippades med andra egenskaper än kvin-
nokönet har tidigare forskning visat, men manssjukligheten är ett relativt 
outforskat medicinhistoriskt fält.102 I en artikel om kön och ohälsa tar 
 emeller tid Karin Johannisson upp den könsspecifi ka manliga sjukligheten 
under 1800-talet. Hon skriver också att det är svårare att ”fi xera mans-
specifi ka biologiska modeller.” Den manliga kroppen har setts som nor-
malkroppen inom medicinen och begrepp som mansspecifi k, mansmedicin 

 99 Ibid, s.58–60
100 Johannisson 1994, kap.1. Processen genom vilken fl era mänskliga och sam-
hälleliga upplevelser och företeelser blev defi nierade som medicinska problem har 
kallats medikalisering. Begreppet innebär att ett problem defi nieras och beskrivs 
i medicinska termer samt att medicinen eller åtminstone medicinska metoder 
används i syfte för att lösa ett visst problem. Medikaliseringsbegreppet har ofta 
använts kritiskt för att beskriva hur läkare eller andra medicinska experter har 
utövat kontroll över grupper eller företeelser. För genomgång av begreppet se bl.a. 
Prestjan, Anna, Att bota en drinkare. Idéer och praktik i svensk alkoholistvård 
1885–1916. Universitetsbiblioteket, Örebro 2004.
101 Johannisson, Karin, ”Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv” i 
Kön och ohälsa, historiskt, nutids- och framtidsperspektiv. Nordiska hälsovårds-
högskolan, Göteborg 1997. 
102 För forskning om populärkulturella bilder av män och sjuklighet se Back-
man, Stina, Den sjuke mannen – populärkulturella gestaltningar av manlig ohälsa. 
Carlsson Bokförlag Stockholm 2005. Att det saknas motsvarande samtida littera-
tur och nutida forskning om mäns kroppar, mansmedicin eller manlig sjuklighet, 
reell eller problematiserad, hänger förmodligen samman dels med att forsknings-
fältet uppkom inom den feministiska kvinnoforskningen där syftet som tidigare 
nämnts var att utforska hur kvinnan behandlats i medicinen och synliggjorts som 
avvikande, och dels med att det i de samtida mediciniska källorna var märkbart 
tyst om just dessa ämnen. 
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och mans läkare känns egendomliga och förekommer inte i de medicinska 
källorna.103 Vällevnadssjukdomar, könssjukdomar, nervsjukdomar, alkohol-
sjukdomar och yrkessjukdomar var de vanligaste typerna av sjukdomar för 
män.104 Hur pojkar förhöll sig till denna typ av sjuklighet har inte tagits 
upp i den medicinhistoriska forskningen. 

Utgångspunkten att sjukligheten inte enbart bör ses som ett biologiskt 
fenomen delas av de fl esta medicin- och vetenskapshistoriker i dag.105 Det 
är samspelet mellan biologi, kultur och samhälle som ses som intressant. 
Johannisson menar att ”[b]etraktar man den kvinnliga sjukligheten med 
ett historiskt öga framstår den som resultatet både av en social och en 
medicinsk verklighet. Delvis svarade den mot bestämda teorier om kvinn-
lighet, skapade av ett samhälle som hade behov av den.”106 På liknande sätt 
framställer Bente Rosenbeck att det fanns ett behov av fasta könskategorier. 
Hon framhåller att stereotypen ”den sjuka kvinnan” ska ses i förhållande 
till stereotypen ”den friske/starke mannen”. ”Ønsket om faste kategorier for 
det normale og unormale, mand – kvinde, infødt-fremmed osv. er et vigtigt 
træk ved det moderne samfund, og kan være et ønske om at skabe orden i 
en kaotisk verden.”107 Att defi niera kvinnor och män i motsatsförhållande 
till varandra d.v.s. kvinna – svag/sjuk, man – stark/frisk kan enligt Rosen-
beck tolkas som ett samhälleligt behov av en fast och tydlig genusordning. 
På så sätt skulle alltså medicinen har bidragit till att skapa ordning i en tid 
som präglades av en förändrad genusordning och en oro inför förändrade 
maktvillkor och strukturer. Jag har för avsikt att diskutera vilket ”behov” 
som fanns i samhället av en försjukligad kvinna (och fl icka?) och vems behov 
det egentligen är man pratar om. 

Hur stark och dominerande var egentligen normen om den kvinnliga 
svagheten och sjukligheten? Utifrån citaten som inleder avhandlingen kan 
vi ju lika gärna tolka in en önskan om friska framtida kvinnor till skillnad 

103 Johannisson 1997, s.17. 
104 Men generellt förknippades mannen under 1800-talet med styrka och kraft 
medan kvinnan sågs som svag och vek. Kroppslig svaghet i form av bl.a. sjuklighet 
var alltså omanligt och uppmärksammades inte gärna i det offentliga samtalet. 
Likaså var inte sjukrollen, patientrollen eller smärta lika tillgängliga uttryck för 
män som för kvinnor. Ibid, s.17–25.
105 Till skillnad från en del medicinhistoriker på 1970-talet, t.ex. Edward Shorter 
som menade att kvinnors ohälsa, underläge och sämre sociala status berodde på 
deras biologiska funktioner som gravida, födande, ammande och som mödrar fost-
rande barn. När kvinnornas fysiska underläge undanröjts av den moderna medici-
nens framsteg i början av 1900-talet, när födande exempelvis blev mindre riskfyllt, 
kunde kvinnor uppnå bättre hälsa och en bättre position i samhället. Kvinnorna 
befriades således från den biologiska bördan av de mediciniska männen. Shorter, 
Edward, A history of women’s bodies. Basic Books, New York 1982, kap.11.
106 Johannisson 1994, s.8.
107 Rosenbeck 1992, s.35.
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från de sjuka fl ickor som tycktes fi nnas överallt i samhället.108 Medicinen 
tycks ha sett det som möjligt att skapa en generation kvinnor som inte alls 
kännetecknades av sjuklighet utan av hälsa och livskraft. I genomgången av 
tidigare forskning har vi sett att bilden av den sjuka kvinnan i 1800-talets 
medicin varit förvånansvärt dominerande och föga ifrågasatt. I artikeln 
”Frisk eller sjuk?: bilder av den borgerliga kvinnan i diskussionen om hälsa 
och sjuklighet 1860–1920”, ställer dock historikern Cecilia Gagné frågan 
om det ändå inte fanns en hälsodiskurs som framhöll bilden av en frisk och 
hälsosam kvinna. Gagné ifrågasätter att uppfattningen om kvinnan som 
konstitutionellt sjuklig verkligen var så domineranden inom medicinen som 
andra medicinhistoriker, med Johannisson i spetsen, velat göra gällande. 
Dessutom ställer hon frågan om vilken innebörd föreställningen om den 
sjuka kvinnan egentligen hade i samtiden och om dess betydelse utanför 
den medicinska vetenskapen. Gagné föreställer sig, till skillnad från Johan-
nisson, att det fanns en rad olika uppfattningar inom medicinen och att det 
fanns alternativa synsätt på kvinnan och hennes konstitution och förmå-
gor.109 I likhet med Gagné vill jag ställa frågan om bilden av den sjukliga 
kvinnan, eller fl ickan, var så enhetlig som tidigare forskning hävdat.

En föreställning inom forskningen är att en alternativ bild av kvinnan som 
frisk och hälsosam tycks ha framträtt mer i det nya seklet. En hälsodiskurs 
ska ha trängt bort den tidigare sjuklighetsdiskursen. Karin Johannisson 
menar att ”Den sjukliga kvinnan som kult, mode och borgerlig idealtyp 
tynar bort efter sekelskiftet.”110 Hon förklarar denna förändring som en 
kombination av att kvinnorna i högre grad valde bort sjukrollen och att 
medicinen inte längre hade behov av att vidmakthålla den. Samhället efter 
1900 präglades av en mycket stor andel ogifta kvinnor, skriver Johannis-
son, och sjukrollen passade dem helt enkelt inte. Den sjuka kvinnan pas-
sade heller inte in i samhället där befolkningspolitiken defi nierade en stark 
och livskraftig kvinna med uppgift att föda nya generationer. ”Sjuklighet 
kvalifi cerar inte längre, utan diskvalifi cerar”, sammanfattar Johannisson. 
Denna förändring som Johannisson beskriver i Den mörka kontinenten 
har också uppmärksammats i internationell medicinhistorisk forskning. 
Här har man i huvudsak också tenderat att förklara utvecklingen mot ett 
annat ideal utifrån sociala, politiska och befolkningsmässiga förändringar 
som gjorde en ny kvinna möjlig och önskvärd.111 

108 Se Seved Ribbings beskrivning av de sjuka fl ickorna på s.17.
109 Gagné, Cecilia, ”Frisk eller sjuk? Bilder av den borgerliga kvinnan i diskus-
sionen om hälsa och sjuklighet 1860–1920.” i Socialvetenskaplig tidskrift nr 3 
2000. 
110 Johannisson 1994, s.87.
111 Ehrenreich & English 1978; Smith-Rosenberg, Carroll, Disorderly conduct : 
visions of gender in Victorian America. Knopf, New York 1985.
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I genomgången av den tidigare forskningen har tre huvuddrag fram-
kommit. För det första har det betonats att den medicinska vetenskapen 
under 1800-talet framställde två väsensskilda kön – kvinnan och mannen 
– med olika egenskaper som gjorde dem lämpade för olika uppgifter och 
roller i samhället. Medicinhistorikerna har för det mesta dessutom hävdat 
att systemet byggde på under- och överordning, ett genussystem där det 
kvinnliga benämndes som annorlunda än det manliga (som var normen). 
Att undersöka ohälsan historiskt i olika sammanhang tycks nästan alltid 
innebära att man fokuserar på kvinnor och hur kvinnor avviker från den 
manliga outtalade normen. Om det manliga könet och den manliga ohälsan 
har det explicit forskats ytterst lite.112 

För det andra har försjukligandet av kvinnan i tidigare forskning anförts 
som ett typiskt drag i denna underordning och kvinnosjukligheten anses 
ha spelat en viktig roll i isärhållandet mellan könen för att minska konkur-
rensen i det samhälleliga/offentliga livet. Den vanligaste förklaringen, som 
möjligtvis behöver nyanseras eller ifrågasättas, har varit att det var rädslan 
för den kvinnliga emancipationen som framkallade behovet av att förstärka 
kvinnans underordning med hjälp av medicinska argument. Slutligen, för 
det tredje, har forskningen velat framhålla en förändring i synen på kvinnan 
som det ständigt sjuka könet från och med tiden efter sekelskiftet. Normen 
eller bilden av den sjuka kvinnan förlorade enligt forskarna då sin relevans 
både för de kvinnor som inte längre tjänade på sjukrollen och det samhälle 
som alltmer satsade på en friskare och hälsosammare befolkning. 

Av forskningsläget framgår således hur den medicinska kunskapen pro-
ducerades och hur den förändrades vad gällde vuxna, men vilken medicinsk 
kunskap producerades egentligen om unga och genus? Karaktäriserades 
även denna av en förändring? 

Om barnens och ungdomarnas kön och sjuklighet
Det tycks ha funnits ett stort intresse även för fl ickor och pojkar inom 
medicinen kring sekelskiftet 1900. Den forskning som fi nns om synen på 
och/eller behandlingen av de unga har dock främst behandlat fl ickors sjuk-
lighet i ett historiskt perspektiv, medan forskningen om pojken i medicinen 
eller pojksjukligheten är minst sagt sparsam. Detta beror förmodligen till 
viss del på att problematiseringen av pojken och hans sjuklighet mer sällan 
förekommer i det medicinska källmaterialet.113 En annan anledning kan 

112 Se dock forskning av Backman 2005; Ekenstam, Claes, Kroppens idéhisto-
ria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950. Gidlund, Hedemora 
1993; Tjeder, David, The power of character: middle-class masculinities, 1800–
1900. Författares bokmaskin, Stockholm 2003.
113 Någon ingående medicinhistorisk studie över detta fi nns dock inte vilket jag 
tidigare förklarade kan hänga samman med att pojken varit ganska osynlig i käll-
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vara att forskningen om fl ick- och kvinnosjuklighet ingått i en feministisk 
forskningstradition.

Då det handlat om det samhälleliga intresset för pojkarna och den man-
liga ungdomen har främst andra diskurser än den medicinska undersökts. 
Om ungdomsrörelser, om ungdomens fritid och om ungdomen som ett 
socialt problem har fl era forskare skrivit. Den brittiske historikern Harry 
Hendrick skriver i Images of Youth från 1990: “My suspicion is that girls 
never constituted a youth problem to anything like the same degree as 
boys.”114 Hendrick menar att det var den manliga ungdomen som stod i 
allmänhetens fokus eftersom de eller deras oönskade beteende kunde utgöra 
faror och hot mot samhällsordningen. Jag menar att Hendrick har både rätt 
och fel i sitt uttalande om att fl ickorna inte utgjorde ett problem. Rätt i den 
mening att de inte sågs som ett problem i de sammanhang han undersöker, 
men fel i bemärkelsen att fl ickorna visst sågs som ett problem – men i en 
annan diskurs – nämligen den medicinska. Flickor och pojkar har helt enkelt 
funnits i olika diskurser.115 

I ett svenskt perspektiv är det främst Karin Johannisson som berört frå-
gan om fl ickor i medicinen och fl ickors sjuklighet. I Den mörka kontinenten 
uppmärksammar hon hur fl ickor tidigt inom den borgerliga kulturen upp-

materialet. Detta betyder inte att det inte går att forska om medicinens syn på 
pojken och hans hälsa eller sjuklighet. Från historisk forskning som utgått från 
andra källor, exempelvis pedagogiska, vet vi att idealet för pojkar präglades av 
styrka, disciplin, karaktärsbildning, vigör och hälsa. Den fysiska fostran var cen-
tral för pojkarna och sågs som en förberedelse för en särskild borgerlig manlighet 
som byggde på de ovan nämnda idealen. Se t.ex. Meinander, Henrik, Towards a 
bourgeois manhood: boys’ physical education in Nordic secondary schools 1880–
1940. Helsingfors, 1994, s.207–222. I ett större perspektiv var uppbyggnaden av 
den fysiska fostran för pojkar ett viktigt led i de nordiska ländernas hälsopolitik. 
Meinander hävdar att medelklasspojkens kropp var normen i den stora nordiska 
hälsokampanjen fram till och med första världskriget. Från mellankrigstiden och 
framåt blev de stora hälsokampanjerna inte bara angelägenheter för medel- och 
överklassen. I samband med de nordiska välfärdsstaternas uppbyggnad och genom-
slag riktades hälsobudskapet och åtgärderna till alla samhällsgrupper, alla åldrar, 
kön och tillhörigheter. Folkhälsan som begrepp uppstod och de borgerliga manliga 
idealen om hälsa och styrka kom att förlora sin betydelse som utpräglat manliga. 
Se också Tjeder 2003 om manlighetsidealet.
114 Hendrick 1990, s.8.
115 Detta har även andra historiker påpekat. T.ex. Söderlind, Ingrid, Barnhem 
för fl ickor: barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870–1920. Stockholmia, 
Stockholm 1999, s.305f. i vilken hon påpekar att historiker tidigare har framhållit 
att det samhälleliga intresset i det sena 1800-talet främst riktades mot pojkarna. 
Detta stämde då det gällde det statliga och kommunala intresset i form av exempel-
vis lagstiftning och inrättandet av skyddshem. Intresset för fl ickor fanns däremot 
i högre utsträckning inom den privata välgörenheten och på ett enskilt snarare än 
ett offentligt plan. 
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fostrades till könsvarelser på samma sätt som kvinnorna. Det svaga, veka 
och ömtåliga idealet som dominerade för den borgerliga kvinnan gällde även 
fl ickan och den unga kvinnan.116 Maja Larsson har visat att den kvinnliga 
puberteten sågs som en instabil period och att det kroppsliga inte bara 
bestämdes av en fast och tvingande biologi utan också av yttre orsaker i 
det sociala livet. Larsson har framhållit rådgivnings- och uppfostringslit-
teraturens framträdande uppfattningar om klassbakgrundens betydelse för 
kroppens och hälsans utveckling. Arbetande fl ickor och bondfl ickor tycktes 
inte alls lika styrda av biologin som medel- och överklassens fl ickor. Inte 
heller tycktes de påverkas så starkt av biologiska funktioner som menstrua-
tion, graviditet och förlossningar. Sjuklighet fanns dock inom alla klasser 
och tidig eller sen pubertet kunde förklaras med hjälp av skilda sociala 
villkor. De lägre klassernas fl ickor och kvinnor konstruerades helt enkelt 
som ”andra mänskliga kategorier än stadens högreståndskvinnor” menar 
Larsson.117

Internationellt har forskare skrivit om hur fl ickors sjuklighet ägnades 
stort intresse i den medicinska diskursen i det sena 1800-talet. Även i ett 
svenskt perspektiv har Johannisson visat att fl ickor och deras sjuklighet i 
sekelskiftets medicin uppfattades som ett synnerligen allvarligt problem. 
Mötet mellan fl ickor och vetenskapen i det sena 1800-talet utmärkte sig 
som en avskild och ny diskurs kring kvinnlig ungdom, hävdar Kathleen 
Alaimo. Kvinnorörelsen och det faktum att allt fl er fl ickor studerade och 
syntes i offentligheten var bidragande orsaker till den nya diskursen kring 
kvinnlig ungdom. Pronatalistiska intressen där unga kvinnors hälsa stod 
i centrum i egenskap av blivande mödrar, förstärkte intresset för fl ickor-
nas hälsa. Alaimo menar att detta intresse hade en tendens att cementera 
uppfattningen om två väsensskilda kön med en underordnad kvinnlighet. 
Medicinens sätt att uppmana till vila och mindre ansträngande studier för 
fl ickor, samt att hävda att fl ickors framtida hälsa och reproduktiva förmåga 
var hotad, innebar begränsningar och hinder för fl ickor och kvinnor att 
konkurrera med pojkar och män på deras arenor.118  

Den amerikanska historikern Joan Jacobs Brumberg, hävdar liksom en 
del andra forskare, att det vetenskapliga intresset för fl ickor och unga kvin-
nor var särskilt stort vid sekelskiftet 1900. Även hon menar att den medicin-
ska vetenskapen var en viktig aktör i skapandet av den dominerande bilden 
av sjuka fl ickan. Hon vill dock framhålla att det under det sena 1800-talet 
också fanns en annan bild av den amerikanska fl ickan. Å ena sidan fanns 
bilden av den sjuka fl ickan som skapats inom medicinen. Många läkare 
hävdade att den kvinnliga ungdomen var blek, nervös, passiv och förvek-

116 Johannisson 1994.
117 Larsson 2002, s.129.
118 Alaimo 2005, s.160.
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ligad. Å andra sidan fanns en bild i sånger, dikter, böcker och populära 
illustrationer där hon utmålades som vacker, vital och oskuldsfull. Flickan 
framhölls som en ikon för framgång och materiell utveckling.119 Vilken bild 
var den korrekta, frågar sig Brumberg? Inget enkelt svar ges, men Brum-
berg menar att trots att det fi nns tecken på att hälsan och levnadsvillkoren 
förbättrades för fl ickorna under perioden, var de viktorianska amerikanska 
läkarna ovilliga att se denna utveckling. Inom medicinen höll man fast vid 
att fl ickornas ohälsa var betydande till följd av sociala omständigheter som 
t.ex. skolgång på lika villkor som pojkarna. Brumberg tolkar således bilden 
av den sjuka fl ickan som en medicinsk konstruktion som kanske inte helt 
hade stöd i en verklig sjuklighet.120 

De amerikanska läkarna hade ett stort infl ytande över hur fl ickors krop-
par och biologi skulle ses och behandlas, menar Brumberg. Läkarna hade 
intresse av att utmåla den kvinnliga ungdomen som en särskilt farofylld pe-
riod med betydande medicinska risker. Som växande auktoriteter etablerade 
de sig själva som experter på det kroppsliga – det som tidigare hade legat 
inom kvinnosfären och som kvinnorna själva varit experter på. Genom att 
ta kontroll över kunskapen och behandlingen av den kvinnliga biologin, 
fylldes också deras patientregister med lidande unga och gamla kvinnor. 
Den medicinska vetenskapen hade således inte bara ett intresse av att bevara 
sambandet mellan fl icka/kvinna och sjuklighet, utan såg också sin chans att 
utöka och befästa sin position som den främsta sociala vetenskapen.121 

Men Brumberg ser inte fl icksjukligheten som ett enbart konstruerat pro-
blem utan verklighetsförankring. Hon utgår från att sjukligheten har varit 
ett både reellt och ett konstruerat problem. Flicksjukligheten var utbredd 
och intresset för att vidmakthålla den och bilden av den sjuka fl ickan fanns 
inte bara hos de amerikanska läkarna. Även fl ickorna och deras mödrar var 
delaktiga i att upprätthålla och legitimera bilden av den kvinnliga sjuklig-
heten. Sjukrollen kunde vara fl ickans och/eller kvinnans främsta roll. Under 
sjukdomens storhetsdagar fanns i de medicinska källorna antydningar om 
att de drabbade också var de vackraste fl ickorna och de mest fertila.122  
Den sjuka fl ickan var också den ideala fl ickan. Att fl ickor av läkarkåren 
förknippades med sjukdom, och främst sjukdomen kloros, är också Karin 
Johannissons slutsats: ”Kloros drabbade alla samhällsgrupper, men med en 
klar förkärlek för över- och medelklassens fl ickor i åldersgruppen 14–20 
år”, skriver Johannisson och framför därmed samma syn på den typiska 

119 Se t.ex. Hunter, Jane, How Young Ladies Became Girls: The Victorian Ori-
gins of American Girlhood. New Haven 2002. 
120 Brumberg 1997, s.20–22.
121 Ibid, s.34.
122 Brumberg 1982, s.1472.
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patienten och sjukdomen som de samtida läkarna.123 Flicksjukligheten ser 
hon inte bara som en konstruktion utan som en verklig och upplevd sjuk-
lighet som försvann i början av 1900-talet. 

Inom forskningen fi nns två olika sätt att se på fl icksjukligheten: som en 
medicinsk konstruktion eller som ett verkligt och utbrett fenomen.  Marion 
de Ras ansluter sig till det konstruktivistiska lägret och menar att det medi-
cinska intresset för fl icksjukligheten har gått i vågor men, att det är diskus-
sionen (om problemet, sjukdomen eller företeelsen) som ökat snarare än 
fenomenet fl icksjuklighet i sig. Ätstörningar och de s.k. fl icksjukdomarna 
ser hon som medicinska konstruktioner – som delar i den process som hon 
kallar ”patologiseringen av kvinnlig ungdom.”124 I det långa historiska per-
spektivet är det enligt de Ras intressant att studera fenomenet fl icksjuklighet 
i tider då det blossat upp (och sedan försvunnit). Namnen och diagnoserna 
för fl ickors sjukdomar har nämligen varierat. 

Liksom många andra hävdar de Ras att bakgrunden till att medicinen, 
tillsammans med en rad andra institutioner och aktörer, framhöll bilden 
av den sjuka fl ickan, kan ses utifrån den samtida emancipationsdebatten 
och att en traditionell genusordning upplevdes hotad.125 Även Sonja van’t 
Hof ifrågasätter en verklig ökning av antalet sjuka fl ickor. I fallet ano-
rexia nervosa har egentligen en ökning aldrig blivit vetenskaplig fastställd 
hävdar hon. De sociala och historiska omständigheter (exempelvis kring 
sekelskiftet 1900 och på 1960-talet) som ökade utbildningsmöjligheter och 
kvinnoemancipation, har bidragit till en ökad oro över kvinnans position 
och ett intresse för sjuklighet och ohälsa bland unga kvinnor. Denna oro 
har kanaliserats i ett riktat intresse mot nervösa och menstruella problem 
samt ätstörningar hos fl ickor.126  

Det fi nns fl er forskare som menar att unga kvinnors sjukdom, eller kloros, 
var ett konstruerat snarare än ett reellt problem. Helen King har studerat en 
rad källor från antiken och framåt rörande kloros eller i äldre fall benäm-
ningen ”unga kvinnors sjukdom.” King menar att sjukdomen eller tillståndet 
var ett fenomen som reproducerades genom olika medicinska källor. Hen-
nes föresats är att ta reda på hur denna sjukdom konstruerades just under 
1500-talets mitt och hur det kom sig att konstruktionen var så kraftfull att 
den överlevde ända in det tidiga 1900-talet då den sociala och medicinska 

123 Johannisson 1994, s.128.
124 patologi, sjukdomslära, läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför 
allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ. 
http://www.ne.se 2007-04-10. Ras 1997, s.116f.
125 Ibid.
126 Hof, Sonja van ’t, Anorexia nervosa: the historical and cultural specifi city: 
 fallacious theories and tenacious ‘facts’. Swets & Zeitlinger, Lisse 1994, s.157–
164.
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kontexten var helt annorlunda.127 Först och främst, menar King, byggde inte 
synen på sjukdomen och dess orsaker på kunskaper i patologi utan på de 
tillgängliga medicinska källorna, vilka på 1500-talet var de gamla antika 
Hippokratiska texterna. Det var vad dessa förmedlade om den kvinnliga 
(unga) kroppen som kom att styra den medicinska vetenskapen en lång tid 
framöver.128 Unga-kvinnors-sjukdom (the disease of virgins) var framförallt 
en sjukdom som sågs hos kvinnliga oskulder i puberteten. Det var läkarens 
observation och tidigare kunskaper som främst avgjorde utgången av diag-
nosen då läkaren med eller utan kontakt med patienten ställde sådan.129 

Två tendenser i forskningen kring fl icksjukligheten har alltså utkristalli-
serats här. På den ena sidan fi nns Karin Johannisson och Joan Jacobs Brum-
berg som båda utgår från ett reellt problem och en verklig fl icksjuklighet. De 
menar dock att sjukdomen kloros måste ses i ett socialt och kulturellt per-
spektiv och att läkarkåren i det sena 1800-talet sanktionerade och skapade 
uppmärksamhet kring den. På den andra sidan fi nns Marion de Ras och 
Helen King som ifrågasätter om det verkligen fanns en utbredd sjuklighet 
och menar att det snarare rörde sig om en sjuklighetsdiskurs som inte hade 
någon motsvarighet i en hög faktisk sjuklighet. Ras menar att man genom 
att tolka fl icksjukligheten som ett svar på samhällsförändringar och yttre 
påfrestningar på fl ickor och kvinnor också tillskriver fl ickor en svagare, 
instabil och ömtålig biologi (i förhållande till pojkar). Om sjukligheten var 
verklig och betydande skulle det innebära att vi accepterar förklaringen om 
att fl ickor klarar eller klarade yttre tryck från familj och samhälle sämre än 
pojkar, och att de därför skulle vara särskilt benägna att få s.k. fl icksjukdo-
mar i form av t.ex. kloros och ätstörningar.130 

Det fi nns som jag ser det egentligen inga belägg för en verklig och utbredd 
fl icksjuklighet skulle ha blommat upp i det sena 1800-talet för att sedan 
avklinga i början av 1900-talet. Statistik saknas och eftersom sjukdomen var 
av så fl yktig karaktär och bedömdes utifrån lätta eller svårare besvär, ger 
heller inte sjukjournaler något bra svar på hur många fl ickor (eller hur stor 
andel) som var sjuka. Alltså fi nns det egentligen ingen möjlighet att avgöra 
om fl icksjukligheten verkligen ökade i det sena 1800-talet. Den intressanta 
frågan att utreda är däremot, hur det kommer sig att uppmärksamheten 
var så stor och oron så anmärkningsvärd. Jag förhåller mig därför till 
fl icksjukligheten som en tidsbunden konstruktion, vilket emellertid inte 

127 King 2004, s.10. Den första beskrivning och förklaringen av sjukdomen bru-
kar tillskrivas läkaren Johannes Lange i ”On the Virgin Diseases” (1554).
128 Ibid, s.10f. De hippokratiska texterna från ca 500- till 100-talet f.Kr. blev 
aktuella på 1500-talet. De kom att påverka synen på den kvinnliga anatomin och 
de förmedlade kunskapen att blodet var den viktigaste komponenten i kvinnans 
kropp. Alla störningar i blodet ansågs kunna leda till ohälsa. 
129 Ibid, s.88.
130 Ras 1997, s.121.
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innebär att jag kategoriskt ifrågasätter om det fanns sjuka fl ickor (liksom 
det fanns sjuka pojkar). 

Förutom fl icksjuklighetens uttryck och existens har tidigare forskning 
på området framhållit en förändring av synen på kön och hälsa liksom 
intensitet i propagandan om hälsobudskapet, under samma tidsperiod. En 
ny hälsodiskurs uppstod. I tidigare forskning har man ansett att även den 
faktiska hälsan hos fl ickorna och de unga kvinnorna förändrades till det 
bättre under denna tid. Det är framförallt i studier av sjukdomen kloros 
som denna förändring i sjukligheten har konstaterats.131 Den vanligaste 
förklaringen i historisk forskning är att sjukdomsbegreppet kloros, eller 
unga-kvinnors-sjukdom, förlorade sin relevans i det nya samhället och/eller 
i ljuset av den nya medicinska diskursen. Både internationella och nationella 
forskare har visat att sjukdomen eller diagnosen kloros försvann runt 1920-
talet och oavsett förklaringar har man nämnt att en rad förbättringar för 
kvinnans och fl ickans samhälleliga ställning ägde rum. Helen King menar 
att förändrade medicinska kunskaper om den kvinnliga kroppen, att man 
slutade se menstruationen som ett tillstånd av sjukdom, tillsammans med en 
rad förändringar i samhället som tillät kvinnor nya roller, bidrog till utveck-
lingen. Det skulle således kunna handla om att den medicinska diskursen 
kring den kvinno- och fl ickspecifi ka sjukligheten upplöstes.

Joan Jacobs Brumberg menar att förändrade och förbättrade kunskaper 
om näring, motion och rörelse, avskaffandet av korsetter samt nya medicin-
ska kunskaper och praktiker bidrog till utvecklingen. Men även fl ickornas 
och deras familjers agerande måste beaktas. När nya sociala och kulturella 
omständigheter erbjöd andra alternativ än sjukrollen, började fl ickor och 
kvinnor välja hälsa framför ohälsa och ett aktivt liv framför ett instängt och 
orörligt. När fl ickorna började komma ut mer i det offentliga livet, när fl er 
studerade och blev utsatta för en ny massmedial kultur, var sjuklighet och 
kloros inte längre attraktiva ideal.132 ”As social and cultural values changed, 
American girls began to choose activity over inactivity.”133 Att vara sjuk 
blev således en belastning för fl ickor som skulle gå i skolan, som deltog i 
det offentliga sociala livet, ville ta del av nöjen och fysiska aktiviteter. På så 
sätt förlorade normen om den sjuka fl ickan sin relevans.134

Sammanfattningsvis har denna genomgång av forskningsläget inom 
den medicinhistoriska forskningen kring barn och ungdomar i medicinen 
1880–1920, visat att de fl esta forskarna koncentrerat sig på föreställningen 
om den sjuka fl ickan och fl icksjukligheten som fenomen. Forskningen om 
fl icksjukligheten har främst varit inriktad på att beskriva den medicinska 

131 Exempelvis Brumberg 1982.
132 Ibid, s.1477
133 Ibid, s.1476.
134 Ibid, s.1475–1476. 
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fokuseringen på fl ickor samt förklara både fenomenet, dess kontinuitet 
och föränderlighet. Flera forskare har poängterat att fl ickorna i det tidiga 
1900-talet verkade bli friskare samtidigt som diskussionerna om fl ickors 
sjuklighet ebbade ut. Frågan om pojkarnas hälsa och/eller sjuklighet i ett 
historiskt perspektiv lyser i stort sett med sin frånvaro inom forskningen. 
Pojken i förhållande till fl ickan och i förhållande till den vuxne mannen samt 
pojksjukligheten, är i stort sett outforskade områden. Männen och pojkarna 
har varit den outtalade normen, sällan föremål för egna undersökningar. 
Eventuellt beror det på att pojkarna saknats i det medicinska källmateria-
let. Forskarna har också av olika skäl valt att endast belysa medicinens 
sätt att beskriva och se på fl ickornas kroppar, kön och ohälsa. Detta har 
förmodligen delvis att göra med vilken typ av källmaterial som har använts 
samt att andra diskurser än den medicinska har undersökts. Men bara för 
att pojken och pojksjuklighet inte problematiseras explicit i det medicinska 
källmaterialet innebär det inte att det saknades föreställningar om honom. 
Pojken och hans hälsa och sjuklighet och genuskonstruktionerna av pojken 
fi nns hela tiden implicit i ett motsatsförhållande till fl ickan, hennes kön och 
sjuklighet. Genom att också undersöka annat material än det som traditio-
nellt använts inom forskningen, bland annat hälsoundersökningar, hoppas 
jag att bidra med ny kunskap inom detta område.

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån ett genusperspek-
tiv studera hur barn- och ungdomsbegreppen konstruerades i den svenska 
medicinska diskursen under perioden ca 1870–1930. Denna period har som 
vi sett pekats ut som en tid då fl ickors samhälleliga villkor förbättrades 
och dessutom som särskilt intressant för att studera den sjuka fl ickan och 
fl icksjukligheten. Tiden präglades av en problematisering av sjukligheten, 
men en förändring av diskussionen om den verkliga sjukligheten har också 
påvisats. Framförallt har tiden fram till ca 1900 undersökts. Man har sett 
den utbredda sjukligheten och de intensiva diskussionerna om denna som 
svar på emancipatoriska framsteg för kvinnor och fl ickor. En relativt sam-
stämmig syn har varit att fl ickorna försjukligades som svar på deras ökade 
synliggörande och tillträde till den offentliga arenan. På så sätt har läkarna 
setts som viktiga aktörer i kampen för bevarandet av en traditionell ge-
nusordning.135 Försjukligandet och försvagandet av kvinnan var ett mer 
eller mindre medvetet sätt att motverka kvinnoemancipationen menar till 
exempel Johannisson.136 

135 Ras 1997 (se referenser i hennes text).
136 Johannisson 1994, s.79.
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Hur medicinen efter sekelskiftet 1900 resonerade om kön, manligt och 
kvinnligt samt försjukligande är mindre utrett i den historiska forskningen. 
De fl esta tycks konstatera att den sjuka kvinnan som ideal försvinner och att 
kvinnor blir friskare i den nya tiden, i ett nytt samhälle med annan genusord-
ning. Sjuklighetens avtagande under 1900-talet har i sin tur förklarats med 
att samhället behövde en ny frisk och hälsosam fl icka och att fl ickorna tog 
plats i samhället och utnyttjade de förbättrade samhällsvillkoren för kvin-
nor. Men frågan om varför det inte längre skulle fi nnas ”behov” av en sjuk 
kvinna, är egentligen inte utredd. Jag vill diskutera detta sätt att förklara 
kvinno- och fl icksjukligheten och anser att det är relevant att ställa frågan 
varför detta behov av sjuka fl ickor och kvinnor skulle ha funnits under sent 
1800-tal men inte tidigt 1900-tal (då en rad reformer och förbättringar för 
kvinnors del faktiskt genomfördes).

Huvudfrågan är om och på vilket sätt föreställningar om kön präglade 
diskussionerna och undersökningarna av barnen och de unga. Det är dis-
kussionen om fl ickors och den kvinnliga ungdomens ohälsa och sjuklighet 
som står i centrum. Utifrån olika medicinska källor vill jag undersöka 
vilka tankar som funnits kring fl ickors kön som knutit dem till sjuklighet. 
Men eftersom kvinnlighet defi nieras i relation till manlighet kommer även 
behandlingen av pojkars och den manliga ungdomens sjuklighet att under-
sökas. Min utgångspunkt är att föreställningar om sjuklighet, liksom före-
ställningar om särskilda egenskaper hos könen, i ett historiskt perspektiv är 
föränderliga och skapade i specifi ka sammanhang. Avhandlingen har som 
ambition att skapa förståelse både för hur dessa normer och föreställningar 
skapades och om och hur de förändrades.  

Det är således fl era frågor som ska besvaras i avhandlingen. En fråga 
lyder: hur beskrevs, undersöktes och förklarades kategorierna fl ickor och 
pojkar i den medicinska diskursen? Denna fråga löper kontinuerligt genom 
avhandlingen. Konkret innebär det att jag undersöker vilka föreställningar 
läkarna hade om fl ickans och pojkens kön och vilken bild de gav av hur 
hon och han borde vara. Undersökningen av dessa föreställningar eller 
normer kommer att utgå både från den medicinska litteraturen och från 
den medicinska praktiken. Den medicinska praktiken innebär i detta fall de 
hälsoundersökningar som genomfördes under perioden. De kategoriseringar 
som gjordes, av såväl skolbarnen som sjukdomarna, ses här som en del av 
den medicinska diskursen. Genom att bredda undersökningen på detta sätt 
hoppas jag kunna fånga såväl eventuella motstridigheter i diskursen, som 
eventuella förändringar i sättet att kategorisera under perioden, dels när det 
gäller vilka sjukdomar som eftersöktes, dels vilka barn och ungdomar som 
var föremål för hälsoundersökningar.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   57Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   57 07-08-10   12.23.3607-08-10   12.23.36



58

En annan fråga rör vilken sjuklighet som fokuserades och hur den un-
dersöktes, beskrevs och förklarades. Målet med undersökningen är inte att 
defi niera vad som var sjukt eller vilka eller hur många de sjuka var. Vad 
som ska studeras är snarare vilka som defi nierades som sjuka samt hur 
gränsdragningarna kring vad som uppfattades som sjukt formades och 
förändrades över tid. Hur förändringen såg ut, d.v.s. vad läkarna skrev om 
fl ickorna efter 1900, är den tredje frågeställningen. Hur förändringen av 
synen på sjuklighet och kön framträder i hälsoundersökningsmaterialet, 
är fortfarande relativt outforskat. För mig blir det således intressant att 
följa källmaterialet under den påstådda förändringen och koppla den till 
en samhällelig utveckling.

För att förstå hur och varför beskrivningarna av kön och sjuklighet ska-
pades, fi ck mening och så småningom förändrades, är det också av intresse 
att se hur den medicinska diskursen var uppbyggd och hur den samspelade 
med andra diskurser i samhället, liksom med sociala och institutionella 
förhållanden. Undersökningsperioden kännetecknas av ett samhälle i för-
ändring där en rad olika processer naturligtvis är viktiga för förståelsen av 
hur och varför genus skapades på det sätt det gjordes i medicinen. Ett för-
ändringsperspektiv är centralt och lyfter fram frågan om hur den medicinska 
diskursen förändrades men också hur den var uppbyggd och hur enhetlig 
den egentligen var. Min ambition är dels att studera fl icksjukligheten i re-
lation till pojksjukligheten, dels att undersöka hur kopplingen mellan den 
medicinska diskussionen om könen förhöll sig till den samtida föränderliga 
genusordningen. 
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KAPITEL 4

Avgränsningar, källor och metod 

Ett brett urval av texter där olika författare kommer till tals i olika sam-
manhang ter sig som det bästa sättet att komma föreställningarna och upp-
fattningarna om fl ickan och pojken på spåren. Sålunda har texter med olika 
nationell bakgrund liksom texter från populär – respektive inommedicinska 
skrifter och böcker använts. Läsningen av källorna måste också utgå från 
dåtiden och fl era texter bör användas och jämföras med varandra för att 
få en rättvisande bild av de samtida föreställningarna.137 En nära läsning 
av ord/texter och bilder är nödvändig för att vi ska förstå hur förmedling 
av genus fungerar. 

Utifrån existerande forskningsläge förefaller perioden ca 1870–1930 vara 
den mest intressanta för mitt syfte. Medicinens auktoritet ökade under pe-
rioden och vetenskapsgrenen gjorde anspråk på att sitta inne med sanningen 
inte bara om sjukt och friskt utan även om kvinnligt och manligt. Under 
perioden tycks också diskussionerna om fl ickorna och deras sjuklighet ha 
intensifi erats. Medicinen har i forskningen beskrivits som en viktig arena på 
vilket könskampen utspelades under perioden. Beskrivningarna av könen, 
försjukligandet av det kvinnliga och den begynnande hälsodiskursen ryms 
inom perioden och den omfattande produktionen av medicinsk litteratur. 

Medicinsk litteratur utgör också en viktig del av mitt undersökningsma-
terial. I Sverige hade olika typer av medicinsk litteratur, hälsoupplysning, 
rådgivningsböcker getts ut i begränsad mängd sedan 1700-talet men under 
1800-talets andra hälft ökade utgivningen. Denna typ av litteratur har 
främst kopplats samman med borgerlighetens framväxt och dess betoning 
av hälsa, hygien, kroppskontroll och den framtida investeringen i att sköta 
sin egen och sina barn hälsa. Det var den borgerliga läkarkåren som först 
och främst skrev ned medicinska råd, anvisningar och uppmaningar till 
folket. I denna litteratur, som brukar kallas populärmedicinsk, vände sig 
läkarna ofta till en bred läsekrets och inte sällan var tonen moraliserande 
och uppfostrande. Att nå hälsa beskrevs som individens uppgift och ansvar 
gentemot samhället.

137 Jordanova 1989.
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Den populärmedicinska litteraturen utgör således en viktig del av avhand-
lingens empiri. Tidskriften Hälsovännen (1886-1961)138 gavs ut under näs-
tan hela undersökningsperioden. Enligt egen utsago meddelade tidskriften 
”kunskaper i hygien och hälsovård på ett lättfattligt språk” samt ”pålitliga 
nyheter för dagen om värdefulla medicinska och hygieniska upptäckter och 
rön.”139 Tidskiften är bred och innehållsrik. Den tar upp allt från hälso- och 
sjukvård, institutioner och behandlingsformer till samhälleliga och indivi-
duella hälsoproblem samt medicinska rön och föreställningar om könen. 
I anslutning till tidskriften gavs särskilda bilagor, eller s.k. fl ygskrifter, 
ut som till exempel behandlade olika sjukdomar, samtidsproblem ur en 
medicinsk synvinkel eller könens beskaffenhet och särskilda medicinska 
aspekter rörande dem. Bland bilagorna som här har använts, kan nämnas 
bland andra Läkarebok för alla!, Mannens släktlif och Kvinnans släktlif, 
samtliga var utgivna under 1890-talet, och skrivna av läkaren Erik Wilhelm 
Wretlind.140 Även Hygienisk tidskrift (1908–1919) som delvis fortsattes av 
Nordisk Hygienisk tidskrift (1920–1974), kan räknas till den populärmedi-
cinska genren. Eftersom denna skrift gavs ut först efter sekelskiftet, kan den 
dock inte användas för att spåra en eventuell förändring under den långa 
undersökningsperioden.

Som historisk källa är Hälsovännen av stort värde eftersom den speglar 
tidsandan och de medicinska föreställningarna på fl era sätt. Svenska och 
utländska experter skrev artiklar eller refererades om en rad olika ämnen. 
Även mindre sakkunniga personer kom till tals och i insändarspalter fi ck 
läsare möjlighet att komma med åsikter eller frågor som besvarades av re-
daktionen. Hälsovännen var den kanske mest spridda tidskriften runt om 
i landet. Tidskriften ”bör hitta in i hvarje by, ja, i de fl esta svenska hem” 
uppgav redaktionen självsäkert i det tidiga 1900-talet.141 Att var och en 
också skulle kunna läsa och förstå medicinens och hygienismens grund samt 
kunna ta del av nya rön, var ambitionen med tidskriften och de tillhörande 
bilagorna. I Läkarebok för alla! skriver Wretlind: ”I afseende på framställ-
ningens form vilja vi söka varda fattliga för en hvar, som har folkskolans 
kunskaper.” Bilagan var tänkt både som en läsebok och en lärobok. I stor 

138 Till och med 1895 var stavningen Helsovännen. För enkelhets skull används 
den senare stavningen Hälsovännen genomgående i avhandlingen. 
139 Särtryck Hälsovännen, Hälsovännens Förlags Aktiebolag Stockholm, okata-
logiserat material Kungliga biblioteket. ”Ämnet hygien fi ck i Sverige en vetenskaplig 
bas då en professur i allmän hälsovårdslära inrättades vid Karolinska Institutet 
1876. Hygien omfattar i dag kunskapen om hur kemiska, fysikaliska och biologiska 
faktorer i miljön påverkar hälsotillståndet.” www.ne.se 2007-04-27.
140 Erik Wilhelm Wretlind var redaktör för Hälsovännen från första numret 1886 
till 1906.
141 Särtryck Hälsovännen, Hälsovännens Förlags Aktiebolag, Stockholm, okata-
logiserat material Kungliga biblioteket. 
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stil skrevs ”lärosatser, som af vetenskapen anses säkert grundade” och med 
en mindre stil sådant som ansågs mindre viktigt och betydelsefullt men ändå 
av intresse i en läsebok.142 

Av andra medicinska tidskrifter har den inommedicinska Hygiea (1839–
1938) systematiskt gåtts igenom under hela perioden.143 Tidskriften gavs ut 
av Svenska läkaresällskapet och tonen och innehållet skiljer sig från Hälso-
vännens. I Hygiea togs främst inommedicinska spörsmål upp. Det handlade 
om allt från nya forskningsrön till medicinska metoder och beskrivningar 
av patientfall. Språket var ofta genomsyrat av medicinska termer och inne-
hållet mer strikt medicinskt på så sätt att redaktören och skribenten inte 
utgav sig för att delta i samhällsdebatten (som man gjort i Hälsovännen). 
I Hygiea var det främst läkarsällskapets egna medlemmar som skrev och 
refererade egna undersökningar eller översatte eller hänvisade till utländ-
ska experters artiklar och uttalanden. Läkarnas medicinska diskussioner 
eller diskussioner rörande olika samhällsförhållanden, publicerades främst 
i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster. Dessa för-
handlingar eller protokoll från sällskapets möten gavs ut som bilagor till 
Hygiea mellan 1885–1913.144 Här förekommer ofta att läkarna diskuterar 
artiklar eller aktuella ämnen som förekommit i Hygiea. Diskussionerna 
tycks närmast ordagrant återgivna och visar föreställningar, åsikter och 
kunskaper bland läkarna kring olika ämnen och fenomen. Ytterligare en 
inommedicinsk tidskrift som använts för undersökningen efter sekelskiftet 
är Allmänna svenska läkartidningen (1904–1919), som fortsattes av Svenska 
läkartidningen (1920–1964).

Förutom dessa båda tidskrifter ingår i källmaterialet även artiklar och 
bilagor i aktuella ämnen ur andra skrifter som utgavs under perioden.145 
Artiklarna har sökts och valts utifrån sökord som fl ickor, unga kvinnor, 
pubertet, ungdom, kvinnor, män, bleksot eller kloros, hälsoundersökningar, 
klädselfrågan, överansträngningen etc. På samma sätt och utifrån dessa 
sökord, har en mängd medicinsk litteratur av inommedicinsk eller populär-
medicinsk karaktär sökts och gåtts igenom bland annat via referenser, 
okatalogiserat material på KB och Svensk bokkatalog (1866–). Den använda 

142 Wretlind, Erik Wilhelm, Läkarebok för alla!: helso- och sjukvårdslära i 
 populär form. Helsovännen Stockholm 1893, del 1 s.3.
143 Med inommedicinsk menas att texterna var skrivna för och av läkare. 
144 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1844–1913.
Fortsättes av Svenska läkaresällskapets förhandlingar 1914–1938. Dessa hand-
lingar räknas liksom Hygiea till den inommedicinska genren. Hygiea var läkare-
sällskapets tryckta forum. Diskussioner kring de artiklar som blivit tryckta togs 
ofta upp i läkaresällskapets sammankomster och trycktes således i protokollen, 
d.v.s. i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster.
145 T.ex. Allmänna svenska läkartidningen (1904–1919), Eira (1877–1903), 
 Hygienisk tidskrift (1908–1919).
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litteraturen är utgiven i Sverige men inte alltid skriven av svenska läkare och 
experter. Liksom i Hälsovännen och Hygiea fanns i andra skrifter översatta 
texter av utländska, ofta välkända och ledande experter, inom olika områ-
den. En del av de läkarböcker som använts är också översättningar från t.ex. 
tyska och engelska. Maja Larsson, som huvudsakligen har använt denna 
typ av källmaterial i sin avhandling, har utifrån jämförelser mellan en stor 
mängd läkarböcker och rådgivningslitteratur från olika länder konstaterat 
att nationella skillnader sällan förekommer. Det är snarare likheterna som 
framträder. Larsson menar vidare att eftersom det under 1800-talet inte 
fanns någon lag om litterär äganderätt i fråga om översättningar, var det 
vanligt förekommande att översättaren ändrade efter eget tycke, lånade och 
kopierade eller lade till egna texter i verket. Det specifi kt nationella skulle 
därför vara mycket svårt att dra fram ur enskilda texter.146 Den medicinska 
diskursen var under den aktuella tiden också internationell på så vis att de 
svenska läkarna ofta refererade till det internationella forskningsläget. I 
tidskrifterna återgavs och recenserades ofta författare och verk från exem-
pelvis Tyskland, USA och de nordiska länderna. 

Ett centralt källmaterial är också hälsoundersökningar från undersök-
ningsperioden. Tidigare har främst den medicinska litteraturen, tidskrifter 
och läkarböcker utgjort underlaget för forskning om den medicinska diskur-
sen kring fl icksjukligheten. Några forskare har tagit upp enstaka eller fl era 
av de hälsoundersökningar som utfördes på skolbarn under perioden och 
använt dem som källmaterial.147 Studierna visar att ett stort hälsopolitiskt 
intresse riktades mot barn i alla åldrar under seklets första decennier. Un-
dersökningar som visade att barnens hälsotillstånd var uselt publicerades, 
diskuterades och upprörde i samtiden. De syftade till att inventera skolbar-
nens hälsotillstånd men också att ta fram kriterier för det ”normala” barnet 
samt tjäna som underlag för åtgärder inom skolhälsovården. 

Någon mer ingående undersökning eller jämförelse med utgångspunkt 
från vad som framkom av hälsoundersökningarna i fråga om klass- och 
könsskillnader, förekommer inte i forskningen. Ingen av forskarna har tagit 
upp resultaten av hälsoundersökningarna i ett genusperspektiv, d.v.s. hur 
resultaten och tolkningarna av undersökningarna skilde sig åt (eller liknande 
varandra) i fråga om fl ickors och pojkars sjuklighet. Inte heller har någon 
jämförelse gjorts av undersökningarnas resultat i förhållande till vad som 
framhölls i den medicinska diskussionen i exempelvis tidskrifter och böcker 
om barnens och ungdomarnas sjuklighet. Hälsoundersökningar framstår 

146 Larsson 2002, s.26–27.
147 Johannisson 1994, s.107; Hammarberg, Lena, En sund själ i en sund kropp: 
hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880–1930. HLS förlag, Stockholm 2001; 
Palmblad 1990.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   62Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   62 07-08-10   12.23.3907-08-10   12.23.39



63

som intressanta att studera för en undersökning av hur den medicinska 
normen om fl ickor och pojkar praktiserades.

Att utläsa diskurser
I det ovan presenterade källmaterialet ska framförallt normen om fl ickan 
och pojken studeras. Dels hur läkarna framställde och förklarade fl ickans 
och pojkens natur, dels hur de därigenom konstruerade en bild av hur hon 
eller han borde vara. Under slutet av 1800-talet tycks en stor samstämmig-
het rått bland läkarna inom fl era betydande hälsovårdsfrågor, och framfö-
rallt i hur läkarna uppfattade könen. Den tidigare genomgången av forsk-
ningsläget har belyst detta. Vid den här tiden var inte läkarkåren särskilt 
stor. Antalet aktiva läkare var åren kring sekelskiftet runt 1000.148 De fl esta 
läkarna tycks också ha varit medvetna om varandras åsikter, uttalanden 
och skrifter. Historiker som Maria Arvidsson och Per Axelsson har i sina 
avhandlingar inspirerats av kunskapsteoretikern Ludwig Flecks begrepp 
tankekollektiv och tankestil. Det första begreppet används för att defi niera 
en grupp människor, som läkarna, som tillsammans delar och utbyter tan-
kar och idéer. Det sätt på vilket de tänker och uppfattar ett fenomen be-
nämns tankestil. Det kan på så sätt användas för att precisera ett uppfattat 
problem och dess lösningar.149 Detta är också en utgångspunkt för mig men 
i denna avhandling använder jag diskursbegreppet som är mer vedertaget 
än tankekollektiv och tankestil. Anledningen till att göra parallellen med 
tankestil är ändå att konkretisera uppfattningen om att läkarna vid denna 
tid just bör ses som ett kollektiv, som en relativt sluten krets som i huvudsak 
delade åsikter och uppfattningar. 

Mitt angreppssätt innebär att jag studerar hur diskursen ser ut: vad det 
är som sägs och vilka teman som är ständigt återkommande. Diskursen 
måste kopplas till en praktik, ett sammanhang, för att vi ska förstå dess 
mening och dess förändring. Detta innebär för det första att jag kommer 
att undersöka en stor mängd texter med utsagor om fl ickor, pojkar och 
kön för att även koppla dessa till en praktik och beskriva det sammanhang 
och det samhälle i vilket den aktuella diskursen uppstod, förändrades och 
upplöstes.150 I texterna kan man läsa hur läkarna uppfattade och beskrev 
fl ickan. Uppgiften blir sedan att redogöra för hur detta tal om fl ickan blev 
till och vad som kännetecknade det. Därefter måste ”talet om” relateras till 

148 Om läkarkårens storlek och läkartätheten i landet, se Palmblad, Eva, San-
ningens gränser, Carlssons, Stockholm 1997, s.24. 
149 Arvidsson, Maria, När arbetet blev farligt: arbetarskyddet och det medicinska 
tänkandet 1884–1919. Tema, Linköping 2002, s.8: Axelsson, Per, Höstens spöke. 
De svenska polioepidemiernas historia. Carlssons, Stockholm 2004, s.22f.
150 Hall, Patrik, ”Diskursanalys av nationell identitet” i Petersson, Bo & Robert-
son, Alexa (red.), Identitetsstudier i praktiken. Liber ekonomi, Malmö 2003.
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ett socialt sammanhang – vilka är det som uttalar sig, i vilka sammanhang 
och vilka institutionella följder har det fått? Diskurser är inte eviga. Det 
uppstår alltid motstånd mot makten och olika diskurser kan kämpa mot 
varandra. Nya diskurser uppstår i nya sociala relationer och då de provas 
i praktiken. Maktdiskursen utmanas ständigt vilket har kallats diskursiv 
kamp.151

Det fi nns fl era forskare som på ett fruktbart sätt använt sig av diskurs-
analys som metod. Ett angreppssätt som inspirerat mig är Johanna Es-
sevelds och Sara Eldéns analys av den medicinska synen på klimakteriet 
i Läkartidningen. De gör först en innehållsanalys och en narrativ analys 
”som fokuserar vad som sägs respektive hur det sägs – och fortsätter sedan 
med en diskursanalys – som ger svar på vad det är som konstrueras.”152 
Diskurserna utgörs av texter, tal och materiella praktiker. Dessa forskares 
frågeställningar lyder: ”Hur artikuleras tecken som ’kön’, ’kvinna’, och 
’kropp’ i diskursen? Vilka är konsekvenserna av dessa artikulationer?”153 
Esseveld och Eldén menar att i de olika berättelserna om kvinnors tillstånd 
under klimakteriet konstrueras en allmän bild av kvinnan. Det som ingår i 
begreppet kvinna är inte biologiskt givet. Kvinnan – alltså subjektet – kon-
strueras socialt i olika diskurser. Den medicinska diskursen är en av dem 
som kämpar om tolkningsföreträdet och som under 1900-talet, varit en sär-
deles framgångsrik sådan.154 På motsvarande sätt kommer jag att undersöka 
hur tecken/symboler/begrepp som fl icka, pojke, kön och kropp uttrycks i 
den medicinska diskursen under min undersökningsperiod. 

Att den medicinska litteraturen används för att utläsa en diskurs är 
 naturligtvis inte något nytt. Huruvida diskursen är enhetlig eller splittrad, 
är emellertid stundtals oklart. I tidigare forskning framstår den medicinska 
diskursen vanligtvis som en enhet i det sena 1800-talet. Jag vill se om den 
var enhetlig även när det gällde barn eller om det fanns skilda uppfattningar 
i olika typer av tidskrifter och böcker. Den populärmedicinska utkristal-
liseras som en medan den inommedicinska uppfattas som en annan. Hälso-
vännen t.ex. var naturligtvis ett forum för populärmedicinska uttryck, 
medan Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets samman-
komster hörde till den inommedicinska diskursen. Populärmedicinen vände 
sig till allmänheten och inommedicinen var som namnet antyder, vänd till 
den inomvetenskapliga kretsen, d.v.s. den skrevs av och för läkare. För att 
ytterligare komplicera defi nitionen av den medicinska diskursen fanns läkar-
böcker som antingen riktades direkt mot allmänheten eller mot läkare som 
läroböcker, men i vissa fall skrevs för båda läsekretsarna. Då det är möjligt 

151 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.13.
152 Eldén & Esseveld 2002, s.46.
153 Ibid, s.49.
154 Ibid, s.49.
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och relevant har de defi nierats som populär- eller inommedicinsk. En del 
problemområden och föreställningar var gemensamma i tidskrifterna och 
böckerna, men i en del väsentliga avseenden var de olika.

Hälsoundersökningarna som i första hand utfördes av skolläkare, hörde 
hemma i den skolhygieniska diskussionen och de publicerades framförallt 
i facktidskrifter. Det betyder dock inte att de inte hade relevans inom den 
populärmedicinska diskursen. Det förekom ganska ofta att inlägg i debat-
ten publicerades och att referat från hälsoundersökningar förekom i de 
populärmedicinska tidskrifter Hälsovännen och Hygienisk tidskrift. Vad 
som är viktigt att förtydliga är att då det i denna avhandling talas om den 
medicinska diskursen (vare sig det handlar om den som en enhet eller om 
den populär- eller inommedicinska diskursen) är det enbart den medicinska 
diskursen om barn, ungdomar och kön som avses, d.v.s. det som skrevs om 
fl ickdom och pojkdom i medicinsk litteratur runt förra sekelskiftet.

Förutom de medicinska tidskrifterna och läkarböckerna är alltså hälso-
undersökningar ett centralt källmaterial. Dessa, eller andra typer av under-
sökningar som i samtiden utgavs för att återspegla verkligheten, brukar inte 
användas för att defi niera en diskurs. I forskningsläget såg vi att forskare 
snarare har använt undersökningarna som källor till hälsoläget bland ung-
domen och egentligen inte ifrågasatt vad statistiken i ett annat perspektiv 
säger och representerar. Jag menar att kategoriseringen av såväl skolbarnen 
som sjukdomarna är intressant att studera som en diskurs när det gäller 
vilka sjukdomar och vilka barn som undersöks. Dessa undersökningar av 
barnens hälsoläge kan beskrivas som en produkt av normen. De föreställ-
ningar som fanns avgjorde hur undersökningarna utformades, genomfördes 
och tolkades. Bente Rosenbeck menar att normerna, genom att undersökas 
eller förmedlas via en vetenskaplig institution, fi ck en högre status och blev 
betraktade som objektiva sanningar.155 Det som framhölls som karaktäris-
tiskt för fl ickan och pojken i den medicinska litteraturen kan så jämföras 
med vad som framhölls i hälsoundersökningarna. Det man sökte efter fi ck 
man förmodligen också bekräftat genom hur undersökningarna utformades, 
d.v.s. vilka kategoriseringar som gjordes, vilka symtom eller sjukdomar 
som söktes och vilka de som undersöktes var. Hälsoundersökningarnas 
varierande karaktär, tillkomst och olika utformning kommer att diskuteras 
mer ingående i kapitel 6.

Hälsa och sjuklighet i ett historiskt källmaterial
Att forska om hälsan och sjukligheten hos fl ickor och pojkar över en så 
lång tidsperiod som sex decennier innebär att kategorierna och begrep-
pen förmodligen förändras över tid. Sjukt och friskt är inte nödvändigtvis 

155 Rosenbeck 1992, s.72.
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samma sak i början som i slutet av undersökningen. Det vore naturligtvis 
intressant att få reda på hur den verkliga sjukligheten förhöll sig till själva 
talet om denna. Var fl ickorna så sjuka som läkarna påstod? 

I den tidiga medicinhistoriska forskningen om kön och sjuklighet var 
syftet i allmänhet att avgöra hur utbredd den verkliga sjukligheten bland 
kvinnorna varit. Barbara Ehrenreich och Deirdre English hävdade att sjuk-
ligheten verkligen var omfattande bland kvinnorna: ”Women were decidedly 
sickly, though not for the reasons the doctors advanced. In the mid- and late 
nineteenth century a curious epidemic seemed to be sweeping through the 
middle- and upper-class female population.”156 De byggde bland annat sina 
antaganden på “hundratals” brev och dagböcker av sjuka kvinnor som gav 
bevis på hopplös och obotlig invalidisering. Historikern Edward Shorter 
försökte även han i A history of women’s bodies utreda varför och i vilken 
utsträckning kvinnorna hade varit sjukare än männen. Dessutom undrade 
han varför det kvinnliga könet varit utsatt för ökad dödlighet under den 
viktorianska tiden i England och i vissa delar av övriga Europa.157 Senare 
började forskarna i högre grad intressera sig för problematiseringen av 
sjukligheten eftersom de ansåg att det inte gick att komma åt den verkliga 
sjukligheten eller omfattningen av den. Ann Douglas Wood menade att det 
inte var andelen sjuka kvinnor under denna period som var det intressanta 
att ta reda på eller hur sjuka de egentligen var. Även om det fanns mängder 
av samtida källor som visade på en utbredd sjuklighet bland kvinnorna 
så var det uppmärksamheten kring sjukligheten som var det intressanta, 
hävdade hon. I ett längre perspektiv var förmodligen 1700-talets kvinnor 
sjukare och mer utsatta för ohälsa än kvinnorna under följande sekel, men 
sjukligheten uppmärksammades inte av vare sig kvinnorna eller läkarna 
och att vara sjuk sågs inte som något positivt eller önskvärt som det senare 
kunde komma att göra.158

I likhet med Wood menar jag att hur gärna man än vill går det inte att 
säkert avgöra hur utbredd sjukligheten verkligen var eller huruvida den 
minskade eller ökade under perioden. Det saknas ett jämförbart underlag 
eftersom det hela tiden handlar om subjektiva bedömningar om och av sjuk-
ligheten. Vilka läkare som undersökte, vilken statistik som undersökningar 
byggde på och hur statistiken samlades in spelar en avgörande roll för hur 
vi ska kunna avgöra och tolka förändringar i den faktiska sjukligheten 

156 Ehrenreich & English 1978, s.103.
157 Shorter 1982.
158 Wood, Ann Douglas, “’The fashionable diseases’: women’s complaints and 
their treatment in nineteenth-century America” i Cott, Nancy F., History of Wom-
en in the United States: historical articles on women’s lives and activities. Saur, 
New York 1993. Om den positiva aspekten av sjukrollen för kvinnor, se exempelvis 
Johannisson 1994, s.254–267.
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över en lång tid.159 Den amerikanska demografen Sheila Ryan Johansson 
hävdar att statistiken inte säger så mycket om kvinnors faktiska sjuklighet 
eller lidande. Västerländska läkare har under de tre senaste seklerna trott 
att kvinnor är sjukare än män eftersom de har behandlat fl er kvinnor än 
män. Även dag visar statistiken att kvinnor oftare söker läkarvård än män 
men de är inte alltid sjukare och de söker oftare för lindrigare åkommor, 
menar Johansson.160 Min uppgift blir således att istället rikta fokus mot hur 
begreppen hälsa och ohälsa liksom sambandet mellan fl icka, ung kvinna och 
sjuklighet konstruerades. Begreppen får sin betydelse i olika sammanhang 
och gränserna mellan dem förfl yttas och förändras i olika tider, i skilda rum 
och genussammanhang. Mönster av hälsa och sjukdom präglas dessutom 
av genus.

Dagens allmänna hälsobegrepp är ofta inspirerat av Världshälsoorgani-
sationens defi nition som lyder: ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefi nnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller 
handikapp.”161 Denna defi nition som varit gångbar ända från 1940-talet, har 
ofta kallats för ett ouppnåeligt mål och förmågan att uppnå detta har inte 
alltid varit beroende av den enskilda individen. I det sena 1800-talet lades 
ett större ansvar på individen. Läkaren Hugo Toll defi nierade hälsobegrep-
pet på följande sätt 1915: ”Hälsa är normalt förlöpande lif. Hälsa är styrka 
och jämvikt såväl i kropps- som själslifvet och jämvikt mellan båda.”162 Toll 
menade att människan var född med god hälsa och att det var en individuell 

159 För forskare som ändå varit intresserade av att nå kunskap om sjukligheten 
utöver den samtida problematiseringen har ett alternativt sätt att mäta ohälsa hos 
de båda könen varit att studera dödlighetsmönster. Den amerikanska demografen 
Sheila Ryan Johansson har visat på skillnader, variationer och förändringar i död-
lighet för kvinnor och män under de tre senaste seklerna. Vad som visar sig tydligt 
i ett historiskt perspektiv är att den nuvarande höga medellivslängden hos kvinnor 
(i förhållande till män) inte i första hand är biologiskt utan i allra högsta grad be-
roende av kulturella faktorer. Under 1800-talet började statistiker se den kvinnliga 
överdödligheten i åldrarna 10–39 år, men sedan under 1900-talet jämnades skill-
naderna ut. Sist att uppnå lägre dödlighetstal var fl ickor i åldrarna fem till nitton. 
Från 1890 till 1910 var dödstalen för fl ickor i denna åldersgrupp en till två procent 
högre än pojkarnas i samma ålder. Flickor dog oftare i difteri, lunginfl ammation, 
mässlingen, hjärtsjukdomar, brännskador och skållningar. Johansson, Sheila Ryan, 
“Sex and Death in Victorian England. An Examination of Age- and Sex-Specifi c 
Death Rates, 1840–1910” i Vicinius, Martha (red.), A Widening Sphere. Changing 
Roles of Victorian Women. Indiana University Press, Bloomington 1977. 
160 Johansson, Sheila Ryan, “Welfare, mortality, and gender: continuity and 
change in explanations for male/female morality differences over three centuries” 
i Continuity and Change nr.2 1991, s.164f.
161 Världshälsoorganisationen, About WHO: http://www.who.int/about/en/. 
2007-04-10.
162 Toll, Hugo, ”Om hälsan och den personliga hälsovården” i Hälsovännen 1915, 
s.40.
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plikt att bevara den: ”Man har skyldighet både mot sig själf och mot andra 
att vara frisk.”163 Enligt Roger Qvarsell ansågs sjukligheten ofta vara orsa-
kad av felaktigt och omoraliskt levnadssätt. Att uppnå hälsa sågs som en 
moralisk plikt och varje individs eget ansvar. Oriktig uppfostran, levnad och 
vanor påverkade dessutom inte enbart individen utan i längden hela samhäl-
let och kunde verka degenererande för kommande generationer.164 

Ett viktigt begrepp i sekelskiftets Sverige var även hygienbegreppet. Våra 
dagars uppfattning om begreppet är betydligt snävare än dåtidens. Då de 
fl esta av oss i dag främst tänker att hygieniskt är det som är rent, befriat 
från smuts och bakterier, handlade hygien för över hundra år sedan lika 
mycket om ett hälsosamt sätt att leva. Skolhygien handlade således inte bara 
om att ha det rent i skolan utan lika mycket om att planera och organisera 
skolan och skolverksamheten på ett sätt som främjade, eller åtminstone inte 
skadade, elevernas välbefi nnande och utveckling. Uttrycket allmän hälso-
vårdslära användes i det sena 1800-talet som synonym till hygien.165 

Liksom begreppsinnebörder förändras föreställningen om sjuklighet över 
tid. Att jämföra verklig sjuklighet över en lång tid är dessutom komplicerat 
eftersom sjukligheten eller sjukdomen i sig kanske förändras, liksom upp-
fattningen om och behandlingen av den. Den uppmärksammade sjukligheten 
behöver inte nödvändigtvis motsvara en verklig eller betydande sjuklighet. 
Beskrivningen av sjukligheten är betydelsefull i sig. En beskrivning av något 
eller någon får ofta konsekvenser eller kan verka normerande. 

I statistiskt material förändras ofta kategoriseringar över tid liksom vilka 
uppgifter som samlas in. T.ex. försvåras en undersökning av utbredningen 
av sjukdomen kloros utifrån uppgifter från länslasarett, kurhus, enskilda 
sjukhus, sjukstugor etc. eftersom de sjuka i det statistiska materialet tas 
upp under tre olika sjukdomsdiagnoser eller sjukdomsnamn: bleksot fram 
till 1890, kloros/anemi som gemensam kategori mellan 1891 och 1913, och 
från 1914–1920 är kloros och anemi redovisade var för sig.166 Kategorierna 
är således inte helt jämförbara över tid. Nu var ju kloros inte heller någon 
sjukdom som var helt avgränsbar, tydlig och säker att diagnostisera. Kloros 
var en av sin tids mest diskuterade sjukdomar och en av dem som vi i mo-
dern tid kallar kultursjukdomar, kulturrelaterade symtom och sjukdomar 
eller internationellt culture-bound syndromes. Detta fenomen kännetecknas 
enligt idéhistorikern Karin Johannisson av ”att de defi nieras som sjukdom 
under en viss tid eller i ett bestämt samhällsrum, för att – med ändrade kul-

163 Ibid, s. 40.
164 Qvarsell, Roger, ”Ett sunt folk i ett sunt samhälle” i. Carlsson, Gösta & Ar-
vidsson, Ola (red.), Kampen för folkhälsan. Natur och Kultur, Stockholm 1994, 
s. 79–83.
165 Läkaren Ernst Almquist var exempelvis från 1890-talet professor i hygien eller 
allmän hälsovårdslära vid Karolinska institutet i Stockholm. 
166 Undersökning av kategorisering efter 1920 är ej genomförd. SOS 1881–1920.
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turella värderingar och normer – antingen uppslukas av andra sjukdomar 
eller försvinna för att deras defi nition som sjukdom inte längre har någon 
kulturell relevans.”167 

Ofta har kultursjukdomar setts som psykosomatiska tillstånd som är 
begränsade inom en viss ålders-, köns- eller etnisk grupp. Självklart kan 
gränserna mellan s.k. kultursjukdomar och andra sjukdomar vara fl ytande 
och föränderliga över tid. Dessutom har alla sjukdomar och sjukdomstill-
stånd en kulturell aspekt så till vida att de alltid tolkas och får sin mening 
och innebörd i ett kulturellt sammanhang. Det är inte bara gränserna mellan 
olika sjukdomar som förändras över tid. Även gränserna mellan det sjuka 
och det friska förändras över tid. Begreppen hälsa och sjukdom kan ses och 
bör undersökas i relation till varandra.168 Ett historiskt perspektiv är viktigt 
eftersom det synliggör och förtydligar gränsdragningarnas förändringska-
raktär. Ett tillstånd som ansågs sjukt i en tid kanske förklarades som helt 
normalt i en annan eller tvärtom. 

Uppfattningen om vad som är hälsa eller ohälsa kan också skilja sig åt 
mellan en individs egen bild och läkarens. Individen uppfattar sin hälsa 
och läkaren defi nierar den och sätter eventuellt en stämpel eller diagnos 
på tillståndet. ”Sjukdom fi nns först när läkarexpertisen förklarar den för 
sjukdom, diagnostiserar, klassifi cerar och upptar den i sitt professionella 
kodsystem” menar Karin Johannisson. Det innebär att upplevd ohälsa  eller 
sjuklighet inte alltid räknas som ”riktig” sjukdom av läkarna eller det omgi-
vande samhället. Ett exempel på detta skulle kunna vara våra dagars elöver-
känslighet som många människor lider av men som inte riktigt accepterats, 
d.v.s. bevisats, eller kunnat förklarats av den vetenskapliga medicinen. 

Översikt
Avhandlingen består av fyra delar, en inledande, två empiriska och en av-
slutande del. Den empiriska undersökning som nu följer är uppdelad i två 
delar, den första behandlar perioden 1870–1900 och den senare, perioden 
1900–1930. Därefter följer en avslutande del där resultaten diskuteras uti-
från de i inledningen presenterade frågorna.

Den sjuka fl ickan 1870–1900 är den första empiriska delen som består av 
tre kapitel. Här behandlas frågorna om hur medicinen beskrev, förklarade 
och undersökte fl ickorna och pojkarna. Kapitel fem handlar om hur barns 

167 Johannisson, Karin, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle – histo-
riska erfarenheter. Norstedt, Stockholm 1990, s.100f.
168 ”Kulturella gränsdragningsprocesser mellan hälsa och sjukdom i välfärds-
samhällen” är rubriken på ett samarbete mellan forskare vid Nordeuropa-Institut, 
Humboldtuniversitetet i Berlin och Örebro universitet 2003–2007. En antologi 
beräknas utges under 2007. Se hemsida: http://www2.hu-berlin.de/skan/projekte/
haelsa/. 
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och ungas könsegenskaper konstruerades. Här introduceras också begrepp 
som pubertet, skolhygien och skolsjukdomar. Den skolhygieniska diskussio-
nen förekom främst inom den inommedicinska diskursen och det var även 
skolläkarna som började utföra de hälsoundersökningar som granskas och 
analyseras i kapitel sex. De första undersökningarna med inriktning mot 
skolfl ickor från 1870-talet presenteras, liksom övergången till mer omfat-
tande undersökningar på både fl ickor och pojkar i fl ickskolor och pojk-
läroverk. Då fl icksjukligheten var ett centralt tema i den skolhygieniska 
diskussionen liksom ett resultat av hälsoundersökningarna, kommer detta 
fenomen undersökas i kapitel sju. Här diskuteras kloros, överansträngning 
samt den kvinnliga klädseln ur hälsosynpunkt som centrala teman i diskus-
sionen om de sjuka fl ickorna.

Den andra empiriska delen, Den nya fl ickan 1900–1930, inleds med ka-
pitel åtta som är en bakgrund till den samhälleliga förändringen i synen på 
fl ickan. Tidigare forskning som visat på att sjukligheten bland fl ickor tycktes 
försvinna i det nya seklet redovisas och de förklaringar till förändringen som 
framhållits granskas. Kapitel nio innehåller en genomgång av medicinens 
sätt att tänka kring kön, barn och ungdom under denna period. Särskilt 
granskas skillnader i föreställningar om fl ickor och pojkar i frågan om sjuk-
lighet och överansträngning mellan populär- och inommedicin. Kapitel tio 
handlar om fl icksjukligheten och förändringen i synen på denna under 1900-
talets första decennier. Tidigare forsknings påstående att klorosen försvann 
efter sekelskiftet undersöks utifrån olika medicinska böcker och tidskrifter. 
Det sista empiriska kapitlet, det elfte, handlar om de hälsoundersökningar 
som utfördes efter 1900. Här studeras om och hur dessa undersökningar av 
skolbarn förändrades både i fråga om vilka barn (i fråga om klass och kön) 
som undersöktes och vilka sjukdomskategorier som var väsentliga. Frågan är 
vilka barn – fl ickor och pojkar – som konstruerades nu, under seklets första 
decennier, till skillnad från de som skapades i det sena 1800-talet.

Avhandlingen avslutas med den fjärde delen, Flickan och medicinen 
1870–1930, som är en sammanfattande och analyserande del där resultaten 
från de empiriska avsnitten diskuteras och analyseras. 
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Den sjuka fl ickan
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KAPITEL 5 

Barn, ungdomar och skolsjukdomar

Frågan om barn och ungas hälsa kom ofta upp i den skolhygieniska debat-
ten. Enligt samtida medicinska källor handlade skolhygienismen om att 
undersöka, förebygga och bota ohälsa orsakad av skolgången. Det handlade 
ofta om s.k. skolsjukdomar som uppkom i undervisningens spår men också 
om skolbyggnaden med inredning och skolmaterial och om skolarbetet, 
d.v.s. hur skolarbetet organiserades och lades upp. Diskussioner om skolan 
och ohälsan fördes ända upp på riksdagsnivå. Flera motioner angående 
skolans påverkan på skolbarnen och föreslagna förändringar i läroverkens 
organisation väcktes under det sena 1800-talet, och fl era statliga kommit-
téer som skulle utreda frågan tillsattes.169

Den skolhygieniska debatten var synnerligen livlig inom lärar- och läkar-
kåren i Sverige liksom i Europa och i USA i det sena 1800-talet. Inom 
pedagogiska kretsar hade frågan om skolmiljöns och skolorganisationens 
påverkan på ungdomen diskuterats i ett par decennier men under 1870-talet 
involverades även läkarkåren. Lärarna ville då få en medicinsk bedömning 
och undersökning av hälsoläget hos de unga.170 I en längre diskussion om 
överansträngningen i skolorna vid en av läkaresällskapets sammankomster 
1877, framkom att Stockholms läraresällskap några år tidigare kommit 
med ett sådant önskemål. De önskade att läkarna skulle diskutera frågan 
vid något av sina möten och bland annat ge svar på hur många timmar en 
pojke på 10–19 år i allmänhet kunde ägna sig åt studier i skolan och hem-
met, samt hur länge en pojke i denna ålder kunde undervisas oavbrutet utan 
att överansträngas. Frågan togs följaktligen upp vid nämnda möte och man 
beslöt att tillsätta en nämnd som skulle undersöka förhållandena inom i 
första hand den högre utbildningen.171

169 Se historik över ämnet i Key, Axel, Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande 
och förslag angående organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sam-
manhängande frågor. Bil. E, Redogörelse för den hygieniska undersökningen. Nor-
stedt, Stockholm 1885, s.40–54. 
170 Palmblad 1990, s.94.
171 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1877, s.278–
291.
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Problemet med överansträngningen väckte således intresse inom både 
medicinska och pedagogiska kretsar. Frågan hade varit ett närmast stående 
inslag vid de svenska skollärarnas möten under andra hälften av 1800-talet. 
En rad skrifter och broschyrer hade också getts ut i ämnet och vid fl era 
tillfällen togs frågan upp i Svensk läraretidning. I ett referat från ett möte 
anordnat av Pedagogiska sällskapet till vilket lärare, föräldrar och läkare 
varit inbjudna, framkom att frågan engagerade samtliga berörda, men man 
var inte eniga om överansträngningens utbredning eller omfattning. Den 
förste talaren hävdade att överansträngningen förekom bland läroverksele-
verna men drabbade ej ”de goda huvudena” eller ”lättingarna”. En annan 
talare hävdade att ”en mycket stor öfveransträngning förefi nnes i elementar-
skolorna för gossar.”172 

Det fanns emellertid de som hade invändningar. En rektor instämde 
visserligen i att det fanns en utbredd överansträngning, men han önskade 
att frågan kunde diskuteras ordentligt en gång för alla så att lärarna såväl 
som allmänheten sedan kunde slippa betrakta eleverna som sjuklingar. Skol-
föreståndarinnan och reformpedagogen Anna Sandström, tycktes ansluta 
sig till dem som ansåg att en fortsatt diskussion kring frågan var befogad. 
Hon hävdade med anledning av situationen i de högre fl ickskolorna, att 
fl ickorna där inte överansträngdes av skolarbetet i första hand, men att 
hälsotillståndet var ändå långt ifrån tillfredsställande: ”Det är en svag 
generation, som för närvarande växer upp i våra fl ickskolor” […] I fl era 
 afseenden äro fl ickorna sämre ställda än gossarne. De deltaga mera än dessa 
i sällskapslifvet och uttröttas genom nattvak, hafva olämpligare kläder, leka 
mindre ute i fria luften; ansträngas istället med pianospelning o.d.”173 Ytter-
ligare en talare påtalade sjukligheten men menade att överansträngningen 
endast var stor bland skolpojkarna. I fl ickskolorna var överansträngningen 
okänd och likaså i folkskolorna.174 Som vi ser fanns olika uppfattningar 
inom lärarkåren om vad den s.k. överansträngningen egentligen var och 
vilka som drabbades. 

Överhuvudtaget var detta en tid då skolsystemet stod under förändring. 
Inte minst ur genussynpunkt. Genom hela århundradet hölls pojkar och 
fl ickor från de högre samhällsskikten åtskilda i det högre undervisnings-
väsendet. I folkskolan gick dock alla barn tillsammans. Fram till mitten av 
seklet var undervisningen av fl ickor i de högre samhällsskikten något som 
organiserades inom hemmet, men på 1860-talet togs de första stegen mot 
ett skolsystem med högre utbildning för fl ickor. Denna utbildning var inte 
bara separerad från pojkarnas utan skilde sig även till innehåll och syfte. 

172 Okänd författare, ”Öfveransträngningen i skolorna” i Svensk läraretidning 
nr.19 1894, s. 238–239.
173 Ibid, s.239.
174 Ibid, s.238–239.
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Flickorna skulle bildas – inte utbildas. Deras plats skulle vara i hemmen 
först och främst och de skulle undervisa och uppfostra sina egna eller an-
dras små barn.175

Mellan åren 1865–1885 ökade antalet fl ickskolor i landet och fl ickor fi ck 
bättre tillgång till utbildning, vilket hade sin grund i både arbetsmarkna-
dens behov av kvinnor och i de ogifta kvinnornas behov av försörjning. 
Flickors och unga kvinnors villkor och möjligheter präglades dock fortfa-
rande av begränsningar. Ann-Sofi e Ohlander konstaterar angående fl ickors 
samhälleliga villkor från 1850 att: ”begränsade utbildningsmöjligheter, 
begränsade yrkesarbetsmöjligheter, diskriminering på grund av civilstånd, 
politisk utestängning, omyndighet om man gifte sig – de i lagen fastslagna 
begränsningarna för fl ickor/kvinnor var många.”176

Under tiden för denna undersökning pågick en livlig debatt om både 
samundervisningens eventuella införande på samtliga nivåer och om under-
visningens innehåll. Till de statliga läroverkens utbildningar hade endast 
pojkar tillträde och på det sättet var högre tjänster inom exempelvis sta-
ten, domstolar, sjukhus, kyrkan, läroverken och universiteten förbehållna 
männen. En del förändringar var som sagt på gång. Från 1870 fi ck kvinnor 
rätt att avlägga studentexamen och några år senare öppnades även vissa 
utbildningar på universiteten för kvinnor. Den stora skillnaden var dock 
att medan fl ickornas utbildning var privat och avgiftsbelagd var pojkarnas 
utbildning fri och offentligt organiserad i läroverken. ”Åtskillnaden mellan 
pojkars och fl ickors utbildning innebar även att konkurrensen om pojkarnas 
utbildningsplatser i läroverken inte ökade. Högre utbildning för kvinnor 
hade blivit accepterad som samhällsnyttig, men eftersom denna hade andra 
syften än utbildningen för män hade staten på detta område inte samma 
ekonomiska förpliktelser.”177 Så förklarar Ingela Schånberg utvecklingen 
på utbildningsområdet under perioden. Hon menar också att kravet på fl er 
praktiska istället för teoretiska ämnen för fl ickor var en del i strävan att hålla 
könen åtskilda.178 Att frågan var kontroversiell vittnar de återkommande 
debatterna och utredningarna om.  Ändå gick utvecklingen långsamt. 1900 
studerade endast 136 kvinnor vid högskolor och universitet uppger Beata 
Losman i sin bok om sekelskiftets unga kvinnor.179

175 Schånberg, Ingela, De dubbla budskapen: kvinnors bildning och utbildning i 
Sverige under 1800- och 1900-talen. Studentlitteratur, Lund 2004, s.50ff.
176 Ohlander, Ann-Sofi e, ”Frihet, begränsningar och skyddslöshet i fl ickors sam-
hälleliga villkor från 1850 till nutid” i Meurling, Birgitta (red.), Varför fl ickor?: 
ideal, självbilder och ätstörningar. Studentlitteratur, Lund 2003, s.159. 
177 Schånberg 2004, s.90.
178 Ibid, kapitel 3; Kyle, Gunhild, Svensk fl ickskola under 1800-talet. Göteborg 
1970. 
179 Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv. Ellen Keys idéer och deras bety-
delse för sekelskiftets unga kvinnor. Liber förlag, Stockholm 1980, s.19.
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Läkarnas centrala roll i skolan och utbildningsväsendet
Flera aktörer var som vi sett inblandade i diskussionen om skolhygienen. 
Mot slutet av 1800-talet tycktes dock läkarnas ledande roll inom detta 
område stärkas. Den amerikanske historikern Richard Meckel menar att 
läkarna under andra hälften av 1800-talet ansåg sig mer kvalifi cerade än 
andra professioner att utvärdera och ange riktlinjerna för hur skolan skulle 
organiseras för att inte förstöra hälsan hos eleverna. Meckel beskriver hur 
intresset för skolans påverkan på barnens hälsa från 1870-talet och framåt, 
först och främst kom från samhällsengagerade läkare som ville lyfta frå-
gan om stadsbarnens hälsa. De byggde sin expertis på sina, som de ansåg, 
överlägsna kunskaper inom hygien och på teorier om barns och ungdomars 
utveckling.180

De svenska och de amerikanska läkarna delade övertygelsen att de som 
yrkesmän var bäst lämpade att kunna avgöra hur skolan skulle se ut – både 
fysiskt och organisatoriskt. Genom att ifrågasätta pedagogernas kompe-
tens i frågor om barnens hälsa och skolans hälsopåverkan kunde läkarna 
med sina expertkunskaper inom barnavård, hälsovård och barnsjukdomar 
argumentera för läkarens centrala roll i organiseringen av skolan och dess 
arbete.181 I Sverige tycks de dessutom ha stärkt sin position så bra att lä-
rarkåren efterfrågade läkarkompetens i frågor om skolans organisering.182 
Uppståndelsen kring barns och ungdomars överansträngning till följd av 
studier kan också ses som en del av hur den medicinska vetenskapen gjorde 
anspråk på att kunna förklara och komma med lösningar på allt fl er sociala 
problem. 

Meckel har delat in skolhygienen i två typer av relaterade problem. Den 
ena typen handlade om skolans utformning och därmed fysiska påverkan på 
skolbarnen. Den andra typen av problem kretsade kring skolan som process 
snarare än plats. I detta fall handlade det om utbildningens utformning och 
dess hälsopåverkan på barn i olika åldrar och av olika kön. Läkarna var 
intresserade av att styra både skolans fysiska och innehållsmässiga utform-
ning. De rekommenderade till exempel hur många timmar undervisningen 
borde pågå och diskuterade vad som lärdes ut till fl ickor och pojkar liksom 
vad som utgjorde en hälsofrämjande miljö. De intresserade sig också för i 
vilket väderstreck skolan var byggd, hur ljusinsläppet fungerade, hur mycket 
och vilken luft som fanns i lokalerna, hur skolbänkarna och stolarna var 
konstruerade, vilket papper och vilka böcker som användes etc. 

180 Meckel, Richard, “Going to School, Getting Sick: The Social Construction of 
School Diseases in Late Nineteenth Century” i Stern, Alexandra Minna & Markel, 
Howard (red.), Formative Years: children’s health in the United States, 1880–2000.  
University of Michigan Press, Ann Arbor 2004.
181 Ibid, s.187– 188.
182 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1877, s.279.
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Även om de amerikanska läkarna tycks ha varit mer inriktade på att 
undersöka och åtgärda ohälsan bland skolbarn från sämre sociala och 
ekonomiska förhållanden, var intresset för skolhygienen och särskilt de av 
skolan och skolgången framkallade sjukdomarna stort även bland svenska 
läkare. Att skolhygienen överhuvudtaget fi ck så stor uppmärksamhet i sin 
samtid menar Meckel berodde på samhällsutvecklingen där allt fl er barn 
och unga tillbringade mer tid av dagen och sina liv instängda i skollokaler.183  
Även i Sverige var det läkarna som gick i spetsen för att reformera skolan 
i en mer hälsovänlig riktning och också gjorde anspråk på att bäst kunna 
defi niera hur skolan och skolgången skulle organiseras, planeras och byggas 
inför framtiden. Skolhygienen blev därmed från 1870-talet och framåt en 
allt viktigare medicinsk fråga. 

Till följd av denna utveckling kom övervakningen av elevernas hälsa att 
hamna i läkarnas händer. De tyska läkarna tycks ha varit de första som 
ansåg att skolhygienen och övervakningen av elevernas hälsa borde överlåtas 
från lärarna till läkarna. De önskade att skolläkare skulle anställas i högre 
utsträckning än vad som dittills varit fallet. Frågan kom också upp bland 
de svenska läkarna. Här i landet hade läkare varit knutna till vissa skolor 
sedan 1830-talet men huvudansvaret för att hålla uppsikt över elevernas 
hälsotillstånd låg fortfarande på lärarna. De fl esta europeiska länderna, 
däribland Sverige, fi ck sina skolläkare först på 1870- och 80-talen.184 

Det här kapitlet syftar till att reda ut hur fl ickan och pojken beskrevs inom 
skolhygienen och vilken sjuklighet som förknippades med respektive kön. 
För att förstå diskussionen om fl ickors och pojkars lämplighet för studier 
inleds kapitlet med en genomgång av de medicinska uppfattningarna om 
könens egenskaper och utvecklingen under barn- och ungdomsåren. Först 
ska vi se närmare på vad läkarna påstod om de små barnen och hur deras 
kön uppfattades. Därefter granskas synen på puberteten som en speciell livs-
fas och hur denna fas förknippades med ohälsa orsakad av både biologiska 
och sociala omständigheter.

Föreställningar om barn och kön
I tidigare forskning har bland andra Maja Larsson visat att i det tidiga 
1800-talets medicin rådde en föreställning om att barnet före puberteten 
befann sig i ett könlöst tillstånd. Kanske berodde detta på att barn och unga 
fram till slutet av 1800-talet först och främst uppfattats utifrån sin familjs 
sociala tillhörighet. Mot seklets slut tycktes dock skillnaderna mellan könen 
förstärkas.185 Skillnader i villkor och vardag var visserligen inte något nytt. 

183 Meckel 2004, s.202.
184 Herlitz, Carl Wilhelm, Skolhygienens historia: en översikt främst av utveck-
lingen i Sverige. Stockholm 1961. 
185 Larsson 2002, s.73. Colin Heywood menar att fram till 1800-talet tycks bar-
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Susanna Hedenborg som har studerat 1700-talets barndom i ett genusper-
spektiv, har konstaterat ett ojämställt förhållande mellan pojkar och fl ickor 
i fråga om rättigheter och möjligheter. Utifrån undersökningar av lagar och 
förordningar noterar Hedenborg att: ”Generellt sett hade fl ickor samma 
skyldigheter som pojkar utan att ha samma rättigheter.”186 Flickor kunde 
till exempel inte bli myndiga, de stannade kvar längre i föräldrahemmen och 
började arbeta utanför hemmet senare än pojkarna. Barn- och ungdomsti-
den präglades alltså i allra högsta grad av skilda förhållanden, rättigheter 
och möjligheter, utifrån kön.

Den amerikanska historikern Kathleen Alaimo hävdar att barn och ung-
domar mot seklets slut kom att ses som kategorier baserade på biologiska 
egenskaper som ålder, mental och fysisk utveckling.187 Sociala skillnader 
hamnade i bakgrunden. Kring sekelskiftet blev också pediatriken en viktig 
och växande vetenskapsgren.188 Ämnet kom att byggas utifrån det för tiden 
nya och djärva antagandet att barn hade en unik fysik och inte att de skulle 
ses eller behandlas som små vuxna.189 Att se, studera och främja barns 
hälsa blev det primära målet inom pediatriken, hälsovårdsrörelsen och vissa 
fi lantropiska föreningar. Av intresse i denna avhandling är hur frågan om 
barnens könstillhörighet diskuterades av läkarna under min undersöknings-
period. Ansågs barn fortfarande vara könlösa eller bidrog det faktum att 
barndomen blev en biologisk kategori och livsfas till att skillnader mellan 
fl ickor och pojkar betonades? Syftet här är att utifrån ett par empiriska 

net i huvudsak ha setts som en androgyn varelse även om det fanns tendenser att 
begreppet barn först och främst betydde ”pojke”. Flickor har således varit relativt 
osynliga genom historien. Heywood, Colin, Barndomshistoria. Studentlitteratur, 
Lund 2005, s.63f.  
186 Hedenborg 1997, s. 240.
187 Alaimo 2005, s.150.
188 I Sverige fanns en av värdens första pediatriker H.A. Abelin vid Karolinska 
institutet, men vetenskapsgrenen kom egentligen först att byggas upp utifrån det 
moderna barn- och ungdomsbegreppet under 1800-talets senare tredjedel.
189 Den amerikanske läkaren Abraham Jacobi blev enligt Russell Viner världens 
första professor i pediatrik 1860 vid New York Medical College. Abelin och några 
andra europeiska läkare eller lärare i barnsjukdomar hade tidigare använt titeln 
professor i pediatrik men enligt Viner var Jacobis professur den första formella 
undervisningstjänsten eller befattningen inom ämnesområdet barnsjukdomar vid 
en läkarutbildning (medical school). Jacobi ledde sedan ämnet och dess utveckling 
under de följande 50 åren och hyllades vid sin avgång i början av 1900-talet som 
”the father of American pediatrics”. Vetenskapsgrenen pediatrik kom tack vare 
Jacobi och en rad andra läkare att etableras snabbt i USA och Europa. Vid 1890-
talet var grenen en fullt accepterad disciplin inom medicinen. Vid 1900 var pedi-
atriken så pass etablerad att barnsjukhus och barnkliniker fanns i alla betydande 
amerikanska städer. Viner, Russell, ”Abraham Jacobi and the Origins of Scientifi c 
Pediatrics in America” i Stern & Markel 2004, s.23–46.
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exempel undersöka hur läkarna uttryckte sig kring barnens kön och att se 
om bilden var så entydig som i det tidiga 1800-talet. 

I Hälsovännens bilagor Mannens släktlif och Kvinnans släktlif från 
1890-talet fanns utförliga beskrivningar av fl ickans respektive pojkens ut-
veckling från späda år ända till vuxenblivandet.190 Båda var skrivna av 
Hälsovännens redaktör, läkaren Erik Wilhelm Wretlind. I Kvinnans släktlif 
framhölls att fl ickor och pojkar från allra första början uppfattades som 
lika men att olikheterna växte med åren. Spädbarnen kunde endast skiljas 
åt fysiskt genom att de hade olika könsdelar. Det fanns dock mödrar, på-
stods det, som menade att döttrar redan som spädbarn var tystare, snällare 
och lugnare. När barnen började leka framstod tydliga själsliga skillnader. 
I fl era källor hävdades att fl ickorna och pojkarna då visade sina skilda 
förutsättningar och intressen genom fysiska olikheter men också viljan att 
leka olika lekar.191

BILD 2: Lekande barn kring sekelskiftet 1900. 

Källa: Freja – skandinavisk modetiding, nr.5 1905. Kungliga biblioteket.

190 Hälsovännens bilaga Kvinnans släktlif från 1891 handlade om kvinnans 
kroppsliga och andliga utveckling, könsliv, kön och reproduktiva förmåga. En 
motsvarande bilaga om Mannens släktlif hade getts ut tillsammans med samma 
tidskrift året innan (1890). Olika stavningar av släktliv förekommer i olika upp-
lagor. Här används genomgående släktlif.
191 Baginsky, Adolf, Qvinnans utveckling och bestämmelse: dietetiska bref, 
( öfvers. från andra originaluppl. af Wilh. Uhrström), Stockholm 1878, s.5–7; Wret-
lind, E. W., Kvinnans släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. Stockholm 1891.
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Flickor ansågs i jämförelse med pojkar vara spensliga och mindre utveck-
lade. Från sex- eller sjuårsåldern kunde man se att fl ickans kroppsutveckling 
skilde sig från pojkens genom att hon hade mindre utvecklade muskler, 
var tunnare och hade mer utskjutande korsben. Flickor som utövade hårt 
kroppsarbete kunde dock bli hårdare och fastare med mer utvecklade musk-
ler. Detta var i och för sig inget som rekommenderades. I Kvinnans släktlif 
kunde man läsa att: ”Ett strängt kroppsarbete, som medför muskelstyrka, 
är dock icke i och för sig stärkande för fl ickans späda kropp. Tvärtom kan 
genom öfveransträngning, som mycket lätt sker, då kroppen står under 
tillväxt, missbildningar (plattfot, kobenthet, snedhet, puckelrygg) alstras, 
hvarjämte bleksot både kan bestå och utveckla sig.”192 

Den karaktärsskillnad som utvecklade sig då barnen blev några år vi-
sade sig på fl era sätt. Främst kunde man se skillnaden i leken. Flickorna 
lekte helst moderliga och husliga lekar. En läkare menade att detta intresse 
borde uppmuntras: ”Hvilken leksak är väl mera passande och lämplig för 
fl ickebarnet, än den, hvarmed hennes sinnesrigtning under hela hennes kom-
mande lif på allvar sysselsätter sig, jag menar dockan.”193 Wretlind delade 
uppfattningen om barnens naturliga skilda intressen i leken. Han påstod att 
pojken gärna lekte bullriga och krigiska lekar ”där han själf får vara den 
morske kusken, som kör sina hästar, eller soldatöfversten, som kommende-
rar sina tennsoldater,” men att ”Flickans moderliga och husliga tendenser 
framträda genom hennes kärlek till dockor, dockskåp, kokkärl m.m.”194 
Aktivare lekar passade också den starkare fysik som pojkarna av naturen 
var skapta med, ansåg författaren. Stillsamhet passade fl ickan. Den livliga 
fantasin och böjelsen för sagor och berättelser ansågs typiskt för henne. Här 
framhölls intresset för sagor som ett tecken på att den kvinnliga ömheten 
och känsligheten redan höll på att utvecklas.195 

Skolläkaren Petter Silfverskiöld menade liksom Wretlind att skillnaderna 
mellan pojkar och fl ickor var väsentliga från tidiga år. Perioden fram till 
skolåldern karaktäriserade han som en period då ”Gossar och fl ickor äro 
hvarandra väsentligt olika, ja så olika, att på intet stadium af utveckling de 
kunna sägas vara ’jämnåriga’. Såväl i andligt som i kroppsligt hänseende 
följer deras tillväxt en för hvartdera könet särskild plan, och jämnåriga gos-
sar och fl ickor stå aldrig på samma grad af utveckling.”196 Trots att pojkarna 
ansågs fysiskt starkare var läkarna inte helt ense om att fl ickornas biologiska 
utgångsläge skulle vara sämre. Läkaren G.H. Dovertie hävdade till exempel 

192 Wretlind 1891, s.34.
193 Baginsky 1878, s.7.
194 Wretlind 1891, s.34. 
195 Ibid, s.34.
196 Silfverskiöld, Petter, Vår skolungdoms hälsovård. För föräldrar och lärare. 
Hälsovännens förlag, Stockholm 1893, s.77.
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att: ”Det kan knappast antagas, att fl ickorna födas svagare än gossarne”.197 
Skillnaderna var snarare socialt konstruerade och beroende av uppfostran, 
menade han. Medan fl ickorna gjordes klenare, stärktes pojkarna. 

Huruvida skillnaderna mellan den lilla fl ickan och pojken var uppkomna 
av naturen eller uppfostran var man till synes inte helt eniga om. Den tyske 
barnläkaren Adolf Baginsky, som översattes och återgavs av den svenska 
läkaren Wilhelm Uhrström, valde att inte ta ställning utan menade att olik-
heterna mellan fl ickan och pojken var påtagliga från det andra levnadsåret, 
oavsett om de var naturgivna eller socialt skapade. Från och med det andra 
året kunde man enligt Baginsky klart se skillnaderna fysiskt mellan fl ickan 
och pojken och dessutom kunde man från detta levnadsår även märka en 
rad psykiska skillnader. Han ville hävda att för fl ickan var den psykiska 
utvecklingen särskilt utmärkande. Hon utvecklades tidigt, visade starka 
känslor samt uppmärksamhet mot andra människor och hon utvecklade 
tidigt en märkbar fåfänga.198 

Den medicinska uppfattningen om det könlösa barnet fanns också på 
vissa håll i det sena 1800-talet. I Hälsovännen presenterades olika uppfatt-
ningar om könets betydelse. I bilagorna Mannens släktlif och Kvinnans 
släktlif hade könsskillnaderna framhållits, men några få år senare publice-
rades en artikel i vilken det könlösa barnet betonades. Det fanns dock också 
de som hävdade att inga biologiska skillnader gick att urskilja i barnaåldern. 
En författare hävdade: ”ty vid den åldern fi nnes det icke två kön; de äro barn 
rätt och slätt…”199 Den kände lundaläkaren och professorn Seved Ribbing, 
en av dåtidens mest fl itige skribenter i allehanda hälsovårdsfrågor, delade 
uppfattningen om att barnets kön i de tidiga åldrarna var ointressant. I Våra 
barns fostran och hälsovård, skrev han att eventuella skillnader i hälsa som 
fanns mellan könen fram till puberteten, berodde på att fl ickan och pojken 
var utsatta för skilda sociala omständigheter. Här nämndes till exempel att 
”skollifvets mångahanda frestelser” var farliga för pojkens själsliv medan 
fl ickornas kroppsliga hälsa kunde skadas till följd av den ohälsosamma 
klädseln med snörliv, tunga kjolar och låghalsade klänningsliv.200 

Genomgången av några medicinska skrifter under 1800-talets sista de-
cennier har visat att det fanns två olika bilder av den tidiga utvecklingen hos 
barnen. Det fanns en tendens att framställa barnet som en könlös varelse, 
men även en tendens att skilja fl ickor och pojkar åt och tilldela dem köns-

197 Dovertie, G. H., ”Om helsotillståndet i Kristianstads folkskolor” Hygiea 
1895a, s.263. 
198 Baginsky 1878, s.6–8.
199 Okänd författare, ”Faran af öfveransträngande arbete eller ensidig kropps-
hållning under uppväxtåren” i Hälsovännen 1895, s.68.
200 Ribbing, Seved, Våra barns fostran och vård. Hälsovännen Stockholm 1899, 
s.195–207.
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specifi ka egenskaper redan från tidiga år. Medan några läkare påtalade 
likheten i tidiga år, och talade om barn rätt och slätt, eller kanske inte såg 
någon anledning att påtala skillnader, var andra mer inriktade på att påtala 
olikheterna. Den dominerande bilden verkar ändå vara att barnen sågs som 
begynnande könsvarelser men anledningen till varför de var olika kunde 
beskrivas i både biologiska och sociala termer. Vi ska närmast studera hur 
den sena 1800-talsmedicinen beskrev fl ickans och pojkens pubertet. Vad 
karaktäriserade denna fas i livet för pojken respektive fl ickan? Blev köns-
skillnaderna ytterligare markerade i dessa åldrar?

Föreställningar om ungdom, pubertet och kön
På fl era offentliga arenor diskuterades ungdomen, dess roll och plats i sam-
hällslivet under perioden 1880–1920.201 Detta allmänna intresse tog sig 
bland annat uttryck i form av nystartade ungdomsföreningar, ungdoms-
möten samt en omfångsrik litteratur för och om ungdomar. På statlig nivå 
stiftades lagar om bland annat barnavård och omhändertagande av vanar-
tiga barn och ungdomar.202 Tidigare hade den offentliga uppmärksamheten 
främst riktats mot den problematiska arbetarklassungdomen, men det nya 
medicinska intresset innebar även att medelklassungdomarna kom att ob-
serveras. Den ”nya” livsfasen, adolescensen, ansågs påverka alla ungdomar, 
fysiskt, mentalt och känslomässigt, oavsett social bakgrund och status.203 
Ungdomen kom att framställas som en särskilt problematisk, och som tidi-
gare nämndes, biologiskt defi nierad kategori, enligt Kathleen Alaimo. Hon 
har undersökt framträdandet av genusspecifi ka uppfattningar och idéer om 
ungdomen inom fransk och brittisk medicin under den aktuella perioden.

Det var företrädesvis den kvinnliga ungdomen som studerades, dess sär-
skilda natur och dess förhållande till den vuxna kvinnligheten. Dels fors-
kades och diskuterades det inte lika mycket kring den manliga ungdomen, 
dels utmärkte sig föreställningarna om den kvinnliga ungdomen på ett helt 

201 Allmänt innebar uttrycket ungdom unga män. De unga kvinnorna var ofta 
uteslutna ur begreppet ungdom och i den s.k. ungdomsdiskursen kring sekelskiftet. 
De var relativt osynliga och ohörda. Då det handlade om unga kvinnor tillades 
kvinnlig ungdom. Strukturerna är sega och fortfarande särskiljs ofta kvinnor från 
män i exempelvis yrkeskategorier. Det normala förutsätts ofta vara en man och när 
det handlar om kvinnor måste detta uttryckas t.ex. som kvinnlig ungdom, kvinnlig 
polis, kvinnlig läkare eller kanske damfotboll. Se Hirdman, Yvonne, ”Feminismens 
dilemma : variationer på ett (oändligt) tema...” i Berglund, Louise m.fl . (red.), Att se 
det osedda : vänbok till Ann-Sofi e Ohlander. Hjalmarson & Högberg, Stockholm 
2006, s.119. 
202 Berggren, Henrik, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900–
1939. Tiden, Stockholm 1995.
203 Alaimo 2005.
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annat sätt än den manliga.204 Både för pojkar och fl ickor sågs puberteten 
som en krisfylld tid genom vilken de skulle komma ut som kvinna eller 
man. Krisen sågs emellertid som mer allvarlig och fylld med fl er faror för 
fl ickor än för pojkar. Även om ohälsan hos pojkar också uppfattades som ett 
problem sågs den aldrig som ett hot mot deras manliga identitet. Ohälsan 
hos fl ickan däremot ansågs kunna underminera en hälsosam utveckling 
till kvinna och framförallt hennes reproduktiva förmåga. Den feminina 
identiteten, hos individen och hos den kvinnliga befolkningen i stort, sågs 
därmed som hotad, menar Alaimo.205

Maja Larsson har också visat att det fanns ett betydande intresse för 
puberteten som livsfas inom svensk medicin i det tidiga 1800-talet. Även 
då fanns ett särskilt intresse för den unga kvinnans kropp och hälsa vilket 
visade sig bland annat i en riklig litteratur i ämnet. Puberteten var en tid av 
förändring och framförallt var unga kvinnor särskilt utsatta och känsliga 
under denna period i livet. Kroppen bestämdes inte bara av en fast och 
tvingande biologi utan också av yttre orsaker i det sociala livet. Larsson 
söker, som tidigare nämnts, komma bort från tidigare forsknings synsätt 
om två stabila könskodade kroppar. Hon hävdar istället att det fanns många 
oklarheter kring de pubertala kropparna. Hon har tolkat behovet av att 
markera skillnaderna som ett uttryck för en föreställning om att det fanns 
något obestämt, instabilt och påverkbart i könens essens.206 Det fanns så-
ledes inte vattentäta skott mellan kvinnligt och manligt eller helt entydiga 
formuleringar om vad som konstituerade kropparna eller skillnaderna mel-
lan dem.207 

Tidigare forskning har följaktligen visat att det fanns en bestämd före-
ställning om att åren under puberteten var centrala för formandet av könen 
– även om det inte alltid var klart hur könen eller skillnaderna dem emellan 
skulle utvecklas.208 Hur uttrycktes då föreställningar om könen under puber-
teten i den svenska medicinska diskursen under 1800-talets sista decennier? 
Framhölls puberteten som en särskilt viktig livsfas och hur beskrevs och 
förklarades utvecklingen? 

204 Stewart, Mary Lynn, For health and beauty: physical culture for French-
women, 1880s–1930s. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001, s.86.
205 Alaimo 2005, s.155.
206 Larsson 2002, s.171ff.
207 Ibid, kapitel 3, s.94–130.
208 Redan vid seklets mitt diskuterades frågan om könsmognaden, hur den skulle 
defi nieras, dess innebörd och när den inträdde etc. intensivt i den medicinska lit-
teraturen. De medicinska skrifterna och handböckerna var för det mesta främst 
inriktade på att beskriva den unga kvinnans utveckling. Larsson 2002, s.94.
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Puberteten och könsskillnaderna
En genomgång av källmaterialet som består av de i det förra avsnittet nämn-
da tidskrifterna och bilagorna, artiklar i en rad andra skrifter samt medi-
cinska böcker från perioden, visar också att det uppenbarligen var viktigt 
att göra skillnaderna mellan fl ickor och pojkar tydliga under pubertetsåren. 
Ett exempel på hur man ansåg att de unga kom att gå skilda vägar, såväl 
kroppsligen som andligen, är hämtat från Kvinnans släktlif: 

”Flickan utvecklas i åtskilliga stycken ganska olika med ynglingen, och […] 
hos henne framträder, ju mer hon närmar sig och skrider in i jungfruåldern, 
den för kvinnan egendomliga karaktären, som väsentligt skiljer henne från 
mannen och som visar, att mannen och kvinnan hafva olika gåfvor och 
behof sig gifna, hvarigenom de just äro skickliga – icke till att konkurrera 
med hvarann, utan – att komplettera hvarann.” 209

I förordet till bilagorna om kvinnan och mannen motiverades utgivningen 
med att släktlivet, eller könslivet, var av största intresse i tiden. I citatet 
ovan framträder det tidstypiska konstaterandet att fl ickan och pojken under 
puberteten utvecklades i olika riktningar så att könen i vuxen ålder skulle 
komma att bli väsensskilda, ha olika förmågor och egenskaper samt där-
för komplettera varandra. Därmed inte sagt att könen sågs som fasta och 
opåverkbara.210 

Den samlade medicinska uppfattningen var att det fanns en klar skillnad 
mellan könen när puberteten inleddes samt att livsfasen var olika lång för 
fl ickor och pojkar. Flickornas pubertetsutveckling påstods pågå mellan 
ungefär det 12:e och det 17:e året. Pojkarnas period ansågs vara längre, 
mellan det 14:e och det 25:e året.211 Samtidigt som fl ickornas pubertet 
började tidigare var den alltså även avslutad långt före pojkarnas i samma 
ålder. Förutom denna könsskillnad i puberteten såg man även klass- och 
rasskillnader.212 Menstruationen var det första tecknet på könsmognaden 
hos fl ickor. Som vi sett ovan fanns skilda åsikter om när denna könsmog-
nad begynte, men det fanns en föreställning om att åldern för den första 
menstruationen varierade med ras, etnicitet och sociala förhållanden. Eu-
ropeiska fl ickor ansågs utvecklas något senare än afrikanska eller indiska 
fl ickor och stadsfl ickorna i de högre samhällsklasserna började menstruera 
tidigare än bondfl ickorna på landet.213

209 Wretlind 1891, s.39f.
210 Wretlind 1890 och 1891.
211 Key, Axel, ”Om pubertetsutvecklingen och dess förhållande till sjukligheten 
hos skolungdomen” i Nordiskt medicinskt arkiv 1891, s.3–4.
212 Se även kopplingar till den rashygieniska diskursen Broberg, Gunnar &  Tydén, 
Mattias (red.), Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i  Sverige. 
 Dialogos, Stockholm 2005.  
213 Wretlind 1891, s.41; Dumrath, O.H., Hvad hvarje kvinna bör veta. Stock-
holm 1910, s.115f.
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Silfverskiöld menade att oavsett när den första menstruationen infann 
sig var det av största vikt att fl ickan hölls från både kroppsligt och själsligt 
arbete under tiden den pågick. En lång rad rubbningar och mer eller mindre 
allvarliga tillstånd som kunde följa i annat fall, räknades upp. I och med 
den första menstruationen ansågs en kritisk och kaotisk period i den unga 
kvinnans liv ta sin början. Flickorna riskerade att överanstränga sig då kraf-
terna strax före puberteten var begränsade, både fysiskt och psykiskt, men 
farorna som hotade var framförallt kroppsliga.214 Det fanns också en före-
ställning om att puberteten borde fördröjas så länge som möjligt eftersom 
en tidig pubertet innebar större hälsorisker. Vid en senare pubertet ansågs 
kvinnan ha större utsikter till ett längre och friskare liv. För att förskjuta 
inträdet i puberteten skulle man så länge som möjligt behandla fl ickorna 
som barn. Detta gällde bland annat med avseende på klädsel, nöjen, föda 
och kroppsrörelser.215

Synen på menstruationen som patologisk och ett tillstånd av ohälsa var 
den gängse inom den anglosaxiska världen under samma tid. Helen King 
menar att ett återkommande fenomen i historien är den medicinska upp-
fattningen om att den första menstruationen var början på en riskabel pe-
riod för den unga kvinnan.216 Under 1800-talet byggde uppfattningen om 
denna kvinnliga biologiska funktion främst på möten med och studier av 
en minoritet av kvinnor med besvär och sjukliga förändringar vilket, enligt 
Julie-Marie Strange, ledde till att alla menstruerande kvinnor sågs som 
periodiskt odugliga och handikappade. Detta ledde vidare till normativa 
antaganden om att kvinnor inte kunde eller skulle konkurrera med män 
i det världsliga livet.217 På samma sätt beskrevs fl ickorna i medicinen som 
homogena, som ”fl ickan” som genomgick en och samma transformation. 
Flickor förväntades således lida och uppleva besvär på samma sätt under 
menstruationen. 

Även om det var tydligt att fl ickans pubertet innebar kroppslig svaghet 
var inte beskrivningarna av det kroppsliga tillståndet särskilt utförliga. 
Frånsett stycket om menstruationen var till exempel framställningen av den 
kroppsliga utvecklingen under den kvinnliga puberteten knapp i Kvinnans 
släktlif. I stort sett fi nner man endast följande rader: ”När fl ickan kommer 
i åldern 12–15 år och hennes växt börjar skjuta fart på längden, får hon 

214 Silfverskiöld 1893, s.136.
215 Asplund, Martin, Helsa och sjukdom: läkarebok för hemmet. (Bearb. efter 
C. E. Bocks arbete: Das Buch vom gesunden u. kranken Menschen.) Wilh. Silén, 
Stockholm 1895, s.405. Detsamma hävdade Silfverskiöld 1893, s.136.
216 King 2004, s.88.
217 Strange, Julie-Marie, “The assault on ignorance : teaching menstrual etiquette 
in England, c. 1920s to 1960s’” i Social History of Medicine, vol.14, nr.2 2001, 
s.249.
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ofta en slankig hållning…”218 Den själsliga utvecklingen fi ck däremot mer 
uppmärksamhet. Flera sidor ägnades åt hur fl ickan utvecklade sin kvinnliga 
karaktär. Denna utmärktes enligt Wretlind av ett för kvinnor typiskt ”begär 
att behaga” som uttrycktes i viljan att klä sig moderiktigt och kvinnligt. 
Men lika viktigt framstod det för fl ickan att vara behagfull och prydlig och 
det beskrevs hur den kvinnliga blygsamheten ”uppvaknar i den oskuldsfulla 
ungmöns själ på samma gång som medvetandet om hennes kön och dess 
bestämmelse.”219 I samma skrift menade Wretlind även att det kvinnliga 
behovet av att sluta sig till en man utvecklades under dessa år: ”hon är 
ju ämnad att vara en annans följeslagarinna” och ”hon är ju ämnad att 
beskyddas…”220 

Att stereotypen fl ickan mentalt och intellektuellt var annorlunda än sin 
motsvarighet pojken, fanns det fl er läkare som hävdade. En läkare ville 
påstå att: ”Flickans hjärna och intellektuella utvecklingsmöjlighet äro icke 
desamma som gossens, åtminstone är det endast undantagsvis som könen i 
detta hänseende äro likställda. Deras fysik är helt olika i många afseenden 
och deras framtida uppgift i lifvet vanligen också en annan.”221 Även om 
det fanns klara föreställningar om att puberteten var en avgörande period 
i utvecklingen till vuxen människa och att fl ickor och pojkar gick skilda 
vägar i denna utveckling, fanns det också en del oklarheter kring puberteten. 
Läkaren Axel Key menade att fl ickornas pubertet hade många utmärkande 
drag som man ännu inte rett ut. ”Dessa egendomligheter kunna vi endast 
genom fortsatta, strängt genomförda vetenskapliga undersökningar lära 
närmare känna.”222 

Pojkarnas pubertet handlade enligt läkarna till stor del om karaktärens 
utveckling och de typiska manliga särdrag som utvecklades. I Mannens 
släktlif framställdes pojkens pubertet i fl era avseenden annorlunda sätt än 
fl ickans. Om hennes utveckling beskrevs som en kritisk och utsatt period, då 
kroppen på många sätt försvagades, beskrevs pojkens utveckling i motsatta 
termer: ”Liksom kroppen nu utvecklas till sin fulla styrka, om än icke till 
sitt fulla omfång, så får karaktären nu sin kraft, så att den icke låter sig böja 
från sin erhållna riktning.”223 Både den kroppsliga och den själsliga utveck-
lingen beskrevs med kraftfulla ord medan fl ickans utveckling skildrades 
som ett betydligt svagare och vagare tillstånd. Pojkens kropp utvecklades 
och förstärktes, fl ickans försvagades.

218 Wretlind 1891, s.36.
219 Ibid, s.37.
220 Ibid, s.39.
221 Howitz, Frants, Kort sundhetslära för kvinnor. Stockholm 1893, s.28.
222 Key, 1891, s.44.
223 Wretlind 1890, s.21.
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Ju längre in i puberteten pojken kom (vi får minnas att den manliga 
 puberteten var en relativt lång period) desto mer kraft och styrka tycktes han 
präglas av: ”Kroppen utvecklas och blir gröfvre därigenom, att ben-systemet 
erhåller sin stadga och grofl ek, bröstkorgen och bäckenet vidgas, muskel-
systemet får större fasthet. Rörelsen får härigenom säkerhet, hållning, styrka 
och vighet.”224 Det kroppsliga mognandet och styrkan åtföljdes av en lika 
stark andlig kraft där mod och beslutsamhet var karaktäristiska drag.225 
Trots den fysiska styrkan saknades en naturlig oskuldsfullhet hos pojken: 
”den är icke, såsom hos henne, en skänk af naturen utan måste genom upp-
fostran framkallas.”226 En god uppfostran ansågs synnerligen viktig för att 
den unge mannen inte skulle falla för frestelser av allehanda slag. 

Eftersom fl ickan sågs som svag kroppsligen var det viktigt att hon stärk-
tes och härdades. Wretlind uttryckte en föreställning om att fl ickor därför 
var i större behov av frisk luft och rörelse än pojkar: ”Skolfl ickan behöfver 
röra sig fritt i den muntra leken under glam och gälla skri. Hennes lekar 
böra ock ske i den friska luften, ty hon behöfver den mer än gossen, i fall 
icke den tärande bleksoten snart skall undantränga kindernas ungdoms-
friska färg.”227 Liknande tankar uttrycktes även av andra läkare. Den unga 
fl ickans kropp måste stärkas och härdas i tid, hävdade Wilhelm Uhrström 
i uppslagsboken Hemläkaren.228

I den manliga puberteten tycktes farorna i synnerhet vara andliga och 
moraliska.229 Pojkar ansågs vara sökande efter andlighet och sanning. De 
strävade efter självständighet men kunde lätt hamna på villovägar. Even-
tuellt på grund av det sexuella begäret som började vakna. Det kunde inne-
bära moraliskt förfall, osedlighet eller utnyttjande av prostituerade. De stora 
ohälsoriskerna var därför försvagandet av kroppen till följd av onani och 
könssjukdomar.230 Onanin eller med dåtida terminologi, självbefl äckelse, 
kunde också vara ett problem för fl ickor. Wretlind tycktes anse att detta 
egentligen inte var ett naturligt kvinnligt beteende. Ofta var det förmodligen 
pojkar som låtit ”inviga fl ickor i dessa konster” och det framhölls att ”bland 
de lägre och – om vi så få säga – i formelt afseende råare folkklasserna,” 
var detta problem vanligare än bland andra klasser.231

224 Ibid, s.19.
225 Ibid, s.19.
226 Ibid, s.16–17.
227 Wretlind 1891, s. 37.
228 Uhrström, Wilhelm, Hemläkaren: Populär ordbok i sjukvård och helsolära. 
Bearbetning efter A. Thornams Sundhedslexikon. Alb. Bonnier Stockholm 1881, 
s.354.
229 Se bl.a. Silfverskiöld 1893, s.136.
230 Wretlind 1890.
231 Wretlind 1891, s.74.
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Utifrån genomgången av hur läkarna såg på och förklarade skillnader 
– och vissa likheter – mellan fl ickor och pojkar från småbarnsåren och in i 
puberteten, har det visat sig att könsskillnaderna ansågs betydande redan 
innan individerna nått vuxen ålder. Att dessa föreställningar var allmänna 
tyder fl era av de här använda källorna på. Dessutom kan man utifrån andra 
källor, t.ex. statliga utredningar, se vilka medicinska föreställningar och 
förklaringar om ungdomen som fi ck ligga till grund för undersökningar 
och beslut. I en statlig utredning om den högre fl ickskolan från 1888, kan 
vi till exempel se att utredarna hänvisade till samma typ av föreställningar 
om fl ickan respektive pojken i puberteten som ovan har redovisats. Här 
skriver man att könsskillnaderna som accentuerades i puberteten förekom 
redan i barnaåren. Flickorna var inte lika fysiskt utvecklade och starka som 
pojkar, och de senare hade ett försprång i både längd och vikt.232 Under 
puberteten framhölls att fl ickan utvecklades tidigare och snabbare än poj-
ken och att hennes könsmognad visade sig i ”rubbningar af det kroppsliga 
välbefi nnandet” och genom ”retlighet i lynnet.”233 Oavsett om orsakerna var 
biologiska eller sociala, tycks det ha varit en allmän åsikt inom medicinen 
att utsattheten för sjukdomar och ohälsa generellt var hög hos ungdomar 
i puberteten.

Puberteten och sjukligheten 
I inledningen av denna avhandling framhölls att läkarkåren uppfattade 
sjukligheten som omfattande och allvarlig bland fl ickor i det sena 1800-
talet. Men uppfattningen om en hög sjuklighet rörde faktiskt inte bara 
fl ickor eller en speciell fl icksjuklighet. I den medicinska, och särskilt inom 
den inommediciniska, litteraturen uppmärksammades också skolpojkarnas 
sjuklighet. Medicinprofessorn Gustaf Kjellberg i Uppsala menade på 1870-
talet att den uppväxande ungdomen generellt utmärktes av sjuklighet och 
svaghet: 

”Från alla delar af vårt land höres en oroväckande klagan öfver den svaghet 
i utvecklingen och den sjukliga typ, som utmärker den uppväxande ungdo-
men. […] Barn och ynglingar med bruten helsa, med bleka kinder och sjukligt 
sinne höra nu till ordningen för dagen.” 234

Kjellberg hävdade dessutom att denna sjukliga ungdom stod i bjärt kontrast 
till det ”friska, muntra och frodiga” barnet.235 På 1890-talet framhöll läka-

232 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor: underdånigt utlåtande. Afgifvet 
den 19 januari 1888 af utsedde komiterade. Samson & Wallin, Stockholm 1888, 
s. 178.
233 Ibid, s. 178.
234 Kjellberg, Gustaf, Utdrag ur afhandlingen Några ord om vården af den väx-
ande ungdomens physiska och psychiska helsa. Norstedt, Stockholm 1870, s.1.
235 Ibid, s.1.
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ren G H Dovertie att sjukligheten ökade hos både pojkar och fl ickor strax 
före puberteten och var hög under hela livsfasen. Han hävdade också att 
det fanns en allmän åsikt att det var helt normalt med en ökad sjuklighet 
under ungdomsåren. Vissa ville till och med fastställa den ”normala” sjuk-
ligheten bland samtliga ungdomar till ca 30–40 procent.236 Uppfattningar 
om sjukligheten var oftast baserad på spekulationer eller på uppskattningar 
av olika läkare. Omfattande studier eller statistiskt material saknades fram 
till 1880-talet. Ändå tycktes det som om föreställningen om sjukligheten 
delades av läkarkåren och andra experter på barn och ungdomar. Någon 
motsatt åsikt, att ungdomar naturligt var friska och starka, framträder inte 
i källmaterialet. Inte heller tycktes någon ifrågasätta trovärdigheten i dessa 
uppfattningar och spekulationer. 

Axel Key framhöll att fasen strax före puberteten var en period då sjuk-
ligheten var som störst bland fl ickorna och pojkarna.237  Under den perioden 
i livet var barnen dessutom som svagast och minst motståndskraftiga mot 
yttre påverkan av olika slag. En viss skillnad mellan könen fanns dock. Hos 
pojkar var perioden av hög sjuklighet kortare medan den pågick längre hos 
fl ickorna. Paradoxalt nog ansåg Key liksom en rad andra läkare ändå att 
puberteten var en ”period af svällande lifskraft och ökad motståndsför-
måga.”238 Men under denna period, som pågick under några få år, ägde 
en rad omstörtande processer rum i kroppen som gjorde att riskerna för 
ohälsa också ökade. Särskilt för fl ickorna som utvecklades så snabbt: ”det 
är en väl känd sak, att barn som växa hastigt lätt bli sjukliga”, hävdade 
 läkaren Dovertie.239 Av samma åsikt var skolläkaren Petter Silfverskiöld 
som hävdade att en snabb könsmognad, som hos fl ickorna, oftare följdes 
av ett svårare svaghetstillstånd.240 

Flickornas mottaglighet för sjukdom och den högre fl icksjukligheten 
förklarades med att deras biologi var annorlunda än pojkarnas. För fl ick-
orna var puberteten i högre utsträckning en tid av kris med labil biologi 
medan pojkarna i normalfallet stärktes av den fysiska utvecklingen under 
puberteten. Läkaren Sigurd Lovén menade att det fanns en väsentlig skillnad 
mellan fl ickor och pojkar i puberteten. Den pubertala fl ickan genomgick 
en rad märkliga förändringar, i hastig takt, och hennes nervsystem var 
under denna tid mycket känsligt. Förutom nervsjukdomar utvecklades inte 
sällan bleksot under denna tid i livet. Wretlind delade åsikten om fl ickans 

236 Dovertie, G.H., ”Om hälsotillståndet inom Kristianstads folkskolor” i Hälso-
vännen 1893, s.118.
237 Axel Key (1832–1901) var en av de skolhygieniska frontfi gurerna i det sena 
1800-talet som bland annat var huvudman för den hygieniska utredningen i Läro-
verkskommittén från 1885.
238 Key 1885, s.684.
239 Dovertie 1893, s.119.
240 Silfverskiöld 1893, s.136.
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känslighet och påstod att fl ickornas svaga och lättretade nerver orsakade 
kroppslig sjukdom:

”Isynnerhet lida fl ickorna ju i vår tid af ett så ytterst svagt och lättretligt 
nervsystem, och deras kropp bero ju på så mycket af deras själstillstånd, att 
man näppeligen kan vänta eller begära, att de skola förblifva kroppsligen 
friska, när deras själ och sinne icke äro i ett normalt tillstånd.”241

Pojkarna däremot var inte alls lika utsatta eller känsliga under puberteten, 
hävdade Lovén och påstod även att pojkar inte drabbades av någon ”sär-
skildt kännetecknande sjuklighet under denna period.”242 

Men sjukligheten under puberteten förklarades emellertid inte bara biolo-
giskt. Även sociala faktorer framhölls och läkarna menade att här fanns en 
intressant skillnad. Båda könen konstaterades vara sjuka i hög utsträckning 
men sjukligheten hos pojkarna förklarades i stort sett enbart med sociala 
faktorer, och då främst med den för hälsan ogynnsamma skolgången. Flick-
ornas sjuklighet förklarades däremot som en kombination av sociala och 
biologiska faktorer. Här framhölls både skolgången och förhållanden i det 
sociala livet. En annan skillnad var att pojkarnas sjuklighet främst ansågs 
vara av andlig karaktär, medan fl ickornas sjuklighet beskrevs som kroppslig, 
t.ex. i form av bleksot, menstruationsbesvär och överansträngning. 

Pojkarnas andliga svaghet handlade bland annat om att falla för frestelser 
som onani eller annat osedligt uppförande (t.ex. att utnyttja prostituerade). 
Onani, masturbation eller självbefl äckelse, sågs som en last och till och med 
en sjukdom som kunde medföra en rad olika ohälsoproblem.243 I Mannens 
släktlif fi nns ett särskilt kapitel om svårigheter och problem för ogifta unga 
män där den starka könsdriften togs upp som en våldsam kamp.244 Onani, 
som kunde läras av andra eller bero på sjukliga förändringar i kroppen, 
skulle undvikas och förebyggas genom sunt leverne och god uppfostran. För 
de unga män som föll för frestelserna väntade svåra kval, enligt läkarna. 
Wretlind menade att det var allmänt känt att onani retade och försvagade 
nerverna och kunde leda till svåra nervlidanden. Själen försvagades och indi-

241 Wretlind, E.W., Om bleksot. Helsovännens fl ygskrifter för helso- o. sjukvård 
nr 4. Stockholm 1892, s.15.
242 Lovén 1889, s.45f.
243 Wretlind 1890. I kapitlet om ”själfbefl äckelse” skriver Wretlind att ”en last 
är en sjukdom”, s.59. I Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 
skriver Robert T. Darby om det sena 1800-talets uppfattning om ofrivillig sädesut-
tömning (spermatorrhea). I tiden uppfattades detta som ett medicinskt tillstånd 
med fördärvande och långtgående konsekvenser för både kropp och själ. Darby, 
Robert T., “Pathologizing Male Sexuality: Lallemand, Spermatorrhea, and the Rise 
of Circumcision” i Journal of the History of Medicine and Allied Sciences vol. 60 
nr.3 2005.
244 Wretlind 1890, s.27. Kapitlet om onani är hela 28 sidor långt och upptar så-
ledes en stor del av bilagan om den manliga kroppen och ohälsan. 
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viden drabbades av skam och tungsinne (melankoli eller hypokondri skriver 
Wretlind) och i värsta fall sinnessjukdom. Att det var ytterst allvarligt med 
onani för den enskilde och samhället visar följande utdrag ur skriften: ”I 
alla tider har det äfven visat sig, att omåttliga könsutsväfningar, vare sig 
på det ena eller andra sättet, lemna djupare och svårbotligare skador efter 
sig, så väl för individen som för slägtet, än kanske någon annan last.”245 
Läkare påstods också lätt kunna se och tolka de specifi ka sjukdomstecknen 
hos drabbade: ”fysisk förslappning […] gråblek ansigtsfärg, matta ögon, 
blåa ringar under desamma, slapp hållning, kalla fötter och händer”. De 
utmärktes också av en blyghet och skygghet i kvinnligt sällskap som var 
närmast sjuklig, påstod Wretlind. Som orsaker till denna (i huvudsak man-
liga) rubbning eller sjukdom, pekade Wretlind i huvudsak på yttre retningar 
som lättsinniga böcker, skådespel eller dryckenskap. Genom ett skötsamt 
liv skulle motståndskraft skapas för att avhålla sig från denna last. Så även 
om pojkar rent biologiskt var andligt svagare än det motsatta könet och 
således mer benägna att hemfalla åt onani, var dess orsaker först och främst 
sociala.246

Då pojkar betraktades som andligen svagare, låg det också i deras  natur 
att de kunde falla för osunda grubblerier om t.ex. världen, religionen eller 
andra andliga frågor. Överdrivet studerande kunde också innebära ohälsa. 
Pojkars bokliga studier utöver det schemalagda och strukturerade skolar-
betet, kunde få ödesdigra konsekvenser. Att uteslutande syssla med bokliga 
studier var onaturligt och helt enkelt ohälsosamt för den utvecklande krop-
pen som dagligen behövde ”en eller fl era timmars ansträngande kroppsar-
bete.”247 Läkarna som var angelägna om att få bestämma hur skolan och 
skolarbetet skulle organiseras, tycks ha varit överens om att överdrivna 
studier under för lång tid var påfrestande och ohälsosamt för både fl ickor 
och pojkar. Detta visas inte minst alla de skolutredningar med ledande 
läkare i spetsen som utfördes under perioden.248 Gustaf Kjellberg var en av 
dem som ville förklara den ökade sjukligheten och svagheten med inträdet i 
skolans värld: ”den brist på lif och styrka vid allt arbete, som utmärker vår 
tids ungdom, tror jag till stor del hafva sin grund i denna öfveransträngning 
af det intellectuela arbetets organ just under dess utvecklingsperiod.”249  

Just överansträngningen bland ungdomen var ett återkommande tema i 
Hälsovännen och läkarböckerna, men också i Hygiea där frågan återkom 
vid en rad tillfällen. För att först defi niera begreppet överansträngning går 

245 Ibid, s.51.
246 Ibid, s.42–69.
247 Ibid, s.19f.
248 T.ex. Läroverkskommitténs undersökning, Key 1885 samt Undersökning af 
Sveriges högre fl ickskolor 1888.
249 Kjellberg 1870, s.6.
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vi till de samtida medicinska källorna. I Hälsovännen från 1887 kunde man 
läsa att ”Får kroppen ej tillräcklig hvila, börja han förr eller senare framvisa 
en rad af sjuklighetstecken, som vi kunna sammanfatta under namnet öf-
veransträngning.”250 Överansträngningen kunde vara av fysisk eller mental 
karaktär t.ex. till följd av hårt kroppsarbete eller studier. Inte bara kroppen 
och hjärtat kunde tröttas för mycket utan också hjärnan. Ernst Almquist, 
professor i hygien, menade att ”då barnet efter hvilotiden återkommer trött 
till arbetet, så är det för mycket ansträngdt.”251 

Oavsett typ av överansträngning visade sig symtomen i allmänhet som 
trötthet, retlighet och brist på glädje och sprallighet. I litteraturen skrevs 
ofta om både kroppslig och andlig överansträngning och man hävdade 
att den kunde drabba alla åldrar och båda könen. Den kunde hämma den 
fysiska och psykiska utvecklingen och även orsaka sjuklighet av olika slag. 
Tecken på överansträngning var vanligtvis huvudvärk, närsynthet, bleksot 
och allmän svaghet. En beskrivning av sjukdomsbilden löd: ”Den af studier 
öfveransträngde känner liksom en tryckning öfver hjessan och mången gång 
under sjukdomens förlopp äfven smärtor i pannan och i nacken.”252 

Skolhygien och skolsjukdomar
De svenska ungdomarna var sjukliga, svaga och i synnerhet överansträngda, 
ansåg som vi sett, den svenska läkarkåren i det sena 1800-talet. Sjukligheten 
under puberteten som inföll under den period i livet då skolgången domi-
nerade barnens och ungdomarnas liv, kallades sålunda skolsjukdomar.253 
Denna typ av sjukdomar var en aspekt av skolhygienen som hade en fram-
trädande roll inom medicinen under perioden. I det följande undersöker vi 

250 Okänd författare (E.L.) ”Några ord om kroppslig öfveransträngning och nor-
mal arbetsdag” i Hälsovännen 1887, s.310.
251 Almquist, Ernst, Allmän hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska 
förhållanden för läkare. Norstedt Stockholm 1897, s.580.
252 Okänd författare (E.L.) ”Om andlig öfveransträngning, specielt genom stu-
diearbete” i Hälsovännen 1887, s.320.
253 Skolläkaren Silfverskiöld hävdade att ”det största antalet af dem ådragits ge-
nom intellektuell öfveransträngning, för mycket stillasittande och inandning af 
dålig luft.” För att bota såväl manliga som kvinnliga elever krävdes en minskning 
av studierna och mer kroppsrörelser och mer frisk luft. Silfverskiöld, Petter, ”Om 
ungdomens fria lekar” i Hälsovännen 1894, s.109. I en artikel i Hälsovännen, un-
dertecknad ”f.d. skolläkare”, underströks nyttan och behovet av måttlig men mer 
kroppsrörelser bland skolungdomen: ”Om lekar och sportöfningar i det fria, dock 
utan täfl ingsöfningar, mera idkades bland vår skolungdom, skulle klagan öfver 
öfveransträngning mindre förnimmas.” Okänd författare (”f.d. skolläkare”), ”Är 
anordningen af vår skolgymnastik så ändamålsenlig, som den borde och kunde 
vara?” i Hälsovännen 1898, s.69.
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närmare vad som utmärkte skolsjukdomar och hur vi kan se på dessa i ett 
genusperspektiv.  

Resonemangen om de sjuka ungdomarna och de s.k. skolsjukdomarna 
inföll i en tid då kvinnors rätt till utbildning och i förlängningen olika yrken, 
diskuterades. Ett motstånd fanns mot kvinnlig utbildning men trots detta 
öppnades fl era utbildningar under andra hälften av 1800-talet för unga 
ogifta kvinnor. Kännetecknande för dessa var att de inriktades mot yrken 
inom s.k. traditionellt kvinnliga områden, som t.ex. lärarinneutbildningen 
från och med 1860-talet, och sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningar 
decenniet senare. Det var givetvis inte bara utbildning som skapade nya 
möjligheter för unga kvinnor. I och med näringsfrihetslagstiftningen från 
1860-talet uppstod nya utsikter för ogifta kvinnor att starta egna företag. 
Sömmerskor, modister, sockerbagerskor, modehandlare och fotografer öpp-
nade eget i städerna och lyckades i viss mån slå sig in på den hårda markna-
den.254 Från 1863 blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 25 års ålder. 
1883 ändrades myndighetsåldern till 21 år – samma som för männen. I och 
med myndigheten var en viss form av självständighet åtkomlig.255 Ann-Sofi e 
Ohlander har tolkat det faktum att så många som tjugofem procent av alla 
kvinnor födda på 1870-talet aldrig gifte sig, som att det uppenbarligen var 
mycket attraktivt för fl ickor och unga kvinnor att förbli just ogifta.256 Det 
fanns följaktligen en önskan hos många unga kvinnor att studera. Diskus-
sionerna om skolans och utbildningens påverkan på fl ickor och unga kvin-
nor måste ses i ljuset av denna föränderliga tid då allt fl er fl ickor tog plats 
i utbildningsväsendet. 

De skolhygieniska diskussionerna handlade dock om alla skolbarn. Det 
tycks ha funnits en gängse uppfattning bland skolläkare om att skolan och 
skolarbetet i de allra fl esta fall var orsaken till den höga sjukligheten bland 
barnen och ung domen. I Sverige liksom i en rad andra länder, framhöll de 
att skolgången för en mycket stor del av barnen medförde sjuklighet av olika 
slag.257 Över läkaren F.W. Warfvinge menade att ”Erfarenheten lärer, att 
skolbarn särdeles ofta lida af sjukdomstillstånd, som före skoltiden äro min-
dre vanliga, samt att vissa epidemiska och smittosamma sjukdomar bland 
skolbarnen vinna stark utbredning.”258 En annan läkare uttalade att ”Det 

254 Se bl.a. Lunander, Elsa Borgaren blir företagare: studier kring ekonomiska, 
 sociala och politiska förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet. Alm-
qvist & Wiksell International, Stockholm 1988; och Artæus, Iréne, Kvinnorna 
som blev över: ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft, fallet 
Västerås. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1992. 
255 Gifta kvinnor förblev dock omyndiga. Ohlander & Strömberg 1996, s.145.
256 Ohlander 2003, s.158. 
257 I Sverige var denna uppfattning vanlig åtminstone fram till sekelskiftet då fl era 
undersökningar som syftade till att ifrågasätta denna uppfattning utfördes.
258 Warfvinge, F.W., ”Om skolsjukdomar” i Wallis, Curt (red.), Skolhygien för 
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är med en sällspord enstämmighet nästan alla de författare, som sysselsatt 
sig med skolfrågan, framhålla, att barnet, sedan det en tid gått i skolan, 
företer symptom af nutritionsrubbning, mister aptiten, blir anemiskt, blekt 
och trött.”259 Den centrala frågan var hur skolan bidrog till ohälsa – om det 
var skolan som plats eller process, eller både och.

Ernst Almquist, professor i hygien vid Karolinska institutet i Stockholm, 
menade att skolhygienen handlade om förebyggandet av sjuklighet hos 
skolbarnen. I ett kapitel om skolhygien i läroboken Allmän hälsovårdslära 
från 1897 beskrev han vikten av skolans fysiska placering, klassrummens 
storlek, avstånden mellan bänkarna och storleken och formen på teckensnit-
ten i läroböckerna för att nämna några aspekter. Alla förhållanden skulle 
räknas in när man ville utveckla den bästa möjliga skolmiljön för de unga 
eleverna. Hur skolarbetet planerades var naturligtvis också viktigt. Det låg 
i tiden att skolarbetet skulle omfatta såväl uppfostran av goda medborgare 
som kunskapsförmedling inom en rad viktiga ämnen. Minst lika viktigt var 
att skolarbetet fördelades väl under året. Lov under sommaren och på vissa 
håll i landet under vintern samt skördetiden var lagstadgade och bedömdes 
vara viktiga eftersom återhämtning från krävande undervisning behövdes. 
Men lov kunde också vara mindre bra eftersom ett lättjefullt liv försvårade 
återkomsten till skolan efter lovets slut. Hur undervisningen organiserades 
under skoldagen var också en viktig fråga inom skolhygienen. Flitigt diskute-
rade ämnen var också hur många lektionerna var, längden på dem, mängden 
av raster samt hur mycket skolarbete en elev kunde klara per dag.260 

Den skolhygieniska debatten i de medicinska sammanhangen präglades 
emellertid av diskussionerna om skolsjukdomar:

”Det är åtskilliga slag af sjukdomar, som med fog kunna sättas i samband 
med skolorna och skolgången. Skolarbetet kan vara så ansträngande, att 
barnen bli nedsatta och sjukliga; oriktig tidsindelning kan inverka menligt 
t.ex. på matsmältningen; för långvarigt sittande verkar ytterst menligt. Slut-
ligen kunna smittor öfverföras i skolan.”261

Vilka typer av symtom eller sjukdomar som kunde räknas till kategorin 
skolsjukdomar fanns det delade meningar om och uppfattningen tycktes 
förändras över tid.262  Det som från början, d.v.s. under 1870-talet, väckt 

föräldrar och lärare. Beijer, Stockholm 1899, s.278.
259 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1880, s.157.
260 Almquist 1897, s.545–577.
261 Ibid, s.577.
262 Ibid, s.577. Under 1870-talet var överansträngningen mest diskuterad, se 
exempelvis Kjellberg 1870. I Hygiea nämndes även fel i synorganen, huvudvärk, 
rubbningar i matsmältningsorganen, lidande i underlivsorganen, sjukdomar i re-
spirationsorganen, skolios, nervsjukdomar. På 1880-talet skrev Goldkuhl m.fl . om 
rubbningar i det allmänna hälsotillståndet eller nutritionen (häribland bleksoten), 
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läkarnas intresse var överansträngningen hos skolbarnen. I vissa fall be-
nämndes överansträngning som en egen skolsjukdom i andra fall sågs den 
som ett paraplybegrepp för olika skolsjukdomar. Det var både det krävande 
skolarbetet och stillasittandet under skoldagarna som under den kritiska 
utvecklingsperioden hotade att försvaga och försjukliga ungdomen. En rad 
andra problem sattes också i samband med skolundervisningen. I  Hygiea 
hänvisades i ett nummer från 1878 till en tysk skolhygienisk diskussion, 
där fel i synorganen, huvudvärk, rubbningar i matsmältningsorganen, 
 lidande i underlivsorganen, sjukdomar i respirationsorganen, skolios och 
nervsjukdomar räknades som ohälsoproblem som stod i samband med skol-
systemet.”263 

Under 1880- och 1890-talen framhölls ungefär samma sjukdomar eller 
symtom som de vanligaste. Nu hade man dessutom lagt till smittsamma 
sjukdomar till kategorin skolsjukdomar med hänvisning till att dessa spreds 
i trånga och ohälsosamma lokaler med många skolbarn. I Läroverkskom-
mitténs betänkande från 1880-talet menade Axel Key att ”Det gifves i 
grunden inga särskilda sjukdomar, som ensamt framkallas af skolan, och 
som sålunda med fullt skäl kunna kallas ’skolsjukdomar’” men ”Man har 
likvisst med namnet ’skolsjukdomar’ tämligen allmänt betecknat vissa sjuk-
liga förändringar eller symptom af sjukliga tillstånd, hvilka man på grund 
af den allmänna erfarenheten stält i närmare samband med infl ytandet af 
lifvet i skolan och skolarbetet.”264 De sjukliga förändringar eller symtom 
på sjukliga tillstånd som Key ändå ville framhålla (och som sedermera 
kom att utgöra kategorier i den första omfattande hälsoundersökningen) 
var bleksot, blodbrist, bristande matlust, nervositet, huvudvärk, näsblod, 
ryggradskrökningar samt närsynthet. 

I diskussionerna kring skolsjukdomarna kan man se att vissa sjukdomar 
var könsspecifi ka och att förklaringarna till sjukligheten skilde sig åt bero-
ende på om den drabbade var fl icka eller pojke. Det fanns också en skillnad i 
hur sjukligheten bland fl ickor och pojkar behandlades i olika typer av källor. 
I de inommedicinska tidskrifterna, Hygiea och Förhandlingar vid svenska 
läkaresällskapets sammankomster, handlade det nästan uteslutande om 
olika skolhygieniska spörsmål i artiklar och diskussioner inom området 
barn- och ungdomsmedicin. Överhuvudtaget var dock intresset för dessa 

ryggradskrökningar, sjukdomar i nervsystemet, ögonsjukdomar, sjukdomar i kärl-
systemet, sjukdomar i andedräktsorganen samt sjukdomar i matsmältningsorganen. 
Almquist och Silfverskiöld m.fl . framhöll under 1890-talet långvariga sjukdomar 
och överansträngning, närsynthet och sned rygg samt smittsamma sjukdomar, all-
män svaghet, huvudvärk, smittsamma sjukdomar, rubbning i cirkulationsorganen, 
i urin- och könsorganen, i andedräktsorganen, samt i matsmältningsorganen.
263 Hallin, O.F. ”Om skolhygienen” i Hygiea 1878, s. 209–214.
264 Key 1885, s. 66.
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frågor (utrymmesmässigt) inte särskilt stort. I Hälsovännen däremot var 
ämnet barn och ungdomar samt deras hälsa eller sjuklighet frekvent före-
kommande. Dessutom var skillnaden den att i de inommedicinska källorna, 
var det pojkar och deras ohälsa till följd av studier som diskuterades mest. I 
Hälsovännen var det framförallt fl ickornas ohälsa till följd av studier men 
också på grund av klädsel, nöjen och kost etc., som återkom i artiklarna. 

Vid läkaresällskapets sammankomster togs ungdomar och sjuklighet 
upp i mer omfattande diskussioner vid fyra tillfällen under 1870-, 80- och 
90-talen.265 Under 1870-talet handlade den skolhygieniska diskussionen 
om hur pojkarna och de unga männen överansträngdes av skolarbetet och 
vilka åtgärder som borde vidtas. Att överansträngningen bland pojkarna var 
omfattande tycks ha tagits för givet av samtliga närvarande. Flickorna eller 
de unga kvinnorna nämndes inte i denna diskussion. Den överansträngning 
man menade att pojkarna utsattes för var av både fysisk och psykisk art. 
Läkarna ansåg att den både försvagade det kroppsliga hälsotillståndet och 
förslappade och berövade individen en god hälsa.266 Läkarna tycktes överens 
om att det s.k. ”mångläseriet”, d.v.s. det allt för påfrestande skolarbetet 
och hemläxorna, bidrog till överansträngningen hos ynglingarna, men de 
var osäkra på i vilken utsträckning skolan och skolgången kunde lastas för 
denna ohälsa. En del av läkarna framhöll även att man måste beakta hem-
mens och föräldrarnas roll. En felaktig uppfostran, osunda bostäder och 
olämplig föda och klädsel togs upp som inverkande faktorer på hälsotill-
ståndet.267 Förklaringarna var således av social karaktär.

Under slutet av 1800-talet handlade de skolhygieniska diskussionerna 
fortfarande främst om hur pojkar påverkades negativt av skoltimmarnas 
och ämnenas fördelning. Vid svenska läkaresällskapets möte i september 
1880 diskuterades vilket infl ytandet organiseringen av undervisningstim-
marna hade på skolpojkarnas hälsa. Anledningen till diskussionen var att 
Svenska Läkaresällskapet fått en skrivelse från Medicinalstyrelsen som 
önskade medicinens synpunkter på hur undervisningstimmarna skulle för-
delas dagligen vid de allmänna läroverken.268 Utgångspunkten var, som en 
av de deltagande uttryckte: ”[den] enstämmighet nästan alla de författare, 
som sysselsatt sig med skolfrågan, framhålla, att barnet, sedan det en tid 
gått i skolan, företer symptom af nutritionsrubbning, mister aptiten, blir 
anemiskt, blekt och trött.”269 

265 Under perioden hände det också att olika läkare gjorde korta inlägg eller 
notiser i frågan om barn, ungdomar och hälsa. 
266 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1881, s.286–
287.
267 Ibid, s.286.
268 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1880, s.147.
269 Ibid, s.157.
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I långa diskussioner som protokollfördes och publicerades i Förhand-
lingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster, dryftades frågan 
om det var lämpligt eller inte med undervisning på eftermiddagarna och 
om undervisningen kunde eller borde pågå i upp till tre timmar i sträck. 
Diskussionsämnet var pojkarnas undervisning och därtill ohälsa, men över-
läggningen gled också in på ämnet fl ickors undervisning och ohälsa. En 
deltagare i diskussionen redovisade sin erfarenhet från fl ickskolor och kunde 
konstatera att även bland skolfl ickorna rådde utbredd ohälsa och att denna 
till och med var ”tydligare hos det svagare könet, än hos det starkare.”270 
En av de därpå följande talarna instämde i att fl ickorna i jämförelse med 
pojkarna många gånger var både sjukare och svagare. Han hävdade att 
”orsakerna härtill kan möjligen ligga i fl ickskolornas felaktiga organisation, 
hvilken icke är uppgjord med hänsyn till den uppväxande qvinnans behof, 
utan närmast är en kopia af goss-skolorna.”271 Men fl ickornas ohälsa till 
följd av studier hörde inte till ämnet för dagen, fortsatta talaren. Han ville is-
tället fortsätta diskutera den nuvarande undervisningen bland skolpojkarna. 
Allt skolarbete medförde ansträngning, hävdade han. Men man borde inte 
överdriva frågan och diskutera den för mycket: ”Man gifver härigenom ofta 
näring åt böjelsen för vekhet och klemighet i uppfostran.”272 

Året därpå, 1881 kom frågan om skolbarnens hälsotillstånd åter upp i 
läkaresällskapet. Frågan hade aktualiserats av en dansk undersökning av 
hälsotillståndet i pojk- och fl ickskolor i Köpenhamn. Inom läkaresällskapet 
hade också en skolkommitté tillsatts vars syfte var att utreda hälsotillståndet 
i skolorna och särskilt den tillfälliga sjukligheten inom Stockholms högre 
läroverk för pojkar. Skolläkaren Sigurd Lovén tog till orda och menade att 
enligt hans erfarenhet var hälsotillståndet i de svenska skolorna, liksom i 
de danska, allt annat än gott. Även i denna diskussion gjordes en jämförelse 
mellan fl ickors och pojkars hälsotillstånd. Enligt Lovén var välbefi nnandet 
i fl ickskolorna sämre än i pojkskolorna: ”Hvad fl ickskolorna beträffar, 
så talar min visserligen icke stora erfarenhet för, att helsoförhållandena 
inom dem äro vida sämre än inom gosskolorna.”273 Här upprepades sedan 
förklaringen från föregående års diskussioner i ämnet. Anledningen var att 
man vid organiseringen av fl ickskolorna inte tagit hänsyn till den särskilda 
kvinnliga biologin utan att man kopierat pojkskolornas undervisning. Under-
förstått hävdades att fl ickorna inte var lämpade för samma typ av under-
visning eller i lika stor utsträckning. 

270 Ibid, s.158.
271 Ibid, s.162. 
272 Ibid, s.163.
273 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1881, s.282.
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”Att man ännu icke allmännare insett, huru våra växande fl ickors, våra blif-
vande mödrars uppfostran bör ordnas, det visar sig bjert, då man betänker, 
att qvinnans nästan hela intellektuela bildning […] förlagts till åldern 13 till 
17 år, eller just den period i qvinnans lif, då hennes utveckling bör fortgå 
så ostört som möjligt.” 274

Lovén ville också uppmärksamma de övriga läkarna på att de fl ickor som 
ingått i studien kom från hem som kunde anses välbärgade och enligt ho-
nom borde vara hygieniska. Likaså var fl ickorna i den fl ickskola han själv 
undersökt från relativt burgna hem.275 Trots att dessa barn således kom från 
resursstarka familjer, hade han slagits av att så många mödrar inte förstod 
sina barns bästa vad gällde mat, klädsel eller arbetsbörda. Med detta ville 
Lovén visa att det inte bara var skolan som kunde hållas ansvarig för ohäl-
san bland fl ickorna och pojkarna.

Läkarna tycktes överens om att en utförlig hälsoundersökning likt den 
danska borde utföras vid de svenska läroverken och fl ickskolorna. De upp-
gifter som fanns var sporadiska och inte helt tillförlitliga menade fl era. 
Vissa uppgifter kom från målsmän medan andra var insamlade av lärare 
eller skolläkare. Det tycktes skilja sig en hel del åt i fråga om hur barnens 
hälsotillstånd skulle tolkas och hur uppgifter om detta borde samlas in. De 
var dock eniga om att uppgifter borde samlas in på ett mer genomtänkt och 
organiserat sätt.276 Det var angeläget att även folkskolebarnen undersöktes 
eftersom föreskrifterna kring dessa barns undervisning var ännu otydligare 
och förhållandena förmodligen ännu sämre än i läroverken.277

Det kan tyckas underligt att fokus i de tidiga skolhygieniska diskussio-
nerna låg på pojkarna samtidigt som det ständigt framhölls att fl ickorna var 
sjukast och deras ohälsa mest problematisk. Anledningen till att fokus låg 
på pojkarna kan ha varit att det i den skolhygieniska diskursen i första hand 
inte var ohälsan utan skolorganisationen, som engagerade och intresserade 
läkarna. Det var i första hand pojkar som deltog i den högre utbildningen 
och det var deras utbildning som var av samhällelig betydelse. Att utbild-
ningen för framtidens makthavare och tjänstemän var så bra som möjligt 
och samtidigt inte skapade överansträngda eller sjukliga individer, var en 
central aspekt i diskussionerna. 

Medan pojkarnas högre utbildning var av samhälleligt intresse saknade 
fl ickornas utbildning, åtminstone den högre, samma betydelse. Välutbildade 
fl ickor kunde till och med ses som slöseri med resurser. Det var också där-
för som överansträngda fl ickor rekommenderades att hoppa av studierna, 
medan det för pojkar sällan eller aldrig handlade om att undvika högre 

274 Ibid, s.282f.
275 Ibid, s.282. 
276 Ibid, s.279
277 Ibid, s.291. 
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studier. För pojkarna handlade det snarare om att anpassa skolgången och 
skolarbetet till en hälsosam nivå. Christina Florin och Ulla Johansson visar 
i sin undersökning av pojkläroverken, att en utbildning där var en biljett till 
makten och de betydelsefulla arbetena i samhället. Läroverksutbildningen 
var ett viktigt led i ”det borgerliga manlighetsprojektet” där pojkar gjordes 
till män, och nätverk, kontakter och en särskild vi-anda, skapades.278 En 
annan anledning, som också demonstrerar var resurser sattes in, var att 
skolläkare först och främst var knutna till läroverken med manliga elever. 
Flickskolorna som var privata i första hand, var mindre kontrollerade. 

Flickors och pojkars skilda ohälsa
I den inommedicinska diskursen var intresset för fl ickors ohälsa inte det 
primära som vi här sett. I Hälsovännen däremot, var intresset för just fl ickor-
na desto större. Det förekom artiklar och notiser om barn, unga och i syn-
nerhet om fl ickor och hälsoläget, i samtliga årgångar från tidskriftens start 
1886 till 1900. 

Till skillnad från de inommedicinska tidskrifterna fanns här ett fokus 
på fl ickan/den unga kvinnan och ohälsan, även om det också förekom 
artiklar om skolbarn och ungdomar i allmänhet. Det var också vanligt i 
Hälsovännens skolhygieniska artiklar att man påpekade att ohälsan var 
mer utbredd bland fl ickorna än pojkarna. Man framhöll även att fl ickorna 
i allmänhet påverkades mer negativt av studier. I en artikel från tidskriftens 
första årgång, hävdades att ”Flickor tyckas i allmänhet vara känsligare för 
skolgångens inverkan än gossar.”279 Även i andra skolhygieniska artiklar 
och notiser underströks denna könsskillnad. I en refererad undersökning 
om närsyntheten förklarades det ha bevisats att denna skolsjukdom var mer 
utbredd bland fl ickorna och att detta gav starka skäl ”till den förmodan, att 
när skolarbetet stäldes lika för gossar och fl ickor, synorganet hos de senare 
toge större skada.”280 Detta förhållande förklarades emellertid inte enbart 
med att fl ickan var biologiskt svagare än pojken utan också med att fl ickor-
nas ögon ansträngdes mer i hemmen med mer hemarbeta. Till detta fogade 
man också en tredje förklaring, nämligen att det i fl ickskolorna var ”vida 
sämre sörjdt för lärjungarnas fysiska uppfostran än i goss-skolorna.”281 

Om ”Sjukligheten bland vår tids skolungdom” handlade ett föredrag 
som Axel Key hållit angående skolbarnens hälsotillstånd under puberteten. 
Föredraget var sammanfattat i en artikel i Hälsovännen 1890. Här stod att 

278 Florin & Johansson 1993, s.47 samt 280f.
279 Pallin, Alfred, ”Helsovården i våra skolor på landsbygden” i Hälsovännen 
1886, s.377.
280 Okänd författare, ”Om närsyntheten i de högre skolorna” i Hälsovännen 
1886, s.469.
281 Ibid, s.469.
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läsa att mer än en tredjedel av alla skolbarn led av kroniska sjukdomar och 
att fl ickorna var mer utsatta än pojkarna.282 Förklaringen till detta ansåg 
Key låg i den utbredda överansträngningen hos fl ickorna. Skolan måste lära 
sig att ställa rimliga krav och fordringar på skolbarnen under puberteten 
och i denna uppmaning låg en antydan att kraven på fl ickorna framförallt, 
var för högt ställda.283 Några år senare hänvisades i samma tidskrift till 
en amerikansk artikel som handlade om nödvändigheten av att uppfostra 
studerande fl ickor så ”att de taga sitt arbete på ett mindre nervöst sätt, än 
hvad som ofta är fallet”.284 I artikeln hävdades vidare att fl ickor hade en 
benägenhet att i högre utsträckning än pojkar, arbeta febrilt, nervöst och 
oroligt med skolarbetet. Problemet med överansträngningen låg alltså inte 
bara i skolans krav på fl ickorna utan i fl ickornas krav på sig själva.285 

Hälsovännen rymde olika uppfattningar och tolkningar av ohälsopro-
blem hos fl ickor. Här framhölls den inom läkarkåren vanliga uppfattningen 
att fl ickorna påverkades negativt av studier. Men det förekom också notiser 
och artiklar i tidskriften som framhöll att fl ickor och unga kvinnor inte alls 
påverkades så negativt av studier som läkarna vanligtvis ville göra gällande. 
Från en amerikansk tidning hämtades uppgifter om en studie av hälsotill-
ståndet hos utexaminerade unga kvinnor. Syftet med studien hade varit att 
utröna om motståndarna till kvinnlig utbildning hade rätt, d.v.s. att unga 
kvinnors hälsa förstördes av högre studier. Kvinnorna själva hade tillfrågats 
om sin hälsa och de fl esta hade uppgett att de var vid ”förträffl ig helsa”. 
Skribenten kommenterade uppgifterna med att det således inte tycktes fi nnas 
skäl att hindra fl ickor från studier. Det tillades dock att fl ickorna i dessa fall 
i så stor utsträckning som möjligt borde tillbringa sin barndom på landet, 
vara fysiskt aktiva samt inte överanstränga sig med studierna.286

Oavsett hur frågan om fl ickorna och studierna lyftes fram, tycks det 
nästan alltid fi nnas en grundtanke om att fl ickors biologi skilde sig från 
pojkars och att de förra därför inte klarade av studier i lika hög utsträck-
ning som de senare. Flickans sämre biologiska förutsättningar fanns med 
mer eller mindre explicit i artiklarna i Hälsovännen, men fl icksjukligheten 
sattes också i samband med olika sociala förhållanden. Bland annat togs 
det vid fl era tillfällen upp att fl ickor gjorde mer hemarbete efter skolan, att 
de vistades mer inomhus och var mindre rörliga. 

282 Okänd författare, ”Från den 10:de mellanfolkliga läkarekongressen i Berlin 
– Sjukligheten bland vår tids skolungdom” i Hälsovännen 1890, s.278.
283 Ibid, s.279.
284 Okänd författare, ”Skolfl ickors nervösa arbetssätt” i Hälsovännen 1892, 
s.115.
285 Ibid, s.115f.
286 Okänd författare, ”Studiers inverkan på fl ickors helsa” i Hälsovännen 1886, 
s.148–149.
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Även ohälsan bland pojkarna och de unga männen togs upp i Hälsovän-
nen. Det handlade till exempel om överansträngning till följd av studier 
men även en form av kroppslig överansträngning som överdrivet sportande. 
I en artikel hävdades att överdriven kroppsansträngning i tidiga år mycket 
väl kunde följa mannen i form av ohälsa under resten av livet.287 Tävlande i 
sport som cykling eller med dåtida termer ”velocipedåkning” eller ”hjulridt” 
var t.ex. inte att rekommendera enligt fl era läkare i nationella och interna-
tionella studier.288 Måttlighet i samband med kroppsrörelse rekommende-
rades och betonades vara viktig för både fl ickor och pojkar: ”Om lekar och 
sportöfningar i det fria, dock utan täfl ingsöfningar, mera idkades bland vår 
skolungdom, skulle klagan öfver öfveransträngningen mindre förnimmas” 
hävdade signaturen ”f.d. skolläkare” i en artikel från 1898.289  

Ett återkommande ämne var tobaksrökningen bland pojkarna. I ett par 
fall återgavs korta notiser från engelskspråkiga tidskrifter angående pro-
blemet. Rökningen benämndes som en landsplåga bland pojkarna och den 
ansågs försvaga både kraft och karaktär.290 1898 noterades i Hälsovännen 
att det vid ett folkskollärarmöte kommit upp att ”det fördärfl iga tobaksbru-
ket i oroväckande grad tilltager bland våra minderåriga.”291 Under samma 
år publicerades i ett annat nummer en notis om ett skolråd i Malmö som 
utfärdat ett upprop om de fysiska, psykiska och moraliska faror som följde 
med tobaksmissbruket bland skolungdomen.292 

I Sverige fanns som läkarna påtalade vid 1881 års förhandlingar, fortfa-
rande ingen samlad statistik över ohälsan hos fl ickorna eller pojkarna. Det 
mesta byggde helt enkelt på enskilda läkares uppfattningar från sin egen 
eller kollegors praktik. Vetenskapliga empiriska studier av skolbarnens hälsa 
efterfrågades dock av åtskilliga läkare. I Danmark hade emellertid en studie 
av hälsotillståndet i de högre fl ick- och pojkskolorna i Köpenhamn utförts 
av läkaren Axel Hertel 1881. Drygt 4000 skolbarn hade ingått i studien som 
byggt på frågeformulär om hälsotillståndet. Studien refererades i Hygiea 
av Elias Heyman, professor i allmän hälsovårdslära vid Karolinska institu-
tet, och togs även upp till diskussion vid läkaresällskapets sammankomst 
samma år. Enligt Heyman hade man i Danmark funnit att en tredjedel av 

287 Tompkins, Dr., ”Farorna af öfverdriven kroppsansträngning” i Hälsovännen 
1891, s.89–90.
288 Okänd författare, ”Velocipedåkningens eller hjulridtens nytta och faror” i 
Hälsovännen 1894, s.229; Wretlind, E.W., ”Vanvettiga täfl ingar i idrott”, i Hälso-
vännen 1897, s. 207–212.
289 Okänd författare (”F.d. skolläkare”) 1898, s.69.
290 Okänd författare, ”Pojkars cigarettrökning” i Hälsovännen 1900, s. 313.
291 Okänd författare, ”Vår ungdom och tobaksbruket” i Hälsovännen 1898, 
s.270.
292 Ibid, s.270 samt Okänd författare, ”Mot skolungdomens cigarrettrökning” i 
Hälsovännen 1898, s.369.
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de undersökta skolbarnen var sjukliga eller klena till hälsan. Uppfattningen 
om den höga fl icksjukligheten bekräftades också. Andelen sjuka fl ickor var 
högre än andelen sjuka pojkar. Arbetstiden var oftast längre för fl ickorna 
och hushållsgöromål, skolarbete och undervisning i exempelvis piano, och 
den kvinnliga benägenhet för bleksot och nervsvaghet, resulterade ”i den 
ofantliga sjuklighet, som företrädesvis fi nnes i pubertetsåren.”293 Heyman 
föreslog därefter i läkaresällskapet att en liknande studie skulle utföras på 
svenska skolbarn. Även om de närvarande läkarna tycktes oeniga om för-
tjänsten med Hertels danska undersökning (bland annat kritiserades hans 
metoder), fanns en enighet i att mer empiri behövdes. 294 

Sammanfattning
Undersökningen av den medicinska diskursen om barn och unga har visat 
att man ansåg att betydelsen av kön ökade med åldern och särskilt vid 
pubertetens inträde. Under barnens första år sågs könet inte som särskilt 
viktigt. Det fanns visserligen två olika läger inom medicinen som antingen 
betonade att barnet var en könlös varelse eller att det fanns könsskillnader 
redan från tidiga år. I det senare fallet sammanföll de beskrivna könsegen-
skaperna med föreställningar om kvinnligt och manligt såtillvida att fl ickor 
förknippades med huslighet, ömhet och vårdande egenskaper, medan pojkar 
ansågs vildare, friare och mer kamp- och äventyrslystna. Att uppfattningen 
om könsegenskapernas betydelse var delad tyder möjligtvis på att könet 
spelade mindre roll i de tidiga åldrarna.295 

Maja Larsson visade att det fanns ett betydande intresse för puberteten 
inom den tidiga 1800-talsmedicinen. Den här undersökningen har visat 
att läkarna mot slutet av seklet uttryckte samma föreställningar och en 
liknande oro över denna biologiska fas. Puberteten framstår här som syn-
nerligen central och livsavgörande, vilket alltså tidigare forskning också 
visat för andra samhällen och tidsperioder. Läkarna betonade dessutom att 
fl ickor och pojkar vid denna tid i livet defi nitivt utvecklades åt olika håll 
och att utvecklingen såg olika ut för de båda könen. Väsentliga skillnader 
mellan könen påpekades. Pojkars hälsa hotades av andliga eller moraliska 
utsvävningar medan fl ickor hotades av kroppsliga svagheter. Pojkar fram-

293 Heyman, Elias, ”Axel Hertel, Kommunelaege: Om Sundhedsforholdene i de 
höjere Drenge- og Pigeskoler i Kjöbenhavn” i Hygiea 1881, s.690.
294 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1881, s.279–
291.
295 Vilket också Löfgren hävdat i etnologiska studier av bondesamhället. Små 
barn kunde överskrida könsgränser och utföra olika arbetsuppgifter på ett helt 
annat sätt än vuxna. Löfgren, Orvar, Arbetsfördelning och könsroller i bondesam-
hället: kontinuitet och förändring: ett diskussionskompendium. Etnologiska inst. 
med Folklivsarkivet Lund 1977.
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stod som normala ungdomar, som förvisso genomgick en omtumlande 
utvecklingsperiod, och deras utveckling beskrevs i termer av styrka, kraft 
och säkerhet. Flickorna blev avvikare från den ”normala ungdomen” genom 
att de försvagades i samband med menstruationen. Den korta, snabba och 
därmed mer riskabla puberteten, innebar för fl ickorna att de var mer utsatta 
för sjuklighet i olika former. Tydligt är att könsegenskaperna förstärktes, 
både utifrån fl ickors och pojkars skilda intressen och utifrån karakteristika 
som svaghet och styrka, mottaglighet och motståndskraft. Flickdom och 
pojkdom konstruerades således till två väsentligen skilda kategorier.

De föreställningar om puberteten som här framkommit kan relateras 
till Kathleen Alaimos analys av uppmärksamheten kring den krisfyllda 
puberteten och oron för fl ickorna i synnerhet. Fokuserandet på fl ickornas 
kroppsliga problem gjorde att de blev fångar i den biologiska kroppen och 
begränsade i sin roll och i vilka aktiviteter som ansågs lämpliga för dem. 
Alaimo ser också det offentliga intresset för fl ickors studier som en bidra-
gande orsak till de amerikanska läkarnas upptagenhet av den kvinnliga 
ungdomen. Detta stämmer också väl överens med de svenska läkarnas 
intresse. Vid fl era tillfällen hänvisade läkarna till att fl ickornas roll som 
maka och moder var hotad av den ohälsa som skolarbetet gav upphov till. 
Den kvinnliga identiteten, för individen och i slutändan samhället i stort, 
sågs därmed hotad, som Alaimo också hävdade. Detta trots att det förekom 
internationella undersökningar som visade att unga kvinnor som studerat 
inte alls hade sämre hälsa än arbetarfl ickor. 

På så sätt utgjorde den medicinska diskursens uppfattningar om ömtåliga 
och svaga fl ickor ett viktigt inslag i den skolhygieniska diskussionen och i 
hela samhällsdebatten om könens roller och möjligheter i samhället. Att det 
var skolhygieniska frågor som dominerade i de inommedicinska källorna 
då barn- och ungdomsmedicinska spörsmål förekom, visar också att frågan 
om utbildning och vilka som skulle ha rätt till den var av yttersta betydelse. 
Skolhygienen handlade kanske mer om skolväsendet, den statliga expansio-
nen och medborgarfostran, än om den verkliga ohälsan hos fl ickorna och 
pojkarna. Som vi såg i inledningen uppfattades barnen och de unga som ett 
potentiellt problem som måste hanteras. Att främja barnens hälsa med hjälp 
av goda samhällsinstitutioner blev en politiskt och socialt viktig fråga som 
därför också fi ck utrymme i diskursen. I efterhand kan det tyckas märkligt 
att inte det mer akuta ohälsoproblemet i tidsperioden, som lungsot, upp-
märksammades mer eller åtminstone i lika stor utsträckning. 
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KAPITEL 6 

De första hälsoundersökningarna

Detta kapitel handlar om de hälsoundersökningar som utfördes på skolbarn 
under 1800-talets tre sista decennier. Syftet är att se närmare på hur man 
undersökte, kategoriserade och förklarade sjukligheten bland skolbarnen. 
Intressant blir att se om de föreställningar om kön och ohälsa som under-
söktes i föregående kapitel, återspeglades i hälsoundersökningarna. Bidrog 
det medicinska kartläggandet av ungdomen till att befästa eller ifrågasätta 
de s.k. sanningarna om skilda biologiska förutsättningar för fl ickor och 
pojkar före och under puberteten som tidigare presenterats? Konkret blir 
det viktigt att se närmare på hur de skillnader man fann mellan fl ickor och 
pojkar samt eventuellt mellan fl ickor och pojkar från olika samhällsklasser 
förklarades. 

I Medicinen som samhällslära tar Eva Palmblad upp hur hälsofrågan 
diskuterades från 1870-talet och in på 1900-talet. Hon redovisar hur sko-
lornas miljö och skolarbetets organisation kritiserades samt vilka åtgärder 
som vidtogs för att förbättra skolungdomarnas hälsotillstånd. Palmblad 
konstaterar att ”från 1800-talets slut sker en massiv satsning för att lösa 
barna- och ungdomsårens hälsoproblematik, såväl genom praktiska an-
ordningar som genom teoriutveckling.”296 Hur denna ”massiva” satsning 
tog form på lokal nivå undersöker Lena Hammarberg i sin avhandling om 
hälsopolitik och praktik i Stockholms folkskolor mellan 1880 och 1930.  
Hammarbergs undersökning handlar om hur folkskolebarnen kartlades 
utifrån hälsosynpunkt och vilka hygieniska åtgärder som företogs i folksko-
lorna i Stockholm. Hon visar att det stora antalet barn i området kom att 
utgöra ett gott statistiskt underlag för skolläkarnas undersökningar. Flera 
skolläkare genomförde allmänna och särskilda kontroller på barnen och 
noterade vikt- och längdökningar, sjukdomar, avvikelser och hygieniska för-
hållanden i hemmen. Forskningen har framhållit de positiva intentionerna 
med hälsoundersökningarna, som led i främjandet av hälsotillståndet hos 
ungdomen. Fokus har då varit riktat mot åtgärderna inte undersökningarna 
i sig, som del i en genusdiskurs om barn och ungdomar.

296 Palmblad 1990, s.106f. 
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I spåret av skolhygienen och det stora medicinska intresset för ohälsan 
bland skolungdomen, började hälsoundersökningar utföras från 1870-talet 
och framåt. De hälsoundersökningar som ligger till grund för det här ka-
pitlet publicerades i form av betänkanden eller som rapporter i medicinska 
tidskrifter. Initiativen kom både från enskilda läkare och från staten. Under-
sökningarna byggde i fl era fall både på läkarundersökningar av barnen och 
på frågeformulär riktade till barnen och deras målsmän. Vissa skolläkare 
tog egna initiativ och utförde mindre hälsoundersökningar på enstaka skolor 
eller inom särskilda skolområden. Det var där barnen kunde nås för vägning 
och mätning regelbundet och det fanns oftast en skolläkare som noggrant 
höll koll på barnen och sjukligheten. För att nå barn och ungdomar från 
olika levnadsförhållanden gjordes undersökningar både i privata, statliga 
och kommunala skolor, i städer och på landsbygden i hela landet.

Källmaterialet i undersökningen är av varierande karaktär. Några av 
hälsoundersökningarna bygger på ett omfattande elevunderlag, men an-
dra är utförda i betydligt blygsammare skala med relativt få elever som 
studieobjekt. De olika undersökningarna är utförda under en relativt lång 
tidsperiod (här undersöks två decennier) och utifrån respektive läkares 
kunskaper och syn på hälsa och ohälsa. Varje läkares subjektiva bedömning 
av eleven/patienten och av svaren på de insamlade enkäterna som låg till 
grund för hälsoundersökningarna, måste också beaktas. I fl era av de hälso-
undersökningar som här använts har vikt- och längdmätningar på barnen 
gjorts. Dessa mått ansågs då som nu som viktiga indikatorer på hälsa och 
välmående.297 I studier av hälsokontroller av barn under 1900-talet har det 
framkommit att barn har ökat i både längd och vikt. Särskilt barn från 
arbetarklassen har blivit längre och tyngre i takt med välfärdssamhällets 
utveckling. Undernärda, kortväxta och underviktiga barn blev under det 
förra seklet alltmer sällsynta.298 

Hälsotillståndet hos de unga kvinnorna 
De första mer begränsade hälsoundersökningarna som publicerades syftade 
till att kartlägga den kvinnliga ungdomens hälsotillstånd. Valet av under-
sökningsobjekt kan tolkas som att man befarade att det stod särskilt illa 
till med de unga kvinnorna.

En av de första läkarna som efterfrågade en samlad bild av unga kvinnors 
hälsa var professorn i medicin, Seved Ribbing. I artikeln om den kvinnliga 
ungdomens hälsotillstånd från 1875 hävdade han att frågan om i vilken 

297 Se bl.a. Brosco, Jeffrey P., “Weight Charts and Well Child Care: When the 
Pediatrician became the Expert in Child Health” i Stern & Markel 2004.
298 Cernerud, Lars, Growth and social conditions: height and weight of Stock-
holm schoolchildren in a public health context. Nordiska hälsovårdshögskolan, 
Göteborg 1991.
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utsträckning de unga kvinnorna var sjukliga och fysiskt svaga måste av-
göras med ”obestridliga fakta” och inte bara bygga på ”resonnemanger 
öfver saken”.299 Någon utredning över hälsotillståndet fanns ännu inte men 
artikeln var, enligt honom själv, ett försök att få en så bra uppfattning som 
möjligt.300 Statistik som visade på sjuklighetens fördelning på sjuka kvin-
nor och män i olika åldrar, på olika sjukdomar och på olika samhällskikt, 
behövdes för att få en tillräckligt god bild över läget. Materialet för en sådan 
sammanställning fanns dessvärre inte samlat, och Ribbing konstaterade att 
en första undersökning av hälsotillståndet hos de unga kvinnorna därför 
tillsvidare endast kunde bygga på ungefärliga beräkningar från några olika 
typer av källor. Främst använde han statistik från behandlande institutioner 
som lasarett, brunns- och badanstalter samt Gymnastiska centralinstitutet 
(GCI) i Stockholm.301 Men han använde sig också av iakttagelser och upp-
fattningar bland läkare och allmänheten. 

Utifrån sina olika källor drog Ribbing slutsatsen att det fanns fl era tecken 
som tydde på att hälsotillståndet försämrats hos de unga kvinnorna. För 
det första, fanns många berättelser som tydde på att kvinnor förr hade levt 
ett hälsosammare liv utan korsetter och styva kjolar. ”Det är ett vanligt 
förhållande att äldre personer förklara vår tids ungdom betydligt svagare 
till kropp och helsa än fallet var med deras samtida,”302 skrev Ribbing. För 
det andra, hade sjukdomen kloros ökat de senaste årtiondena. Läkare från 
hela landet hade intygat att sjukdomsfallen ökade och att det framförallt 
var unga kvinnor som drabbades. Förhållandena var dåliga på landsbygden 
men ännu sämre i städerna. I alla samhällsklasser återfanns de sjuka och 
allra mest utsatta tycktes fl ickorna i puberteten vara.303 

Ribbing utförde en egen statistisk undersökning för att se om de insam-
lade upplysningarna representerade en god bild av verkligheten. Han an-
vände statistik från den offentliga vården och sökte efter antalet behandlade 
unga kvinnor och unga män.304 Av 2300 patienter i alla åldrar återfanns 
405 fl ickor/kvinnor och 312 pojkar/män i åldrarna 10–30 år. Av dessa hade 
213 fl ickor/kvinnor (52,5 procent) och 40 pojkar/män (12,8 procent) i denna 
åldersgrupp behandlats för sjukdomen bleksot.305 Ribbing drog slutsatsen 
att fl ickor och unga kvinnor i åldrarna 10–30 år var långt mer utsatta för 

299 Ribbing 1875, s.152–153.
300 Ibid, s.152–153.
301 Behandlade patienter, lidande av allehanda sjukdomar, med hjälp av sjukgym-
nastik. Ibid.
302 Ibid, s.154.
303 Ibid, s.155f.
304 Statistiken var samlad under ett år och “inom en af Sveriges mera välmående 
bygder” enligt Ribbing. Ej specifi cerat var i landet. Ibid.
305 Det fanns förvisso fl era sjukdomar av vilka fl er män än kvinnor var drabbade 
av: magkatarr, reumatism, lungsjukdomar och genitalsjukdomar. Ibid, s.158.
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allehanda sjukdomar än pojkar och unga män i samma åldrar. Trots de 
höga sjuklighetssiffrorna för fl ickor och unga kvinnor befarade han att de 
för bleksot behandlade egentligen var ännu fl er, eftersom ”qvinnan alltid 
mer ogerna än mannen anförtror sig åt den offentliga sjukvården.”306 Kvin-
nor hade heller inte samma ekonomiska möjlighet att betala lasarettsvården 
som män eller möjlighet att lämna eventuell familj och andra åtaganden. 
Ribbing menade därför att det förmodligen fanns ett stort mörkertal med 
obehandlade kvinnor som led av sjuklighet.307 

Det hade huvudsakligen varit patienter från de lägre klasserna som be-
handlats i den offentliga vården på lasaretten. Ribbing sökte därför infor-
mation om sjukligheten i andra källor där mer välbärgade patienter skulle 
kunna återfi nnas. I uppgifterna från brunns- och badinrättningar samt 
sjukhem i Stockholm, fann han att antalet behandlade unga kvinnor vida 
översteg antalet unga män. Vid Gymnastiska centralinstitutet (GCI) var 
mönstret detsamma. Eftersom de senare institutionerna främst behandlade 
patienter från de högre samhällsklasserna drog Ribbing slutsatsen att ”hos 
de bildade klasserna njuter den manliga ungdomen under uppväxtåldern af 
en bättre helsa än den qvinliga.”308 

Den ”lilla privata statistik” som Ribbing samlat sammanfattade han i 
tre punkter: sjukligheten hos de unga kvinnorna var betydligt högre än 
hos de unga männen, bleksot var sex gånger så vanligt bland unga kvinnor 
som bland unga män och var tionde patient som sökte läkarvård var en 
ung bleksiktig kvinna.309 Innan Ribbing gick in på förklaringarna till dessa 
förhållanden konkluderade han att ”hos den qvinliga ungdomen bland fat-
tiga och rika, i stad och på land, råder en ej obetydlig sjuklighet, hvilken är 
allmännare än hos den manliga ungdomen och efter all sannolikhet i våra 
dagar betydligare än fordom.”310

Man skulle kunna kalla Ribbings insamling och tolkning av statistiken 
över de unga kvinnornas hälsotillstånd, en av de första hälsoundersök-
ningarna i det sena 1800-talet. Hans undersökning var en av de första som 
verkligen byggde på insamlade uppgifter från fl era håll om sjukligheten 
och inte bara på föreställningar eller enskilda läkares egna uppgifter. Vad 
som skiljer den från de senare hälsoundersökningarna är emellertid att 
undersökningsunderlaget enbart byggde på sjuka patienter och inte på ett 
underlag bestående av både friska och sjuka individer. Utifrån Ribbings 
statistik var det egentligen omöjligt att säga något om sjuklighetens egentliga 
utbredning eller om det verkligen var så att fl ickor var sjukare än pojkar. 

306 Ibid, s.158.
307 Ibid, s.159.
308 Ibid, s.160.
309 Ibid, s.161.
310 Ibid, s.162.
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Vad skolläkarna senare kom att göra var att undersöka alla barn för att 
sedan dra slutsatser om sjuklighetens utbredning och förhållandet i ohälsa 
mellan könen. 

 En av de första hälsoundersökningarna enligt den senare principen utför-
des av läkaren och redaktören för Hälsovännen Erik Wilhelm Wretlind.311  
Sedan 1870 hade han haft i uppdrag att granska och övervaka skolgym-
nastiken vid tre fl ickskolor i Göteborg. Inom detta uppdrag hade han också 
utfört undersökningar av fl ickorna vid läsårets början, slut och en gång 
däremellan. Tanken var att fi nna tecken på att skolan försvagade eleverna 
men att de tillfrisknade under ferierna, speciellt under sommaren. De tre 
skolorna var privata skolor för medel- och överklassens fl ickor i första hand, 
men i samtliga fanns även ett mindre antal frielever.312 Det var således endast 
fl ickor som undersöktes och några slutsatser om hur fl ickornas sjuklighet 
förhöll sig till pojkarnas kunde inte dras. Syftet med undersökningarna var 
bland annat att skapa en säker grund för kunskap om ”skolgångens infl y-
tande på fl ickornas helsa och utveckling.”313

I sina undersökningar tittade Wretlind särskilt efter tecken på bleksot, 
svaghetstillstånd och ryggradskrökningar, men också efter viktminskningar 
eller viktstagnation som skulle vara ett gott bevis på en sjuk eller svag 
kropp.314 Några veckor in på det nya läsåret kunde Wretlind se att antalet 
krämpor och åkommor ökade. Ett stort antal fl ickor klagade på huvudvärk 
och näsblod, menade Wretlind. Mellan åtta och tolv procent av fl ickorna 
led av bleksot och mellan tio och femton procent var sneda i ryggen (rygg-
radskrökning eller skolios). Utifrån undersökningarna drog han slutsatsen 
att fl ickorna som var nio år eller mer påverkades negativt av skolan. Kropps-
utvecklingen hämmades ju äldre fl ickan blev med undantag för det fjortonde 
året, vilket förklarades med att det var det år då fl ickans ”evolutionsperiod” 
eller pubertet inträdde. Den naturliga kroppsliga kraften skulle då vara så 
stark att den övervann alla yttre faror. Vi såg tidigare att fl ickans pubertet 
till skillnad från pojkens förklarades innebära en period av svaghet och in-
stabilitet. Wretlind tycktes dock mena att strax före och under pubertetens 

311 Wretlind, E.W., ”Iakttagelser rörande helsotillståndet i några af Göteborgs 
fl ickskolor” i Eira 1878.
312 Avgifterna för undervisningen var något olika i de tre skolorna och klientelet 
därav något olika. För undervisning i Nya Elementarläroverket för fl ickor betalades 
den högsta avgiften och fl ickorna hörde till det högre samhällsskiktet. I Realskolan 
för fl ickor var avgiften också hög men något lägre än i den förra. I denna skola gick 
de förmögna och välbärgade fl ickorna. Den tredje skolan, Privata Elementarläro-
verket, ”ha på grund af sina lägre afgifter många barn utur medelklassen och af 
mindre bemedlade föräldrar” upplyste Wretlind. Ibid, s.746.
313 Ibid, s.749.
314 Ibid, s 749.
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första år var krafterna stora och motståndskraften god.315 Under detta år 
borde fl ickan tas ur skolan för att samla alla sina krafter för att inte hälsan 
skulle påverkas i skadlig riktning i framtiden. För övrigt rekommenderades 
fl ickan att lämna skolan i de fall en minskning eller stagnation av vikten 
ägt rum. Då borde hon ”för åtminstone ett år lemna skolan och mera ute-
slutande vårda sin helsa.”316 

Wretlind ansåg följaktligen att studier kunde vara skadliga för fl ickan 
under pubertetsperioden, åtminstone studier i den form och i den utsträck-
ning de förekom i fl ickskolorna. Förklaringarna till sjukligheten var i första 
hand av social karaktär och skolgången gavs en stor betydelse. ”Det vanliga 
förhållandet är, att skolfl ickorna vid läsårets början icke klaga öfver något 
ondt. Under sommaren, som de merendels tillbringa lösa och lediga, ofta 
på landet eller vid brunnar och bad, känna de inga krämpor.”317  Faktorer i 
skolan som påverkade hälsan kunde vara antalet lästimmar, gymnastiken, 
frukosten, hemläxor, undervisningsämnenas art och inte minst skollokaler-
nas skick. Någon övergripande slutsats om hälsotillståndet hos den kvinn-
liga ungdomen i de tre skolorna, d.v.s. hur många som var sjuka, drog inte 
Wretlind. Han konstaterade endast att skolan generellt sett hade ett negativt 
infl ytande över fl ickornas hälsa och att fl ertalet av de undersökta fl ickorna 
var trötta och överansträngda. Intressant är att Wretlind i den avslutande 
kommentaren till sin undersökning även antydde att skolans skadliga på-
verkan under puberteten nog också gällde skolpojkar: ”när en skolfl icka 
(skolgosse?) under ett års tid…”318 inte går upp i vikt bör hon (e ller han) 
lämna skolan under ett år och bara ägna sig åt vila och sin hälsa. Med detta 
visar Wretlind en antydan till tveksamhet om huruvida fl ickan verkligen 
var biologiskt mindre lämpad till studier eftersom ansträngningen och den 
efterföljande överansträngningen också kunde gälla pojkar.

Även i Seved Ribbings sammanställning av sjukligheten bland de unga 
kvinnorna i landet är det tydligt att han främst betonade sociala orsaker 
till den höga ohälsan bland fl ickorna och de unga kvinnorna. Ärftliga 
sjukdomar eller åkommor tycktes kunna drabba fl ickor och pojkar lika 
och att fl ickor på grund av sitt biologiska kön skulle vara svagare och mer 
mottagliga för sjukdom, var inte någon uttryckt föreställning. På ett ställe 
framhöll dock Ribbing att fl ickan i puberteten var mer känslig för överan-
strängning än pojken.319 Den främsta orsaken till ohälsan tycks man ha 
funnit i skolgången, och det faktum att fl ickorna var mer drabbade hän-

315 Denna föreställning om styrka och motståndskraft strax före puberteten åter-
kommer också i hälsoundersökningar längre fram. Se exempelvis Key 1885.
316 Wretlind 1878, s.763.
317 Ibid, s. 748.
318 Ibid, s.763.
319 Ribbing 1875, s.171.
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fördes till att fl ickorna tog skolan på större allvar och ansträngde sig mer 
än pojkarna. Från sex-sju års åldern ända till det femtonde eller sextonde 
året tillbringade de svenska fl ickorna en stor del av sina liv i skolan. Många 
fortsatte dessutom fl era år till med studier i de högre läroverken. Dessa 
studier hade ett ”helsovidrigt infl ytande”320 på de unga kvinnorna och de 
institutioner där fl ickorna studerade ”äro fyllda med invalider”.321 Det var 
Ribbings erfarenhet att fl ickan alltid hade en ”högre grad af ambition och 
pligttrohet i sitt arbete än gossen, hvilkens laisser-aller ej sällan räddar 
honom för öfveransträngningens faror.”322 

Men det var inte bara skolan som hade ogynnsamt infl ytande över fl ickor-
nas hälsa. Levnadssättet i form av fysisk aktivitet, klädsel, nöjen och vanor 
var också viktiga att ta hänsyn till. Problemet för många fl ickor var den 
uppfostran de fi ck samt det sätt på vilket de tillbringade sin fritid. Förmög-
nare fl ickor hade efter studierna ingen annan uppgift i livet än att vänta på 
friare. Under tiden sysselsatte de sig med ”romanläsning, handarbeten af 
onyttigaste slag, sällskapslif, baler, teater- och konsertbesök samt stundom 
något litet pianospel”, konstaterade Ribbing.323 Även de arbetande klas-
sernas unga kvinnor var utsatta för ohälsa på grund av omständigheter i 
det sociala livet. Hårt arbete, ofta i hälsovådliga miljöer som inom tobaks-, 
bomulls- och tändstickfabriker, slet hårt på hälsan. Dessutom, fortsatte 
Ribbing, fanns många oerfarna fl ickor i städerna som inte kunde hushålla 
med lönen för att skaffa tillräcklig och näringsrik föda samt en hygienisk 
bostad, utan köpte moderiktiga kläder istället.324

Utifrån den genomgång som här gjorts av två olika, mer eller mindre ut-
förliga hälsoundersökningar från 1870-talet, är det tydligt att uppfattningen 
om en utbredd sjuklighet bland fl ickorna tycktes förstärkas. Orsakerna till 
denna sjuklighet ansågs i första hand vara sociala i form av en felaktig och 
krävande skolgång för fl ickor samt en olämplig uppfostran i hemmen. Det 
visade sig dock fi nnas en del problem med dessa undersökningar och de 
lämpade sig inte för att dra säkra slutsatser om sjukligheten. Det gick till 
exempel inte att fastställa att fl ickorna var sjukare än pojkarna, även om 
Ribbing och Wretlind hävdade detta. Eftersom endast fl ickor undersökts 
visste man fortfarande inget om förhållandet mellan fl ickornas och pojkar-
nas sjuklighet. Både Ribbing och Wretlind hade också först och främst sökt 
efter den typ av sjuklighet som ansågs drabba fl ickor mest, d.v.s. bleksot 
och ryggradskrökningar. 

320 Ibid, s.167.
321 Ibid, s.202.
322 Ibid, s.171.
323 Ibid, s.206.
324 Ibid, s.209.
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Läroverkskommitténs hälsoundersökning 
Den första mer eller mindre heltäckande undersökningen av de svenska 
skolbarnen genomfördes inom ramen för den svenska Läroverkskommitténs 
arbete från 1880-talet. Denna statliga kommitté hade till uppgift att utreda 
och lägga förslag till läroverksorganisationen i landet. Inom kommitténs 
uppdrag tog professor Axel Key vid Karolinska institutet, initiativ till en 
hygienisk undersökning som resulterade i en drygt 700 sidor lång bilaga till 
utredningen.325 Undersökningen hade föregåtts av den skolhygieniska debat-
ten om ungdomens överansträngning i medicinska tidskrifter, i riksdagen 
och på nationella lärarmöten. Det var alltså läkare, lärare och politiker som 
efterfrågade ”sanningen” om hur den svenska skolan påverkade barnens 
och ungdomarnas hälsa. Som vi förut sett hade medlemmarna i svenska 
läkaresällskapet önskat en dylik undersökning. Det uttalade syftet med 
hälsoundersökningen var att äntligen få en samlad bild av hur sjukligheten 
såg ut bland den svenska ungdomen och man ville få fram hur skolan och 
skolarbetet påverkade elevernas hälsa. Utredningen syftade också till att 
skapa riktlinjer för en skola med en undervisning som harmonierade med 
ungdomens fysiska och psykiska utveckling.326 

Utredningen och förslagen fi ck stort genomslag i den samtida debatten 
och påverkade det fortsatta hälsoarbetet och hälsovården för barn och 
ungdomar. Hänvisningarna till och jämförelserna med denna hälsounder-
sökning var många under de kommande decennierna. Resultaten från Keys 
undersökning användes av skolläkare och olika utredare ända in på 1940-
talet i jämförande syfte.327 Den kom också att bli tongivande för hur skolan 
skulle organiseras och undervisningen bedrivas för både pojkar och fl ickor. 
Vidare påverkade förmodligen resultatet och förklaringarna också synen på 
friskt och sjukt och inte minst synen på hur man skulle förklara den sjuk-
lighet som framkom. Sålunda är det intressant att granska de förklaringar 
till sjukligheten man förde fram och de mönster utifrån kön och klass som 
konstaterades.

Skolläkare vid läroverken fi ck på kommitténs uppdrag i uppgift att prak-
tiskt genomföra kontroller av barnen samt administrera frågeformulär till 
föräldrar eller andra målsmän. Att läroverkseleverna, d.v.s. först och främst 
de något mer bemedlade pojkarna, valdes till de huvudsakliga studieobjek-

325 Key 1885. E: Redogörelse för den hygieniska undersökningen. Denna bilaga 
var en del av utredningen: Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag 
angående organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sammanhäng-
ande frågor / afgifvet den 25 augusti 1884 (Annan titel: Bihang till Riksdagens 
protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1890. Samling 2. Afd. 2, Komité-
betänkande, Bd 5.)
326 Ibid.
327 SOU 1943:7. Hjärne, Urban, 1940 års skolutrednings betänkanden och ut-
redningar. 
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ten berodde förmodligen på att undersökningarna utfördes med hjälp av 
skolläkare, vilka framförallt hade anställts vid pojkläroverken från ca mitten 
av 1800-talet. Majoriteten, drygt åttio procent av alla svenska skolbarn, 
gick vid denna tid i folkskolan och utredarna med Key i spetsen, ansåg det 
troligt att klasstillhörighet och uppväxtförhållanden hade en viss betydelse 
för hälsotillståndet. En mindre parallell undersökning på en grupp folksko-
leelever verkställdes därför också. Det fanns också en föreställning om att 
könet var av vikt och att fl ickorna generellt var sjukare än pojkarna. Därför 
utfördes också en jämförande hälsoundersökning av fl ickorna i de högre 
fl ickskolorna. Vi återkommer till dessa båda jämförande undersökningar. 
Först ska Läroverkskommitténs hälsoundersökning presenteras närmare.

Hälsoundersökningen utfördes under vårterminen 1883 och bestod av två 
delar. Den ena delen var ett frågeformulär för varje elev som skickades ut till 
skolorna. Uppgifter skulle fyllas i av elev och målsman för att sedan granskas 
och eventuellt ”förfullständigas” av klassföreståndaren samt husläkare eller 
skolläkare. Den andra delen bestod av läkarundersökningar av barnen. I de 
fall undersökningarna varit särskilt ingående och utförliga, poängterades 
att fl er sjukdomar och fl er sjuka funnits. Key menade att detta borgade för 
att sjukligheten inte överdrivits utan snarare kunde ha varit högre om alla 
läkare varit lika noggranna vid undersökningarna. Dessutom, påstod han 
att ännu strängare undersökningar kunnat höja sjuklighetsprocenten yt-
terligare.328 Det var snarare troligt, enligt Key, att en del sjuklighet missats 
då det visat sig att det förekommit att en del föräldrar angett sina pojkar 
som friska, men att det framgått av läkarundersökningen att de tvärtom 
var synnerligen sjuka.329 Här framkommer att läkarna tydligt ansåg sig ha 
ensamrätt att defi niera sjukt och friskt oavsett elevens, d.v.s. den under-
söktes, egen eller målsmännens uppfattning. Både med utgångspunkt från 
frågeformulären och läkarundersökningarna kunde läkarna med märkbar 
auktoritet ändra, lägga till eller omdefi niera de av eleven och målsmännen 
angivna svaren.

328 Key 1885, s.115.
329 Ibid, s.115.
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BILD 3: Undersökning av en 
fl icka – Cecilia 10 år – före och 
efter hållningsgymnastiska 
 övningar.

Källa: Haglund, Patrik, 
 ”Undersökningar rörande den i 
några av Stockholms folkskolor 
anordnade modifi erade gymnasti-
ken” i Skolhygieniska undersök-
ningar 1, under åren 1906–1912. 
Stockholm 1913.

I de högre allmänna läro verken 
för pojkar undersöktes drygt 
11 200 elever. Av intresse be-
dömdes det allmänna hälso-
tillståndet vara, vilka sjukdo-
mar barnen och ungdomarna 
drabbades av, deras bostads-
förhållanden, samt sovtid och 
arbetstid i och utanför skolan. 
I formulären som sändes ut ef-

terfrågades om eleven hade bleksot eller blodbrist, näsblod, nervretlighet, 
bristande matlust, huvudvärk, närsynthet, ögonsjukdom, skolios330, skrof-
ler331 eller annan långvarig eller tillfällig sjukdom. 

”Lider lärjungen på senare tid af: bleksot och blodbrist? näsblod ofta? 
nervretlighet? bristande matlust? hufvudvärk ofta? […] annan sjukdom 
långvarigare? tillfällig?” […] ”är lärjungens helsotillstånd fullt godt? mindre 
godt?”332 

Dessa tillstånd, symtom eller sjukdomar som utgjorde kategorier i under-
sökningen och som allmänt kallades skolsjukdomar, ansågs på ett eller 
annat sätt ha nära samband med skolan och skolarbetet.333 Smittsamma, 
tillfälliga eller akuta sjukdomar samt åkommor som benbrott eller sår, upp-
märksammades inte i undersökningen eftersom dessa inte kunde anses ha 
med det allmänna hälsotillståndet att göra eller vara uppkomna på grund 
av skolarbetet.334 För övrigt efterfrågades också arbetstid i skolan och i 

330 Ett annat namn för ryggradskrökning eller snedhet i ryggen.
331 Skrofl er kan beskrivas som en hos barn tidigare vanlig yttring av tuberkulos.
332 Key 1885, s.114.
333 Ibid, s 66.
334 Ibid, 115ff.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   114Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   114 07-08-10   12.24.0707-08-10   12.24.07



115

hemmen (som läxor) samt sovtid. I samband med dessa frågor ville utre-
darna veta om eleven deltog i frivillig undervisning, hur många timmar som 
dagligen ägnades skolarbete, om eleven deltog i nattvardsförberedelser eller 
privat undervisning samt om denne var befriad från något eller några äm-
nen. Dessutom ville man veta vilken tid eleven gick till sängs och hur många 
timmar vederbörande sov per natt. Eftersom det antogs att även de fysiska 
förhållandena i skolan liksom i hemmet spelade roll för hälsotillståndet hos 
eleven, undersöktes skollokalernas beskaffenhet i fråga om storlek, antal 
elever per rum, ventilation, lekplatser etc.335 Bostäderna var svårare att få 
någon uppfattning om eftersom det var omöjligt att undersöka samtliga 
elevers hem eller analysera uppgifter om dem. Man nöjde sig med att fråga 
efter hur många som bodde hemma och hur många som var inackorderade 
i andra hem.336 

Sammanställningen av formulär och undersökningar av samtliga pojkar 
visade att ca 45 procent var sjuka enligt den givna defi nitionen.337 Av de 
särskilda sjukdomar som efterfrågades visade sig bleksot vara vanligast 
tätt följd av huvudvärk. Vanligast var bleksoten bland pojkarna i de lägre 
årskurserna d.v.s. då pojkarna var mellan ca tio och tolv år. För samtliga 
pojkar vid de högre allmänna läroverken var andelen sjuka i bleksot ca 11.5 
procent.338 I åldrarna ca 10–12 år var lite drygt 14 procent sjuka i bleksot 
och därefter minskade antalet något i de högre åldrarna. Dessutom förekom 
lokala avvikelser. Till exempel uppgavs att vid Lindesbergs pedagogi var 18 
av 26 elever, d.v.s. 69 procent, bleksiktiga.339 

Förutom huvudvärk och bleksot var näsblod och bristande matlust re-
lativt vanliga åkommor.340 Mellan 5,5 och 7 procent av pojkarna i olika 
åldrar blödde ofta näsblod och något färre, mellan ca 3 och 4,5 procent led 
av bristande matlust. Även närsynthet räknades som en av de vanligaste 
skolsjukdomarna. Key menade att denna åkomma som i synnerhet framkal-
lades av skolarbetet, till och med kunde kallas den främsta skolsjukdomen. 
Närsyntheten var betydande och innebar en avvikelse från ett normalt 
tillstånd, menade Key. Men, åkomman innebar inte direkt sjuklighet och 
kunde drabba en individ med i övrigt gott hälsotillstånd, och därför ansåg 
man att det var befogat att redovisa den allmänna sjuklighetens utbredning, 
d.v.s. sjukprocenten med och utan närsyntheten.341

335 Ibid, s.437.
336 Ibid, s.507.
337 Ibid, s.119. Alla siffror och procenttal är avrundade till en decimal. Med in-
räkning av närsynthet.
338 Dessa siffror är beräknade utifrån andelen sjuka i bleksot i procent av samtliga 
drygt 11200 pojkar. Ibid, s.130.
339 Ibid, s.132.
340 Ibid, s 137.
341 Ibid, s.124f.
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Hur bedömdes då resultatet från undersökningen av skolpojkarna? Key 
hävdade att det fanns ett problem med bedömningen eftersom det inte gick 
att avgöra om sjukligheten var normal eller avvikande. För att ta reda på 
vad som var normal sjuklighet bland barn skulle man behöva undersöka 
barn som levde under ideala förhållanden under hela uppväxttiden, d.v.s. 
barn som inte tvingades in i en ohälsosam skola. ”Men hvar fi nnas sådana 
barn under nuvarande sociala förhållanden?” undrade Key.342 Eftersom 
detta ansågs omöjligt gjorde man det näst bästa och sökte efter studier 
från andra länder för att kunna jämföra resultaten. På så sätt kunde man 
åtminstone få en uppfattning om ifall de svenska pojkarna var i bättre eller 
sämre skick än pojkar av annan nationalitet. I jämförelse med den tidigare 
nämnda danska hälsoundersökningen av Axel Hertel kom utredarna fram 
till att sjukprocenten var högre vid de svenska skolorna.343 Knappt trettio 
procent av de danska eleverna var sjuka i förhållande till fyrtiofem procent 
av de svenska eleverna.344  

Men fortfarande visste man inte hur ”normalt” det var att en del elever 
var sjuka eller vid vilken ålder eleven var som mest utsatt för att drabbas 
av sjuklighet. Det behövdes noggranna uppgifter om elevernas kroppsut-
veckling, d.v.s. hur längd och vikt förhöll sig till ålder, samt när kroppen 
utvecklades som mest och således var som mest sårbar. Uppgifter kring 
detta hämtades från en rad olika internationella och nationella undersök-
ningar. Vikt- och längduppgifter skulle även skrivas ned i frågeformulären 
men andra uppgifter av intresse var när under terminen som utsattheten 
(viktökningen avtog) var som störst. Det man ville komma fram till var 
förstås hur skolan skulle organiseras för att passa individens konstitution. 
Visserligen var motståndskraften som störst under puberteten konstaterades 
i texten, men då borde också krafterna sparas så den kroppsliga och andliga 
utvecklingen fi ck ha sin naturliga gång. Arbetsbelastningen fi ck därför inte 
vara för stor i denna livsfas och rörelsen i friska luften fi ck heller inte vara 
för begränsad.

Biologiska faktorer kunde således till viss del förklara sjukligheten, men 
de främsta anledningarna som gavs var sociala. De föreslagna åtgärderna 
för att minska ohälsa avslöjar också vilka problem man uppfattade som 
mest allvarliga. För det första borde arbetstiden i skolan och läxläsningen i 
hemmen begränsas. I jämförelse med undersökningar från samtliga andra 
länder som granskats var arbetstiden i de svenska skolorna den högsta.345 
För det andra föreslogs att den hygieniska tillsynen skulle förbättras. Trots 
att det fanns ett stort motstånd mot ökat läkarinfl ytande från ”skolmännen” 

342 Ibid, s.184.
343 Ibid, s.190.
344 Ibid, s.188.
345 Ibid, s.649.
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som fruktade konkurrens, ansåg Key att läkarna borde få större infl ytande 
och bättre möjligheter att ingripa i skolans verksamhet. Enligt kommitténs 
förslag skulle en läkare anställas vid varje läroverk för att tillse hygienen 
och hälsotillståndet och även sitta med i skolans styrelse.346  

Av allt att döma uppfattades skolan både som process, organisation och 
plats som potentiella hälsofaror för pojkarna. 

Sjukligheten i fl ickskolorna
Redan i kommitténs planeringsarbete bestämdes att en undersökning av 
de högre fl ickskolorna skulle utföras i jämförande syfte, eftersom det fanns 
skäl att tro att hälsotillståndet hos fl ickorna var minst lika dåligt som för 
pojkarna – om inte sämre. Utgångspunkten var att ”grundade anledningar 
förefunnos till det antagandet, att helsotillståndet bland den uppväxande 
kvinliga ungdomen vid nämnda skolor [de högre fl ickskolorna] är mycket 
långt ifrån att vara tillfredsställande.”347 Vilka dessa ”grundade anledning-
ar” var specifi cerades inte närmare. Kommittén lät dock på grund av dessa 
misstankar utföra en undersökning av 3072 kvinnliga elever i åldrarna 6 till 
21 år.348 Likadana frågeformulär som de som sänts ut angående pojkarnas 
hälsa, skickades till eleverna vid 35 högre läroverk för fl ickor. Även dessa 
kompletterades med läkarkontroller.349

Resultatet visade att sjukligheten bland fl ickorna var ännu mer utbredd 
än bland pojkarna i läroverken. Key uttryckte sin bedrövelse över statistiken 
på följande vis:

”Det är väl föga på sin plats att i en redogörelse som denna tala om sina sub-
jektiva känslor, men jag kan dock ej underlåta att uttrycka, huru djupt ned-
slående det var att af primäruppgifterna skola för skola, utan undantag, in-
hemta, huru illa det stod till med vårt lands bildningssökande fl ickor.”350

Med inräkning av närsyntheten sågs ca. 66 procent av alla fl ickor som 
lidande av mer eller mindre allvarliga och långvariga sjukdomar eller åkom-
mor.351 Liksom pojkarna var fl ickorna sjuka i bleksot, hade huvudvärk och 
näsblod, de led av nervretlighet, bristande matlust, närsynthet, ögonsjuk-
domar, ryggradskrökningar och skrofl er – d.v.s. de symtom och sjukdomar 
som efterfrågats. 

346 Ibid, s.664.
347 Ibid, s.679.
348 I de fyra högsta klasserna ansågs dock antalet elever vara för litet för att resul-
tatet skulle kunna anses vara tillförlitligt. Detsamma gällde de tre första klasserna 
med åldrarna sex till åtta. Ibid.
349 Ibid, s.679.
350 Ibid, s.716.
351 Ibid, s.682.
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Mest iögonfallande var bleksoten som 37 procent av alla kvinnliga elever 
led av. Huvudvärken plågade nästan lika många och även bristande matlust 
var vanlig bland fl ickorna. För fl ickorna ökade sjukligheten med åldern. 
Flickornas sjukaste period inföll mellan åren tolv till femton då nära 65 
procent klassades som sjuka.352 Fram till fyllda elva år låg procentantalet 
sjuka fl ickor under 60 procent, men från och med fyllda tolv, ökade andelen 
sjuka och procenten låg stadigt över sextio. Kommittén konstaterade att ”af 
samtliga fl ickorna vid 12 års ålder är det sålunda blott ungefär 36 procent, 
som enligt nu föreliggande undersökning kunna betraktas som friska; alla 
de andra äro behäftade med mer eller mindre allvarsamma, långvariga 
sjukdomar eller afvikelser från ett friskt tillstånd.”353 

Tabell 1: De vanligaste skolsjukdomarna i Läroverkskommitténs undersökning 
från 1885, siffror anges i procent av samtliga undersökta fl ickor resp. pojkar

 Flickor Pojkar

Bleksot 36,6 11,5

Huvudvärk 36,1 13,5

Bristande matlust 12,0  3,2

Näsblod  6,8  6,2  

Ryggradskrökningar 10,4  1,5

Nervretlighet  6,5  2,0

Skrofl er  5,0  2,7

S:a undersökta individer: 3072 11200 

Källa: Key, Axel, Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angående 
organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sammanhängande frå-
gor. Bil. E, Redogörelse för den hygieniska undersökningen. Norstedt Stockholm 
1885, s.691–696.

Det är naturligtvis intressant att se hur denna ansenliga sjuklighet bland 
fl ickorna förklarades av Key. Innan denna fråga tas upp vill jag presentera 
ytterligare en utredning av de kvinnliga eleverna, en hygienisk undersök-
ning av Sveriges högre fl ickskolor av den s.k. Flickskolekommittén. Denna 
kommitté som tillsattes av Kongl. Maj:t 1885, utgav sitt utlåtande tre år 
senare, och hade fått till uppgift att ”undersöka, huru undervisningen i de 

352 Dessutom ökade sjukprocenten åter under det 17: e året för att därefter minska 
något. För fl ickorna i åldrarna 20–21 ökade åter antalet sjuka drastiskt. T.ex. var 
hela 91 procent av alla tjugoåringar sjuka, men kommissionen ansåg sig kunna 
avfärda resultatet som ej tillförlitligt eftersom antalet undersökta unga kvinnor var 
så få (d.v.s. endast elva elever). Ibid.
353 Ibid, s.683.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   118Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   118 07-08-10   12.24.0907-08-10   12.24.09



119

enskilda högre skolorna för qvinlig ungdom för närvarande bedrifves, och 
hvilka resultat af den samma hittills vunnits, samt afgifva det utlåtande, 
hvartill en sådan undersökning må föranleda.”354 

Avsnittet om hälsotillståndet hos skolfl ickorna byggde på Keys insamlade 
uppgifter inom Läroverkskommitténs uppdrag, men Flickskole kommittén 
drog egna slutsatser av materialet och gjorde egna undersökningar av till 
exempel arbetstid i skolan, lokaler och sovtid bland eleverna. Man konsta-
terade i likhet med Key att ”den vida öfvervägande delen av landets qvin-
liga skolungdom utgöres af sjuklingar”.355 I alla avseenden bekräftades att 
fl ickornas hälsa var sämre än de svenska läroverkspojkarnas men också i 
förhållande till danska elever. Följande tabell fi ck illustrera detta:

Tabell 2: Redogörelse för sjukprocenten bland svenska och danska elever i 
 åldrarna 6–19 år

Danmarks samtliga gosskolor  29

Danmarks latinskolor  32

Sveriges allmänna läroverk  36

Danmarks högre fl ickskolor  39

35 högre fl ickskolor i Sverige  61

Källa: Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor: underdånigt utlåtande 1888, 
s.229.

Skillnaden i sjuklighet var markant. I de högre fl ickskolorna var sjukpro-
centen nästan det dubbla jämfört med de övriga skolorna. Och de svenska 
fl ickorna var inte bara sjukare än de svenska och de danska pojkarna, utan 
också betydligt sjukare än de danska fl ickorna. Eftersom skillnaden var så 
stor mellan de danska fl ickorna och de svenska skulle man kunna tro, me-
nade kommittén, att de senare hade blivit betydligt grundligare undersökta. 
Så var dock inte fallet påstod man i texten. Samma principer och samma 
metoder hade brukats. Då osäkerhet funnits om eleven skulle räknas som 
frisk eller sjuk hade man genomgående räknat henne som frisk och därför 
var sjukprocenten i själva verket i underkant. 

Eftersom tolkningar och slutsatser i dessa båda utredningar var mycket 
lika, tänker jag analysera dem tillsammans. Förklaringarna till den höga 
sjukligheten bland fl ickorna som angavs i de båda utredningarna, var både 
explicita och implicita i texten.356 Flickskolekommittén betonade framförallt 

354 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor 1888, s.1.
355 Ibid, s.230.
356 Flickskolekommittén hänvisade inte till någon undersökning av pojkarnas häl-
sotillstånd utan diskuterade och redovisade enbart fl ickornas sjuklighet. En tydlig 
utgångspunkt var dock att denna var högre bland fl ickor och att pojkar med sin 
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tre orsaker till sjukligheten bland skolfl ickorna: förhållandena i skolan/skol-
arbetet, de sociala eller samhälleliga förhållandena samt omständigheterna 
i hemmen och föräldrarnas delaktighet. Ibland går dock förklaringarna in 
i varandra och är något svåra att skilja åt. Nedan görs en genomgång och 
granskning av förklaringarna i de båda kommittéernas utredningar.

Till att börja med fanns, förutom de ovan formulerade förklaringarna, 
också mer implicita sådana i det sätt på vilket man framhöll fl ickans och 
pojkens skilda biologi. I båda utredningarna, beskrevs avgörande skillna-
der mellan könen och vilka konsekvenser dessa kunde få. Puberteten lyftes 
fram som en särskilt känslig period i ungdomarnas (i synnerhet i fl ickornas) 
liv och det var särskilt i puberteten som skillnaderna i sjukligheten blev 
uppenbara. En faktor som förklarade förhållandet var ”fl ickornas större 
ömtålighet och vekare natur.”357 För både pojkar och fl ickor ökade sjuk-
ligheten strax före puberteten och var hög under densamma. Det ansågs 
högst riskabelt att störa den kvinnliga utvecklingen som under den intensiva 
perioden krävde alla kroppsliga och andliga krafter i anspråk för att inte 
förhindras eller påverkas i onormal riktning. Pojkarnas utveckling sågs mer 
likriktad och jämn och inte lika utsatt för yttre påfrestningar.358 

I läroverkskommitténs betänkande uttrycktes samma oro över fl ickornas 
hälsa och för kommande generationer. Key skriver att den kvinnliga ung-
domens hälsa är av största vikt eftersom: ”då de nu uppväxande fl ickorna ju 
blifva dessa framtida generationers mödrar och det är kändt, att kroppslig 
svaghet och sjukliga dispositioner öfvergå i arf från föräldrar på barnen.”359 
Men de skilda biologiska förutsättningarna kunde inte enbart förklara 
skillnaderna i sjukligheten ansåg utredarna. Undersökningarna hade visat 
att det fanns en hel del problem i skolorna som förklarades som en orsak till 
sjukligheten. Det gällde då både den fysiska skolan, skolmiljön, men också 
hur skolarbetet var organiserat. En inventering av fl ickskolornas lokaler 
och byggnader utfördes. Underlaget visade att lokalerna var undermåliga 
och ofta inte lämpliga för skolverksamhet. Ljusinsläppet var dåligt – på en 
del skolor fanns inte elektriskt ljus – och dessutom fanns brister i ventila-
tion och uppvärmning. Skolmöblerna var dåliga och lokalerna städades 
för sällan. Hygienen var således allt annat än god. Flera skolor saknade 
gymnastiksalar och ibland även lekplatser vilket inte främjade den fysiska 
aktiviteten. I fråga om skolarbetet ansågs den obligatoriska arbetstiden för 
lång och arbetsbelastningen för hög.360 Det konstaterades visserligen att det 

långsammare kroppsutveckling och starkare fysik, var mindre utsatta för sjuklig-
het och påfrestning från bland annat skollivet. Ibid, s.178ff.
357 Ibid, s.193.
358 Se Wretlind 1891 och 1890.
359 Key 1885, s.679.
360 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor 1888, s.157–223.
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var vanskligt att peka ut enskilda faktorer som förklaringar till sjukligheten 
– de sågs snarare som infl ätade i varandra. Men särskilda sjukdomar som 
ofta kunde relateras till skolan var t.ex. närsyntheten bland både fl ickor och 
pojkar samt skoliosen som främst var utbredd bland fl ickorna.361 

Keys undersökning hade visat att arbetsbelastningen (både obligatoriskt 
skolarbete och hemarbete i form av läxor) var högre för pojkar än för fl ickor. 
I åldern 15 år tog pojkarnas skolarbete i genomsnitt dryga tio timmar dag-
ligen medan fl ickornas arbete tog 6,5 timmar per dag enligt beräkning.362 
Ändå var det fl ickorna som i högre utsträckning blev överansträngda på 
grund av skolarbetet. Hur gick det ihop? Även om Läroverkskommittén 
uppgav att fl ickorna tog på sig en stor del frivilligt arbete i skolan och även 
hade extraundervisning i vissa ämnen utanför det obligatoriska skolarbetet, 
hade de en kortare sammanlagd arbetstid än pojkarna.363 Explicit angavs 
inte fl ickornas lägre intellektuella kapacitet men implicit antyds här att 
fl ickorna inte klarade av samma arbetsbelastning som pojkarna. Eftersom 
skolan hade så stor skuld i den höga sjukligheten borde ju denna annars varit 
högre i pojkskolorna eftersom pojkarna dagligen studerade mer. 

Förhållanden i hemmen och föräldrarnas infl ytande angavs också som 
orsaker till sjukligheten. Key menade att det var hemmen, sederna och den 
allmänna opinionen om ”hvad som i våra dagar skall fordras, för att en 
fl icka skall vara hvad man kallar bildad, som bära skulden” till överbelast-
ningen och överansträngningen hos fl ickorna.364 Allt för många föräldrar 
pressade sina fl ickor till studentexamen, oavsett vad det kostade i form av 
förstörd hälsa. Flickskolekommittén instämde och tillade att hemmen bar 
skuld till forceringen av arbetet:

361 Ibid, s.231.
362 Key 1885, s.704.
363 Inräknat frivilligt arbete i samband med skolan (som drygt hälften av alla 
elever utförde), frivilligt arbete utanför skolan (i ex läsämnen som mellan en och 
ca 8 procent utförde) samt frivilligt arbete utanför skolan i form av övningsämne 
(ex pianospel, som tre fjärdedelar av eleverna ägnade sig åt), kunde fl ickeleven ändå 
inte komma upp i pojkelevens medelarbetstid (10,15 timmar/dag) utan med alla 
dessa frivilliga och det obligatoriska arbetet ca 9,30 timmar/dag. Eftersom långt 
ifrån alla ägnade sig åt frivilliga läsämnen av olika slag (i eller utanför skolan) låg 
förmodligen de allra fl esta fl ickornas medelarbetstid långt under pojkarnas. Sam-
manställning av Keys uppgifter i form av det frivilliga arbetet i och utanför skolan 
för pojkar och fl ickor visar att i åldern ca 15 år uppgick detta i medeltal för fl ickor 
till ca 2,30 timmar/dag och för pojkar till ca 45 minuter/dag. Key 1885, s.336ff. 
samt 704ff.
364 Key 1885, s.716.
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”som ofta nog eger rum, i det att fl ickan, utan att afseende fästes vid hennes 
intellektuella och fysiska krafter, icke heller vid lärarinnornas varningar för 
ett sådant forcerande, manas att så fort som möjligt genomgå skolan, men 
icke tillåtes att sitta qvar i någon klass, hvarigenom en för handen varande 
öfveransträngning kunde minskas eller alldeles afl ägsnas.”365 

I sammanhanget upptogs också bostadsförhållanden samt ärftliga faktorer 
som bidragande orsaker till sjukligheten. I bostadsfrågan hade inga djupare 
undersökningar gjorts men i båda utredningarna framgick att man tillskrev 
dåliga boendeförhållanden en viss skuld i sjukligheten. Argumentationen 
handlade om att belägga varför de danska fl ickorna inte på långt när var 
lika sjuka som de svenska, trots att de danska skolorna hade högre arbets-
belastning och sämre skollokaler. Inte kunde de danska fl ickorna vara av 
annan, och starkare, natur? Flickskolekommittén hävdade att det var de 
sociala omständigheterna i de olika länderna som kunde förklara detta 
märkliga förhållande. Här förklarade man att den danska medelklassen 
förde ett ”enklare och naturenligare lefnadssätt” och att föräldrarna inte 
klemade bort barnen som i Sverige. De danska barnen fi ck mer frihet och 
rörelse i det fria. Dessutom påstods här att luften i de danska bostäderna 
sannolikt var bättre eftersom där inte brukades innanfönster.366 Dubbla 
fönster förhindrade god luftcirkulation och ventilation. Frisk luft ansågs 
vara något av det viktigaste för en god hälsa och detta var det ont om i både 
skolorna och många av hemmen påstods i fl era medicinska källor.367 Varför 
dubbla fönster bara skulle påverka fl ickornas hälsa, förklarades inte. Ärft-
lighetens betydelse för friska barn framhölls också av Flickskolekommittén. 
Befolkningsunderlaget var bättre i Danmark hävdade de. Den utbredda 
danska värnplikten bidrog till hälsa och stark nationell kraft och i någon 
mån borde ju detta visa sig i hälsotillståndet bland skolbarnen menade man 
i utredningen. Och på samma sätt, menade utredarna, vore det ju ”förunder-
ligt, om ej följderna af det hos oss vanliga missbruket af spridrycker visade 
sig äfven genom en nedärfd svaghet hos skolungdomen.”368 

Skolan och hemmen gavs som vi sett en stor del av skulden för ohälsan 
bland fl ickorna och pojkarna men den allra största skulden måste enligt 
utredarna av de svenska fl ickskolorna tillskrivas kulturen och de sociala för-
hållandena. Här hävdades att sjuklighet förekom då fl ickornas hemmiljöer 

365 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor 1888, s.233.
366 Ibid, s.233f.
367 I en artikel hävdades att ökningen av sjukdomen bleksot kunde hänga sam-
man med dessa innanfönster som blivit vanligare i Sverige. Ett s.k. ”läkareord” att 
”bleksoten i Sverige är årsbarn med innanfönsterna” framhölls i denna artikel som 
ett troligt sanningens ordspråk. Wretlind, E.W., ”Om bleksot – dess orsaker och 
botande” i Hälsovännen 1887b, s.383.
368 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor 1888, s.234.
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var ohälsosamma, de var stillasittande stora delar av dagarna i dålig luft 
och de fi ck dålig föda.  Men att ”inpressa sig i snörlif, och der ungdomens 
nervsystem är blottstäldt för obehöriga och förtidiga retelser genom slippriga 
böcker och samtal, offentliga dansnöjen, opassande skådespel och annat 
sådant,”369 innebar också ett stort hot mot hälsan och en utbredd sjuklighet. 
Denna typ av förklaring i form av omoralisk och ohygienisk levnad återkom-
mer vi till och granskar närmare i nästa kapitel om fl icksjukligheten. 

Vad fl ickskolekommittén efterlyste för att förbättra hälsotillståndet bland 
fl ickorna var framförallt förändringar i hygienisk riktning, både i skolorna 
och i hemmen. Det räckte inte med att bara den ena parten förbättrades. 
Hur skulle hälsotillståndet i allmänhet kunna förbättras om till exempel 
skolornas ventilation åtgärdades men föräldrarna fruktade frisk luft och 
”drag” i hemmen, undrade de kommitterade. Och hur skulle barnens fysiska 
behov tillgodoses om mer och bättre gymnastik infördes men eleverna på 
föräldrarnas begäran blev befriade från undervisningen, eller om lekplatser 
fanns men barnen var klädda i så orörliga kläder eller allt för fi na sådana 
för att kunna leka vilt?370 

Det framkommer till exempel både i Keys och Flickskolekommitténs 
utredningar att man ansåg att det var fel att fl ickor skulle utbildas efter 
mönster av pojkläroverken. Flickor, som ivrigt påhejade av sina föräldrar, 
pressades fram till studentexamen riskerade att få sin hälsa förstörd, bli 
svaga och klent utvecklade och kanske lida av detta resten av livet. Och var 
det något att hylla att de utförde detta ”mästerstycke” som de mest ”medel-
måttigt begåfvade gossar altjämt utföra.”371 Budskapet i Läroverkskom-
mitténs betänkande var tydligt: hälsa och naturenlig skönhet hos fl ickor 
var viktigare än utbildning och yrke. På betänkandets sista sida efter den 
särskilda redogörelsen för undersökningen av de högre läroverken för fl ick-
orna, citerades den brittiske fi losofen Herbert Spencer som ett inlägg mot 
det s.k. ”mångläseriet” i fl ickskolorna: ”Hvilken man blef någonsin kär i 
en kvinna, emedan hon förstod italienska? Men rosiga kinder och leende 
blickar utgöra en mäktig dragningskraft.”372

Läroverkskommitténs undersökning av de fattiga barnen 
Då det framkommit i Läroverkskommitténs utredning att hälsotillståndet 
var mycket dåligt i skolorna, hade ohälsoproblemet bland barnen och de 
unga om möjligt fått än större uppmärksamhet runt om i landet i olika sam-

369 Ibid, s.232.
370 Ibid, s.234.
371 Key 1885, s.716f.
372 Ibid, s.719. Spencer (1820–1903) var föregångare till Darwin och fi ck ett stort 
genomslag i det sena 1800-talet med sin idé om utvecklingens lagar.
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manhang.373 I en översikt av skolhygienens historia hävdar C.W. Herlitz att 
utredningen inte ledde till några omedelbara åtgärder, men att sakkunniga 
och den allmänna opinionen onekligen påverkades och att förslagen på 
längre sikt fi ck konsekvenser för skolans utveckling. Det är dock intres-
sant att notera att denna omfattande utredning inte diskuterades i vare sig 
 Hygiea eller Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster. 
I den senare förekom visserligen en diskussion om ferieläsning ur hygienisk 
synpunkt där utredningens syn i frågan lyftes fram.374 I Hälsovännen sak-
nades också artiklar om denna utredning. 1886 refererades ett föredrag i 
Svenska läkaresällskapet där läkaren Johan Widmark kort hänvisat till Keys 
undersökning i frågan om närsyntheten.375

Även om undersökningen av fl ickorna och pojkarna i läroverk och fl ick-
skolor varit gedigen och omfångsrik, saknades dock bevis för att resultaten 
var allmängiltiga för majoriteten av de svenska barnen och ungdomarna. 
Läroverks- och fl ickskoleeleverna utgjorde som bekant endast en liten del 
av samtliga barn och unga i skolåldern. Underlag för att bedöma de svenska 
folkskolebarnens hälsa i det sena 1800-talet behövdes. Folkskoleinspektör 
Meijerberg fi ck inom ramen för utredningen uppdraget att utföra under-
sökningar på eleverna i sex av Stockholms folkskolor omfattande 1901 
pojkar och 2103 fl ickor. Syftet var att ta reda på om de fattigare barnen i 
de lägre samhällsklasserna hade en svagare utveckling och sämre tillväxt än 
de mer välbärgade eleverna som redan undersökts. Förutom sjukprocenten 
och sjukdomarnas utbredning, ansåg Key att det var viktigt att undersöka 
barnens kroppsutveckling, d.v.s. vikt- och längdökning. I frågeformulären 
för varje individ hade dessa uppgifter efterfrågats hos pojkarna i läroverken, 
så även i undersökningen av de kvinnliga eleverna i fl ickskolorna samt i en 
undersökning av Stockholms folkskolebarn.376 På så sätt blev det möjligt 
att undersöka betydelsen av både klass och kön för kroppsutvecklingen och 
hälsoläget. Att samhällsklassen hade betydelse för hälsotillståndet hade 
visat sig i fl era utländska undersökningar hävdade Key. Som regel hade man 
funnit i bland annat Italien, USA och Danmark, att ”de fattigare klasser-
nas barn äro de förmögnares underlägsna i längd och vigt uti motsvarande 
åldrar.”377

373 Herlitz 1961, s.95. 
374 Key, Axel (m.fl .), ”Om den af skolkomitén föreslagna ferieläsningen ur hy-
gienisk synpunkt” i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 
1894, s.21ff. 
375 Widmark, Johan, ”Om närsyntheten i de högre skolorna” i Hälsovännen 
1886, s.469f.
376 Förutom detta, hade en särskild undersökning i Stockholms förberedande 
skolor (458 pojkar i åldrarna 6–14 år), genomförts för att kroppsutvecklingen i de 
yngre åldrarna skulle beaktas. Key 1885, s.525.
377 Ibid, s.550.
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Undersökningarna utfördes av lärare och lärarinnor under Meijerbergs 
överinseende och gick alltså ut på att kontrollera längd och vikt hos barnen. 
Dessa mått skulle i jämförelse med samma mått på läroverkseleverna visa 
om folkskolebarnen var kortare och vägde mindre, vilket skulle tyda på att 
de var hämmade i sin utveckling på grund av sämre levnadsförhållanden. 
Sjukligheten undersöktes ej i denna undersökning. Undersökningen visade 
att läroverks- och fl ickskoleeleverna både vägde mer och var längre än folk-
skoleeleverna under samtliga undersökta åldrar (med något undantag). 

Tabell 3: Vikt och längd hos fl ickor och pojkar fyllda nio år i läroverk, fl ick-
skolor samt folkskolor, anges i kilo och centimeter.378

 kg cm

Flickor:  

Folkskola 25,5 125 

Flickskolor 26,9 127

Pojkar:

Folkskola 26,3 125

Läroverk 29,3 131

Källa: Key, Axel, Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angå-
ende organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sammanhängande 
frågor. Bil. E, Redogörelse för den hygieniska undersökningen. Norstedt, Stock-
holm 1885, s.555.

Folkskolefl ickorna vägde något mindre och var lite kortare än de mer väl-
bärgade fl ickorna i fl ickskolorna. De var dock lika långa som folkskole-
pojkarna men vägde något mindre. Skillnaderna i längd och vikt mellan 
pojkarna från (får man förmoda) sämre och bättre levnadsförhållanden var 
tämligen stor. Flickorna i fl ickskolorna var både kortare och vägde mindre 
än pojkarna från läroverken, men fl ickskolefl ickorna var längre och vägde 
mer än folkskolepojkarna, vilket med samtida mått tydde på ett bättre hälso-
läge. Undersökningen var begränsad i både individantal och hur medeltal 
räknades ut. Viktökningen studerades mellan åldersgrupperna (i medeltal) 
utan att individers utveckling följdes. Det var således ett ytterst grovt mått 
på kroppsutvecklingen bland de olika samhällsklassernas barn. Men skill-
naderna var tydliga, påstods ändå i utredningen.

Resultaten tolkades som att levnadsvillkoren hade ett mycket stort in-
fl ytande på barnens tillväxt och utveckling. ”Vi fi nna, att de högre sko-
lornas barn, manliga och kvinliga, hafva försteget i både längd och vigt,” 

378 Åldersindelningen är inte exakt eller motsvarande skolklass. Här anges fyllda 
9 år motsvarande levnadsår 10:e. Ibid.
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sammanfattades i texten.379 Det påpekades också att de barn som ingått i 
studien tillhört de fattigare klasserna och levde under ofta mycket dåliga 
förhållanden.380 Huruvida folkskolorna till sin fysiska utformning var sämre 
än läroverken eller om de förras organisation och undervisning var sämre 
än de senares, togs ej upp till diskussion eller som förklaring till resultaten. 
Siffrorna visade att de fattiga fl ickorna i denna jämförande undersökning 
hade sämst kroppsutveckling av alla, men det påpekades inte eller förkla-
rades varför fl ickskolefl ickorna både vägde och mätte mer än folkskolepoj-
karna, vilket är ett intressant faktum ur genussynpunkt. Trots att fl ickorna 
i fl ickskolorna tog mest utrymme i diskursen, var det fl ickorna och pojkarna 
i folkskolan som visade tecken på sämre hälsoläge eller i alla fall svagare 
kroppsutveckling.

 
Hälsoundersökningar på folkskolebarn
Den första hälsoundersökningen som var direkt inriktad på folkskolebarn, 
publicerades i början av 1890-talet. Det var läkaren G.H. Dovertie som 
utgick från Läroverkskommitténs undersökning och menade att ”när det är 
så dåligt stäldt med hälsotillståndet bland de barn, som i allmänhet tillhöra 
de mera burgna klasserna, måste man a priori antaga, att sjukprocenten 
skall vara ännu högre i våra folkskolor, som till större delen befolkas af 
fattigmans barn.”381 

För att ta reda på hur det stod till med folkskolebarnen utförde Dovertie 
under vårterminerna 1892 och 1893 undersökningar på sammanlagt 1642 
barn, 860 fl ickor och 782 pojkar, i åldrarna 6–14 år i Kristianstad.382 Ett 
frågeformulär sändes ut till ca 1000 av folkskolebarnen i vilket föräldrarna 
uppmanades besvara frågor som liknade de som Läroverkskommittén ställt i 
sin utredning. En kompletterande läkarundersökning samt vägning och mät-
ning, genomfördes på samtliga barn av Dovertie själv.383 Undersökningen 
var begränsad till stadsbarnen och Dovertie hade i en annan artikel i Hygiea 
uttryckt en önskan om en undersökning av folkskolebarnen ute i landet. 

379 Ibid, s.554.
380 Ibid, s.554.
381 Dovertie 1893, s.118.
382 Resultatet publicerades i två omgångar, i Hälsovännen 1893 samt i Hygiea 
1895. Artikeln i Hälsovännen hade enligt uppgift först blivit publicerad i Skånska 
posten i mars samma år (1893). I Hälsovännen fanns endast resultaten från 1892 
då 870 barn undersökts och i Hygiea presenterades resultaten från båda åren 1892 
och 1893 med sammanlagt 1642 barn undersökta. Dovertie 1893.
383 Dovertie specifi cerade inte vad han avsåg med sjuklighet eller exakt vilka ty-
per av symtom eller sjukdom som räknades till sjukligheten. Eftersom han syftade 
till att jämföra hälsotillståndet hos folkskolans barn med läroverkens, får vi dock 
förmoda att han strävat efter att göra en så jämförbar undersökning som möjligt 
och utgått fram samma sjuklighet som Läroverkskommittén. 
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Problemet med att utföra en fullständig hälsoundersökning i folkskolorna 
var dock att det saknades skolläkare som kunde samla in och bedöma 
uppgifter om elevernas hälsotillstånd samt utföra själva läkarundersök-
ningarna.384 Tills möjligheten att undersöka alla svenska skolbarn fanns, 
fi ck Dovertie och de andra skolhygienikerna själva insamla och analysera 
statistik och uppgifter.

Resultatet från denna undersökning av folkskolebarnen i Kristianstad 
var dystert, men inte oväntat. Hälsotillståndet hos de undersökta barnen 
visade sig vara i nästan alla avseenden sämre än hos eleverna i läroverken. 
Folkskolebarnen vägde mindre, var kortare och kom i puberteten senare. 

Tabell 4: Vikt och längd hos fl ickor och pojkar fyllda nio år i folkskolor samt 
elementar- och högre fl ickskolor, anges i kilo och centimeter385 

 kg  cm

Flickor:  

Folkskolor 25,5  125,5 

Flickskolor 27  126

Pojkar:

Folkskolor 26,5  125

Elementarskolor 29  130,5

Källa: Dovertie, G.H., ”Om hälsotillståndet inom Kristianstads folkskolor” i 
Hälsovännen 1895a, s.258f.

Under det tionde året, d.v.s. vid fyllda nio år, var, enligt Läroverkskommit-
téns uppgifter, fl ickorna ca 126 cm och pojkarna ca 130 cm långa och vägde 
ca 27 kilo respektive ca 29 kilo. Flickorna och pojkarna i folkskolorna var 
ca 125,5 cm respektive ca 125 cm långa och vägde ca 25,5 kilo respektive 
26,5 kilo.386 Skillnaderna mellan pojkar från olika samhällsklasser var så-
ledes större än skillnaderna mellan fl ickor från skilda förhållanden. Mellan 
fl ickor och pojkar från de lägre samhällsklasserna var skillnaderna i längd 
och vikt dock inte så stora. Samma förhållande som framkommit i läro-
verkskommitténs undersökning visade sig här, nämligen att både fl ickor och 
pojkar i folkskolan var mindre utvecklade än fl ickor i fl ickskolan. 

384 Dovertie, G.H., ”Våra folkskolelokalers beskaffenhet i hygieniskt hänseende” 
i Hygiea 1895b, s.369.
385 De insamlade uppgifterna i Doverties undersökning jämfördes med uppgif-
terna från Läroverkskommittén om fl ickornas och pojkarnas längd och vikt i de 
högre fl ickskolorna och elementarskolorna (förberedande klasser inför läroverken 
för pojkar).  
386 Dovertie 1895a, s.258f. 
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Sjukligheten hos barnen i folkskolorna undersöktes också vilket inte hade 
gjorts i den undersökning som Läroverkskommittén utfört i Stockholms 
folkskolor. Doverties resultat var anmärkningsvärda då stora skillnader 
i sjuklighet mellan fl ickor och pojkar kunde påvisas. Sjukligheten bland 
folkskolebarnen var dessutom i jämförelse med de bättre bemedlade barnen 
i Keys undersökning, högre i fl era av åldersgrupperna. Dovertie hävdade att 
denna högre sjuklighet i folkskolan måste ”tillskrifvas fattigdom och elände, 
dålig föda, brist på ljus och luft i hemmet samt nödvändigheten att redan 
vid mycket unga år bidraga till familjens uppehåll.”387 Som medeltal var 55 
procent av fl ickorna och 39 procent av pojkarna sjuka i alla åldersgrupper. 
Intressant är att vid fyllda nio år, alltså före pubertetens begynnelse, var 
sjukligheten bland pojkarna strax över 50 procent och bland fl ickorna strax 
över 60 procent. Vid fyllda 13, då puberteten för fl ickorna och i fl era fall för 
pojkarna inletts, hade pojkarnas sjuklighet sjunkit till ca 40 procent medan 
fl ickornas sjuklighet däremot stigit till 77 procent.388 Vi bör erinra oss att 
sjukligheten bland fl ickorna i de högre fl ickskolorna i denna ålder (fyllda 
13) var 64,4 procent.389 

Sjukligheten bland fl ickorna i folkskolorna var följaktligen enligt under-
sökningen högre än bland fl ickskolefl ickorna. Den naturliga frågan som 
följde var: ”Hvad kan orsaken vara till denna förfärande stora sjuklighet 
bland fl ickorna i synnerhet i den ålder, då barnet börjar stå på öfvergången 
till kvinna?”390 Dovertie förklarade den höga sjukligheten bland fl ickor i 
puberteten som en kombination av biologiska och sociala faktorer liksom 
man gjort inom läroverkskommittén. Den biologiska faktorn var fl ickans 
utveckling till kvinna. Han hävdade att fl ickornas pubertet pågick under en 
kortare period än pojkarnas. Under bara fyra år ägde en rad omstörtande 
processer rum i kroppen på fl ickorna och ”det är en väl känd sak, att barn 
som växa hastigt lätt bli sjuka”.391 Men fl ickornas sjuklighet tog ett språng 
uppåt innan puberteten inträtt och detta faktum menade Dovertie hade 
sociala orsaker. ”Det kan knappast antagas, att fl ickorna födas svagare än 
gossarne”392 hävdade Dovertie och framhöll att överdödligheten hos poj-
kar snarare tydde på det motsatta förhållandet. Det var istället de sociala 
 faktorerna som främst påverkade hälsotillståndet och som kunde förklara 
varför fl ickorna var sjukare än pojkarna. Flickans och pojkens levnads-
villkor var i grunden olika, menade Dovertie: 

387 Ibid, s.268f.  
388 Ibid, s.262.
389 Ibid, s.254-257; Key 1885, s.684.
390 Dovertie 1893, s.119.
391 Ibid, s.119. 
392 Dovertie 1895a, s.263.
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”…under det gossen får tillbringa en stor del af sin fritid med lekar ute i 
friska luften, skall fl ickan redan nu hållas till husliga göromål, hon skall 
sköta om sina yngre syskon, lära sig handarbeten, som fordra stillasittande 
i framåtlutande ställning, och i öfrigt biträda modern i hemmet.”393 

Genom fl ickans större ansvar inom hushållsarbetet och då detta arbete 
ofta innebar stillasittande inomhus gick hon miste om frisk luft och viktig 
kroppsrörelse. Förhållandena i skolan var också viktiga för barnens och 
främst fl ickornas hälsotillstånd: 

”Äfven i skolan sysselsättes hon under slöjdtimmarne med sådana handarbe-
ten, sömnad, stickning, virkning, som fordra en framåtböjd ställning, under 
det att gossen användes till den ojemförligt mera stärkande och helsosamma 
snickerislöjden. En ej ovigtig omständighet är också, att för gossafdelningen 
i Kristianstad fi nnes en särskild, väl inredd gymnastiklokal, under det att 
fl ickornas gymnastik försiggår i skolrummet med dess efter fl ere timmars 
lektioner förskämda luft och brist på utrymme.”394

I de lägre åldrarna var dock omständigheterna de samma, både i hemmen 
och i skolorna, och därav följde att sjukligheten såg ungefär lika ut för både 
fl ickor och pojkar. Detta visar också att Dovertie ansåg att biologi eller 
kön inte spelade så stor roll i det här fallet även om han inte skrev detta 
uttryckligen. 

Bland de vanligaste sjukdomarna (eller sjukdomssymtomen som Dovertie 
kallade dem) fanns huvudvärken som drabbade 37 procent av fl ickorna. 
Strax över hälften av alla fl ickor i puberteten var drabbade. Hos pojkarna 
förekom huvudvärk hos en femtedel av alla undersökta. Många elever upp-
gav att detta besvär försvårade skolarbetet och försämrade arbetslusten.395 
Förlorad aptit var också ett vanligt tecken på ohälsa hos både pojkarna och 
fl ickorna. Medan 18 procent av fl ickorna saknade matlust gjorde 11 procent 
av pojkarna detsamma. Skrofl er, hjärtfel, kroniska magkatarrer och skolios 
förekom i fl era fall liksom ögonsjukdomar i olika former. I den första delun-
dersökningen som publicerades 1893, redovisades att 14 procent av fl ickorna 
led av bleksot.396 I den andra studien som innefattade båda vårterminerna 
nämndes inte bleksot, men anemi återfanns bland 6 procent av pojkarna 
och 13 procent av fl ickorna. Låga siffror anmärkte Dovertie, som förkla-
rade det med att bleksoten förmodligen visat sig mer utbredd om fl ickor i 
de något högre åldrarna, 14–20 år, undersökts.397 Dessutom hävdade han 
att den vanliga huvudvärken ofta yttrade sig som ett tryck på hjässan vilket 
han ansåg var vanligt vid bleksot. Troligt är att detta av vissa läkare hade 

393 Ibid, s.264.
394 Ibid, s.264.
395 Ibid, s. 265.
396 Dovertie 1893, s.120.
397 Ibid, s.120; Dovertie 1895a, s.265.
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kunnat tolkas som ett symtom inom sjukdomsbilden bleksot. Det här är ett 
tydligt exempel på hur läkarnas subjektivitet spelade in vid bedömningen av 
de insamlade uppgifterna och läkarundersökningarna av barnen. 

Sammanfattning
Liksom Eva Palmblad och Lena Hammarberg tidigare visat, bör hälsoun-
dersökningarna från 1800-talets slut ses som en stor och viktig samhällelig 
satsning för att förbättra barns och ungas liv och hälsa. De var ett led i 
kart läggandet av befolkningen och den normaliserings- och standardise-
ringsprocess som inleddes när det moderna Sverige skulle ta form. Det fi nns 
också anledning att tolka dessa undersökningar utifrån ett annat intresse 
än enbart den utbredda sjukligheten. Genom att hävda vikten av under-
sökningarna och genom att komma med förklaringar till och lösningar på 
ohälsan, stärkte också läkarna som profession sin betydelse i samhällslivet 
och i samhällsutvecklingen. Läkarna visade tydligt att de ansåg sig bäst 
lämpade att bota och förhindra sjukligheten genom att få planera skolan 
och dess organisation. Som exempel på hur läkarna ville befästa och utöka 
sina positioner kan man se förslaget i Läroverkskommitténs utredning om 
att skolläkare skulle anställas vid varje skola.398 

I hälsoundersökningarna, liksom i de tidigare redovisade medicinska 
föreställningarna om könets betydelse, utgick man från biologiska skillna-
der där fl ickan i grunden betraktades som svag och pojken som stark. Det 
bekräftade också tidigare uppfattningar, iakttagelser och mindre studier. 
De första undersökningarna besannade farhågorna om en hög sjuklighet 
hos fl ickorna, men de var också inriktade på att fi nna sjuka fl ickor. Resul-
taten bekräftade att sociala förhållanden, som utbildning för fl ickor och 
ohälsosam klädsel etc., orsakade ohälsan. Från början fanns inte ens något 
intresse av att undersöka pojkars hälsa. I läroverkskommitténs undersök-
ning av både pojkar och fl ickor från 1880-talet var andelen fl ickor i stort 
sett högre i samtliga undersökta sjukdomskategorier, vilket förklarades med 
att fl ickor inte bara hade ett sämre biologiskt utgångsläge utan också levde 
under sämre sociala förhållanden än pojkar.

Resultaten från hälsoundersökningarna diskuterades fl itigt i medicinen 
men även inom andra sektorer i samhället. Ohälsan bland fl ickorna kom 
att användas i diskussioner om kvinnlig utbildning och det är intressant 
att notera att pojkarnas ohälsa inte användes i liknande syfte. Den ohälsa 
som trots allt framkom hos pojkarna – t.ex. visades ju att mer än tio pro-

398 Det fanns fl era läkare som uttryckte denna strävan och önskan om att befästa 
sin professions position. Bland annat Silfverskiöld i en fl era sidor lång artikel med 
argument till varför fl er skolläkare behövdes. Silfverskiöld, Petter, ”Om behöfl ig-
heten af skolläkare för våra folkskolor” i Hälsovännen 1896a, s.93ff.
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cent var drabbade av den s.k. fl icksjukdomen bleksot – uppmärksammades 
föga i andra sammanhang. Pojksjukligheten ignorerades mer eller mindre. 
Orsaken bör ha varit att den ansågs sakna politisk och könsideologisk be-
tydelse. Åtgärderna som föreslogs, att fl ickor skulle lämna skolarbetet vid 
ohälsotecken eller i vissa fall under puberteten, visar också på hur olika 
synen på fl ickor och pojkar var. Pojkar föreslogs aldrig vila eller avsluta 
sin utbildning på grund av ohälsa. Istället skulle först och främst skolan 
förändras. Majoriteten av läkarna verkar inte ha varit emot kvinnlig utbild-
ning. Det som de protesterade mot var att utbilda fl ickor på samma villkor 
som pojkar. Flickor skulle visserligen bildas men först och främst fostras 
till framtida hustrur och mödrar. Hälsoundersökningarnas resultat befäste 
således föreställningarna om könen som skilda och anpassade för olika 
framtida roller. I ett genusperspektiv framstår här isärhållandets princip 
samt den manliga normen som synnerligen applicerbara.

Subjektiviteten i undersökningarna och valet av de sjukdomar och åkom-
mor i hälsoundersökningarna påverkade självfallet resultatet. Kategorierna 
var tidsbundna och typiska för sin tid. Att sjukdomskategorin onani (som 
vanligtvis beskrevs som en sjukdom men även last) inte fanns med i under-
sökarnas formulär innebar förmodligen att sjukligheten bland pojkarna 
redovisades som lägre än vad den annars skulle ha varit. Även valet av 
undersökningsobjekt påverkade uppfattningen om vilka de sjuka var samt 
vilken uppmärksamhet dessa grupper fi ck i den medicinska diskursen. 
Huvud sakligen undersöktes under denna period de mer välbärgade barnen 
i samhället och det var också deras hälsa som uppmärksammades – trots att 
de inte utgjorde majoriteten av barnen. Flera intressanta  saker kan konstate-
ras utifrån undersökningarna av folkskolebarnen, dels att deras utveckling 
tycktes svagare och att de led av mer sjuklighet, dels att de fattigare pojkarna 
hade ett sämre hälsoläge än de mer välbärgade fl ickorna. Men det var inte 
de fattiga pojkarna som uppmärksammades i diskursen – utan fortfarande 
de sjuka fl ickorna från medelklassen. 

Det är anmärkningsvärt och intressant att notera att läkarna i så stor 
utsträckning förklarade den betydande sjukligheten bland fl ickorna med 
sociala faktorer. Till exempel hade fl ickor mer hushållsarbete efter skolans 
slut, de satt ofta inomhus och de rörde på sig för lite; enligt sociala konven-
tioner var de tvungna att bära ohälsosamma kläder som begränsade och 
försjukligade; och de tillskrevs tvivelaktiga nöjen och felaktiga matvanor. 
Att läkarna skapade en bild av att fl ickors villkor och vardag var betydligt 
mer bunden och begränsad än pojkars, och att detta var en viktig aspekt 
av den kvinnliga ungdomens ohälsa, har inte uppmärksammats i så hög 
utsträckning i tidigare forskning. Denna undersökning av läkarnas egna 
förklaringar till ohälsan har också visat att de framhöll en bild av fl ickor 
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som mer ambitiösa, som tog på sig mer frivilligt arbete och som hade svårare 
att skilja stort från smått. 

Sammanfattningsvis har kapitlet visat att läkarnas utgångspunkt om en 
hög fl icksjuklighet och svaghet hos det kvinnliga könet bekräftades i deras 
undersökningar. Men deras föreställning om det främsta ohälsoproblemet 
kom så småningom ändå att modifi eras. Från ett riktat intresse mot medel-
klassfl ickan kom arbetarklassbarnen – fl ickor som pojkar – mot seklets slut 
att framstå som de tydligaste representanterna för ohälsan bland barnen 
och ungdomarna.
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KAPITEL 7

Flicksjukligheten

Föreställningen om en utbredd fl icksjuklighet under 1870- till 1890-talen 
inom medicinen är utgångspunkten i detta kapitel. Forskningsläget visade 
att det fanns en stor uppmärksamhet kring sjuka fl ickor i Sverige liksom 
i andra europeiska länder och i USA. Dagens forskare har satt diskussio-
nerna kring fl icksjukligheten i samband med tider då genusordningen varit 
i förändring och emancipatoriska framsteg för fl ickor och kvinnor kunnat 
noteras. I tider då genusordningen ifrågasatts och förändrats har diskus-
sionerna kring könen intensifi erats och det har också funnits en tendens att 
försöka bevara och förstärka särskilda könsegenskaper. 

En del forskare menar att fokuserandet på den kvinnliga sjukligheten 
och svagheten skapades utifrån ett samhälleligt behov av den. Marion de 
Ras menar till exempel att länken mellan ”den kvinnliga naturen” och den 
kvinnliga svaga konstitutionen blev konstruerad under sent 1800-tal och 
att fl icksjukligheten ska ses som diskursiv – inte verklighetsbaserad. Andra 
forskare lyfter fram att diskussionerna kring fl icksjukligheten faktiskt mot-
svarade en hög sjuklighet även om det också fanns samhälleliga omständig-
heter som gjorde att problemet fi ck särskilt stor uppmärksamhet.399  

Helen King tilldelar de antika texternas innehåll avgörande betydelse 
för synen på och konstruktionen av sjukligheten från 1500-tal till 1900-tal. 
När de antika texterna förlorade sin relevans i en ny medicinsk kontext som 
byggde på en annan typ av vetenskaplighet, försvann också problematiken 
kring unga kvinnors sjuklighet.400 Kloros, eller andra former fl icksjuklighet, 
har King tolkat som ett uttryck för oron över den kvinnliga puberteten. 
Både Joan Jacobs Brumberg och King har konstaterat att alla fl ickor under 
pubertetsåren ansågs vara potentiella klorotiker. Under senare delen av 
1800-talet tycktes historiska omständigheter påverka och förlänga över-
gången från fl icka till kvinna, bland annat genom att fl ickorna stannade 
längre i föräldrahemmen och äktenskapen därmed senarelades.401 Brumberg 
har även hävdat att åldern för första menstruationen sjönk vilket gjorde 
att tiden mellan barn och vuxen kvinna förlängdes. Här uppstod en ny 

399 Se mer om detta i forskningsläget. 
400 King 2004, s.141.
401 Se exempelvis Lunander 1988.
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fas (åtminstone längre) under vilken oron ökade för vad man skulle göra 
av fl ickorna. Denna oro över den kvinnliga puberteten och kvinnans roll i 
samhället var en faktor som bidrog till skapandet av sjukligheten. 

Maja Larsson vill också betona vikten av ett klassperspektiv. I hennes 
forskning framkommer att fl ickor från medel- och överklass ansågs särskilt 
utsatta för sjuklighet. Arbetande fl ickor och bondfl ickor bedömdes inte alls 
lika utsatta eller styrda av biologin som de förra. Man verkade också anse 
att de inte påverkades så starkt av biologiska funktioner som menstruation, 
graviditet och förlossningar. De lägre klassernas fl ickor och kvinnor kon-
struerades helt enkelt som ”andra mänskliga kategorier än stadens högre-
ståndskvinnor” menar Larsson.402 

Jag är intresserad av att ta reda på vilka fl ickor som ansågs vara de sjuka, 
vad som var karaktäristiskt för sjukligheten och om läkarna förklarade 
denna sjuklighet – socialt eller biologiskt. I ett genusperspektiv är det na-
turligtvis intressant att granska om överansträngningen togs upp på samma 
sätt för båda könen och i lika stor utsträckning. I ett klassperspektiv är det 
av intresse att se vilka fl ickor och unga kvinnor det var man fokuserade på 
då det gällde överansträngning och ohälsa. 

Utifrån källmaterialet har tre områden som läkarna själva lyfte fram som 
mest problematiska för fl ickor inringats: den kroppsliga och andliga över-
ansträngningen, bleksot/kloros samt den kvinnliga klädselfrågan. Kapitlet 
är uppdelat i tre delar utifrån dessa övergripande frågor. En viktig fråga är 
varför just dessa problemområden uppmärksammades i så hög grad. An-
dra problemområden som togs upp om än i mindre omfattning, var t.ex. 
menstruationen, dieten och vad man kallade omoraliska nöjen. De senare 
frågorna ges inte lika stort utrymme i källorna men diskuteras i relation till 
de andra ohälsofrågorna., t.ex. i samband med uppkomsten av kloros eller 
hur kroppen överansträngdes. Motsvarande ohälsoproblem för pojkarna är 
inte lika tydliga utifrån källmaterialet. 

En omfattande undersökning av föreställningarna om sjukligheten bland 
de unga kvinnorna (och männen) i andra sammanhang än de medicinska, 
ligger utanför denna avhandlings ramar. Trots detta kan det ändå vara rele-
vant att visa att denna uppfattning även fanns på andra håll i samhället. Det 
fi nns fl era uppgifter som vittnar om liknande föreställningar i pedagogiska 
sammanhang. I en skrift Om gymnastik för unga qvinnor och skolfl ickor, 
från 1866 hävdar författaren att det var allmänt känt att de unga kvinnornas 
hälsa var allt annat än god: 

”Att det för närvarande ej står så väl till med uppväxande qvinnors hälsa, 
derom vittna de tid efter annan offentliggjorda berättelserna om den ibland 
dem alltmera tilltagande bleksoten, och hvem har icke hört mödrar förebrå 

402 Larsson 2002, s.129.
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sina döttrar att de ej gå raka i ryggen, att de släpa sig fram med inåtvända 
fötter, att de hänga ned med hufvudet, att de se glåmögda och tråkiga ut: med 
få ord, att det behag, som i förra tider utgjorde kronan i qvinnans karaktär, 
nu blifvit så sällsynt…” 403 

Frågan om fl ickornas ohälsa och framförallt överansträngning kom upp och 
behandlades mer eller mindre ingående vid de allmänna fl ickskolemötena 
som samlade pedagoger, men också läkare, från olika delar av landet. Vid 
det tredje allmänna fl ickskolemötet i Stockholm 1886 hävdades att: ”all-
mänt höjts ropet, att fl ickorna äro sjuka, klena och öfveransträngda.”404 
Nedan följer en genomgång och analys av läkarnas uppfattning om över-
ansträngningen bland fl ickorna i det sena 1800-talet.

Överansträngning och andra skolsjukdomar
I både Hälsovännen och Hygiea och i fl ertalet böcker och skrifter framställs 
problemet med de sjuka fl ickorna som ansenligt och alarmerande. Trots 
att det visat sig i hälsoundersökningarna och i andra skolhygieniska sam-
manhang att det även fanns en inte helt obetydlig sjuklighet bland pojkar, 
diskuterades aldrig någon motsvarande pojksjuklighet. Det var fl ickornas 
sjuklighet som var av intresse och läkarna framhöll i fl era sammanhang att 
en ökning av fl ick- och kvinnosjukligheten hade ägt rum. I Hygiea skrev 
Anders Andersson, professor i gynekologi, redan 1875 att läkare med kvin-
nosjukdomar som specialitet ofta fi ck frågan hur det kom sig ”att dessa 
sjukdomar, om hvilka man förr så sällan hörde talas, nu för tiden äro så 
allmänna, till och med bland de unga, ogifta qvinnorna?”405 Nästan tjugo 
år senare fanns samma uppfattning. Läkaren Petter Silfverskiöld hävdade 
i skriften Vår skolungdoms hälsovård 1893, att ”det stora fl ertalet af vårt 
lands fl ickor under pubertetsperioden är behäftadt med allvarsamma, lång-
variga, ofta svårbotliga sjukdomar, och detta inom alla samhällsklasser, i 
de högre dock mest.”406

I de skolhygieniska diskussionerna var överansträngningen både bland 
fl ickor och pojkar det mest uppmärksammade ungdomsproblemet. Begrep-
pet överansträngning innebar en brist på andlig och/eller kroppslig vila 
och kunde visa sig i olika former av ohälsa. Vanliga symtom var trötthet, 
retlighet, huvudvärk och svaghet. Den mentala eller intellektuella överan-
strängningen kunde följa bland annat på för krävande studier eller annat 

403 Santesson, Anton, Gymnastik för unga qvinnor och skolfl ickor. Bonnier 
Stockholm 1866, s.8. Santesson var gymnastiklärare vid Nya Elementarläroverket 
i Stockholm.
404 Berättelse om det tredje allmänna fl ickskolemötet... 1889, s.38. 
405 Anderson, Anders, ”Om qvinnosjukdomarnes freqvens och prophylaxis” i 
Hygiea 1875, s.1.
406 Silfverskiöld 1893, s.137.
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intellektuellt arbete. Den fysiska överansträngningen kunde komma av stil-
lasittande i många timmar i skolan, för lite rörelse i det fria och av felaktig 
hållning i skolbänken som innebar påfrestningar på kroppen. Det fanns ock-
så en annan form av överansträngning som förknippades nästan uteslutande 
med pojkar, nämligen för hårt kroppsarbete i samband med idrottande och 
tävlande.407 Silfverskiöld menade att lekar, sport och idrott var positiva 
företeelser men att pojkar så lätt gick till överdrift. Då leken övergick till 
tävling och prisjakt kunde följderna bli skadliga både för individen och för 
hela nationen på lång sikt. Belöningen av kroppsrörelserna borde inte ligga 
i medaljer eller ära utan i god hälsa. Åsikten om sportutövandets skadlighet 
uttryckte Wretlind i ett nummer av Hälsovännen. I tidskriften betonades 
även nyttan med kroppsarbete och kroppsrörelser men ”på detta område 
gäller, likaväl som på kroppsarbetets i allmänhet och på alla områden, att 
det rätta måttet iakttages. Öfverallt kräfves ett ’lagom’, för att icke det nyt-
tiga skall slå öfver i det onyttiga, ja farliga och fördärfl iga.”408 

I det följande ska vi se närmare på de biologiska och de sociala förklaring-
arna till varför fl ickorna och de unga kvinnorna ansågs känsligare för hårt 
arbete och var mer benägna att överansträngas än pojkar och unga män.

Hemmen, samhällslivet och skolan
Överansträngningsdiskussionen var livlig både inom medicinen och pedago-
giken. Läkare fi ck som vi tidigare sett rollen av auktoritet inom frågor som 
egentligen rörde skolans område, till exempel när det gällde skollokaler-
nas utformning och skolarbetets organisering. Det var läkare som utredde 
skolarbetets påfrestning på eleverna och som bedömde i vilken mån eleven 
klarade av arbetet mentalt och fysiskt. Vid det tredje fl ickskolemötet i Stock-
holm 1886, diskuterades frågan: ”Hvilka kunna anses vara de väsentliga 
orsakerna till den höga sjuklighetsprocenten bland fl ickskolans lärjungar, 
och hvad skulle kunna göras för sjuklighetens minskande?” Diskussionen 
inleddes av läkaren Sigurd Lovén. Utgångspunkten för hans inlägg var den 
konstaterat höga sjuklighet som redovisats i Axel Keys och läroverkskom-
mitténs undersökning och han menade att grunden till sjukligheten och 
överansträngningen var att söka både i hemmen och skolan, men även i 
samhällslivet som helhet.409 

407 Tompkins, Dr., ”Farorna af öfverdrifven kroppsansträngning” i Hälsovännen 
1891, s.89–91; Wretlind, E.W., ”Vanvettiga täfl ingar i idrott” i Hälsovännen 1897, 
s. 207–210.
408 Wretlind 1897, s.207.
409 Berättelse om det tredje allmänna fl ickskolemötet…1889, s.38–49.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   136Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   136 07-08-10   12.24.1907-08-10   12.24.19



137

Först och främst hävdade Lovén att en felaktig uppfostran gjorde att 
fl ickorna var sjuka redan då de började skolan. Flickorna var felaktigt 
klädda och de fi ck för lite och för dålig kost: ”Den föda, som i regel kommer 
Stockholms skolfl ickor till del, måste således betecknas såsom synnerligen 
knapp, och fastän det kan låta hårdt, måste jag dock uttala att de i allmän-
het äro utsatta för relativ svält.”410 Lovén menade att blodbrist och ohälsa 
följde av otillräcklig näring. Det var också anmärkningsvärt hävdade han, 
att pojkarna oftare hade ett bättre utgångsläge i detta fall – att de fi ck bättre 
och mer föda. För övrigt var bostäderna många gånger ohälsosamma. Dess-
utom led fl ickorna brist på rörelse i det fria. På detta sätt bidrog hemmen till 
ohälsan bland skolfl ickorna. Problemet låg i föräldrarnas ”bristande insigt 
i hälsoläran.”411 Skolan kunde också anklagas för ohälsan. Flickskolornas 
lokaler var undermåliga, skolgårdarna otillräckliga men det största proble-
met var ”mångläseriet” och i denna fråga var både föräldrarna och skolan 
skyldiga, menade han.412

Även om Lovén först och främst förklarade sjukligheten och överan-
strängningen utifrån missförhållanden i hemmen och i skolan, går det att 
skönja en bakomliggande föreställning om skilda biologiska förutsättningar 
för fl ickor och pojkar. Han talade även om det ”moderna samhällslifvets 
skuld i den allmänna sjukligheten bland våra fl ickor.”413 Tiden var nervosi-
tetens och rastlöshetens. En stor press sattes på de unga med krav på att de 
skulle kunna alltmer, ha fl er talanger och vara färdigutbildade vid sjutton 
eller arton års ålder. Osund litteratur och ”den starka lystnaden efter nöjen, 
ett lyte, som i anmärkningsvärd grad framträder hos den qvinliga ungdoms-
skaran” var också faktorer som bidrog till att bland annat nervsjukdomarna 
ökade. Detta, hävdade Lovén, visade sig hos barnen och särskilt hos de mer 
känsliga fl ickorna.414 Flickor hade alltså andra, och sämre, förutsättningar 
än pojkar att klara den yttre pressen som hemmen, skolan och samhällslivet 
utsatte dem för. De kroppsliga förändringarna hos fl ickorna i puberteten var 
betydande. Flickorna blev känsligare och kloros eller blodbrist var vanliga 
tillstånd. Annorlunda var det med pojkarna som var mer motståndskraf-
tiga.415 Även i denna överansträngningsdiskussion blev det således tydligt 
att pojkar förknippades med starkare och mindre påverkbar biologi. 

Då den unga kvinnans biologi kom upp som förklaring till överansträng-
ningen handlade det ofta om att hon var konstitutionellt svag och ytterligare 
försvagades i samband med puberteten och menstruationen. Den vanliga 

410 Ibid, s.39. 
411 Ibid, s.41.
412 Ibid, s.43f.
413 Ibid, s.42.
414 Ibid, s.42.
415 Ibid, s.45.
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samtida medicinska synen på och kunskaperna om den kvinnliga puber-
teten och menstruationen innebar, att fl ickor ansågs särskilt utsatta och 
svaga under den månatliga perioden. Intellektuella ansträngningar under 
dessa dagar kunde vara riskabla eftersom blodet då drogs till hjärnan från 
underlivet. Detta samtidigt som de reproduktiva organen var i behov av god 
blodtillströmning. Konfl ikten som här beskrevs mellan kroppens olika or-
gan, kunde orsaka problem och allmän sjuklighet. Synen på menstruationen 
som en svaghetsperiod fi ck också praktiska konsekvenser. Svaghet innebar 
behov av mer vila. I Kvinnans släktlif skrev Wretlind att vissa läkare till 
och med ansåg att fl ickan borde hållas borta från skolan under sin men-
struation.416 Särskilt ansträngande skolarbete som examinationer av olika 
slag borde undvikas och även kroppslig ansträngning i skolan, som lekar 
och gymnastik, borde förbjudas för menstruerande fl ickor.417 

Lovén beskrev också som bekant överansträngningen som ett resultat 
av både sociala och biologiska orsaker. Kombinationen av biologiska och 
sociala omständigheter framhölls ofta i mer eller mindre explicita ordalag. 
Föreställningen om den biologiska skillnaden togs upp ovan och vi ska gå 
närmare in på de sociala orsakerna och hur man inom medicinen förklarade 
att fl ickan sociala verklighet skilde sig från pojkens. 

Flickornas skolsjukdomar
Sjukligheten som uppstod till följd av överansträngning hos skolungdom 
benämndes som bekant skolsjukdomar. Herman Baas hävdade att ”dessa 
sjukdomar måste bli allt vanligare, ju längre fl ickorna dag ut och dag in 
nödgas sitta på skolbänkarne i ofta öfverfyllda skolrum, och ju mer man 
ökar den massa af ofruktbart och ofta nog osmältbart vetande, hvarmed 
de redan fullproppas.”418  

En vanlig s.k. skolsjukdom som ansågs drabba fl er fl ickor än pojkar var 
ryggradskrökning (skolios eller snedrygg). Sjukdomen orsakades av sned 
och felaktig hållning i skolbänken och kunde leda till bestående och alltmer 
allvarliga problem, menade en del läkare. Skolorna uppmanades därför av 
läkarkåren att ha praktiska skolmöbler som främjade en bra hållning, att 
inskränka skrivundervisningen och förkorta undervisningstiden och tim-
marna samt ge tid till fria lekar, rörelser och dans.419 Läraren måste ständigt 
hålla ett öga på barnen och genast korrigera felaktig hållning. I en lärobok 
i skolhygien för lärare, skolråd och blivande lärare, gavs noggranna anvis-
ningar om vad som skulle observeras: 

416 Wretlind 1891, s.48.
417 Ibid, s.48.
418 Baas, Hermann, Kvinnosjukdomarna. Deras förebyggande och hygieniska 
behandling. Uppsala 1891, s.32.
419 Silfverskiöld 1893, s.42–43.
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”Arbetet får ej hållas närmare ögat än 30 cm. och hålles helst på ½ m. 
afstånd. Barnet ska sitta på hela sätet och kroppen hvila jämnt på båda 
sittknölarna. Ryggen, rak, stödd mot ryggstödet. Sammanbindningslinierna 
mellan båda ögonen och mellan skuldrorna skola vara vågräta och parallella 
med bordkanten. Armarna hvila lätt på bordet, fritt rörliga och ej nyttjade 
som stöd för kroppen. Skrifning bör ej pågå så länge, att kroppens hållning 
af tröthet blir dålig.”420 

Att fl ickor drabbades av denna sjuklighet oftare än pojkar förklarades med 
att fl ickorna förutom stillasittandet i skolorna, dessutom satt framåtböjda 
över handarbeten eller andra sysslor i hemmen efter skolans slut. En annan 
förklaring till ryggradskrökningar bland fl ickor var att benstommen och 
musklerna var fi nare och inte så kraftiga hos dem som hos pojkarna. De 
senare hade dessutom ”mycket starkare kroppsrörelser, och att derför deras 
ben och muskler blifva mera motståndskraftiga än hos fl ickorna.”421 Detta 
framhålls också i Helsovårdslära för alla från 1884 där författaren och till-
lika läkaren Fredrik Erismann framförde, att benbyggnaden hos fl ickorna 
var spädare och att benen var tunnare och mer ”eftergifvande” hos än hos 
pojkarna.422 I denna förklaring visar sig åter de skilda biologiska egenskaper 
som förknippades med fl ickor och pojkar. Flickorna beskrivs som svagare 
och pojkarna som starkare, de förra som mottagliga och de senare som 
motståndskraftiga. 

En annan skolsjukdom som förekom i lika utsträckning hos fl ickor och 
pojkar var närsyntheten – ”en af vår skolungdoms vanligaste och svåraste 
sjukdomar” som en skolläkare uttryckte det.423 Arbetet i skolan ansågs 
ligga bakom de allra fl esta fall av närsynthet. Det ansågs vara ett väl känt 
faktum i många länder att närsyntheten uppkom genom att skolbänkarna 
och stolarna inte var lämpade för en ögonvänlig läsning, att belysningen i 
skolorna ofta var usel samt att skolböckernas text var för liten. Allt detta 
i kombination ledde lätt till att ögonen överansträngdes och närsynthet 
utvecklades.  

Åkomman ansågs också tillta för varje årskurs. Den var betydligt mer 
utbredd bland skolungdom än bland icke-studerande jämnåriga.424 Vid 
 läkaresällskapets sammankomst 1886 redogjorde doktor Widmark för en 
undersökning av närsynthetens förekomst i tre fl ickskolor och tre pojksko-
lor. Resultatet sades bevisa att närsyntheten var mer vanlig bland fl ickorna 

420 Almquist, Ernst, Lärobok i skolhygien för seminarier, skolråd, lärare m.fl . 
Norstedt, Stockholm 1896, s.70.
421 Goldkuhl 1883, s.104. Erismann, Fredrik, Helsovårdslära för alla. P. A. 
Norstedt & S:r, Stockholm 1884, s.282. 
422 Ibid, s.282, 
423 Silfverskiöld 1893, s.43.
424 Tigerstedt, R. (red.), Illustrerad Helsovårdslära. Fahlcrantz & K., Stockholm 
1889, s.600. 
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än pojkarna. Det konstaterades att ”Undersökningarne gåfvo sålunda starka 
skäl till den förmodan, att när skolarbetet stäldes lika för gossar och fl ickor, 
synorganet hos den senare toge större skada.”425 Artikelförfattaren tillade 
att det faktum att fl ickor drabbades hårdare förmodligen bara delvis kunde 
förklaras med biologiska omständigheter. Den unga kvinnan tillbringade 
också mer tid inomhus i hemmen med handarbeten och musik ”hvilka bi-
draga att å fritimmarne från skolarbetet ytterligare anstränga ögat”.426  

Till de smittsamma skolsjukdomarna, skolepidemierna, räknades t.ex. 
mässling, påssjuka, infl uensa och difteri. Dessa spreds lätt i trånga och över-
fulla klassrum med dålig ventilation och det hände ofta att epidemier bröt 
ut och drabbade både lärare och elever. Ernst Almquist menade att lämpliga 
åtgärder för att hindra smittan var att avstänga den sjuke från skolan för en 
tid. Han eller hon skulle också undersökas av läkare och skolan, hemmet 
och den sjukes kläder skulle lämpligen desinfi ceras.427 

Några sjukdomar var klart och tydligt kategoriserade som skolsjukdomar 
men det fanns också en gråzon bland dessa. Det var inte alltid så lätt att 
avgöra vilka sjukdomar som verkligen följde av skolarbetet. Fall av bleksot, 
näsblod och aptitlöshet berodde inte alltid på skolan, hävdade till exempel 
Almquist. Skrofl er, en form av tuberkulos som främst drabbade barn, var 
en annan sjukdom som det tvistades om. Almquist tycktes osäker på om 
smittspridningen av skrofl er verkligen hade med skolan att göra. Sjukdo-
men drabbade främst fl ickor inom de fattigare samhällsklasserna. Detta 
förklarades dels med att dessa fl ickor var mer utsatta för smitta, dels med 
att deras motståndskraft var sämre till följd av dåliga närings- och boen-
deförhållanden. Därtill tillbringade fl ickor mer tid inomhus än pojkar och 
de var oftare delaktiga i skötseln av sjuka och därför mer exponerade för 
bakterier och smitta i hemmen.428

Överansträngningsdiskussionen visar att det fanns en osäkerhet eller 
oenighet kring fl ickans inneboende egenskaper. Var hon konstitutionellt 
svag – d.v.s. inte kapabel att utföra avancerat intellektuellt arbete – eller var 
hon kompetent men mer utsatt till följd av sociala omständigheter? Båda 
föreställningarna om den unga kvinnan blir i denna diskussion tydliga. 
Även om tendensen bland läkarna var att hävda fl ickans sämre förutsätt-
ningar för högre studier och att hon riskerade sjuklighet om hon följde en 
väg som inte ansågs kvinnlig, fanns det en del läkare som med hjälp av 
vetenskapliga undersökningar ifrågasatte föreställningarna om kvinnans 
olämplighet för högre studier. I det första numret av Hälsovännen (1886) 

425 Okänd författare, ”Om närsyntheten i våra skolor” i Hälsovännen 1886, 
s.469. 
426 Ibid, s.469.
427 Almquist 1896, s.72.
428 Almquist 1897, s.582–586; Almquist 1896, s.71–77.
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refererades till en amerikansk undersökning som syftade till att undersöka 
om de kvinnor som avlagt högre examen led av dåligt allmäntillstånd till 
följd av studierna. Majoriteten av de undersökta unga kvinnorna svarade 
att de var vid förträffl ig hälsa. I jämförelse med arbeterskor från samma 
amerikanska stad visade det sig också att studentskorna hade bättre hälsa.429 
Trots undersökningar som denna amerikanska fortsatte läkare att påstå att 
kvinnor som valde bort kallet som maka och mor riskerade svåra hälso-
problem. Till exempel hävdade den tyske läkaren Herman Baas att kvinnor 
som satsade på karriärer som lärarinnor, guvernanter eller liknande ofta 
överansträngde sig och att fl ertalet kom att lida av bleksot, migrän, hysteri 
eller menstruationsrubbningar.430 

När överansträngningen, som i sig var en form av sjuklighet, var ett fak-
tum hos den unga kvinnan, följde ofta andra värre sjukdomstillstånd. Ett 
sådant var utan tvekan en av de mest omtalade sjukdomarna i medicinska 
sammanhang under senare delen av 1800-talet – kloros eller bleksot. 

Bleksot eller kloros

”Bleksot är ett af vårt lands vanligaste sjukdomar; ja, kanske hos oss van-
ligare än i andra länder, ehuru sjukdomen nog icke någonstädes i våra s.k. 
kulturländer är sällsynt.” 431

Bleksoten var en av de mest omskrivna sjukdomarna i 1800-talsmedici-
nen. Flera läkare betonade att sjukdomen var ett allvarligt problem och 
att antalet drabbade dessutom ökade. Emil R. Pfaff, i sin bok titulerad 
som distriktsläkare och medlem av fl era lärda sällskap, anförde i förordet 
till skriften Blodbrist och bleksot, att: ”Blodbrist och bleksot hafva i när-
varande tid på ett verkligen förskräckande sätt gripit omkring sig bland 
 Europas ungdom, i synnerhet bland qvinnokönet.”432 Som vi ska se fanns det 
många föreställningar och teorier om dess utbreddhet, orsaker och  botande. 
Begreppen varierade också. Bleksot och kloros användes ofta som syno-
nyma begrepp och ibland hävdades att allmän blodbrist var det samma 
som bleksot. De vanligaste begreppen, bleksot och kloros, behandlas här 
som synonyma.433 

429 Okänd författare, 1886, s.148.
430 Baas 1891, s.63.
431 Wretlind, E.W., ”Om bleksot – dess natur och kännetecken” i Hälsovännen 
1887a, s.349.
432 Pfaff, E.R., Blodbrist och bleksot deras igenkännande och botande. Flodin 
Stockholm 1876, s.3.
433 I de medicinska texterna från undersökningstiden används begreppen syno-
nymt. Möjligen blir begreppet kloros vanligare längre fram under perioden men i 
huvudsak hänvisar de till samma sjukdomsbild. Kloros tycks dessutom ha varit det 
inommedicinska begreppet medan bleksot verkar mer utbrett i vardagligt, allmänt 
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Av eftervärlden har bleksot tolkats som en av de mest typiska köns- och 
klasspecifi ka sjukdomarna för den aktuella tiden. Det fi nns fl era interna-
tionella studier av sjukdomen och i Sverige har främst Karin Johannisson 
analyserat och beskrivit detta fenomen. I en tidig artikel skriver Johannisson 
att ”Kloros (bleksot) var en utbredd fl icksjukdom kring senaste sekelskiftet. 
[…] Kloros drabbade alla samhällsgrupper, men med en klar förkärlek för 
över- och medelklassens fl ickor.”434 Hon bygger sin iakttagelse på den offent-
liga statistiken, medicinska källor samt internationella studier. I en senare 
artikel skriver hon dock att frågan om sjukdomens offer var omstridd och 
att diagnosen även gavs till manliga individer, men från och med 1910-talet 
blev detta allt mer sällsynt.435 Joan Jacobs Brumberg menar att kloros var 
en sjukdom som var förknippad enbart med den kvinnliga ungdomen under 
perioden 1870–1920.436 Denna tolkning och beskrivning av sjukdomen som 
först och främst eller enbart förekommande bland fl ickor och unga kvinnor, 
är och har varit den gängse inom forskningen.437 Få tycks ha undersökt och 
jämfört olika typer av medicinska källor för att om möjligt få en mer nyan-
serad bild om hur sjukdomen uppfattades och hur diagnosen tillämpades 
under sent 1800-tal.

Som jag visade i kapitel 6 om hälsoundersökningarna framkom att en 
del pojkar också gavs diagnosen bleksot. Jag ska närmare undersöka om 
bleksot beskrevs som huvudsakligen en fl icksjukdom i den medicinska lit-
teraturen, men också se om det fanns andra sätt att beskriva den och hur 
man behandlade det faktum att det fanns bleksiktiga pojkar. Dessutom ska 
sjukdomens klassbundenhet undersökas. Framställdes den i samtliga mate-

tal riktat mot en bredare publik. Allmän blodbrist benämndes som bleksot ibland 
annat Emil Pfaffs Blodbrist och bleksot från 1876. Åren efter sekelskiftet hävda-
des i en läkarbok att kloros var ”bleksot hos ungdom i synnerhet unga fl ickor i en 
ålder af 14 till 20 år.” Lagerholm, Julius, Hemmets läkarebok. Populärmedcinsk 
rådgifvare för friska och sjuka. Stockholm 1903, s.327.
434 Johannisson 1992, s.4521.
435 Johannisson 1997, s.16.
436 Brumberg 1982, s.1468.
437 Om kloros som typisk fl ick- och kvinnosjukdom se t.ex. King 2004, s.8; 
Nordström, Marie, ”’Lida pin’: några svenska läkares kamp under 1800-talet mot 
ohygienisk kvinnoklädsel” i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 
vol.30, 1993; Irvine Loudon hävdade på 1980-talet att ”Chlorosis occurred mostly 
from puberty onwards in the age-group 14 to 21 or 22. […] Most authors asserted 
that it was found exclusively among females but a few believed that it was occasion-
ally found among delicate and effeminate youths.” Loudon hävdar i denna artikel 
också att diagnosen var vanlig i alla samhällsklasser, men att man under mitten 
av 1800-talet ansåg att sjukdomen var vanligast bland medel- och överklassens 
döttrar. Loudon, I.S.L., “The diseases called chlorosis” i Psychological Medicine 
vol.14 1984, s.29; Loudon, I.S.L., “Chlorosis, anaemia, and anorexia nervosa” i 
British Medical Journal vol.2 811980, s.1671.
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rial som en sjukdom som främst drabbade individer i medel- och överklass 
som tidigare forskning framhållit? 

Vilka var de bleksiktiga?
Att bleksot inom medicinen sågs som en betydande och vanlig sjukdom 
råder ingen tvekan om. Vad var det då för sjukdom? En läkares beskrivning 
av mötet med en i bleksot sjuk fl icka från 1880-talet får här illustrera hur 
sjukdomen kunde ta sig uttryck: 

”Jag fann henne aftärd och blek, hennes hud vad obehagligt kall, nästan som 
på ett lik. Hennes fötter och ögonlock voro ödematöst svällda, pulsen var 
intermittent, hastig och knappast kännbar, hjärtat slog häftigt och däröfver 
hördes blåsljud, andningen var hastig, i högsta grad dyspnoisk (andtäppa), 
så att den sjuka blott kunde tala svagt och stötvis syllaborande, i det hon 
beskref sitt tröstlösa tillstånd och önskade sig döden.”438

Fullt så allvarlig och plågsam tycktes sjukdomen inte alltid vara. I texterna 
beskrivs hur sjukdomen kunde vara allt från lätt och obetydlig till mycket 
svår och allvarlig. Trots dess skilda uttryck verkar sjukdomen ha varit all-
mänt känd bland läkare såväl som bland folk i allmänhet. I ett särskilt häfte 
om bleksot, utgivet på Hälsovännens förlag och riktat till allmänheten, 
inledde E. W. Wretlind med orden:

”Bleksot – hvem har icke hört talas om denna vår tids och specielt vårt lands 
sjukdom! Ja, hvem har icke stundom lagt märke vid dessa unga damer eller 
halfvuxna fl ickor, som ofta synas så intressanta med sin genomskinliga hy, 
där de blåa ådrorna lysa igenom den mjölkhvita huden, hvars blekhet dock 
ofta så täckt afbrytes genom en fl yktig skär rodnad, hvilken fl ammar upp 
såsom en kornblixt på aftonhimmelen! […] Ja, bleksoten är ingen sällsynt 
bild i sällskaps-lifvet…”439 

I så gott som samtliga källor beskrevs hur bleksoten var utbredd och väl-
känd i alla kretsar. Sjukdomen var inte ny trots att vissa läkare ville göra 
gällande att sjukdomsfallen ökade. Bleksot hade uppmärksammats i medi-
cinska sammanhang under hela seklet. Redan på 1850-talet hade läkaren 
Magnus Huss anmärkt att bleksot (eller hvitsot som han också benämnde 
sjukdomen) hade blivit alltmer vanlig under de senaste 20 till 30 åren. Huss 
påstod att förr hade sjukdomen förekommit ”bland de samhällsklasser, der 
barnen, särdeles fl ickorna, erhålla en fi nare uppfostran”.440 Bland de fattiga 
invånarna i städerna hade den också förekommit men inte tidigare bland 
landsbygdens befolkning.

438 Okänd författare, ”Åderlåtning” i Hälsovännen 1921, s.131. 
439 Wretlind 1892, s.3.
440 Huss, Magnus, Om Sveriges endemiska sjukdomar: föredrag, hållet i Skan-
dinaviska naturforskare-mötets allmänna sammankomst den 21 juli 1851. Stock-
holm 1852, s.96.
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Skillnaderna var också stora inom landet framhöll han. I Norrbotten 
förekom bleksot inte alls på landet och var mycket sällsynt i städerna. I 
Närke däremot var det sällsynt om bondfl ickor mellan 14 och 20 inte alls 
drabbades. Från andra delar av mellersta Sverige påstods ”att få fl ickor fi n-
nas, så väl af de förmögnare bland allmogen, som bland de fattigaste, hvilka 
ej varit i högre eller lägre grad någon gång angripna af bleksot.”441 Flera 
decennier senare, under 1880- och 90-talen, skulle alltså frågan om blekso-
tens tilltagande bland den kvinnliga ungdomen åter stå på den medicinska 
dagordningen. ”Bland de sjukdomar, som under nutidens kulturlif allt mer 
och mer vinna terräng, intager den genuina klorosen ett framstående rum,” 
påstod en läkare i Hygiea 1892.442 

Artiklar och notiser om sjukdomen förekom även i Hälsovännen vid 
denna tid (från 1886–1899). Den beskrevs också i artiklar som huvudsak-
ligen handlade om särskilda eller olika typer av sjuklighet bland barn och 
unga. I den andra årgången av tidskriften fanns två artiklar om sjukdomen. I 
den första behandlades ”dess natur och kännetecken” och i den andra ”dess 
orsaker och botande”. Ämnet ansågs angeläget och väl motiverat eftersom 
sjukdomen sades vara en av de vanligaste och den sjukdom som fl est sökte 
vård för vid baden och brunnarna om somrarna.443 Att sjukdomen var vanlig 
rådde ingen oenighet om men däremot tycks det ha funnits något skilda 
föreställningar om de drabbade.

I dessa artiklar i Hälsovännen beskrevs inte sjukdomen som blott eller 
enbart en fl icksjukdom. Författaren till de ovan refererade artiklarna tycktes 
vilja peka på att det var en sjukdom som kunde drabba alla – oavsett ålder, 
kön och social hemvist.444 Unga kvinnor och män tycktes lika utsatta för 
sjukdomen till följd av frestelser och förslappat liv, men de tidigare tycktes 
särskilt utsatta vid påfrestande studier. Två år senare, 1889, ägnades en hel 
artikel åt samma ämne. Inte heller i denna uttrycktes att sjukdomen var en 
specifi k fl icksjukdom. Den beskrevs könsneutralt vilket antingen kan tol-
kas som att författaren menade att den kunde drabba båda könen eller att 
det var så självklart att de drabbade alltid var fl ickor att det inte behövde 
poängteras. 

I tre olika nummer från 1890-talet framhålls desto tydligare sjukdomens 
genus. I en artikelserie om olika typer av sjuklighet under rubriken ”Från 
l äkarens mottagningsrum,” förekom ämnet bleksot vid två tillfällen.445 Ett 

441 Ibid, s.98–99.
442 Pfannenstill, S.A., ”Klorosen och dess behandling” i Hygiea 1892, s.286.
443 Wretlind 1887b s.381–387.
444 Wretlind 1887a, s 352.
445 Artikelserien introducerades i Hälsovännen 1890. Fallen med olika personer, 
förmodligen fi ktiva, som träder in i läkarens mottagningsrum behandlade en lång 
rad olika krämpor, symtom och sjukdomar. I dessa skildrades hur unga och gamla, 
män och kvinnor beskrev sina symtom för läkaren, som sedan ställde diagnos 
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av fallen handlar om hur en kvinna ur de högre samhällsklasserna presente-
rar sin dotter för läkaren och uttrycker hur bekymrad hon är för fl ickan som 
har bleksot och lider av värk i ryggen, dålig matlust, ständig trötthet och 
huvudvärk. Denna fi ktiva patient motsvarade stereotypen av den bleksiktiga 
fl ickan, både vad gäller samhällsklass, ålder och uppvisade symtom. 

I det andra fallet beskrivs hur en ung tjänstefl icka besöker läkaren för 
att hon är trött och sömnig. Flickan berättar att hon tidigare druckit brunn 
för bleksot och därefter blivit bättre. Nu är hon åter sämre, tyngd av arbete 
och sömnbrist. Den unga fröken som hon arbetar för beskrivs som lat och 
sysslolös men inte heller frisk. ”Nej, hon har bleksot hon med!” utropar 
tjänstefl ickan. Läkarens tolkning visar att sjukdomen kunde tillskrivas alla 
fl ickor oavsett klass och då förklaras på helt olika sätt: ”Nåväl, jungfrun 
har bleksot för, att hon har för mycket att göra och får sofva för litet. Frö-
ken har bleksot för att hon har för litet att göra och sofver för mycket.”446 
Detta exempel visar också att det tycks ha varit vanligt att läkaren kunde 
diagnostisera och tolka symtom utan att träffa patienten i fråga. I båda 
fallen i serien ”Från läkarens mottagningsrum” förekommer exempel på 
hur de typiska patienterna uppfattades som fl ickor eller unga kvinnor som 
andligen eller kroppsligen överansträngt sig. 

Att sjukdomen var kvinnlig uttrycktes på andra sätt vid fl era tillfällen 
under 1890-talet. I ett nummer av Hälsovännen från 1895 sattes sjukdomen 
i samband med den utbredda vanan att snöra sig: ”Bland de sjukdomar, som 
isynnerhet hemsöka det kvinnliga könet, är bleksoten en bland de allmän-
naste och om än icke precis dödlig, så vållar den dock de däraf angripna 
många svåra lidanden.”447 Går vi till den inommedicinska litteraturen, i 
detta fall till Hygiea och läkarböckerna, var den dominerande föreställ-
ningen att sjukdomen endast undantagsvis förekom hos andra än fl ickor i 
puberteten och i synnerhet hos dem från de högre samhällsklasserna.448 

Om klorosen skriver Pfannenstill i Hygiea: ”Den uppträder så godt som 
uteslutande hos qvinliga individer i utvecklingsåldern, således mellan det 
14:e och 24:e lefnadsåret. […] Hos män kan sjukdomen förekomma, men 
hör till de allra största sällsyntheter.”449  Läkaren Warfvinge menade också 

och ordinerade behandlingar med medikamenter och oftast en förändrad och mer 
hälsoenlig livsstil. Artiklarna visar på vanliga åkommor, de typiska patienterna 
och den populärmedicinska synen på hälsa och ohälsa samt bra och dåliga be-
handlingsmetoder. De avslöjar också föreställningar om genus och sjuklighet samt 
föreställningar om sjuklighetens orsaker.
446 Okänd författare, ”Från läkarens mottagningsrum” i Hälsovännen 1893, 
s.108.
447 Sucksdorff, Wilh., ”Bleksot och snörning” i Hälsovännen 1895, s.269.
448 Se t.ex. Wretlind, E.W., Läkarebok för alla! Hälsovännen Stockholm 1898, 
del 6, s.48.
449 T.ex. Pfannenstill 1892, s.289–290. Se också Tigerstedt 1889: uppslagsord 
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att sjukdomen var typisk för fl ickor i dessa åldrar. Bleksot kunde visserligen 
förekomma hos andra individer men man borde vara skeptisk då sjukdomen 
påstods förekomma hos små fl ickor, kvinnor, pojkar och ynglingar. Ofta 
kunde det handla om förväxlingar mellan olika symtom och olika tolk-
ningar av symtom av olika läkare. De karaktäristiska symtomen på bleksot 
var ofta otydliga och inte sällan kunde man misstänka att det handlade om 
andra anemiska tillstånd.450 

E.W. Wretlind skrev i en artikel i Hälsovännen 1892 att sjukdomen kunde 
utvecklas redan i 4–5 årsåldern men den vedertagna uppfattningen var att 
bleksot först och främst var en sjukdom bland fl ickor i puberteten.451 Att 
små barn, pojkar och kvinnor nämndes som undantag, visar att man fort-
farande ansåg att den typiska patienten var en fl icka eller ung kvinna. Det 
fanns till och med föreställningar om att bleksoten skulle vara en närmast 
normal del i fl ickans utveckling och den kvinnliga puberteten kunde kall-
las för ”bleksotsperioden”.452 Därmed blev också sambandet mellan den 
kvinnliga puberteten och sjukligheten uppenbar. Det är anmärkningsvärt 
menar jag, att läkarna så klart och tydligt förklarade sjukdomen som en så 
utpräglad fl icksjukdom när man betänker att vid denna tid hade hälsoun-
dersökningarna vid de svenska läroverken visat att över tio procent av alla 
skolpojkar (i vissa åldersgrupper var siffran högre) hade bleksot. Resultaten 
från dessa undersökningar torde inte ha varit okända för de läkare som skrev 
i tidskrifterna eller i de medicinska böckerna.453

Att föreställningarna skiljer sig åt när det gäller vilka som drabbades av 
sjukdomen, visar på den osäkerhet och oenighet som i själva verket fanns. 
Pfannenstill hävdade till och med att ”sjukdomens egentliga väsen är höljdt 
i ett fullständigt dunkel.” Det är intressant att bleksoten, trots denna osä-
kerhet, ändå nästan alltid framställdes som en fl icksjukdom som framför-
allt drabbade bättre bemedlade fl ickor, vilket kan ses som ett tecken på att 

”Blodbrist och bleksot” s.503.
450 Warfvinge, F.W., ”Några ord om kloros” i Hygiea 1894, s.557.
451 Wretlind 1887a, s.351. Wretlind skrev i Hälsovännens fl ygskrift Om bleksot 
att även mindre barn kunde få sjukdomen: ”…man fi nner den någon gång till och 
med hos lindebarnet i vaggan.” Wretlind 1892, s.7. Några år senare hävdade han 
i Läkarebok för alla! att bleksot är en sjukdom som visar sig i ”utvecklingsåren 
(10–20 år) och endast hos fl ickor med ganska väl markerade symptomer…” Wret-
lind 1898, s.48. 
452 Silfverskiöld 1893, s.45.
453 Hälsoundersökningarna diskuterades eller noterades vid fl era tillfällen vid 
läkarnas sammankomster enligt protokollen i Förhandlingar vid svenska läkare-
sällskapets sammankomster. Skolläkarna som deltog i de medicinska diskussio-
nerna kring ungdomens sjuklighet var ju välbekanta med förhållandena bland 
skolbarnen.
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denna fl icksjuklighet var av särkilt intresse, politiskt och ideologiskt.454 Det 
är också i stor utsträckning denna bild av bleksotens offer som förts vidare 
i forskningen. 

För att ytterligare belysa sjukdomens komplexitet och den kanske inte så 
självklara könsbundenheten, kan det vara intressant att se hur diagnosen 
användes i praktiken i den medicinska verksamheten, här exemplifi erat i 
journaler från två brunnar i Örebro län mellan ca 1880 och 1900. Vilka av 
de vårdsökande fi ck diagnosen kloros/bleksot? 

Patient och behandling
Under hela senare delen av 1800-talet sökte sig människor i behov av vård 
framförallt till brunnarna på kurorterna runt om i landet. Vid brunnarna 
fanns utbildade läkare som undersökte, diagnostiserade och ordinerade na-
turläkemedel som vatten, diet, rörelse, frisk luft samt järnpiller, mediciner 
och kemiska preparat.455 Från fl era brunnar fi nns läkarjournaler bevarade 
som vittnar om stort lidande, men också lindring av besvären under de korta 
sommarmånader som patienter togs emot. Patienterna kom från hela landet, 
från stad och landsbygd samt från högre och lägre samhällsklasser, på eget 
eller läkares initiativ. Mellan åren 1882–1888 besöktes Sveriges kurorter 
sammanlagt av drygt 40 000 män och över 60 000 kvinnor.456  

Porla brunn i södra Närke var en av de brunnar dit bleksiktiga och ane-
miska kvinnor och män sökte sig på grund av det järnhaltiga vattnet. En 
stor andel av brunnens samtliga behandlade patienter var bleksiktiga.457 
År 1885 fi ck tjugo patienter diagnosen kloros/bleksot. Endast sju av dessa 
var vad vi skulle kunna kalla den typiska patienten utifrån defi nitionerna i 
Hygiea och läkarböckerna, d.v.s. en ung kvinna i pubertetsperioden i  åldern 
14–24 år. Fem av patienterna var över tjugofyra år, kvinnor i åldrarna 25–46. 

454 Pfannenstill 1892, s.291.
455 Vid sekelskiftet 1900 var det dock vanligt att naturläkekonsten med natur-
medel (som vatten), diet och rörelse, förenades med empirisk naturvetenskap där 
nya mediciner och behandlingsmetoder hade utvecklats och tagits i bruk. Den fysi-
kaliskt dietistiska behandlingsmetoden gick ut på att bota och lindra med hjälp av 
naturliga hjälpmedel. För att läsa mer om brunnarna som medicinska men också 
sociala institutioner se Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden: om den svenska 
kurortskulturen 1680–1880. Atlantis, Stockholm 2001.
456 Okänd författare, ”Hvarföre besöka fl er qvinnor än män våra sommarkuror-
ter” i Hälsovännen 1890 s.285.
457 Diagnosen de fi ck var ”kloros”. Se en utförligare studie av de klorotiska patien-
terna vid Loka och Porla brunn i Larsson (Frih), Anna-Karin, ”’Sjuk nästan jemt.’ 
Klorotiska fl ickor och kvinnor vid Loka och Porla brunn ca 1880–1910” i Kvinnor 
i Örebro län. Örebro läns museum, Örebro 2003.
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Åtta patienter var tretton eller yngre (den yngsta sju år) – fyra fl ickor och 
fyra pojkar.458 

Åren 1895 och 1900 var den övervägande delen av de bleksiktiga patien-
terna vid Porla kvinnor, men det fanns även fl era män. Utmärkande är det 
stora antalet äldre kvinnor som fi ck denna diagnos fr.o.m. år 1900. 1895 var 
de med bleksot diagnostiserade samtliga kvinnor och de var i den ”typiska” 
åldern mellan ca 15 och 25 (med ett par undantag). Medelåldern var 20 år. 
Fem år senare, d.v.s. 1900, var medelåldern 32 och den äldsta patienten 72 
år och den yngsta bara 6.459 

BILD 4: Den unga kvinnan Ericas sjukjournal från Porla brunn 1895.

Källa: Porla brunns AB, arkiv: D1D Brunnsjournaler 1895, ACÖ.

Utifrån sjukjournalerna från Porla brunn är det tydligt att det fanns ett an-
nat sätt att betrakta sjukdomen än som enbart en fl icksjukdom. Vad som 
är tydligt här är också att läkarens tolkning av symtom och uppfattning 
om sjukdomen spelade stor roll. Mellan åren 1895 och 1900 slutade den 
förste överläkaren och en ny tog vid.460 Det verkar som om de två läkarna 
hade skilda åsikter och kunskaper om vad som skulle diagnostiseras som 
bleksot. Medan den förste läkaren noterade bleksot först och främst hos 
fl ickor i utvecklingsåldern, gav den andre diagnosen även till kvinnor i 

458 Porla brunns AB. Brunnsjournaler 1885, ACÖ.
459 Porla brunns AB. Brunnsjournaler 1895, 1900, 1905, ACÖ. 1905 var ålders-
fördelningen ganska lika. Medelåldern var då 36, den äldsta 73 och den yngsta 7 
år. 
460 Överläkaren 1895 hette F. Lennmalm och 1900 E.O. Lidin. Medicinal styrelsen 
årsberättelser från brunnar och bad. Rapport från Porla brunnsanstalt i Skagershult 
församling Örebro län 1895 samt 1900. RA.
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andra åldrar. De skilda sätten att hantera diagnostiseringen visar på sjuk-
domsbestämningens fl yktiga och varierande karaktär. Det verkar som om 
vissa symtom som att vara trött, blek, späd, ha huvudvärk eller magont 
kunde tolkas antingen som tecken på bleksot oavsett patientens ålder, eller 
så tolkades dessa symtom som kloros enbart när det handlade om fl ickor 
i en viss ålder. 

Sjukdomstecknen och dess orsaker
Uppfattningarna om sjukdomen och de sjuka var fl era. Sjukdomens väsen 
var synnerligen ”dunkelt” som Pfannenstill uttryckte det.461 Hur sjukdo-
men skulle klassifi ceras och var i kroppen sjukdomen uppstod och fanns, 
var också okänt och omdiskuterat. Vi ska här se närmare på hur bleksot 
beskrevs och vilka sjukdomens orsaker ansågs vara. 

I Hälsovännen uppgavs att sjukdomen var en ”sjuklig förändring af blo-
det” och hade med en förändring av antalet blodkroppar att göra.462 Att 
bleksot var en form av blodbrist tycks ha varit en vanlig föreställning ti-
digare under perioden. Som bekant framhöll t.ex. den tyske läkaren Pfaff 
detta på 1870-talet. Kopplingen mellan blodbrist och bleksot försvann inte, 
men likhetstecknet tycks ha försvunnit mot slutet av 1890-talet. I en läkar-
bok framhölls att bleksot måste skiljas från blodbrist eller anemi och att 
blodbrist var ett symtom snarare än en självständig sjukdom.463 Det fanns 
också de som menade att bleksot inte skulle sammankopplas med anemi 
eller ses som en form av blodbrist.464 I Läkarebok för alla! togs bleksot 
upp i kapitlet ”Sjukdomar i blodet, ämnesomsättningen och cirkulations-
organen”. Även här påpekades att bleksot skiljde sig från anemi genom att 
den förra endast förekom bland fl ickor och i synnerhet i utvecklingsåren.465 
Under 1880-talet kallades den åtminstone vid ett tillfälle ”en rubbning hos 
nutritionsvätskan.”466 I den offi ciella statistiken, från 1880-talet fram till 
1914, fördes bleksot till gruppen konstitutionella sjukdomar, och därefter 
till de blodbildande organens samt blodets sjukdomar.467 

Mot slutet av 1800-talet började läkarna alltmer intressera sig för blek-
sotens biologiska grund. De mätte blodvärde, hemoglobinhalt och de röda 
blodkropparnas antal. Pfannenstill hävdade att antalet röda blodkroppar 
så gott som alltid vara färre än normalt hos bleksotspatienter. Hemoglobin-

461 Pfannenstill 1892, s.291.
462 Wretlind 1887a, s.350.
463 Asplund 1894–95, s.743.
464 Warfvinge 1894, s.553.
465 Wretlind 1898, s.48.
466 Flechsig, Rob., Fruntimmers-läkaren. F. C. Askerberg, Stockholm 1882, 
s.147 
467 Bidrag till Sveriges Offi ciella Statistik (BiSOS) 1881–1920.
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halten var också minskad. Iögonfallande tecken på sjukdomen var blekhet 
och slapphet i musklerna.468 De yttre tecknen var tillsammans med en un-
dersökning av blodet avgörande för diagnostiseringen. 

Det tycks samtidigt ha funnits en betydande subjektivitet som påverkade 
valet av diagnos. Journalerna från Porla brunn tyder på detta. Det var till 
exempel inte i alla fall som förändringar i blodet kunde spåras. Symtomen 
kunde variera (vara enskilda eller fl era i olika kombinationer) och patientens 
ålder, kön, klass samt andliga och kroppsliga företräden tycks ha spelat in. 
Pfannenstill menade också att det kunde vara problem att skilja bleksot från 
vissa andra sjukdomsyttringar, t.ex. lungsot, hysteri eller neurasteni och att 
läkarna var medvetna om denna subjektivitet samt bristen på exakta diag-
nostiseringsmetoder. 469 En läkare menade dock att en erfaren läkare genast 
kunde upptäcka ett bleksotsoffer: ”Den som lider af bleksot har något så 
egendomligt i sitt utseende, att en van iakttagare oftast blott genom att se 
på den sjuka, kan igenkänna sjukdomen.”470 

Vad karaktäriserade då de sjuka? Vid diagnostiseringen var patientens 
tillstånd, utseende och familjebakgrund väsentliga pusselbitar. Symtom 
som trötthet, huvudvärk, magont, menstruationsstörningar (utebliven, för 
riklig eller för oregelbunden) och blekhet i huden var vanliga. Den bleka hyn 
beskrevs hos blondiner som nästan helt vit, hos brunetter som vaxgul eller 
askfärgad. För att komplicera det hela fanns dock en betydande andel patien-
ter med frisk hy och röda kinder. Vidare var de klorotiska fl ickorna fysiskt 
svaga och kände sig trötta vid minsta ansträngning. De blev andfådda och 
fi ck hjärtklappning. ”Särskildt har knäsvagheten vid gång uppför trappor 
blifvit ryktbar.”471 Tröttheten innebar också en andlig trötthet, depression 
och nedstämdhet. Ett särskilt blås- eller pipljud från hjärtat kunde höras hos 
de bleksiktiga men detta förekom även hos andra anemiska personer, vilket 
gjorde det till ett något osäkert diagnostiseringstecken. Dålig aptit, mat-
smältningsproblem, tarmbesvär och kräkningar var yttringar som kunde 
uppträda.  De angripna förlorade matlusten och gick ner i vikt men även här 
komplicerades bilden av att även det motsatta förhållandet existerade, d.v.s. 
att bleksiktiga fl ickor kunde ha hull och se skenbart friska ut.472 

Att sjukdomen orsakades helt eller delvis av sociala omständigheter i 
den unga kvinnans liv var vanliga påståenden. De kunde förklaras bero på 
fl ickans levnadssätt, på hennes uppfostran eller på hennes föräldrars leverne. 
Wretlind menade att arvet spelade stor roll och att föräldrars ohälsosamma 

468 Pfannenstill 1892, s.294ff.
469 Ibid, s.298 samt s.286ff.
470 Asplund 1894–95, s.743.
471 Pfannenstill 1892, s. 294.
472 Symtombeskrivningar från journaler vid Porla och Loka brunn samt medicin-
ska tidskrifter och läkarböcker som ovan refererats. 
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liv, t.ex. det omfattande missbruket av alkohol, sannolikt medverkade till 
bleksotens förekomst. Vissa barn föddes med ”bleksotens frö uti sig” och 
det var även vanligt att bleksiktiga döttrar hade mödrar som varit drab-
bade eller fäder med ”forna utsväfningar” bakom sig.473 Pfannenstill var av 
samma uppfattning: ”Flickor födda af svaga och blodfattiga föräldrar blifva 
lättare klorotiska än de, som härstamma från kraftiga och blodfulla.”474 
Blodfattigdomen, bleksoten och sjukligheten i allmänhet antogs till en viss 
del kunna tillskrivas det utbredda bruket av alkohol som ansågs ha en spe-
ciell förmåga att försämra blodets och i slutändan befolkningens kvalitet 
generation för generation. 

Den andra ärftliga faktorn var de individuella kroppsliga förutsättning-
arna. Det ansågs mer troligt att klena, späda och graciösa fl ickor drabbades 
av sjukdomen. I mer sällsynta fall drabbades dock även muskulösa och stora 
fl ickor. De kroppsliga förutsättningarna menade man, hängde troligtvis 
också samman med uppväxtförhållandena och klasstillhörigheten. Den 
späda smala kvinnokroppen var det typiska kvinnoidealet inom de högre 
samhällsklasserna medan den starka och robusta kroppen mest förknip-
pades med de arbetande klasserna. Att sjukdomen ansågs drabba de späda 
fl ickorna handlade förmodligen mest om att den ansågs förekomma mest 
bland de högre samhällsklasserna där ju kvinnoidealet var blekt, klent och 
bräckligt och där fl ickorna i vissa fall förväntades vara sjukliga.475 

Bland andra Joan Jacobs Brumberg har visat att det fanns ett samband 
mellan det bleksiktiga utseendet och det rådande skönhetsidealet. De av 
sjukdomen angripna fl ickorna ansågs också vara de vackraste, mest fertila 
och kanske bäst lämpade mödrarna. I en amerikansk medicinsk källa kall-
lades sjukdomen för ”the anemia of good looking girls”.476 Brumberg menar 
att den medicinska föreställningen om den bleksiktiga fl ickan som vacker 
och fertil passar väl in i den viktorianska idealiseringen av den bräckliga 
och klena kvinnan. Att vara bleksiktig var att leva upp till bilden av den 
ideala unga kvinnan. Sjukdomen delade många symtom och uttryck med 
de vuxna kvinnornas sjuklighet.477 

Liknande föreställningar om de sjuka fl ickorna tycks ha förekommit i den 
svenska kontexten även om det inte alltid uttrycks så tydligt i det svenska 
medicinska källmaterialet. I skriften Blodbrist och bleksot menar läkaren 
Emil Pfaff att den bleka och fi na hyn som var ett så vanligt symtom hos 
de sjuka fl ickorna ofta prisades och förknippades med skönhet.478 Även på 

473 Wretlind 1892, s.8. 
474 Pfannenstill 1892, s.290.
475 Larsson 2001.
476 Brumberg 1982, s.1472.
477 Ibid, s.1472–1473.
478 Pfaff 1876, s.23–24.
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andra håll nämns t.ex. den bleka hyn som ”intressant” och högst efter-
traktad av unga damer.479 Den ovan citerade Wretlind uttryckte även han 
denna populära uppfattning om de bleksiktiga fl ickorna som ”unga damer 
eller halfvuxna fl ickor, som ofta synas så intressanta med sin genomskinliga 
hy…”480 Det dubbla budskapet till fl ickorna var således att det var fi nt att 
vara sjuk men samtidigt fel och omoraliskt. Modet förespråkade ett sjukt 
kvinnoideal och de sjuka fl ickorna ansågs vackra, men samtidigt fördömdes 
de sjuka fl ickorna och läkarna anklagade dem för att leva ett felaktigt och 
hälsovidrigt liv. Även om den sjuka fl ickan var vacker, så skulle hon ändå 
inte, enlig läkarnas uppfattning, kunna uppfylla sin framtida och viktigaste 
samhällsroll, som frisk och hälsosam moder.

Läkarna hade en benägenhet att skylla sjukdomen på omoral och utsväv-
ningar i livet. Här är det uppenbart att de tänkte på unga kvinnor från de 
högre samhällsskikten som de typiska bleksotspatienterna. Endast de hade 
möjlighet att njuta av den livsstil med nöjen, dans, lyx och tunna men åtsmi-
tande kläder, som i sammanhanget fördömdes och beskrevs som förkastlig. I 
Hälsovännen användes gärna berättelser ”från det riktiga livet” som exem-
pel på sjukdomsalstrande beteende eller miljöer. Så är t.ex. fallet i artikeln 
”Dagen efter balen”. Här får vi möta unga fröken Aurora som varit på bal 
kvällen innan. På morgonen när hennes väninna kommer för att hälsa på är 
hon sängliggande och förkyld till följd av det vilda dansandet, frossandet i 
onyttig mat och den tunna och snörda klädseln i den kalla natten. Aurora, 
får vi veta, försökte leva upp till omgivningens förväntningar. I societeten 
måste man delta i baler, där måste man bära korsett och barbröstade klän-
ningar, vara uppe halva natten och konversera med infl ytelserika människor. 
Artikelns tydliga budskap är att ett ohälsosamt leverne som fröken Auroras, 
ansågs kunna vara grogrunden till utvecklandet av bl.a. bleksot.481 

Artikeln om Aurora ska ses som en tydlig pekpinne till de föräldrar som 
tillämpade en liknande så kallad förklemande uppfostran. Levnadssättet var 
ytterst viktigt för hälsans bevarande. I Hälsovännen framfördes att ” Yppigt, 
vekligt och öfverdådigt lefnadssätt verkar försvagande för individen och 
slägtet. Genom frosseri, kalaser och baler, då matsmältningsorganen öfver-
ansträngas och då natten ofta göres till dag, undergräfves helsan. Så är icke 
sällan fallet bland de mera välbergade klasserna, synnerligen i våra städer, 
der tillfällena oftare förekomma.”482 Det var omoraliskt att förstöra sin 
kropp på detta sätt och riskera sjuklighet.

479 Uhrström, Wilhelm, Hemläkaren: Populär ordbok i sjukvård och helsolära. 
Alb. Bonnier, Stockholm 1881, s.3.
480 Wretlind 1892, s.3.
481 Okänd författare, ”Dagen efter balen (en verklighetsbild)” i Hälsovännen 
1890, s.73–74.
482 Wretlind, 1887a, s. 382.
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Omoraliskt var det också att utsätta kroppen för andliga faror. Bleksot 
och annan sjuklighet kunde även bli följden av ”könsutsväfningar” d.v.s. för 
tidigt sexuellt uppvaknande, erotiska fantasier och ”den hemliga synden” 
eller onanin. ”Den hemliga synden, som så ofta är i svang till och med bland 
barnen och ännu mera bland ynglingar och jungfrur, måste man framför alt 
lägga en synnerlig vigt vid, då det är fråga om orsaker som kunna framkalla 
bleksot.”483 I samma anda betonades hur skadlig omoralisk litteratur kunde 
vara. Här nämndes spännande romaner, ”slipprig lektyr” och rövarhistorier 
som exempel på nervretande och nervförslappande sysselsättning. Andra 
medel som retade nerverna var kaffe och te liksom alkohol och tobak.484  

Även om bleksot ofta framställdes som en sjukdom framkallad av över-
fl öd och lustfyllt men hälsovidrigt leverne, sågs den också som en sjukdom 
sprungen ur nöd och näringsbrist. Det var således inte enbart en medel- 
 eller överklassjukdom även om den ofta beskrevs som vanlig bland fl ickor 
ur detta samhällsskikt. Flera läkare framhöll att den drabbade fl ickor från 
alla samhällsklasser och från alla miljöer. Fattiga och rika drabbades och 
även om sjukdomen var mera utbredd i städerna som det hävdades i Hälso-
vännen, var det inte ovanligt att bondfl ickan angreps liksom sömmerskan, 
fabriksarbeterskan, lärarinnan och skolfl ickan.485 För de olika kategorierna 
fanns dock olika och särskilda orsaker till sjukdomen: ”Beträffande klo-
rosen kan man uppvisa en mängd disponerande moment i den sjukes yttre 
förhållanden, t.ex. stillasittande lefnadssätt (hos sömmerskor), dålig luft 
(hos fabriksarbeterskor), andlig och kroppslig öfveransträngning (hos lä-
rarinnor, guvernanter och skolfl ickor)…”486 

Att i stort sett vilken fl icka (och för den delen kvinna) som helst kunde 
drabbas hade ju också hälsoundersökningarna visat liksom sjukjournalerna 
från brunnarna. Den tyske läkaren Emil Pfaff som på 1870-talet skrev om 
bleksoten som en allmän blodbrist menade att blodbristen fanns i alla sam-
hällsklasser och den ”största utbredning af denna sjukdom fi nna vi bland 
 fabriksfolk.”487 Redan de små barnen som arbetade i fabrikerna var hårt drab-
bade: ”Der sutto de små svaga och olyckliga varelserna ofta från morgonen 
till aftonen i krökt ställning vid arbetsbordet, och deras bleka ansigten samt 
hela kroppsbeskaffenheten buro redan ofta prägeln af en utbildad bleksot.”488 

483 Wretlind, 1887b, s.384.
484 Samtliga dessa njutningsmedel var föremål för en rad artiklar och notiser i 
Hälsovännen under 1880- och 90-talen. 
485 Beerwald, K., ”Till bleksotens hygien” i Hälsovännen 1897, s.366.
486 Tigerstedt 1889 (Uppslagsord: blodbrist och bleksot) s.503f.
487 Pfaff 1876, s.38.
488 Ibid, s.38f. 
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Bot och behandling
I den inommedicinska litteraturen diskuterades främst järn som botemedel 
mot bleksot. Eftersom sjukdomen i det sena 1800-talet ansågs vara en sjuk-
dom i blodet, förutsattes att blodet kunde stärkas av tillsats av mer järn. 
Exakt hur järnpreparaten verkade tycktes man inte riktigt vara ense om. 
Däremot var läkarna relativt eniga om att det fungerade som botemedel. 
Järnmedlen kunde intas på fl era olika sätt, som piller, droppar, pulver, 
salter eller vatten. I vilken form det intogs verkade inte spela särskilt stor 
roll. Det viktiga tycktes vara att relativt stora doser intogs och under en 
längre period. För kort behandlingstid innebar ofta besvärliga återfall i 
sjukdomen.489 

Att föreställningen om järnets verkan var utbredd visar bland annat den 
mängd reklam om olika järnmedel som förekom i tidskrifter som Hälso-
vännen. Här gjordes reklam för bland annat Blaud’s järnpiller.490 Enligt 
vissa läkare var det endast järn i mycket stora mängder som kunde bota 
svårare fall av bleksot. S.A. Pfannenstill däremot hävdade att försök med 
järnrik kost som botemedel mot sjukdomen var dömda att totalt misslyckas. 
Brunnskurer med järnhaltigt vatten kunde heller inget göra för den sjukas 
tillfrisknande. Warfvinge menade liksom sin kollega att inte ens den bästa 
och rikligaste födan kunde bota sjukdomen. Behandlingar som gick ut på 
järnrik diet, vistelser i friska luften och liknande, hade ingen som helst 
verkan. ”Detta kan ej bero på annat än att man sammanblandar anämiska 
tillstånd, alstrade af dålig föda, dålig luft m.m., med kloros.”491 

Förutom järnbehandlingar förekom också andra exempel i tidskrifterna. 
Åderlåtning som behandling mot bleksot togs upp som exempel i Hälsovän-
nen.492 Patienters tips och erfarenheter fi ck utrymme. I ett brev till Hälso-
vännen berättar avsändaren ”Anita” om hur hon blev av med sin besvärliga 
bleksot med hjälp av vegetarisk diet och ”rörelse i fria luften”. Som klen och 
svag fl icka blev hon angripen av bleksot. Inga järnmedel i världen verkade 
hjälpa. Så fi ck hon nys om den vegetariska dieten och provade genast. ”Det 
dröjde icke mera än några månader, förrän min kur, till min stolthet, hade 

489 Pfannenstill 1892, Warfvinge 1894; samt Warfvinge, F.W., ”Ytterligare om 
kloros och jernbehandling” i Hygiea 1897.
490 I särskilda reklamtryck från olika företag redogjordes också för de egna pre-
paraten. Företaget Helio Tekniska Fabrik gjorde reklam för ett blodkraftpulver som 
kunde användas för en rad olika sjukdomar varav bleksot var en. Till föräldrarna 
riktades budskapet: ”Gifven dem sådana medel, som deras kroppar då behöfver!” 
Järnet var också en viktig komponent i fl era typer av mineralvatten. Det var bland 
annat därför som många bleksotspatienter remitterades till brunnar och kuror-
ter runt om i landet där källvattnet var särskilt rikt på järn. Medicin affärstryck 
1895–1901, Okatalogiserat KB.
491 Warfvinge 1894, s.554 och 568.
492 Okänd författare, ”Åderlåtning” i Hälsovännen 1921. 
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uträttat underverk.” Hon blev enligt egen och sin makes utsaga en ”bild av 
hälsa och kraft” och förblev därefter frisk och kraftig.493

Dietens betydelse för botandet av bleksot framhålls också i fl era sam-
manhang. En uppfattning om att fl ickor fi ck, eller valde på grund av skön-
hetsideal, sämre och mindre föda än pojkar, fanns också. I Illustrerad 
helsovårdslära skrevs att fl ickorna behövde en kraftigare och mer närande 
föda än vad de vanligtvis fi ck i sig. Detta var också synnerligen viktigt för 
den bleksiktiga.494  

I en artikel i Hälsovännen betonades att rätt och riktig diet och levnads-
sätt skulle komma i första hand vid behandling medan eventuella järnprepa-
rat först borde provas då inget annat hjälpt. Födan borde vara närande och 
kraftig med kött, mjölk och ägg men inte för fet och inte för svårsmält.495 
I en skrift rekommenderades blodfattiga och bleksiktiga att förutom mjölk 
och ägg gärna äta ox- eller kalvkött, foreller och ostron. Till frukost vore det 
bästa en saftig biffstek.496 I samband med de dietiska riktlinjerna riktades 
också pekpinnar mot vissa osunda, onyttiga och kanske rent av skadliga 
matvanor. Till exempel kaffedrickandet togs upp som skadligt. I många fall 
gick barnen till skolan med endast en kopp kaffe i magen. Än mer osunt var 
oskicket att äta bakelser. ”Bakelseförtärandet har antagit stora dimensio-
ner” yttrade en läkare. ”Denna ovana hänger länge fast efter skolålderns 
slut och ett besök på stadens konditorier visar sorgligt nog hvilken föda den 
klorotiska fl ickan anser vara lämpligast, för att stilla hungern och stärka 
kroppskrafterna.”497

Vid sidan av kosten förespråkades frisk luft, gärna lantluft för stadsmän-
niskan, stärkande lekar och rörelser samt regelbundna kalla tvättningar och 
bad. ”Huru ofta se vi icke det bleka stadsbarnet återfå såväl hull som friska 
röda kinder, då det får tillbringa några veckor på landet, i en bergstrakt el-
ler vid hafvet. Ombyte af luft, förändring af lefnadssätt, hvila från strängt 
kropps- och själsarbete, intagande af en annan mera kraftig föda, äro de 
medel, som härvidlag åstadkomma den kraftigaste verkan.”498 Många läkare 
hävdade att det först och främst var den friska och rena luften vid brunnarna 
och kurorterna som verkade positivt på den sjuka. Det järnhaltiga vattnet 
kunde vara av mindre betydelse. Baden vid dessa brunnar eller i hemmet var 

493 Okänd författare (Anita), ”En kur mot svaghet och bleksot” i Hälsovännen 
1897, s.121.
494 Tigerstedt 1889, s.509.
495 Beerwald, K., ”Till bleksotens hygien” i Hälsovännen 1897, s.367.
496 Pfaff 1876, s.59–87.
497 Tigerstedt 1889, s.509.
498 Ibid, s.507.
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liksom luften stärkande och ansågs kunna bota eller lindra t.ex. bleksot. I en 
läkarbok rekommenderades tvättningar, med kallt vatten, mot bleksot499 

Måttlighet var viktigt även i fråga om kroppsarbete men i rätt mängd 
kunde arbete vara en nog så god kur eller behandlingsmetod. I Hälsovännen 
kunde man läsa om en ung kvinna som uppfostrats på ett typiskt kvinnligt 
vis, d.v.s. förklemande och försvagande, och som ständigt lidit av nervositet 
och blodbrist. Hennes far beordrade då henne en ”arbetskur” som innebar 
regelbundna mat- och sovtider, hårt trädgårdsarbete med grävande och 
huggande samt vedhuggning. Efter några veckor var hon frisk och rask och 
återfi ck livs- och arbetsglädje” 500

Det motsatta rådet var att vila mer. Att vila kunde dock innebära allt 
från någon eller några dagars ledighet från studier till fl era veckors isolerat 
sängliggande. Den internationellt berömde läkaren Dr S. Weir Mitchell 
(1829-1914) hade utvecklat och framgångsrikt propagerat för den berömda 
vilokuren (”the rest cure”) för kvinnor med företrädesvis gynekologiska 
eller nervösa besvär. Kuren bestod av sex veckors sängliggande i total iso-
lation från vänner och anhöriga.501 Just denna kur har jag inte sett blivit 
rekommenderad i det svenska materialet. Mindre genomgripande vilokurer 
kunde dock framhållas som nyttiga och välgörande. ”Hvila från arbete och 
frånvaro från de vanliga alldagliga förhållandena äro läkefaktorer af allra 
största betydelse.”502 Så menade man till exempel att ansträngande skol-
arbete skulle minskas och i fl ickornas fall kanske helt uteslutas. Wretlind 
hävdade att vila från skolarbetet kunde vara gynnsamt för fl ickan under 
den mest påfrestande biologiska utvecklingsperioden.503  

499 Ibid, s.510. Olika typer av bad rekommenderades naturligtvis av bad- och 
brunnsläkare. Förutom järnhaltigt vatten som skulle drickas i stora mängder fl era 
gånger dagligen samt järnpreparat ordinerades dessutom ofta s.k. halvbad som var 
varma bad följda av fl era kalla duschar eller störtbad; Larsson (Frih) 2003, s. 117ff. 
Se även ordinerade behandlingar till klorotiska patienter i Loka och Porla brunns 
sjukjournaler.
500 Okänd författare, ”Kroppsarbete såsom kur mot nervositet och blodbrist hos 
kvinnor” i Hälsovännen 1899, s.193.
501 Denna kur innebar en extrem variant av vila. Barbara Ehrenreich och Deirdre 
English beskriver att vid särskilt svåra tillstånd fi ck den sjuka kvinnan inte ens resa 
sig för att urinera. Hon var avskärmad från besök från sina vänner och anhöriga. 
Endast läkare och sköterskor fi ck träffa och ta hand om henne, ge henne mat och 
massage. Författarna menar att vilokuren var enormt populär kanske till stor del 
eftersom den inte innebar kirurgiska, smärtsamma ingrepp (vilket många andra 
kurer mot kvinnliga besvär gjorde). Ehrenreich & English 1978, s.131.
502 Pfannenstill 1892, s.302. Med vila menades förstås också mer sömn. Under-
sökningar i skolorna hade visat att barnen sov alldeles för lite delvis för att de satt 
uppe för länge på kvällarna och studerade. Se t.ex. Key 1885.
503 Wretlind 1878, s.763. Samma åsikt i Wretlind 1887b, s.385; Se även Key 
1885.
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Skadliga kläder och reformdräkten
Den ohälsosamma klädseln var vid sidan av överansträngningen och blek-
soten, en av de vanligaste frågorna då fl ickors och kvinnors sjuklighet 
behandlades i den medicinska litteraturen. Särskild utförligt behandlades 
problemet i Hälsovännen. 

Frågan om kvinnors ohälsosamma klädsel tycks ha varit särskilt upp-
märksammad inom populärmedicinen liksom bland de s.k. alternativme-
dicinska utövarna.504 I så gott som varje årgång av Hälsovännen från 1886 
till 1900 togs frågan upp på ett eller annat sätt. Kampen mot det utbredda 
bruket av korsett diskuterades fl itigt. Den svenska dräktreformföreningen, 
vars syfte var att verka för en hälsosammare klädsel bland kvinnor, återkom 
också som ämne i artiklar och notiser liksom de nya och mer hälsosamma 
klädmodeller som denna förening propagerade för.505 I detta avsnitt under-
söks varför intresset för klädseln var så stort under denna tid. Vilka problem 
framhöll läkarna samt hur och varför ville läkarna ändra den kvinnliga 
klädseln? Jag vill också ta reda på i vilken utsträckning detta var en köns-, 
klass- och generationsfråga. 

I de medicinska tidskrifterna och böckerna var det i huvudsak den kvinn-
liga medel- och överklassens klädsel som diskuterades och endast i säll-
synta fall mannens och/eller pojkens klädsel. Vi återkommer till frågan om 
pojkens och mannens dräkt och börjar med att titta närmare på vad som 
sades om den kvinnliga dräkten och vilka klädesplagg som kritiserades. I 
sin avhandling om dräktreformen i Kanada menar Eileen O’Connor att den 
medicinska uppmärksamheten kring den kvinnliga klädseln var ideologisk 
och att den måste ses utifrån den samhälleliga diskussionen kring könens 
roller. Hon menar att i det kanadensiska fallet skärptes medicinens kritik av 
kvinnors klädsel under 1800-talets två sista decennier. Detta trots att den 
kvinnliga klädseln under denna tid var lättare och i själva verket förefaller ha 
varit mindre hälsovådlig än tidigare, exempelvis under 1860-talet. Debatten 
handlade, enligt O’Connor, egentligen om kvinnans plats i samhället och 
om en rädsla för att kvinnor inte skulle vara tillräckligt goda och villiga 
mödrar.506

504 Vattenläkarnas förespråkande av reformdräkten se Cunningham, Patricia A., 
Reforming women’s fashion, 1850–1920: politics, health, and art. Kent State Uni-
versity Press, Kent 2003, s.50
505 Drägtreformföreningen bildades i Stockholm 1886 efter amerikansk modell. I 
styrelsen och föreningen fanns läkare och kvinnosakskvinnor med det gemensam-
ma målet att reformera den kvinnliga klädedräkten samt barnens och framförallt 
fl ickornas klädsel. 1890 ingick föreningen i Fredrika-Bremer-förbundet. Fredrika-
Bremer-förbundets Drägtreformförening. RA.
506 O’Connor, Eileen, Regulating healthy bodies: health, medicine, and dress re-
form in Victorian Canada. UMI, Ann Arbor 2005, s.215–217.
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Den medicinska kritiken handlade framförallt om att fl ickorna och kvin-
norna bar snörliv eller korsett.507 Under i stort sett hela 1800-talet hade det 
varit modernt för kvinnor i de högre samhällsklasserna att snöra sig med 
korsett. Modet hämtades från Frankrike, England och senare USA. Det 
spreds via tidskrifter och pamfl etter och via kungligheter och adliga kvinnor 
som hade råd och möjlighet att besöka främmande länder eller beställa hem 
det senaste internationella modet. Kläderna signalerade social och ekono-
misk status och de högre samhällsklassernas mode tjänade som inspiration 
för de mindre bemedlade. I synnerhet tycks klädseln ha spelat en viktig roll 
som ett uttryck för medelklasskvinnans femininitet.508 

Under vilken period i historien som modet var som mest ohälsosamt, 
snört eller tungt – därom fi nns olika uppfattningar. Marie Nordström hänvi-
sar till källor som utpekar tiden mellan 1890–1905 som en tid då kvinnorna 
var som mest åtsnörda och utsatta för mer smärta än någonsin tidigare i 
korsettens historia. Korsetterna var då hårda, långa och mycket obekväma. 
Valben eller metallstycken var instoppade i sömmarna för stabilitet och 
form. Det förekom också historier om att kvinnor opererade bort de ne-
dersta revbenen för att åstadkomma rätt siluett.509 R.Broby-Johansen tar 
i boken Kropp och kläder, inte ställning till vilken tid som var värst, men 
visar illustrativt hur kvinnomodet präglats av korsetten från 1500-talet 
och framåt. Ohälsosamt har modet varit under fl era perioder i historien. 
Rokokotiden präglades framförallt av ett kvinnoideal med ”kvinnlighet 
ända till sjuklighet, ömtålighet och sirlighet. Det hörde till kvinnlighetens 
fasta attribut att svimma.”510 Svimmandet berodde inte bara på den hårda 
snörningen, menar Broby-Johansen. Det var också ett uttryck för den äkta 
kvinnligheten under 1700-talet. Även om korsetterna var hårda och väl-
snörda under 1800-talet framställs epoken i denna bok ändå som en tid 
då det fanns valmöjligheter för kvinnorna. Olika typer av kvinnoideal var 
tillgängliga, däribland den emanciperade kvinnan, som valde en ledigare 
klädsel utan korsett.511

507 I källorna används begreppen många gånger synonymt. I NE (www.ne.se 
2007-04-04) förklaras snörliv som en äldre benämning av korsett, medan R.  Broby-
Johansen menade att snörlivet (ett kvinnoliv av styvt linne med införda fi skben, 
järn- eller träskenor) avlöstes av korsetten på 1700-talet. Broby-Johansen, R. Kropp 
och kläder. Rabén & Sjögren, Stockholm 1978, s.246 och 252.
508 Davidoff, Leonore & Hall, Catherine, Family fortunes: men and women of 
the English middle class, 1780–1850. University of Chicago Press, Chicago 1987, 
s.397.
509 Nordström 1993, s.134–137; Cunningham 2003, s.1–20.
510 Broby-Johansen 1978, s.173.
511 Ibid, s.163–200.
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Marie Nordström sätter in det medicinska intresset för  kvinnoklädseln i 
den dåtida sociala hälsodiskursen.512 Intresset var en del i läkarnas korståg 
för att främja hälsan och hygienen hos befolkningen, hävdar hon. Enligt 
Eva Palmblad var läkarkåren märkbart offensiv i sina ansträngningar att 
föra upp hälsofrågorna högst upp samhällsagendan. De var optimistiska 
och trodde starkt på vetenskapens möjlighet att förklara och åtgärda sam-
hällsproblem. Även om Palmblad kopplar intresset för klädseln till den 
hygienistiska andan menar hon att det också ligger nära till hands att sätta 
frågan om reformering av klädseln i samband med kvinnosaken.513 

Snörlivet
Den kvinnliga klädseln var problematisk på fl era sätt, menade alltså läkar-
na. Martin Asplund uttryckte vad många läkare ansåg vara problemet: ”För 
en stor mängd besvärliga och plågsamma sjukdomar hafva kvinnorna att 
tacka sin dels ändamålslösa, dels otillräckliga beklädnad, och detta därföre 
att denna antingen själf verkar som sjukdomsorsak eller lemnar för hälsan 
skadliga infl ytelser lättare tillträde till kroppen.”514 Tre väsentliga delar i 
klädseln kritiserades: snörlivet, kjolarna och det lågt skurna klänningslivet 
som lämnade bröstet bart. 

Snörlivet tycktes vara läkarnas fi ende nummer ett. I fl ertalet artiklar och 
skrifter om kvinnors och fl ickors hälsa och sjukdomar uttrycktes avsky mot 
detta kvinnliga klädesplagg. Truls Johan Hartelius, professor och överlärare 
vid Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, uttryckte sig på följande vis: 
”Snörlifvet, ett foster af fördom och fåfänga, är i mänskligheten en gam-
mal fi ende. Adlad af modet och okunnigheten har det fortlefvat generation 
efter generation och alltid varit hylladt af qvinnan.”515 Det var illa nog att 
kvinnor använde detta ”tortyrmedel” som han kallade det, men än värre 
var att man utsatte de uppväxande fl ickorna för det. 

512 Nordström 1993, 137f. 
513 Palmblad 1990, s.39ff.
514 Asplund 1894–95, s.287.
515 Hartelius, T.J., ”Snörlifvets skadliga verkan” i Hälsovännen 1887, s.55. Har-
telius (1818–96) var överlärare vid GCI och en av de främsta representanterna för 
den dåtida sjukgymnastiken. 
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BILD 5: Snörlivets påverkan på kvinnokroppen.

Källa: Widerström, Karolina, Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur hälsans 
synpunkt. Stockholm 1893.

Det antyds i fl era sammanhang att unga fl ickor i fi nare kretsar regelbundet 
bar snörliv. I vilken utsträckning snörliv eller korsett verkligen användes av 
fl ickor är dock oklart. Enligt den medicinska litteraturen tycks användandet 
av plagget ha varit utbrett, åtminstone från puberteten och framåt, men då 
bör vi också ha i åtanke att det i huvudsak var de bättre bemedlade fl ick-
orna, d.v.s. en minoritet av alla fl ickor, som läkarna talade om. Folklivsfors-
karen Inga Wintzell menar att bruket av korsett hos unga fl ickor har varierat 
genom tiderna. Under 1600- och 1700-talen var det brukligt att överklas-
sens fl ickor tvingades in i korsetter och klänningar, hårda som pansrar, till 
den form som dammodet föreskrev. I början av 1800-talet försvann dock 
snör livet och klädseln blev luftigare och ledigare för alla åldrar. Medan 
dammodet under 1800-talet åter blev striktare med stelare tyger, hårda 
korsetter med framhävd midja och byst, bestod fl ickornas ledigare profi l 
med bomullstyger och kortare kjolar som slutade strax över knäet. Snörlivet 
tycks ha blivit en angelägenhet för de vuxna kvinnorna medan fl ickorna, 
åtminstone de mindre, inte brukade det. Just omkring åren 1905–1910 var 
skillnaden mellan dam- och fl ickmode som störst.516 

Även om vi således inte kan vara helt säkra på i vilken utsträckning fl ickor 
verkligen bar korsetter och hur hårda de var, vet vi att det problematisera-
des och kritiserades inom medicinen och, som vi ska se längre fram, inom 

516 Wintzell, Inga, Så var barnen klädda. Från kolt till täckjacka. Natur och 
Kultur, Stockholm 1972, s.130-152.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   160Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   160 07-08-10   12.24.3207-08-10   12.24.32



161

kvinnorörelsen. Snörningen av midjan ansågs inom de medicinska kretsarna 
bidra till en rad olika former av ohälsa. Skadeverkningarna som snörlivet 
utsatte kroppen för i unga år kunde få katastrofala följder om inte direkt så 
förmodligen senare i livet. Den reproduktiva förmågan kunde skadas och 
kvinnor med försvagade kroppar ansågs också föra sämre anlag vidare till 
nästa generation. Matsmältningsproblem, andningsproblem och bleksot var 
exempel på följder av snörningen. I Hälsovännen togs även upp varnande 
exempel på unga kvinnor som blivit allvarligt sjuka eller till och med avlidit 
till följd av för hårt snörd midja.517 I Henrik Bergs Läkarebok stod att läsa 
hur: ”Några unga fl ickor å landsstället i Stockholms närhet hade kommit 
öfverens om att begagna hårdt åtdragna snörlif för att se, hvem af dem som 
kunde snöra sig mest. Synnerligast utmärkte sig i detta afseende en ung 
fröken, som väckte förvåning genom sitt onaturliga smidiga lif. Men ‘det 
smala lifvet’ blev hennes död. Hon snörde sig så hårdt, att hon träffades 
af en blodstörtning och dog, 24 år gammal. Hon begrofs i Stockholm den 
21 juli 1889.”518

Läkarna tycktes ense om att snörlivet var ytterst skadligt, ohälsosamt 
och sjukdomsframkallande. Professor Hartelius framhöll fyra sätt på vilka 
snörlivet kunde anses vara skadligt. Snörlivet var, för det första, farligt 
för den fysiska hälsa. Han menade att diafragman, mellangärdet och and-
ningsmuskeln, hindrades av trycket från snörlivet. Blodet hindrades att 
röra sig fritt och ämnesomsättningen minskade. Matsmältningsorganen, 
magsäcken, tarmarna, levern och mjälten, påverkades också negativt. För 
det andra vanställde snörlivet kvinnokroppen: ”det är ett brott mot esteti-
ken”.519 För det tredje verkade snörlivet också försvagande på intelligensen. 
Då kroppen påverkades negativt skulle själen och intellektet obönhörligen 
också beröras. ”Själ och kropp äro så innerligt förenade, att det som ver-
kar skadligt på den ena, också måste hafva ett menligt infl ytande på den 
andra.”520 Det var många fl ickor hävdade Hartelius som förslappades och 
var håglösa och ouppmärksamma till följd av snörlivet. Bruket av snörlivet 
var även omoraliskt. Det var en dyrbar plikt att bevara sin hälsa. Att skada 
sig själv och göra sig mindre estetiskt tilltalande var helt enkelt omoraliskt 
ur samhällelig synpunkt. 

Hartelius åsikter om snörlivets skadeverkningar delades av andra inom 
läkarkåren. Det fanns också de som menade att snörliv förutom allt detta 
kunde orsaka bleksot. I en artikel i Hälsovännen hänvisades till fl era in-
ternationella undersökningar som visat ett klart samband mellan bleksot 

517 ”Smärre meddelanden: Död genom snörlif.” i Hälsovännen 1900, s.87; ”Smär-
re meddelanden: Ett snörlifvets offer.” i Hälsovännen 1895, s.79.
518 Berg, Henrik, Läkarebok. Stockholm 1903, s.813.
519 Hartelius 1887, s.58.
520 Ibid, s.59.
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och snörning av midjan. Flickor och kvinnor som brukade korsett hade en 
förskjutning av magsäcken och inälvorna. I samband med obduktioner och 
hälsoundersökningar av olika slag hade det uppmärksammats att endast 
ett fåtal fl ickor och kvinnor hade de inre organen placerade i sina normala 
lägen. En komplicerad förklaring över hur organens förskjutna lägen hängde 
ihop med minskningen av blodets röda färgämne (som framhölls som blek-
sotens direkta orsak) följde efter påståendet. En doktor Meinert hade visat 
att hemoglobinet alltid förekom i mindre utsträckning hos personer vars 
magsäck hade förfl yttats längre ner på grund av snörning.521 

Särskilt farlig ansågs snörningen vara för fl ickor och unga kvinnor. De 
som ännu inte hade utvecklat kvinnliga höfter bar korsetten högre upp på 
bröstet för att den inte skulle glida ner. Den ännu klena bröstkorgen de-
formerades av trycket från korsetten, och antog snart formen av en ”nedåt 
afsmalnande kägla”. Hos fl ickorna skedde därför förändringen av kroppen 
och organens lägen i rask takt. I Hälsovännen hävdades att hos fl ickor som 
började använda korsett efter konfi rmationen kunde man se att bleksoten 
uppstod ett par månader därefter. Detta framhölls även som bevis på sam-
bandet mellan bleksot och snörning.522 

Karolina Widerström och reformdräkten
Karolina Widerström (1856–1949) är känd som Sveriges första kvinnli-
ga läkare. Hon legitimerades 1888, blev sedan praktiserande läkare och 
 gynekolog samt upplysare i bland annat sexualfrågor och  socialmedicinska 
frågor av olika slag i Stockholm. Hon var även politiskt verksam, en av 
 ledarna inom kvinnorörelsen, och en av de främsta läkarna i kampen för en 
hälsosammare kvinnoklädsel. Widerström ansåg att kvinnorna inte förstod 
hur mycket snörlivet i själva verket försvagade kroppen. Hon påpekade att 
de direkta följderna av snörning kunde bli bleksot och annan ohälsa och 
på sikt försvagade snörlivet kroppen genom att musklerna kring rygg och 
mage förslappades. För dem som brukade plagget jämt blev det till slut näst 
intill omöjligt att vara utan det eftersom de saknade kraft att själva hålla 
kroppen uppe och rak. Det typiska svaret som läkare fi ck då de rekommen-
derade patienter att sluta använda klädesplagget var: ”Jag kan inte undvara 
snörlivet […] för utan snörliv kan jag ej hålla kroppen uppe, jag blir trött 
ock sjunker ihop ock min rygg värker, när jag skall arbeta.”523 

Widerströms engagemang i frågan gjorde också att hon blev en av de 
ledande gestalterna i den rörelse för en mer hälsosam klädsel för kvinnor 
och fl ickor som kom att kallas dräktreformrörelsen. Vid svenska läkaresäll-

521 Sucksdorff 1895, s.269–274.
522 Ibid, s.273.
523 Widerström, Karolina, Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur hälsans syn-
punkt. Stockholm 1893, s.6–7.
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skapets sammanträde i april 1887 blev hon inbjuden att som representant 
för föreningen tala om frågan. Föredraget och diskussionen publicerades i 
Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster. Widerström 
visade då modeller av kläder som föreningen utarbetat och berättade om 
klädseln i hygieniskt avseende och om de största felen med den moderna 
kvinnliga klädseln.524 Problemen med klädseln, menade Widerström, var 
bland annat att underkläderna fördelade värmen ojämnt. Hals och armar 
var bara och benen som täcktes av kjolar, var trots allt i behov av varmare 
byxor i vårt kalla klimat: ”På kroppens nedre del komma kjolarna, i medel-
tal 3, ofta fl era, som veckrikt omge höfter och mage och sedan falla löst 
ned öfver benen. De lemna således fritt rum för luften att blåsa upp under 
dem och mer eller mindre grundligt utkyla benen…”525 

Den allmänna meningen bland läkarna var, förutom att klädseln satt för 
hårt,  att den var för tung samt att värmen fördelades ojämnt över kroppen. 
Medan vissa delar var nästan bara, var andra allt för täckta. De urringade 
klänningarna som var på modet innebar att halsen och bröstet blottades 
och utsattes för kyla. Armarna var likaså blottade för kyla eftersom klän-
ningsärmarna bara utgjordes av ett tunt tyg. ”De fl ästa kvinnor frysa också 
nästan jämt om armarna,” menade Widerström.526 ”Längre ned på kroppen 
fi nna vi däremot ett område, som fått ett övermått av beklädnad: midja, 
buk, kors ock höfter”. Kjollinningarna och snörlivet gjorde dessa delar för 
varma och även detta övermått av värme ansågs skadligt. Omväxlande 
kyla och värme, en ojämn värmefördelning samt tyngd och tryck av kläder 
lämnade kroppen utsatt för förkylningar och sjukdomar, ansåg till exempel 
Wretlind.527 

Kjolarna var också negativa i den bemärkelsen att de hindrade fl ick-
orna och kvinnorna att ”ta ut stegen” och Widerström påpekade att det 
krävdes lång tid att klä sig.528 De nya kläderna som dräktreformföreningen 
tagit fram var till skillnad från de nyttjade, vida och inte åtsittande, jämnt 
fördelade, bekväma, lättare och möjliggjorde rörelser. Likaså var skorna 
anpassade efter att sitta bra på foten och klackarna var låga.529 Det ligger 
nära till hands att tolka reformkläderna som symboler för den kvinnliga 
frigörelsen. Nya kläder och skor skulle göra kvinnor och fl ickor fria att röra 
sig som och på samma arenor som männen. Detta blev också märkbart då 

524 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887, s.119ff.
525 Ibid. Vid det nämnda läkaresällskapets möte i april 1887 presenterades 
 Karolina Widerström som ”med. kandidaten fröken Widerström”, Förhandlingar 
vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887, s.119.  
526 Widerström 1893, s.4–5.
527 Wretlind 1891, s.45–47.
528 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887, s.121.
529 Widerström hävdade att de vanliga kvinnoskorna vid tiden passade båda föt-
terna men att föreningen nu skapat olika skor för höger och vänster fot. Ibid, 
s.123.
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Widerström pratade om skolfl ickornas kläder som i stort var som de vuxnas, 
felaktiga på samma sätt med kjolar, snörliv och åtsittande strumpeband. 
Reformdräktföreningen hade också tagit fram kläder för fl ickorna berät-
tade Widerström. Dessa var hälsosammare och rörligare än de tidigare: 
”Skolfl ickans hela drägt blir således på en gång varm, lätt och ledig – hon 
kan ogeneradt gymnastisera i densamma, leka eller förrätta hvilka sysslor 
som helst.”530 Syftet var alltså inte bara att kläderna skulle vara hälsosamma 
för fl ickorna utan att de skulle möjliggöra för dem att utföra ”hvilka sysslor 
som helst” – d.v.s. på lika villkor som pojkarna kunna delta i exempelvis 
undervisning och senare yrkesarbete.

I diskussionen som följde på Widerströms föredrag vid läkaresällskapets 
möte 1887, menade läkaren Sandahl att det inte var nödvändigt att inför 
ett sällskap av läkare påtala vikten av en mer hygienisk klädsel för kvin-
nor. Snarare borde saken tas upp av läkare i varje möte med fördomsfulla 
kvinnor som var okunniga i ämnet. Sandahl som varit skolläkare vid fl era 
fl ickskolor och inspekterat eleverna tog upp ett exempel i syfte att belysa 
okunskapen och oförståndet hos mödrarna: ”I en fl ickskola, der jag är 
läkare, hade gymnastiklärarinnan tillsagt fl ickorna, att de bland dem, som 
redan hade ’snörlif’, skulle utbyta dessa mot lämpliga ’lifstycken’. Ett par 
fl ickor kommo emellertid med sina snörlif qvar och ’helsade från mamma, 
att de skulle ha’ snörlif.” (kursivering i källan)531 Att ändra invanda möns-
ter och föreställningar om mode och kutym förmodades vara allt annat än 
ett lätt arbete. Diskussionen vid läkaresällskapets möte avslutades med att 
de samlade önskade föreningen lycka till i kampen mot den ohälsosamma 
klädseln.

Karolina Widerströms anförande och mottagandet inom läkaresällskapet 
visar att intresse för en förändrad klädsel fanns inom fl era grupper: hos 
reformisterna, kvinnorörelsen och läkarna. Även om målet var detsamma 
fanns olika motiv. Ett viktigt skäl för att reformera kvinnors klädsel hos 
Widerström och andra förespråkare för kvinnosaken, var att detta skulle 
underlätta för kvinnor att komma ut delta i samhällslivet på samma villkor 
som männen. Det fanns också manliga läkare som också framhöll detta 
men de fl esta såg samma reform framförallt som ett medel att säkra kvin-
nornas reproduktionsförmåga så att de skulle kunna uppfylla sin framtida 
roller som mödrar. En läkare menade att ”en efter hygienens fordringar 
anordnad beklädnad, jemte kroppsöfningar och kalla tvättningar, med skäl 
måste räknas bland de mäktigaste hjelpmedel till att fostra ett kraftigt och 
härdadt slägte.”532 

530 Ibid, s.122.
531 Ibid, s.124. 
532 Ibid.
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De samtida åberopade anledningarna till varför den kvinnliga klädseln 
måste reformeras kan således sammanfattas under tre rubriker: kvinnans 
rörlighet, arbetsduglighet och jämlikhet; kvinnans reproducerande roll som 
moder eller blivande moder och bärare av anlag till en ny generation; samt 
slutligen kvinnan som hygienens och hälsans förebild i hemmet. I Karolina 
Widerströms anförande kan vi fi nna alla tre typerna av argument. Vi ska 
nedan se närmare på hennes sätt att resonera samt följa frågan om den 
kvinnliga klädseln i fl er källor. 

Uppmärksamheten kring det utbredda skicket att använda korsett var 
som redan nämnts stor inom medicinen. Förutom direkta problem eller 
sjukdomar bidrog snörlivet till förslappning samt orörlighet. Med en midja 
så hårt snörd att det nästan inte gick att andas var det naturligtvis varken 
lätt att gå, än mindre springa eller att utföra kroppsansträngande rörelser. 
Att fl ickor och kvinnor skulle röra mer på sig var som bekant en av läkarnas 
främsta förhoppningar. Stillasittandet hade utmålats som en av orsakerna 
till överansträngningen liksom till bleksot. Rörligheten hos kvinnorna hin-
drades också av trånga ärmar och klänningsliv samt snäva och tunga kjolar. 
Just kjolarnas och klänningarnas snitt och material var andra klädselfrågor 
som läkarna hade synpunkter på. Läkarna påstod att ett av skälen till att 
kvinnorna inte ville lägga bort snörlivet var att kjolarnas linningar då skulle 
skära rakt in i midjan på ett smärtsamt sätt. Eftersom de fl esta kvinnorna 
hade ett fl ertal kjolar på sig, var de tvungna att dra åt med skärp i midjan 
för att de skulle sitta uppe. Den medicinska åsikten var förstås att kvinnorna 
borde använda lämpligare, bekvämare och sundare kjolar. Om vintrarna 
behövdes dessutom varmare kjolar och gärna byxor under istället för fl era 
underkjolar.533 

Den begränsade rörligheten handlade inte bara om en fysisk orörlighet. På 
ett symboliskt plan innebar begränsningen att kvinnornas rörelse eller fram-
komlighet i samhällslivet inskränktes och att de omöjligen kunde arbeta 
och studera på lika villkor som männen. Det ville många reformivrare och 
kvinnosakskvinnor ändra på. 1886 startades i Stockholm den s.k. Dräkt-
reformföreningen. Föreningen startades efter europeisk och amerikansk 
förebild. Flera styrelseledamöter och medlemmar var läkarfruar. Karolina 
Widerström i egenskap av läkare kanske den mest kända. I utkanten av för-
eningen, som referenter och anhängare, fanns fl era välkända manliga läkare, 
t.ex. Curt Wallis och professorn i hälsovårdslära, Elias Heyman.534 Den 
viktiga uppgiften för föreningen var att ta fram modeller till hälsosamma, 
kvinnliga kläder. Initiativet stöddes varmt av läkarkåren.535

533 Widerström 1893. 
534 Fredrika-Bremer-förbundets Drägtreformförening. RA.
535 Exempelvis vid fl ertalet tillfällen i Hälsovännen samt vid läkaresällskapets 
möte då Widerström presenterade föreningen och klädesmodellerna (referat i För-
handlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887).
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Föreningens verksamhet kan ses ur fl era aspekter. De medicinska förstås, 
då man syftade till att med mer hälsosam klädsel, förbättra kvinnornas 
hälsa. De sociala eller politiska aspekterna var också betydelsefulla då 
man inom föreningen även hade för avsikt att förändra kvinnans klädsel i 
en praktisk riktning för att kvinnan skulle kunna ta mer plats och bli mer 
aktiv i samhällslivet. Många förkämpar för kvinnosaken såg ett samband 
mellan kvinnans underlägsna position i samhället och hennes begränsande 
klädsel som gjorde henne svag, sängliggande, orörlig och oförmögen att 
delta på lika villkor som mannen i samhället.536 

I den ursprungligen amerikanska skriften om reformdräkten, som för öv-
rigt översattes till svenska och inspirerade de svenska grundarna av dräktre-
formföreningen, var andemeningen densamma.537 Läkaren Curt Wallis skrev 
i det svenska förordet att det ohälsosamma kvinnomodet skulle komma att 
förändras i samma takt som kvinnan tog mer plats i samhällslivet. För att 
kunna arbeta på lika villkor som männen måste kvinnorna vara klädda så 
att de kunde röra sig ledigt och så att deras andning inte hämmades. Den 
som var för en förbättring av kvinnans sociala position måste därför också 
vara för en förändring av kvinnans klädsel och reformdräkten, menade 
Wallis.538 Uppfattningen delades av Widerström. Modet skulle förändras 
då kvinnorna frigjordes sig från sin ”andliga omyndighet”. 

Ju mera kvinnan får kunnskap om sin kropps byggnad, förrättningar ock 
hälsovillkor, ju livligare hon kommer att känna som både sin plikt ock sin 
fördel att väl vårda denna kropp, icke blott för sitt eget välbefi nnande ock 
sin egen arbetsduglighets skull, utan även för de barns skull, hon skall föda 
ock fostra, ock för den insats i kulturkampen, hänne åligger att lemna – dess 
mindre kommer modets makt att bliva…539

Att döma av läkarnas uppfattningar i frågan tycktes det vara få kvinnor som 
ville eller vågade lägga bort korsetten och de tunga kjolarna och övergå till 
en enklare och lättare klädsel. Anledningen behövde inte bara vara kvin-
nornas omedgörlighet eller dårskap utan också okunnighet och naturligtvis 
spelade de sociala konventionerna in som svåra att bryta mot. Widerström 
menade att många kvinnor var okunniga både om klädselns betydelse för 

536 Henrik Berg som stödde föreningens syfte, uttryckte sig i början av 1900-talet 
på följande vis: ”Kan en kvinna, som bär lång åtsittande kjol, göra anspråk på att 
för ett ögonblick vara fri? Huru skulle en stark, handlings kraftig och energisk man 
känna, om han ikläddes en lång kjol och tvingades bära den i hela sitt lif? Jag är 
öfvertygad om att han skulle känna det värre än att vara i fängelse. Kvinnan har 
lika mycket rättighet som männen att äga styrka och hälsa.” Berg, Henrik, ”Stun-
dar en reform inom kvinnodräkten?” Hälsovännen 1916, s.182.
537 I upplagan nämns varken det amerikanska originalets titel eller dess förfat-
tare.
538 Reformdrägten: En bok för qvinnor af qvinnor Stockholm 1885, s. XI–XIV.
539 Widerström 1893, s.14.
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hälsan och om sina kroppar och dess funktioner. En viktig del av hennes 
läkargärning bestod i att informera och upplysa kvinnor och fl ickor om 
hur deras kroppar fungerade och om den särskilda kvinnliga fysiologin. 
Detta var ämnen som länge varit tabu och som få läkare eller lärare velat 
ta upp i sin praktik eller undervisning. Många fl ickor fi ck inte heller ens 
de mest grundläggande kunskaperna om sina kroppar från sina mödrar. 
Ökade kunskaper var nödvändiga enligt Widerström, för att fl ickorna och 
kvinnorna skulle förstå vikten av att vårda kroppen genom att bland annat 
klä sig rätt.540 

Skolfl ickans klädsel enligt reformdräktsrörelsen
I undersökningen av Sveriges högre fl ickskolor från 1888, tidigare refererad 
till i kapitel 6, hävdades att det var brukligt att fl ickorna tidigt klädde sig 
enligt det kvinnliga modet och att ”de äldre skolfl ickornas drägt i allmän-
het troget afspeglar den moderna qvinnodrägtens alla bizarra vexlingar 
och således är, ur alla de synpunkter, från hvilka ändamålsenligheten af 
en drägt bör bedömas, lika ändamålsvidrig som denna, lika förderfl ig och 
lika förkastlig.”541 

I Kvinnans släktlif menade Wretlind att fl ickan drevs av ett ”begär att 
behaga” och att kläderna spelade stor roll i skolfl ickans liv: ”hon ger akt 
på, huru kamraterna äro klädda, jämför sig med dem, talar om ’huru det 
brukas’, är grantyckt rörande sina egna kläder och söker gärna upp husets 
speglar för att se, huru hon tager sig ut.”542 Denna lust att behaga ansågs 
vara en naturlig kvinnlig drift men den borde hållas på en rimlig nivå hos 
fl ickan menade Wretlind. Genom att satsa på att reformera fl ickornas kläd-
sel hoppades man så småningom kunna utrota vanan att klä sig efter modet 
istället för efter kroppens behov och hälsan. ”Det vore att hoppas, att de 
kvinnor, som hunnit fullvuxen ålder utan att någonsin hafva intvingat sin 
kropp i snörlif, skulle allt framgent få afsmak för detta plagg,” skrev Petter 
Silfverskiöld i en artikel i Hälsovännen 1896.543 

Dräktreformföreningen tycktes vara av samma mening och satsade under 
föreningens andra år på att ta fram hygieniska och praktiska kläder för 
fl ickor. I Redogörelsen över arbetsåret 1886–87 står att styrelsen ägnat sig 
åt att ta fram barnkläder. Först och främst hade man arbetat med att ta 
fram en skoldräkt för fl ickor. Det var styrelsens åsikt att ”så fort som möjligt 
börja motarbeta alla de skadliga och hämmande infl ytanden, skolfl ickans 
nuvarande drägt ovedersägligen har på hennes andliga och kroppsliga ut-

540 Ibid, s.14.
541 Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor 1888, s.193.
542 Wretlind 1891, s.35.
543 Silfverskiöld, Petter, ”Är den nuvarande kvinnodräkten olämplig?” i Hälso-
vännen 1896b, s.359.
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veckling, och hvilka, oftare än man tror, äro orsak till de många krämpor, 
af hvilka skolfl ickor lida.”544 

Hur skulle då en fl icka klä sig för att vara hygieniskt och hälsosamt 
klädd enligt läkarna och hälsovårdsförespråkarna? En vardagsklädsel, en 
skoldräkt liksom en gymnastikdräkt presenterades av föreningen. Samtliga 
var avsedda att vara mer hälsosamma och ge möjlighet till mer rörelse för 
fl ickorna. Beskrivningar av tygåtgång och modeller fanns bland annat i en 
skrift av Widerström som givits ut av föreningen. Den presenterades även 
i Hälsovännen vid ett par tillfällen. Modeller fanns också att beskåda i 
samband med utställningar på olika platser i Stockholm och man hänvisade 
till sömmerskor som kunde kontaktas för råd och beställningar. De skrifter 
som gavs ut var även avsedda att spridas till kvinnor utanför storstäderna. 
Förespråkare och föreningsmedlemmar reste också ut i landet och höll före-
drag och visade modeller.545

544 Drägtreformföreningens i Stockholm redogörelse för arbetsåret 1886–1887, 
s.5.
545 Se t.ex. uppgifter om detta i Styrelsens för Fredrika Bremer förbundets dräkt-
reformförening årsberättelse mars 1895–mars 1896. I Nerikes Allehanda kunde 
man i februari 1897 läsa att fröken Kristine Dahl hållit föredrag i Karolinska läro-
verket om kvinnoklädseln och reformdräkten. ”Först och främst var det snörlifvet, 
som fi ck mottaga månget välriktadt hugg, så att det riktigt knakade i planchet-
terna. […] Naturligtvis bar föreläserskan själf den dräkten, och hvar och en var 
i tillfälle konstatera att frånvaron af åtknipen midja ingalunda beröfvade fi guren 
elegans, men väl förlänade rörelserna en okonstlad grace.” Nerikes Allehanda 17/2 
1897, s.18.
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BILD 6: Dräktreformföreningens förslag till ny klädsel för fl ickan – en s.k. 
mellan dräkt med livstycke och byxor. 

Källa: Dräktreformföreningen, Den kvinnliga klädedräkten. Stockholm 1898.

Klädmodellerna för fl ickor hade tagits fram efter undersökningar av hur 
klädseln för fl ickor vanligtvis såg ut och vilka brister den hade. Vid årsmötet 
i mars 1887 höll lärarinnan Helena Palmqvist ett föredrag om en särskild 
skoldräkt för fl ickor.546 Enligt hennes erfarenheter var i allmänhet fl ickornas 
klädsel vare sig praktisk eller hälsosam och det stora fl ertalets klädsel var 
under all kritik. I en skrift av föreningen hänvisades också till undersök-
ningar av fl ickors klädsel som hade visat att alla klädesplagg som fl ickorna 
brukade på ett eller annat sätt var antingen olämpliga eller ohälsosamma. 
Liksom den kvinnliga klädseln i allmänhet var fl ickornas klänningar ofta 
låghalsade och lämnade bröstet för bart och midjan för väl täckt med fl era 
tjocka tyger. Palmqvist hävdade att det var sällsynt att skolfl ickorna bru-
kade snörliv men livstycket som användes istället satt för hårt och verkade 
hämmande.547 Föreningen ansåg också att underkjolarna satt för hårt, var 
för tunga och för tjocka kring bålen men för tunna kring benen. De hin-
drade också rörelser vid gång, hoppande, springande och lekande.548 

Palmqvist och föreningen vurmade också för en särskild gymnastikdräkt: 
”De vanliga skolklädningarna äro icke lämpliga gymnastikdrägter. […] det 
klagas ofta öfver att t.o.m. småfl ickor i första klassen sträcka sönder sin 

546 Okänd författare, ”Om behofvet av en särskild skoldrägt för fl ickor” i Hälso-
vännen 1887, s.115–117.
547 Ibid, s.116.
548 Widerström 1893.
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klädning under gymnastiken, och detta visar bäst, att klädningen är olämp-
lig.”549 I Hälsovännen meddelades att intresset för denna dräkt hade varit 
stort under det första året och syftet, ville man betona, var väl påkallat. 
Hur ofta såg man inte ”fl ickor försöka gymnasticera i kläder, som hindra 
kroppens, synnerligen armarnes och bröstkorgens fria rörelser, på grund 
såväl af underklädernas beskaffenhet som af klädningens snitt. Och när 
kläderna hindra gymnastiken, så hindra de naturligtvis ock den fria lekens 
vexlande rörelser. Följden häraf är, att fl ickan får motvilja och leda mot såväl 
gymnastik som lekar. Hon sitter helst stilla vid boken eller handarbetet eller 
pianot och helsans rosor blekna också på kinderna.”550 Det var fl ickskolor i 
Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Norge som hade beställt modeller 
till en skoldräkt och fl era av skolorna hade önskat att modellerna skulle 
ställas ut i deras lokaler. Både lärarinnor, elever och föräldrar hade visat 
stort intresse för saken och fl era skolfl ickor hade redan valt att använda den 
av föreningen framtagna dräkten.551

En synpunkt som också förekom i diskussionen var att den kvinnliga 
klädseln hindrade kvinnan i rollen som främjare av hygien och hälsa. Proble-
met var inte bara att kjolarna var så tunga. De var också för långa hävdade 
läkarna. Modet var att ha klänningar som släpade i marken. Enligt Wider-
ström var detta mode särskilt hälsofi entligt då: ”Den släpande kjolkanten 
inpyres med gatans smuts, sopar upp den på ben ock benunderkläder ock 
bringar den in i våra hem.”552 På gatorna samlades smittsamma ämnen från 
folk och djur. Kjolarna virvlade upp smutsen, smittan och dammet och 
tvingade alla förbipasserande att inandas den ohälsosamma luften. När 
kvinnorna och fl ickorna med de smutsiga kjolarna kom hem utsatte den inte 
bara sina familjemedlemmar för smuts och smitta utan också de stackars 
tjänstefl ickorna som skulle tvätta och ta hand om smutsen. I Hälsovännen 
hänvisades till en undersökning som utförts i den italienska huvudstaden 
där smutsen i klänningarnas släp uppmätts. De damer som promenerat runt 
i staden under en timma kunde sedan uppvisa ”hela kolonier av mikrober 
och baciller.”553 Sjukdomar som tuberkulos och tyfus spårades också och allt 
detta förde mödrarna hem till sina stackars barn. Den medicinska meningen 
var förstås att fördöma släpen.

549 Okänd författare 1887, s.116.
550 Okänd författare, ”Hygienisk skoldrägt för fl ickor” i Hälsovännen 1887, 
s.183.
551 Ibid, s.186.
552 Widerström 1893, s.14.
553 ”Smärre meddelanden: Damernas släp å klädningskjolen.” i Hälsovännen 
1900, s.191.
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Klädsel i ett köns- och klassperspektiv
Diskussionerna om klädseln ur hälsosynpunkt handlade nästan uteslutande 
om den kvinnliga klädseln antingen det gällde fl ickan eller kvinnan. Det 
talades ytterst sällan om den manliga klädseln, vilket antingen kan tolkas 
som att männen klädde sig väl ur hälsosynpunkt, eller att även den manliga 
klädseln var ohälsosam men att detta inte var av samhällelig eller politisk 
betydelse. Även om diskussioner om och kritik av mansdräkten var sällsynta 
i de medicinska källorna tog Henrik Berg upp frågan i en artikel i två delar 
i Hälsovännen. Han förundrades över ”att under det att människor med en-
ergi försöka reformera kvinnodräkten, de låta mansdräkten vara i fred.”554 
Bergs förundran ska ses mot bakgrund av att han ansåg att ”Det fi nnes väl 
få dräkter, som äro så misslyckade, […] som vår nuvarande mansdräkt.”555 
Bergs kommentar väcker även hos mig en undran varför det nästan bara var 
den kvinnliga dräkten som diskuterades och kritiserades. 

Liksom kvinnodräkten, var mansdräkten inspirerad av det parisiska 
modet: ”Och här hafva vi honom den älskvärde sprätten i våra dagar (fi n-
de-siécle-herrn) med sina vida byxor, sin korta rock, sin stora käpp, sin 
ofantligt öppna väst och sitt skjortbröst – ja, vi känna igen honom från vår 
hufvudstads gator.”556 Som regel satt männens kläder för trångt och trycket 
på mannens kropp var för stort – om än inte i lika hög utsträckning som 
snörlivet tryckte på kvinnans kropp. För att vara hygieniska och hälso-
samma skulle kläderna vara rymliga, lösa och lediga, var den medicinska 
meningen. De skulle också fördela värmen jämnt över kroppen. Berg gav 
en rad anvisningar om hur mannens klädsel borde se ut, vilka snitt och 
material som lämpligast användes. En ideal ”orginalkostym” för män skulle 
utformas av en konstnär, en läkare och en skräddare, föreslog han. Att 
förändra modet var dock ingen självklarhet – inte ens för Berg: ”Jag må 
säga, att jag på fullt allvar funderar på att kläda mig efter de principer, jag 
nu har uppställt. Men jag vill hafva tid på mig. Får jag lefva tre, fyra år, så 
kommer jag kanske i en ’orginalkostym’.”557 

Artiklar och notiser om pojkens eller den unge mannens klädsel saknades 
helt i Hälsovännen liksom i annan medicinsk litteratur under den under-
sökta perioden (ca 1870–1900). Exempelvis togs frågan om klädseln upp i 
bilagan Kvinnans släktlif under avdelningen om den kvinnliga ungdomen 
medan den inte alls förekom som problem i den motsvarande delen om den 
manliga ungdomen i Mannens släktlif. Diskussionen kring hygienisk kläd-

554 Berg, Henrik, ”Den nuvarande mansdräkten från hälsans synpunkt” i Hälso-
vännen 1893a, s.23.
555 Ibid, s.23.
556 Ibid, s.26.
557 Ibid, s.37 och Berg, Henrik, ”Mansdräktreformen” i Hälsovännen 1893b, 
s.90.
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sel var således i högsta grad könsspecifi k. Ur kroppslig aspekt tycks det ha 
funnits anledning att kritisera både den manliga och den kvinnliga dräkten. 
Ingen av dem var hälsosam enligt dåtida mått mätt. Men varför diskuterade 
man då nästan enbart den kvinnliga dräkten och varför framstod kvin-
norna som dåraktiga modeslavar som skadade sig själva och kommande 
generationer? Med stor sannolikhet motsvarade dock skillnaden i intresset 
för mans- respektive kvinnoklädseln ändå en väsentlig praktisk skillnad. 
Männen bar en ledigare klädsel eftersom de förväntades vara mer aktiva 
och rörliga, särskilt pojkarna skulle leka och springa, medan fl ickorna och 
kvinnorna i högre utsträckning var menade att pryda sin familj och sin 
man. Pojkmodet var i hög grad också skild från mansmodet, t.ex. i form 
av kortbyxor för pojkar och långbyxor först efter konfi rmationen. Under 
1800-talet infl uerades pojkklädseln av sjömansdräkten eftersom sjömän-
nens byxor var synnerligen funktionella och praktiska.558

Klädselfrågan var också i mångt och mycket en klassfråga. Debatten 
handlade nästan enbart om hur medel- och överklassen klädde sig – extra-
vagant, enligt modet och i exklusiva material. Det handlade sällan om ohälsa 
till följd av för slitna, för få, för smutsiga eller för små kläder, d.v.s. klädesfrå-
gan var inget fattigdomsproblem utan snarare ett problem om över fl öd och 
omoral. Då klädseln hos de mindre bemedlade kvinnorna togs upp handlade 
det om underkläderna. I synnerhet de arbetande kvinnorna måste skydda 
benen och underlivet från köld med hjälp av ändamålsenliga underkläder, 
påpekades i Hälsovännen.559 Det tog också Karolina  Widerström upp vid 
sitt anförande om reformdräkten vid svenska läkaresällskapet.560 Om vi 
återknyter till vad läkaren Martin Asplund menade var själva problemet med 
den kvinnliga klädseln, d.v.s. att kvinnornas sjuklighet till stor del berodde 
på den felaktiga klädseln, framstår det märkligt att inte arbetarkvinnorna 
i högre grad diskuterades i samband med sjuklighet och klädsel. 

Det var således nästan uteslutande de mer välbärgade fl ickornas och unga 
kvinnornas klädsel debatten gällde. Det handlade antingen om att bevara 
och stärka kvinnas reproduktiva roll och/eller att främja hennes emanci-
pation. Medan huvudparten av läkarna primärt ville reformera fl ickornas 
klädsel för att de i framtiden skulle kunna föda friska barn och vara goda 
mödrar, betonade dräktreformföreningens, där det som vi sett även ingick 
män, att en ledigare och mer hälsosam klädsel skulle göra kvinnor friare och 
underlätta deras utträde i det offentliga livet. Något samhälleligt intresse av 
att reformera pojkarnas kom inte till uttryck. Arbetarklassfl ickornas klädsel 
sågs inte heller som något problem, trots att de förmodligen också var illa 
klädda och därtill mer utsatta för sjuklighet och ohälsa.  

558 Wintzell 1972, s.103–129.
559 Bergwall, J E, ”Ett litet kapitel om qvinnodräkten” i Hälsovännen 1886, 
s.13.
560 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887.
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Sammanfattning
Flicksjukligheten som upptog läkarnas intresse har här undersökts utifrån 
tre framträdande teman: överansträngning, bleksot och ohälsosamma klä-
der. Medan de två första problemen var symtom på ohälsan, ansågs det sista 
snarare vara en orsak till ohälsan. Gemensamt för problematiken var att 
den huvudsakligen förknippades med medelklassfl ickor, i synnerhet då det 
gällde överansträngning i samband med studier och ohälsosamma kläder. 
Hur konstruerades då fl ickan och den kvinnliga ungdomen i samband med 
dessa frågor?

Till att börja med var den medicinska diskursen inte så enhetlig i proble-
matisering och förklaring till fl icksjukligheten som tidigare forskning velat 
göra gällande. Särskilt tydligt är detta i fallet kloros där sjukdomen i fl era 
källor inte alls framställs som enbart en fl icksjukdom. Tidskrifterna och 
läkarböckerna framhöll bleksot som fl icksjukdom men med hjälp av annat 
material, som hälsoundersökningar och brunnsjournaler, framkommer en 
mer nyanserad bild, där också vuxna kvinnor, pojkar och enstaka män fi nns 
med bland klorosfallen. Vad som dock är tydligt och enhetligt i diskursen 
är bilden av den sjuka fl ickan. 

De tidiga artiklarna i Hälsovännen bestämde visserligen inte sjukdomens 
genus, men i övrigt beskrevs kloros nästan uteslutande som en fl icksjukdom. 
Tydligt är att endast ett fåtal läkare påtalade att sjukdomen kunde drabba 
pojkar. Trots att det inte var helt ovanligt att pojkar kategoriserades som 
bleksiktiga i hälsoundersökningar, beskrevs aldrig bleksot som en pojksjuk-
dom. Ingen läkare diskuterade heller orsakerna till pojkarnas bleksot, ingen 
nämnde sociala orsaker till pojkarnas sjuklighet och ingen tolkade pojkar-
nas eventuellt felaktiga livsstil som orsak till bleksot. I stort sett diskuterades 
inte alls att den förekom hos pojkar eller vad det innebar eller berodde på 
att pojkar också fi ck sjukdomen. Det fanns helt enkelt inte utrymme för 
bleksiktiga pojkar i diskursen. Medan fl ickornas sjuklighet var en samhäl-
lelig och politisk fråga tycks pojkars sjuklighet inte ha ansetts hotande på 
samma sätt som fl ickornas. Här kan vi åter koppla till Kathleen Alaimos 
förklaringar om att fl ickors ohälsa ansågs hotande för den kvinnliga identi-
teten och kunde få långtgående konsekvenser, medan pojkarnas ohälsa sågs 
mer som ett tillfälligt problem som var relativt snabbt övergående. 

Min undersökning har också visat att lättare former av bleksot snarast 
sågs som en normal del i fl ickans utveckling. Härigenom förstärktes också 
en norm om den kvinnliga svagheten. Normala kroppsliga funktioner som 
menstruation, sämre blodvärde, kvinnlig utveckling kunde fogas in under 
diagnosen bleksot. Men bleksot kunde också utvecklas i svårare former till 
följd av ett hälsovidrigt levnadssätt, eventuellt till följd av överansträng-
ning genom studier eller genom ohälsosam klädsel. Att överansträngningen 
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 fokuserades hänger ihop med den skolhygieniska diskussionen om kvinnans 
lämplighet och rätt till högre utbildning. Skulden till ohälsan i form av över-
ansträngning lades på både skolorna och hemmen, där de förra pressade 
fl ickorna för hårt i olämplig miljö och de senare begränsade fl ickorna med 
inomhusarbete och mindre frihet. Hemmen beskylldes också för den olämp-
liga klädseln. Liksom i kapitlet om hälsoundersökningarna ser vi här att 
läkarna påfallande ofta hänvisar till sociala förhållanden. Ohälsan kunde 
således undvikas. Om fl ickor ägnade sig åt det de var biologiskt ämnade för, 
d.v.s. att förbereda sig för ett liv som mor och maka och inte bedrev högre 
studier kunde de nå en lika god hälsa som pojkar och män i allmänhet. Det 
var också denna väg som läkarna propagerade för.

I ett samhälleligt perspektiv kom de medicinska diskussionerna om fl ick-
sjukligheten att få betydande infl ytande. Samtidigt som högre utbildning 
var på väg att öppnas för fl ickor avråddes de bestämt från att välja denna 
väg med argument om kvinnlig svaghet och sjuklighet som förknippades 
med studier. Att klädseln fi ck så stor betydelse i debatten handlar också om 
önskan att skapa goda mödrar. De manliga läkarna uppfattade att snörlivet 
skadade kvinnokroppens viktigaste reproduktiva organ och att det hotade 
kvinnornas fertilitet och möjlighet att föda friska barn. Att medelklassfl ick-
ornas klädsel kritiserades mest handlar också om att det var deras fertilitet 
som ansågs vara av störst samhälleligt intresse.  

Innan vi går över till avhandlingens andra del, kan sammanfattningsvis 
sägas att undersökningen om den medicinska diskursen kring barn, ung-
dom och sjuklighet i det sena 1800-talet, visat att fl ickdom och pojkdom 
tydligt konstruerades som skilda kategorier. Diskursen var, trots några få 
avvikande åsikter, enhetlig och koncentrerad på några få frågor. Det fanns 
ingen större skillnad mellan populärmedicinens och inommedicinens sätt 
att framställa könen och sjukligheten. För det första, framhölls pubertetens 
avgörande infl ytande på individens hälsotillstånd samtidigt som den sågs 
som en viktig livsfas där könens skilda väsen tydliggjordes. För det andra, 
skrev läkarna om den kvinnliga svagheten som innebar att fl ickor skulle 
skyddas från yttre press, exempelvis i form av studier. Pojkarna var inte alls 
lika känsliga, var de eniga om. För det tredje, präglades diskursen av fl ick-
sjukligheten, som i samtliga källor beskrevs som utbredd och alarmerande. 
I fråga om fl icksjuklighetens orsaker är det intressant att notera läkarnas 
ganska godtyckliga förklaringar. Det kunde handla om att sjukligheten 
berodde på ett levnadsöverfl öd (utsvävningar, danser, snörda klänningar, 
bakelser och romanläsning) eller på ett liv i armod, ohygien och slit (dålig 
föda, smuts, instängdhet och slitsamma dagar i fabriker och annan pro-
duktion). Det kunde också handla om att fl ickor var biologiskt mer mot-
tagliga för sjukdomar än pojkar. Ibland tog man till ad-hoc-förklaringar, 
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till exempel då de danska fl ickorna inte visade sig vara nämnvärt sjukare 
än de danska och svenska pojkarna. Då valde man att förklara den svenska 
fl icksjukligheten med kulturella och sociala förhållanden. Skillnaden mel-
lan fl ickdom och pojkdom befästes också genom de hälsoundersökningar 
som utfördes, i vilka de s.k. könsspecifi ka sjukdomarna, som bleksot och 
huvudvärk, hade en framträdande plats.
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DEL III

Den nya fl ickan
1900–1930
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KAPITEL 8 

De nya fl ickorna och fl icksjukligheten

I detta inledande kapitel diskuteras de nya kvinno- och fl ickideal som fram-
trädde efter sekelskiftet och huruvida man inom den medicinhistoriska 
forskningen har menat att detta också förändrat den medicinska diskursens 
syn på fl ickors sjuklighet. Historien om den nya kvinnan har framförallt 
handlat om politiska och sociala förändringar och om förändrade kvin-
noideal och den nya konsumtionskulturen i 1900-talets början. Begreppet 
”den nya kvinnan” har dock använts i olika sammanhang och delvis getts 
olika innehåll. Det fi nns de som menar att de nya kvinnorna var de som 
studerade, som drev kvinnopolitiska frågor och var allmänt engagerade i 
olika sociala och politiska frågor, medan andra snarare menar ett utseen-
demässigt nytt kvinnoideal. Begreppet har också använts för att beteckna 
de unga kvinnor som tog till sig en ny stil och som ville ha roligt, vara fria 
och moderna, men sedan – när ungdomen var över – gifta sig och passa in 
i husmodersrollen.561

Fenomenet har beskrivits och tolkats främst utifrån den anglosaxiska 
horisonten men nordisk forskning på området saknas inte. Här har begrepp 
som ”den moderne kvinne”, ”overgangskvinne” eller ”övergångskvinna” an-
vänts för att beskriva den nya kvinnotypen under perioden ca 1870–1915.562 
Historikern Ingrid Hartman Söderberg har skrivit om sju systrar som i det 
sena 1800-talet, valde att satsa på karriärer som yrkesarbetande, autonoma 
och självförsörjande kvinnor. Det var kvinnor som dessa sju systrar, som 
var delaktiga i skapandet av ”ett nytt kvinnligt livsmönster.”563 Även om 
systrarna var pionjärer – det var fortfarande få kvinnor som hade tillräckligt 
med socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital för att kunna skapa sig egna 
karriärer enligt detta livsmönster – vittnar de om de alltfl er möjligheter som 
kvinnor fi ck i det nya seklet. 

561 Søland 2000, s.172ff.
562 Se fl era artiklar samt litteraturhänvisningar om ”den nya kvinnan” i Helle-
sund 2003.
563 Hartman Söderberg, Ingrid, ’Vidunder till qvinnor’: sju systrar som pionjä-
rer i yrkesliv och offentlighet 1860–1935. Universitetsbiblioteket, Örebro 2003, 
s.389.
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”Den nya fl ickan” var ett begrepp som dök upp efter sekelskiftet 1900.564 
Begreppet användes i fl era sociala och kulturella sammanhang och var lika 
självklart och dominerande som stereotyp som ”den sjuka fl ickan” varit i det 
sena 1800-talet. De nya fl ickorna förknippades med ett offentligt liv, med 
en ny stil och ett nytt mode, med aktivitet och idrott och inte minst med ett 
nytt skönhetsideal. De var ett synnerligen internationellt fenomen. En ame-
rikansk forskargrupp har visat att fl ickorna dök upp över hela världen under 
1900-talets första halva. Karaktäristiskt för dessa fl ickor, oavsett om de 
fanns i Kina, Berlin eller New York och kallades fl appers, garçonnes, moga, 
modeng xiaoije, schoolgirls eller neue Frauen, var den moderna livsstilen och 
avståndstagandet från det traditionella och plikttrogna fl ickidealet.565 

BILD 7: Unga kvinnor på 1920-talet.

Källa: Charme: den moderna damtidningen, nr.4 1922. Kungliga biblioteket.

564 Motsvarande begrepp ”The new girl” eller ”The modern girl” fanns i de 
engelsk språkiga länderna.
565 Barlow & Yue Dong m.fl  2005, s.245.
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Kvinnans yttre skönhet fokuserades alltmer efter sekelskiftet i Europa och 
USA. Joan Jacobs Brumberg menar att den tidigare fokuseringen på karak-
tären ersattes av intresse för kropp och utseende. Kathy Peiss och Johan 
Söderberg betonar båda att skönhetsindustrin och konsumtionskulturen 
i samspel med kvinnorna skapade ett nytt intresse för utsidan i form av 
mode, kort hår, en androgyn stil och kosmetika.566 Om det estetiska kvin-
noidealet och den skönhetsindustri som växte fram under 1920-talet har 
Johan Söderberg skrivit i Röda läppar och shinglat hår.567 Det var några år 
efter första världskriget som det nya kvinnliga skönhetsidealet slog igenom. 
Enstaka kvinnor hade redan åren eller decenniet innan anammat den nya 
stilen men nu handlade det om miljoner kvinnor som ändrade sina liv, sina 
livsstilar och utseenden.   

Med den nya fl ickan förknippades även nya egenskaper och hon intog 
nya offentliga områden. På många sätt utmanade hon den dominerande 
genusordningen. Hon tog sig in på tidigare manliga domäner, hon arbetade 
i högre utsträckning utanför hemmet i nya branscher som tjänstesektorn, i 
affärer, på damfriseringar och naturligtvis på kontor. På ett mycket synligt 
sätt utmanade hon också den traditionella kvinnligheten genom att klippa 
håret och bära smink. Ett kort hår var förknippat med manlighet. Det ”korta 
håret symboliserade kvinnors frigörelse från huslighetens sfär,” påstår Söder-
berg. Hur provocerande de unga kvinnornas tilltag att klippa håret var i sin 
samtid vittnar Henrik Berg om i sin Läkarebok: 

”Det börjar bliva modärnt för kvinnor att hava kortklippt hår. Kvinnans 
prydnad är först och främst hennes dygder, sedan – kroppsligt – icke minst 
hennes hår. Huru mången har icke med förtvivlan sett, att håret ’börjar 
falla’? En 16-, möjligen 18-års fl icka kan hava sitt hår kortklippt (ryskt 
mode!). Många ryska, socialist-, nihilist-, anarkist-kvinnor hava det så, 
antagligen för att visa ’karlavulenhet’, men ej anstår det Sveriges döttrar 
att efterapa dem.”568 

På 1920-talet hade det korta håret blivit så vanligt att det väckte föga upp-
märksamhet eller avsky. 1929 hade Berg ändrat sin uppfattning i hårfrågan: 
”Deras tilltag att klippa håret stötte mig i början. Men sedan jag från många 
håll fått höra, att långt och tungt hår med massor av hårnålar många gånger 
ger upphov till huvudvärk, och tillika kräver mycken tid och arbete för att 
hålla i gott skick, har jag försonat mig med det också.”569 Det var inte bara 

566 Brumberg 1997; Peiss 1986; Söderberg, Johan, Röda läppar och shinglat hår 
: konsumtionen av kosmetika i Sverige 1900-1960. Författares bokmaskin, Stock-
holm 2001.
567 Söderberg 2001. 
568 Berg, Henrik, Läkarebok. Läkarebokens förlag, Göteborg 1933, s.1578–1579. 
Även samma text i den första upplagan från 1903.
569 Berg, Henrik, ”Den kvinnliga ungdomens revolt” i Hälsovännen 1929, 
s.136.
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kort hår, utan även smink i form av rouge, läppstift, nagellack, puder och 
ögonskugga, som framkallade förargelse till en början. Smink hade särskilt 
förknippats med prostituerade och starka färger som rött och svart associe-
rades också med krigsmålningar bland primitiva folk.570 

Det var en längre, slankare och mindre kurvig kropp som blev modern. 
Den nya fi guren var också ledigare och mer bekväm, och den sattes i sam-
band med den kvinnliga frigörelsen. Kvinnorna ville roa sig, kunna vara 
ute och dansa och dansen gick hand i hand med det förändrade modet 
– det gick inte att dansa tango i korsett. Det nya utseendeidealet visade på 
en förändrad attityd till kvinnan och hennes kall. Medan det viktorianska 
idealet framhållit kvinnans moderlighet i den fylliga fi guren och medelålders 
kvinnor som hemmets mittpunkt, var den ”nya kvinnan” både till utseende 
och attityd androgyn och spelade mer på ungdomlighet än kvinnlighet.571 

En särskild fl ickkultur blev också synlig under perioden 1880–1915  menar 
Sally Mitchell. För frigjorda, äventyrliga och aktiva fl ickor skapades sär-
skilda tidskrifter och en omfångsrik litteratur som riktade sig till fl ickor 
gavs ut. Böckerna och tidningarna innehöll nya förebilder för fl ickorna. 
De handlade om hjältinnor, skolfl ickor, yrkesarbetande unga kvinnor och 
fl ickor på äventyr. Bilden av den nya fl ickan i litteraturen riktade sig till 
den kvinnliga ungdomen som inte längre var barn men ännu inte kvin-
nor. Den nya litteraturen för fl ickor hade i vissa fall också ett feministiskt 
budskap i syfte att göra fl ickor till moderna s.k. New Women.572 De kunde 
uppföra sig och leva ett liv som skilde sig från barnens men som ännu inte 
(förrän på 1920-talet) var acceptabelt för kvinnor, hävdar Mitchell: ”The 
new girl moved into spheres where her mother had no advice to give; she 
did things her mother had not done and faced issues her mother did not 
face.”573  Mitchell menar att fl ickdomen blev mer betydelsefull och synlig 
tack vare två parallella utvecklingsprocesser: fl ickors tidigare könsmognad, 
d.v.s. tiden för första menstruationen, inföll tidigare, vilket kan ha berott på 
förbättrade levnadsvillkor och bättre näring, samt att åldern för äktenskap 
steg. Tillsammans innebar det att gruppen unga ogifta kvinnor blev allt 
större med egna behov och krav på samhället.574 

Hur och varför förändringen ägde rum fi nns det delade meningar om. En 
vanlig uppfattning i forskningen är att världskriget förde med sig eller i alla 

570 Söderberg 2001, kapitel 10.
571 Steele, Valerie, Fashion and eroticism: ideals of feminine beauty from the 
 Victorian era to the jazz age. Oxford University Press, New York 1985, s.229–
234.
572 Mitchell, Sally, The new girl: girls’ culture in England, 1880–1915. Columbia 
University Press, New York 1995, s.22.
573 Mitchell 1995, s.9.
574 Ibid, s.8. Även Brumberg 1997.
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fall möjliggjorde och skyndade på en förändring av ideal som redan var på 
väg. ”The First World War was in many respects the dividing line between 
the nineteenth century and the modern era. The differences between fashion 
and beauty in 1905 and in 1925 are so striking as to lead one to assume, 
at least initially, that the war must somehow have caused a revolutionary 
change in fashion, and in attitudes toward the female body.”575 Forskare 
som Birgitte Søland och Jane H. Hunter vill snarare lägga tonvikten på 
aktörerna och tilldelar de nya kvinnorna, den första generationen utbildade 
kvinnor, en betydelsefull roll som skapare av nya ideal och livsmöjligheter. 
Dessa kvinnor som var bildade och yrkesarbetade  upplevde en ny värld. 
De kunde ta avstånd från den gamla tidens begränsande kvinnlighet.576 Vad 
dessa forskare vill påpeka, är att förändringen var en lång process, med fl era 
aktörer, som inte bara hade med världskriget att göra. 

Det nya kvinnoidealet var tydligt i damtidningar, fl ickmagasin, i skönlit-
teraturen och inte minst i skönhetsindustrin. Det fi nns dock forskare som 
menar att det mest var modet och skönhetsidealen som ändrades efter första 
världskriget och att livsvillkoren för de nya kvinnorna kanske inte var så 
revolutionerande som en del källor från samtiden gjorde gällande. Långt 
ifrån alla kvinnor hade möjlighet att leva det slags liv som framställdes som 
det nya, moderna och ideala. Estetiskt såg förstås heller inte alla kvinnor ut 
som den nya idealbilden. Vad vi associerar till 1920-tals kvinnor och modet 
var just modebilder eller modeteckningar som de vanliga kvinnorna inte 
kunde leva upp till. Karin Johannisson sammanfattar idealet i Den mörka 
kontinenten: ”Första världskriget födde ”den nya kvinnan”: frimodig, an-
drogyn, kortklippt, cigarettrökande, återigen mager och blek, men knappast 
mer än mondän yta på den totala kvinnoverkligheten.”577 

Forskningsläge om kvinnan i medicinen efter 1900
Det nya kvinnoidealet påverkade också synen på kvinnan och hennes 
sjuklighet. Karin Johannisson skriver i Den mörka kontinenten att ”Den 
sjukliga kvinnan som kult, mode och borgerlig idealtyp tynar bort efter 
sekelskiftet.”578 Diskursen om den sjuka kvinnan försvann således. För de 
ogifta kvinnorna passade inte det äldre kvinnoidealet och inom medicinen 
saknades intresse och vilja att upprätthålla bilden av den sjuka kvinnan.579 
I det nya seklet upplevdes degenerationen och den låga nativiteten som de 
främsta hoten. Här fanns inte plats för klena kvinnor. Friska och starka 

575 Steele 1985, s.224f.
576 Hunter, Jane H. How Young Ladies Became Girls. The Victorian Origins of 
American Girlhood. Yale University Press, New Haven 2002, s.368–406.
577 Johannisson 1994, s.265.
578 Ibid, s.87.
579 Ibid, s.87.
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mödrar som kunde föda och fostra friska barn med de rätta och önskvärda 
egenskaperna efterfrågades. Hur kvinnan och kvinnokroppen framställdes 
inom medicinen bestämdes utifrån befolkningspolitiska, socialhygieniska 
och medicinska intressen.580 

Lisa Öberg framhäver dock att trots att kvinnorna närmade sig männen 
och deras värld på många områden, tycks de uppfattade och framhållna 
könsskillnaderna inte ha blivit mindre. Med hjälp av naturvetenskapen för-
klarades hur könen var biologiskt skilda och hur de kompletterade varandra 
– på samma sätt som det beskrivits under 1800-talets två sista decennier. 
Kvinnans rätta plats var i hemmet. Hon hade visserligen fått rösträtt och 
formell jämlikhet på fl era områden men i fl era sammanhang fortsatte kvin-
nor som förvärvsarbetade att  betraktas som onaturliga.581 

En liknade uppfattning framför Nancy Krieger och Elisabeth Fee, d.v.s. 
att intresset för könsskillnader och att förklara dessa med hjälp av biologi 
fortsatt var mycket stort i det tidiga 1900-talet. Upptäckten av könskromo-
somer och könshormoner 1905 tenderade att öka de biologiska förklaring-
arna till könsskillnader i sjuklighet och i könens skilda sociala roller. Sociala 
orsaker till ohälsa bland kvinnor ansågs ointressanta. Forskarna visar hur 
ohälsa i arbetslivet bland den kvinnliga arbetskraften kunde förklaras med 
hjälp av deras sämre biologiska förutsättningar. Det vetenskapliga intresset 
för den kvinnliga ohälsan fanns främst inom disciplinerna gynekologi och 
obstetrik. Utanför detta område var all hälsoforskning och medicin inriktad 
på mäns kroppar och mäns hälsa. Män användes som norm, som mått på 
det mänskliga.582 Det fanns alltså tendenser inom medicinen att bibehålla 
eller till och med förstärka skillnaderna mellan könen.

En viktig faktor i försjukligandet av kvinnor och fl ickor var, som vi sett 
tidigare, menstruationen och dess konsekvenser. Men redan under slutet av 
1800-talet började framförallt kvinnliga läkare i USA att ifrågasätta och 
utmana sjuklighetsteorin.583 De hävdade både att menstruationen inte skulle 
ses som en återkommande sjukdom och att det inte var bra att vara inaktiv 
och vilande under den månatliga perioden. Under mellankrigstiden slog 
dessa tankar igenom än mer. Kvinnliga läkare i England och USA byggde ny 
kunskap om menstruationens tillstånd, inte på patologiska studier i första 
hand som tidigare, utan på sociala studier via enkäter. De visade att kvin-

580 Ibid, s.87f.
581 Öberg, Lisa, ”Privatpraktiserande barnmorska: ett yrke som försvann” i 
 Wikander & Manns 2001, s.242.
582 Krieger, Nancy & Fee, Elisabeth, ”Man-made medicine and Women’s Health: 
”The Biopolitics of Sex/Gender and Race/Ethnicity” i Women’s health, politics and 
Power: Essays on sex/gender, medicine, and public health. Baywood Pub. Co., New 
York 1994, s.15f.
583 Strange, Julie-Marie, “Menstrual Fictions: language of medicine and men-
struation, c.1850–1930” i Women’s History Review vol. 9, nr.3, 2000.
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nor och fl ickor inte mådde dåligt eller hade ont under menstruationen på 
ett sätt som försvagade dem enligt rådande norm.584  Julie Marie Strange, 
som forskat kring detta, förklarar att de kvinnliga läkarnas intention var 
att frigöra kvinnorna från kopplingen mellan menstruation och handikapp. 
De ändrade fokus från:” the ‘sick’ female to the healthy adolescent.”585 
De undervisade också kvinnorna om den naturliga menstruationen och 
de uppmanade dem att både idrotta och bada under perioden. Resultaten 
av undersökningarna i sig och det faktum att forskningen publicerades i 
ledande medicinska tidskrifter, visar att synen på den kvinnliga ohälsan, i 
synnerhet i samband med menstruationen, förändrades inom den medicin-
ska vetenskapen. Strange menar således att det nu fanns olika uppfattningar 
om den kvinnliga biologin inom medicinen.586

Carroll Smith-Rosenberg för liksom Strange ett liknande resonemang, 
nämligen att de kvinnliga läkarna hjälpte till att formulera ”the New 
Woman’s response.”587 De tillbakavisade påståenden om att kvinnor inte 
var lämpade för studier och att kvinnors fysiologi skulle vara klenare än 
mäns. De instämde visserligen i att många kvinnor var veka och sjukliga 
men de ansåg att  det inte berodde på överansträngning på grund av studier 
eller socialt eller politiskt engagemang, vilket brukade anföras som skäl, 
utan hellre på den ohälsosamma klädseln som skadade kroppen.588 

Men synen på de kvinnliga läkarnas betydelse är inte unison. Helen King 
och historikern Mary Lynn Stewart hävdar båda att den första generationen 
kvinnliga läkare inte förändrade synen på fl ickan eller kvinnan i särskilt stor 
utsträckning. I huvudsak följde de sina manliga kollegors inställning till det 
kvinnliga könet och sjukligheten. Enligt King var anledningen till detta att 
de kvinnliga läkarna delade både social bakgrund och utbildning med de 
manliga läkarna. ”The fi rst generations of educated women were already 
acting as pioneers in their own fi elds, without taking on every possible femi-

584 Ibid, s.622–623. Även Cynthia Eagle Russett menar att de kvinnliga läkarna 
kämpade för att förändra synen på kvinnokroppen och hon tilldelar dem stor be-
tydelse då det gäller förändringen. Russett 1989, s.161.
585 Strange 2001, s.248. 
586 Ibid, s. 255–256.
587 Smith-Rosenberg 1985, s.262.
588 Ibid, s.262. Det fi nns fl er forskare som hävdar betydelsen av att de kvinnliga 
akademikerna, läkarna och forskarna trädde in och blev allt fl er inom universiteten 
och institutionerna, och att de bidrog till att ändra förståelsen av det kvinnliga och 
manliga. Rosalind Rosenberg menar t.ex. att kvinnorna inom samhällsvetenska-
perna hade en avgörande roll. Samma uppfattning framhåller Christina Florin och 
Ulla Johansson i sin bok om läroverken som borgerlig manlig institution. De menar 
att de kvinnliga akademikerna kring sekelskiftet 1900 använde sig av vetenskapen, 
sin bildning och utbildning för att avvisa de manliga motståndarnas argument om 
kvinnlig svaghet och olämplighet för intellektuella studier. 
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nist cause.”589 Stewart förklarar att ett ifrågasättande av den gängse bilden 
av kvinnan i medicinen skulle ha underminerat deras kompetens som läkare. 
De var helt enkelt tvungna att anpassa sig till diskursen.590 

Idéhistorikern Ulrika Nilsson som skrivit om gynekologins utveckling 
och aktörer i Sverige är av en annan uppfattning. Hon menar att de svenska 
kvinnliga läkarna på fl era sätt skilde sig från de manliga läkarna i fråga om 
vilken syn de hade på kvinnor och kvinnomedicin. Deras mission var att ”be-
fria kvinnokroppen.”591 Hon tar Karolina Widerströms arbete som exempel 
och visar att hennes sätt att se på kvinnan och kvinnokroppen skilde sig från 
de manliga gynekologernas. Hon uppfattade inte kvinnokroppen som klen 
och bräcklig och hon betonade liksom sina kvinnliga amerikanska kollegor 
att menstruation var ett naturligt tillstånd som inte alls behövde innebära 
smärta eller sjuklighet.592 Widerström var pionjär i Sverige men följdes av en 
hel rad inspirerade kvinnliga läkare som arbetade vidare på hennes linje.593 
I motsats till King anser Nilsson, att de kvinnliga läkarnas studiebana och 
karriärgång skilde sig från de manliga läkarnas. Den sociala bakgrunden 
var förmodligen densamma men det var komplicerat och mer kostandskrä-
vande för fl ickor att avlägga examen eftersom de var tvungna att läsa som 
privatister fram till 1927. ”Av fl ickor och unga kvinnor krävdes därför både 
ekonomi och engagemang i större utsträckning än vad som nödvändigtvis 
krävdes av pojkar och unga män i samband med högre studier.”594  

Inom forskningen om den medicinska synen på kvinnors och fl ickors 
sjuklighet efter sekelskiftet 1900, då den nya kvinnan och den nya fl ickan 
trätt in på den historiska scenen, kan alltså två olika uppfattningar ur-
skiljas. Vissa framhåller att medicinen nu inte längre hade något intresse 
av att upprätthålla bilden av en sjuk kvinna, medan andra poängterar att 
den traditionella synen på kvinnan fortsatt levde vidare och att det nya 
idealet inte slog igenom i den medicinska praktiken. Forskarna har också 
diskuterat de kvinnliga läkarnas roll i förändringen av synen på kvinnor i 
medicinen. Där är meningarna också delade. Vissa ser de kvinnliga läkarna 
som pådrivare och innovatörer, andra tillmäter dem mindre betydelse och 
hävdar att de mer eller mindre var tvingade att passa in sig i medicinens mer 

589 King 2004, s.138.
590 Stewart 2001, s.54.
591 Nilsson 2005, s.276.
592 Ibid, kapitel 9. 
593 Ulrika Nilsson räknar upp Ada Nilsson, Alma Sundqvist, Gerda Kjellberg, 
Julia Kinberg, Ellen Sandelin, Elin Odencrants, Andrea Andreen och Nanna Svartz 
med fl era. Ibid, s.288ff; Se också fl er kvinnliga läkare uppräknade och presenterade 
i Ohlander, Ann-Sofi e, ”Karolina Widerström och de första kvinnliga läkarna i 
Sverige” i, I Karolina Widerströms fotspår: 100 år med kvinnliga läkare i Sverige: 
föredrag. Norstedt, Stockholm 1988, s.35ff.
594 Nilsson 2003, s.308.
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traditionella fåror. Huruvida menstruationen skulle kopplas till sjuklighet 
var en viktig fråga. Ofta fi ck menstruationen motivera en särbehandling 
av kvinnor till exempel när det gällde studier, vilket många kvinnliga lä-
kare motsatte sig och de avfärdade kopplingen mellan menstruation och 
handikapp. Båda dessa frågor, om vad som hände med sjukligheten och 
de kvinnlig läkarnas roll, kommer jag att återkomma till. I nästkommande 
kapitel ska jag undersöka om synen på fl ickor som sjukare och svagare än 
pojkar levde vidare i den svenska medicinska litteraturen eller det om det nya 
idealet fi ck genomslag i karaktäriseringen av fl ickdom respektive pojkdom i 
det nya seklet. Hur beskrevs, undersöktes och förklarades nu kategorierna 
fl icka och pojke? Dessutom, var diskursen fortsatt relativt enhetlig eller kan 
olika uppfattningar urskiljas?
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KAPITEL 9

Friskare men fortfarande annorlunda?

Det ingående 1900-talet presenterade sig med en ny vision för kvinnolivet. 
Att det varken var tänkt att gälla alla eller omfattades av alla är ganska 
självklart, men tanken på alternativa möjligheter för ett kvinnoliv, kunde 
länka diskussionen i nya banor. Under 1800-talet fanns, som konstaterats, 
en diskurs som kopplade samman fl ickor och sjukdom. Flickors svaghet upp-
fattades som ett stort bekymmer bland läkarna, särskilt de som kom i kon-
takt med skolans värld. Det fi ck konsekvenser för hur man såg på fl ickors 
möjligheter till studier och till yrkesliv och hade påverkat idealbildningen 
kring både fl ickdom och pojkdom. Frågan som ställdes i slutet på förra 
 kapitlet var om idéerna om den nya kvinnan också hade sina motsvarigheter 
när det gällde fl ickan och den unga kvinnan, och vilka konsekvenser det i 
så fall fi ck för synen på fl icksjukligheten. 

Efter sekelskiftet började nya beskrivningar av kvinnor och fl ickor träda 
fram. I Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets samman-
komster (FSLS) diskuterades inte ofta om modernitetens krav på klädsel, 
mode, skönhet, nöjen, idrottsutövning. I Hygiea förekom under åren 1900 
till ca 1930 endast en artikel som skulle kunna hänföras till denna kategori: 
en artikel om huruvida höjdhopp var en fysiologiskt lämplig aktivitet för 
fl ickor eller inte.595 I den populärmedicinska diskursen var bilden en annan. 
Redan 1907 publicerade Hälsovännen en artikel av fru Henderson från 
Washington som beskrev utvecklingen i USA. Denna fru, ej närmare pre-
senterad, framhöll att de vuxna kvinnorna fortfarande hade ohälsosamma 
vanor och att de var långt ifrån sköna och hälsosamma, men 

”likväl är den nya generationen af kvinnor i fysiskt hänseende väsentligen 
förbättrad; mer hygi enisk beklädnad, mer rörelse i fria luften, högre uppfost-
ran, en förbättrad matordning och mindre af stimulerande gifter har redan 
ut vecklat en nästan ny kvinnotyp. De äro större och vackrare än förut”596 

595 Abramson, Ernst, ”Är höjdhopp ”ofysiologiskt” för fl ickor över pubertets-
åldern?” i Hygiea 1924, s.300–306. Att så skulle vara fallet, vilket en tidigare 
undersökning visat, ville dock författaren motbevisa. Det fanns inget ofysiologiskt 
i att prestationer i olika idrottsgrenar förändrades med åren och tillväxten, hävdade 
han.
596 Henderson 1907, s 447.
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De unga kvinnorna höll uppenbarligen på att utvecklas i rätt riktning, me-
nade Henderson. Kvinnorna hade förstått vikten av kroppsrörelser för att 
uppnå hälsa och en vacker ståtlig kropp. 

”Hvarför skulle ej fl ickor, som hoppa med lätthet från ring till ring i gymna-
siet, som simma liksom sjöjungfrur i gymnasiebyggnadens svala damm, som 
rulla utefter den jämna banan på sina hjul, som springa öfver tennisplanen 
med skogsnymfers smidighet och som kasta sig med vild ifver i det yra 
korgbollspelet, hvarför skulle ej dessa friska, glada, rosenkindade, kraftfulla 
fl ickor ha junoniska proportioner och Dianas behag…?597

Utifrån Hendersons berättelse om det amerikanska samhället stod det klart 
att de aktiva, kraftfulla och vackert hälsosamma fl ickorna började ta sin 
plats i det nya samhällslivet och i utbildningsvärlden. De unga männen var 
det sämre ställt med. Med utgångspunkt i studier från Amherst College och 
Yale visades hur de unga männens kroppsutveckling påverkades negativt av 
det utbredda tobaksbruket. ”Männen å andra sidan ha ökat sin förbrukning 
af tobak, alkohol och andra älsklingsgifter och bli mindre i storlek och 
försämrade till utseendet.598 Här är det alltså fl ickorna som framstår som 
starkare medan bilden av pojkarna nu är mer negativ. 

Henrik Berg som var fl itig skribent och redaktör för Hälsovännen fram-
höll på samma sätt vid fl era tillfällen i början av 1900-talet att livsvillko-
ren och idealen för fl ickor hade förändrats: ”Jag hälsar med glädje tidens 
sträfvanden att låta fl ickor deltaga i friluftslif och stärkande idrott såsom 
ett af de bästa vapnen mot klorosen.”599 Sport, eller kroppsrörelser med 
tidens språkbruk, bland fl ickor stöddes av läkarna som vi även tidigare 
sett, men nu började man beskriva hur fysiska aktiviteter bland fl ickor blev 
allt vanligare. 

I tidskriften hade som bekant modet och ohälsan kopplats samman under 
slutet av 1800-talet och på liknande sätt antyddes nu ett samband mellan 
förändrat mode och förbättrad hälsa. ”Stundar en reform inom kvinnodräk-
ten?” undrade Henrik Berg i en artikel 1916. Mode, hälsa och emancipation 
tyckes gå hand i hand. I Hälsovännen skrev man om hur fl ickorna blivit mer 
aktiva och utvecklingen kopplades ihop med de emancipatoriska framstegen: 
”Vår tids unga fl ickor ha förmånen af gymnastik, oinskränkt frihetsrörelse, 
cykling, skidåkning, lawntennisspel, fotvandringar och solbad. De få välja 
hvilka yrken de behaga, och nästa år kan kvinnan komma in i Riksdagen”600  
Kriget, som hade fört kvinnor in i arbeten som tidigare bara utförts av män, 

597 Ibid, s.449.
598 Ibid, s.447.
599 Berg, Henrik, Läkarebok. Stockholm 1903 (utgavs i två delar 1903–1906), 
s.205 
600 Okänd författare, ”Drag ur Fredrika Bremers barndom” i Hälsovännen 1920, 
s.184.
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hade också inneburit ett ledigare, bekvämare och därmed naturligare och 
mer hygieniskt mode. Byxor ansågs dock fortfarande radikalt. Berg beskrev 
hur det fanns en riktning inom hygienismen som efterfrågade långbyxor för 
kvinnor, särskilt för arbetande kvinnor. Trots att idén förefallit stötande för 
många, det var kontroversiellt av kvinnor att bära byxor, så hade plagget 
på kort tid ändå slagit igenom, hävdade Berg.601 Längre fram, mot slutet av 
1920-talet, skriver Berg att byxor bland kvinnor slagit igenom framförallt 
inom idrottsrörelser som skidåkning och ridning. 

”På Kalmar idrottsplats hava 11 fl ickor tävlat i fotboll med 11 feta herrar, 
och vi kunna vara övertygade om, att icke en av fl ickorna hade kjolar, som 
gingo nedanför knäna, om de nu alls hade kjolar”602

När 1920-talet gick mot sitt slut bedömde Henrik Berg utvecklingen som 
revolutionär. Under rubriken ”Den kvinnliga ungdomens revolt” i Hälso-
vännen 1929 ville han påpeka, ”hurusom, utan att vi egentligen lagt vi-
dare märke därtill, en utav de största revolutioner inom kvinnovärlden år 
1917 skett alldeles mitt för våra ögon.”603 Den förändrade livsstil som an-
tyddes i texterna ansågs också ha medfört en bättre hälsa bland de unga 
 kvinnorna.

Nu hava kvinnorna övergått till att kläda sig i vida knäbyxor, om vintern av 
varmt material, med resultat, att de icke behöva hela detta bråte av kjolar. 
De hava med ett ord accepterat den manliga dräkten. Vid ridning, skrid-
skogång och skidlöpning gå kvinnorna allmänt klädda i byxor. Som följd 
härav kunna de taga långa steg, de kunna springa och hoppa lika bra som 
män, och de göra det också.”604

Berg blev således med tiden en alltmer entusiastisk förespråkare för ett 
nytt emanciperat mode och för att de unga kvinnorna uppträdde alltmer 
manligt. Han kopplade också ständigt fl ickors nya liv till deras förbättrade 
hälsotillstånd. Även om klädseln var en vikig fråga ville Berg också lyfta 
frågan om vikten av näringsrik och tillräcklig föda. Han vände sig mot 

601 Berg 1916, s.181.
602 Berg, Henrik, ”Den kvinnliga ungdomens revolt” i Hälsovännen 1929, s.135. 
Berg menade dock att det tycktes vara svårt att övertyga kvinnorna om fördelen med 
plagget. Under rubriken ”Kvinnor i byxor under kriget” framhölls problemen med 
kvinnoklädseln i arbetslivet. En förändring önskades och ”sportkvinnor och äfven 
många andra kläda sig gärna i byxor, och folk har börjat försona sig med denna före-
teelse något så när.” Berg, Henrik, ”Kvinnor i byxor under kriget” i Hälso vännen 
1919, s.15. Men byxor var kring slutet av 20-talet på väg att bli accepterade, bland 
annat i yrkeslivet. På 1930-talet kom bland annat distriktssköterskeuniformen att 
bestå av långbyxor. Emanuelsson Blanck, Agneta, ”Sjuksköterskeyrkets omforme-
ring under 1900-talets första hälft” i Berglund m.fl ., 2006, s.254.
603 Berg 1929, s.134f.
604 Ibid, s.134f. 
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att man höll fast vid 1800-talets ideal om att det skulle vara ”’intressant’ 
att vara blek och mager.”605 Berg menade att det fortfarande fanns fl ickor 
som ”förakta landsfl ickans breda midja och, röda kinder och bruna, starka 
händer. Stundom gå de så långt i vansinne, att de dricka ättika (kursivering 
i källan) för att få bort sin röda, friska ansiktsfärg.”606

Läkaren C D Josephson hade samma positiva inställning till fl ickor och 
idrott som Berg. Han bekräftade att idrotten blivit vanlig och betydande 
bland fl ickorna ”och vilken lycka detta är, inser kanske endast den, som har 
varit med om de senaste sextio årens utveckling av ungdomens nöjen.”607 
Både skridskoåkningen och skidåkningen som pojkar ägnat sig åt tidigare 
hade blivit accepterade och utbredda sporter bland fl ickorna. Sporten och 
den fysiska aktiviteten som läkare ihärdigt framhållit som hälsosam och 
sjukdomsförebyggande för fl ickor, hade äntligen blivit mer allmän. Tidigare 
hade idrott i stort sett varit en manlig aktivitet men nu började även fl ickor 
och kvinnor i allt högre utsträckning delta i lagsporter samt individuella 
grenar av olika slag.608  

Sett genom Hälsovännen tycks förändringen mot ett nytt fl ick- och kvin-
noideal ha börjat någon gång efter sekelskiftet och även om det inte var 
något som skedde över en natt tycks det lämpligt att betrakta de tre första 
decennierna under 1900-talet som en tid som skiljer sig från det sena 1800-
talet. Man kan ställa sig frågan vart hade den bleka, sjuka fl ickan tagit 
vägen? Hur såg trenden ut i det inommedicinska materialet, hade den nya 
fl ickan slagit igenom i hela den medicinska diskursen? Innan jag går in på 
det ska jag titta närmare på huruvida synen på barn respektive ungdomar 
fortfarande var könsbestämd.

Föreställningar om barn och kön
I kapitel 5 såg vi att det under perioden 1870–1900 fanns olika uppfatt-
ningar om könets betydelse när man skildrade barn och deras utveckling. 
Några ansåg att fl ickor och pojkar var i grunden olika medan andra ansåg 
att skillnaderna uppstod först i samband med puberteten. I det följande ska 
vi se vad som skrevs om barn och kön fram till omkring 1930. 

För det första är det viktigt att påpeka att frågan om små barn och kön 
sällan diskuterades under den här perioden. Ett par exempel fi nns dock. 

605 Berg, Henrik, ”Om nödvändigheten af att äta tillräckligt” i Hälsovännen 
1907, s.470.
606 Ibid, s.470.
607 Josephson, C.D., Hälsosamma lärdomar för mogna kvinnor. A.-B. Nordiska 
bokhandelns förlag, Stockholm 1924, s.60.
608 Även i andra icke-medicinska sammanhang framstod idrotten som allt van-
ligare bland fl ickor: ”Skolfl ickans klädsel – ändamålsenlig, varm, sportsmässig. 
Sporten är ju så viktig för nutidens ungdom, alltså skall klädseln också vara där-
efter.” Mical, Thérèse, Den moderna kvinnan, Helsingfors 1930, s.13–14.
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Läkaren Harald Ernberg var engagerad i frågan om skolan och samunder-
visningen. Vid ett opinionsmöte om samskolan i Stockholm 1927,  betonade 
han skillnaderna mellan fl ickor och pojkar. Anförandet inledde han med 
orden: ”Flickor och pojkar äro olika.” Skillnaden dem emellan var både 
kroppslig och andlig och han menade att det fanns olikheter redan tidigt i 
livet. ”Redan i den allra tidigaste lekåldern hava småpojkarna och småfl ick-
orna en helt olika läggning.”609 Pojkar intresserade sig för ”pojkintressen” 
och fl ickor lekte med dockor och allt som hörde till. Leken var ett natur-
ligt uttryck för könens skilda intressen och riktningar. Det var ”naturens 
omedvetna övning och skolning till danande och utvecklande egenskaper, 
som fl ickan – eller pojken – sedermera längre fram i livet behöver omsätta 
i andra former.”610 Pojkar skulle enligt Ernberg förberedas och var också 
ämnade för ett liv i yrkesvärlden medan fl ickor först och främst skulle bli 
mödrar och makor. Orden och uttrycken om könen och deras naturliga 
roller känns bekanta från det sena 1800-talets medicin.611 

En liknande uppfattning hade Henrik Berg uttryckt 1902 då han hävdade 
att könsskillnaden mellan pojkar och fl ickor var betydande från barnaål-
dern: ”Allt mer gör under 7–14-års-perioden sig gällande den stora åtskillna-
den mellan gossen och fl ickan.”612 De utvecklades också olika snabbt och i 
olika perioder, men tydligt var enligt Berg, att de utvecklades i riktning mot 
framtida kall. Gossen lekte med kulor, frimärken och läste indianböcker, 
han åkte skidor och velociped. Flickan valde att leka med dockor och spis, 
läste böcker och lekte med väninnor.613  

Det fanns hos dessa båda författare således en uppfattning om att det 
fanns könsskillnader redan hos de små barnen. Denna syn på könens skilda 
väsen är också bekant från det sena 1800-talet. Möjligtvis kan en förändring 
skönjas under 1920-talet. Det var läkaren C. D. Josephson som menade att 
man inte behövde göra någon skillnad mellan fl ickor och pojkar före 10–12 
årsåldern. 

”Flickorna kunde gärna gå gossklädda för att med samma vighet kunna 
klättra i träd, leka och slåss, och lika väl som våra skidåkande damer och 
fl ickor äro iförda en sportdräkt som icke mycket skiljer sig från den manliga, 
kunde fl ickorna även dagligdags vara så klädda åtminstone till 12 års ålder. 
Reformen vore nu, då alla kjolar äro korta, lätt genomförd.”614

609 Ernberg, Harald, Våra fl ickor och skolförslaget 1927, s.3. 
610 Ibid, s.3.
611 Samma uppfattning om könens läggning för olika roller framkom bland annat 
i Bror Gadelius föredrag ”Om barnets psykiska utveckling och själslivets hygien i 
skolåldern” publicerat i Hygiea. Gadelius 1923, s.761.
612 Berg, Henrik, Om barnavård, Holmqvists boktr., Stockholm 1902, s.113.
613 Ibid, s.113.
614 Josephson 1924, s.52.
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BILD 8: Läkarundersökning av fl icka på 1930-talet.

Källa: Wirgin, Germund, Hälsovård: IV Skolhygien. Bonnier, Stockholm 1939.

Föreställningar om ungdom, pubertet och kön
I Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 
diskuterades inte ofta om modernitetens krav på klädsel, mode, skönhet, 
nöjen och idrottsutövning. I Hygiea förekom under åren 1900 till ca 1930 
endast en artikel som skulle kunna hänföras till denna kategori: en arti-
kel om huruvida höjdhopp var en fysiologiskt lämplig aktivitet för fl ickor 
 eller inte.615 Istället stod två medicinska eller samhälleliga problem ofta på 
dagordningen. Båda handlade om och visade synen på könen, på fl ickors 
och pojkars sjuklighet. Den ena frågan rörde skolan, och aktualiserades 
genom stora reformer i början av 1900-talet. Den andra rörde pubertet och 
menstruation och de konsekvenser dessa tillstånd hade för fl ickdom och 
pojkdom. 

En av de viktiga frågorna som avhandlades i den medicinska litteraturen 
var alltså frågan om puberteten och menstruationen. I samband med pu-
berteten förklarades hur fl ickorna förändrades och att det som var speciellt 
kvinnligt började framträda. Karaktäristiskt var att fl ickan blev ”stillsam-

615 Abramson, Ernst, ”Är höjdhopp ”ofysiologiskt” för fl ickor över pubertets-
åldern?” i Hygiea 1924, s.300–306. Att så skulle vara fallet, vilket en tidigare 
under sökning visat, ville dock författaren motbevisa. Det fanns inget ofysiologiskt 
i att prestationer i olika idrottsgrenar förändrades med åren och tillväxten, hävdade 
han.
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mare, litet ömsint, lättsårad och rädd, vad gossarna kalla ’sjåpig’.”616 De 
kunde vara psykiskt känsliga och lite svårhanterliga påstod Josephson, men 
nämner inte att de skulle vara mer sårbara fysiskt eller mer utsatta för sjuk-
lighet under denna period i livet. Elis Essen-Möller, professor i gynekologi 
i Lund, gjorde däremot stor sak av skillnaderna mellan fl ickor och pojkar. 
Han menade att ”pojkar och fl ickor icke äro lika varandra och aldrig i 
världen bli lika varandra – gudskelov!”617 Det fanns betydande kroppsliga 
skillnader menade han. Flickor genomgick en snabbare utveckling under 
puberteten än pojkar. Denna utveckling från 14–15 års ålder, som var ge-
nomgripande och snabbare än den manliga puberteten, gjorde att fl ickor var 
svagare och mindre motståndskraftiga. Han sade sig särskilt ha uppmärk-
sammat en grupp patienter som ofta besökte kvinnoläkarnas mottagningar. 
Det gällde fl ickor i puberteten, i synnerhet de som studerade: 

”Den erfarne läkaren känner snart igen dem. Även om deras klagomål 
variera, så lider fl ertalet av sådana rubbningar, som göra att de uppsöka 
särskilt en gynekolog. Dessutom äro de ofta trötta, orka ingenting, bli ner-
vösa, men tvinga sig med kvinnlig ambition och fl it till att arbeta – och bli 
därav endast sämre. Tillägger jag, att de dessutom ofta lida av huvudvärk, 
sömnlöshet och varjehanda andra krämpor, så torde jag därmed ha sagt nog 
om det karaktäristiska i sjukdomsbilden.”618

Orsaken till dessa fl ickors ohälsa var att de ansträngdes av alltför hårda 
studier, hävdade Essen-Möller. Det stora fl ertalet fl ickor, de som var friska, 
starka, sunda och präktiga, klarade sig ändå bra och var motståndskraftiga 
mot det pressande skolarbetet. Detta gällde även dem som inte tog allt för 
hårt på skolarbetet och som hellre promenerade eller motionerade efter 
skolan istället för att läsa. De som tog skolarbetet för allvarligt, som inte 
var lika begåvade eller utrustade med stark fysik, tog också mer skada och 
de var dem som tvingades uppsöka läkare. Essen-Möller hävdade att man 
ganska sällan hörde talas om att pojkarna blev överansträngda fastän deras 
arbetsbörda förmodligen var större än fl ickornas. På samma sätt som Axel 
Key i Läroverkskommittén i mitten av 1880-talet, förklarade han således 
att överansträngningen bland fl ickorna berodde på deras klenare fysik och 
att de inte nådde upp till den manliga normen.619 

Petter Silfverskiöld uttryckte också en uppfattning om skilda egenskaper 
och roller för könen. Pojkar skulle utveckla manliga kroppar. De skulle 
stärkas och härdas och gymnastik och idrott skulle göra pojkarna till män 

616 Josephson 1924, s.52. 
617 Essen-Möller, Elis, ”Flickornas brytningsperiod och skolarbetet” i Lehmann, 
Edvard, Brytningstiden. Bidrag till övergångsårens psykologi, Bonnier, Stockholm 
1920, s.74. Kursiverat ord i källan.
618 Ibid, s.67f.
619 Ibid, s.72.
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som var ”tåliga och fördragsamma, modiga och beslutsamma, rådiga och 
snarfyndiga, kraftiga och uthålliga.”620 Om fl ickorna skriver han på ett helt 
annat sätt. Då fl ickan kom in i puberteten ”inträder hon i ett ömtåligt skede 
af sitt lif. Det känner hon själf, och det märka hennes föräldrar och närstå-
ende.”621 Den pubertala fl ickan beskrevs som besynnerlig, retlig, nyckfull, 
egensinnig, sjuklig, känslig och missnöjd etc. Föreställningen från det sena 
1800-talet om att fl ickor hotades av kroppsliga faror och pojkar av andliga 
faror, fanns kvar.  

Silfverskiöld menade liksom Wretlind och andra hade gjort tidigare, att 
pojkarnas hälsa hotades av onani, omoraliska nöjen, alkohol och fl ickor. 
Föreställningen om i grunden goda fysiska förutsättningar för pojkar tycktes 
bestå. Men moraliska hot mot hälsa fanns även för fl ickor enligt Silfver-
skiöld:

”Om en ung fl icka sålunda bär en lämplig klädedräkt, intager en sund och 
ej retande föda […] för ett rörligt lif i fria luften (helst under lekar och här-
dande idrotter i jämnårigas sällskap), om hon undviker romaner med spän-
nande innehåll, om hon aktar sig för sällskapslifvets faror, som så lätt följa 
med omåttlig dans, okyska baltoiletter, nattvak, besök på sådana teatrar, 
varietéer eller cirkusföreställningar, där sedligheten såras o.s.v., skall det 
sannolikt inträffa, att hennes menstruation blir normal på samma gång som 
hennes könslif i allmänhet blir sundt.”622

Rasbiologen Herman Lundborg hävdade att fl ickor och unga kvinnor var 
sämre rustade för intellektuellt arbete.623 Och samtidigt var det olyckligtvis 
så att det var just under fl ickornas känsligaste period som en stor del av 
utbildningen skulle genomgås. Då: 

”behöfver en ung kvinna skonas under de första pubertetsåren, då på grund 
av menstruationens inträde en så genomgripande förändring såväl psykiskt 
som fysiskt försiggår inom henne. I vårt land kommer puberteten, som vi 
veta, i de fl esta fall ganska sent. En 17 eller 18 års fl icka är därför mycket 
litet lämpad för stora ansträngningar, allra minst intellektuella.”624

De här exemplen, som alla är hämtade ur den inommedicinska  litteraturen, 
visar att det fortfarande  talades om en viss svaghet och sjuklighet hos 

620 Silfverskiöld, Petter, Könslifvet och dess hälsovård, Göteborg 1911, s.42. 
621 Ibid, s.46.
622 Ibid, s.52.
623 Lundborg, Herman, ”Om sinnessjuka lärarinnor jämte en kort öfverblick 
 öfver småskolelärarinnornas ställning i Sverige” i Hygiea 1902, s.450. 
624 Ibid, s.450.  Men här förekom också åsikter om att hårda studier och ungdom 
över lag var svårförenliga ting. Även manliga folkskolelärarkandidater var ovana 
vid mentalt och intellektuellt arbete och blev lätt överansträngda av detta och 
ohygieniska förhållanden i skolan och i hemmen. Om detta se: Törnell, Gottfrid, 
”Några ord om arbetsbelastningen vid Hernösands folkskolelärarseminarium, från 
skolhygienisk synpunkt” i Hygiea 1902.
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fl ickan. Men det fanns läkare som motsatte sig detta synsätt och som ville 
ändra på föreställningen om den biologiskt svaga fl ickan. Vid ett föredrag 
vid svenska läkaresällskapets sammankomst 1921 vände sig Karolina Wider-
ström mot uppfattningen om att fl ickan under puberteten skulle vara svag 
och sjuklig. Hon framhöll i stället att fl ickorna under puberteten utveckla-
des snabbt och växte i längd och ökade i vikt: ”Man plägar beteckna den 
perioden, vad fl ickorna beträffar, som en period av svaghet. Men den be-
teckningen är, så vitt jag kan fi nna, icke adekvat, den täcker icke de faktiska 
förhållandena.”625 Att fl ickorna skulle vara sämre lämpade för studier kunde 
hon inte hålla med om. Tvärtom menade hon att fl ickorna under perioden 
närmast puberteten tillägnade sig kunskaper bättre än pojkarna. Att vila 
under några år när puberteten var som mest intensiv kunde dock vara bra, 
men både för pojkar och fl ickor betonade Widerström.626 Någon skillnad 
mellan könen i behovet av vila skulle således inte fi nnas.

Sambandet mellan sjuklighet och kvinnlig pubertet förekom fortfarande 
i inlägg från fl era håll i början av det tjugonde seklet. Karolina Widerström 
hävdade förvisso att fl ickorna inte var känsligare än pojkarna under denna 
livsfas, men det fanns fl era läkare som menade motsatsen och som höll fast 
vid den forna uppfattningen, d.v.s. att fl ickor i allmänhet var sjukare än 
pojkar. Menstruationen beskrevs över lag i negativa termer i den medicinska 
litteraturen med fokus på de problem som kunde uppstå i form av smärtor 
och oregelbundenheter.627 Den var något den kvinnliga kroppen måste utstå 
men som långt ifrån alltid fungerade på ett naturligt och enkelt sätt. Även 
här hade dock Karolina Widerström en avvikande åsikt. Hon betonade 
att menstruationen var en helt normal fysiologisk process som i regel inte 
innebar problem eller sjuklighet för friska och normala unga kvinnor.628 

625 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1921, s.117–
118.
626 Ibid 1921, s.120.
627 För att knyta an till detta område, kan nämnas att menstruationen och fl ick-
ans utveckling till kvinna var genom åren återkommande teman i Hälsovännen. 
Utifrån en text om denna månatliga företeelse från det tidiga 1920-talet, kan man 
se att synen på kvinnan som särskilt sårbar och utsatt under perioden skilde sig 
från den gängse inom populärmedicinen vid denna tid. Här stod att kvinnan måste 
hålla sig borta från ”häftiga sinnesrörelser” och tungt arbete. Lugn och ro behövdes 
liksom en god hygien. Att förkyla sig under menstruationen kunde vara mycket 
allvarligt och det var varje moders plikt att undervisa fl ickan i vad som komma 
skulle och hur hon skulle sköta sig. ”Notiser och meddelanden: Menstruation och 
vattenbehandling” i Hälsovännen 1923, s.79f.
628 Henrik Berg vidhöll dock sambandet mellan pubertet och sjuklighet: ”Barnet 
öfvergår till yngling och jungfru. Lätt komma nu slumrande sjukdomsanlag till ut-
veckling, särskildt lungsot. – Flickorna få lätt bleksot. – lätt kan den unge hemfalla 
åt osedlighet.” Berg 1902, s.115f. Han fortsätter: ”Flickorna äro alt för ofta under 
utvecklingsperioden bleka, sjukliga, förslappade nervsvaga, retliga, ledsna. De äta 
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Möjligtvis fanns ett behov av vila och särskilt ansträngande aktiviteter, som 
gymnastik, cykling och andra sporter, skulle utföras med försiktighet.629 

Det fanns således två skilda sätt att se på relationen mellan ungdom, 
pubertet och kön under perioden.630 Å ena sidan fanns Widerströms ifråga-
sättande av sambandet mellan ung kvinna och särskild utsatthet. Å andra 
sidan fanns det fl era läkare som i likhet med 1800-talets kollegor höll fast 
vid sambandet. Källorna är således inte helt entydiga i fråga en förändring i 
den medicinska synen på  fl ickan i början av 1900-talet.631 Mot slutet av min 
undersökningsperiod kom dock fl era läkare att ansluta sig till uppfattningen 
om att den kvinnliga puberteten inte handlade om svaghet eller avvikelse. 
I Läkarebok från 1933 förfaller det som om skillnaderna mellan fl ickornas 
och pojkarnas utveckling tonades ner. Den manliga utvecklingen beskrevs 
visserligen som tidigare i positiva, kraftfulla och utvecklande termer: ”bröst 
och skuldror bliva bredare, hans struphuvud växer, rösten blir mera manlig” 
och ”hans könsorganer tillväxa.”632 Beskrivningen av den kvinnliga utveck-
lingen var annorlunda än i tidigare källor. De beskrivande orden var mer 
positiva: ”Hos fl ickan tillväxer bäckenet. Gestalten blir smärtare, musklerna 
mindre framträdande, kroppens former mera rundade än hos ynglingen. 
Brösten växa, äggstockarnas blåsor utvidgas, och menstruationen tager sin 
början.”633 Där nämndes ingenting om någon särskild kvinnlig sårbarhet 
eller benägenhet för sjuklighet.634

järnmedicin i mängd, men det hjälper ej mycket. Just i denna period af lifvet gäller 
det att fostra kraftiga fl ickor: luft och vatten, diet och rörelse, kroppsarbete och 
ädla tankar det är receptet.” Ibid, s.116f.
629 Widerström, Karolina, Kvinnohygien populärt framställd. 1, De  kvinnliga 
 un der  livsorganen: deras förrättningar och vård. Norstedt, Stockholm 1914, 
s.44f. 
630 I Tidens läkarbok från 1924 står i kapitlet om barns hälso- och sjukvård av 
läkaren Axel Höjer, att ”’Slyngel- och slynåren’ så ha vuxna med upprörande över-
lägsenhet kallat utvecklingstiden, då barnets former undergå en genomgripande 
förändring och den unga mannen och kvinnan framträda. Särskilt psykiskt äro bar-
nen denna tid sårbara. De böra mötas med förståelse och icke med överdrivna krav 
på prestationer, t.ex. examensprestationer i skolan, som kunna nedbryta dem för 
hela livet.” Höjer, Axel, ”Barns hälso- och sjukvård” i Dahlberg, Gunnar,  Tidens 
läkarbok. Tiden, Stockholm 1924, s.20.
631 Det fi nns, som här visats, olika föreställningar, men ett komplicerande faktum 
är att fl era av de böcker som här studerats gavs ut i fl era upplagor utan att ändringar 
gjordes. Härigenom reproducerades också äldre föreställningar om kön, ungdom 
och sjuklighet inom medicinen.
632 Berg, Henrik, Läkarebok (ny upplaga) 1933, s.1441–1443.
633 Ibid, s.1442. I samma anda beskrivs de unga kvinnornas och de unga männens 
progression i jungfruåldern samt ynglingaåldern även i övrig medicinsk litteratur. 
Jundell, Isak, Barnen i lek- och skolåldern: (barnen efter första levnadsåret): Deras 
näring, vård, tillväxt och uppfostran. Bonnier, Stockholm 1929, s.9.
634 Berg var dock inte konsekvent i synen på den unga kvinnan. På ett annat håll i 
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Den nya fl ickan framträder således inte tydligt i detta material, annat 
än hos Karolina Widerström och senare även hos Berg.  Med anledning av 
dessa artiklar var det under resten av den undersökta perioden – 1900–1930  
– huvudsakligen skolhygieniska undersökningar, företrädesvis inriktade på 
barn i folkskolan, som återgavs i Hygiea och Förhandlingar vid svenska 
läkaresällskapets sammankomster. Överhuvudtaget skrevs litet om barn 
och ungdomar, som mest ungefär en artikel per årgång. Vissa år saknades 
ämnet helt. Vi har här sett hur ”den nya fl ickan” framför allt lyftes fram i 
den populärmedicinska tidskriften Hälsovännen, men i de inommedicinska 
Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster, 
fanns hon i stort sett inte alls. I det följande stycket ska vi undersöka hur 
man skrev om barn, ungdom och kön först och främst i de medicinska 
läkarböckerna.

 
Skolhygien och skolsjukdomar
I framför allt Hygiea och i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets 
sammankomster dominerades barn- och ungdomsdiskussionen av de skol-
hygieniska frågorna, d.v.s. hur skolan skulle organiseras för att undvika att 
eleverna drabbades av sjukdomar av olika slag. Skolfrågan var samtidigt en 
viktig samhällelig fråga. Nya skolreformer föreslogs som hotade att påverka 
genusordningen. Delvis drevs reformerna fram som resultat av att antalet 
fl ickor i skolan ökade under 1900-talets första decennier på alla nivåer. 
Antalet fl ickor mellan åtta och sexton år som gick i fl ickskolor ökade mel-
lan 1910 och 1920 från ca 12 000 till 19 000.635 1923 fi ck fl ickor tillträde 
till statliga gymnasier. 1927 genomfördes en betydande reform då staten 
övertog ansvaret för fl ickskolorna och många av läroverken blev samskolor. 
Då blev frågan om synen på könens relation akut. Det var om samskolor-
nas vara eller icke vara som diskussionerna stod hetast. Kunde och borde 
fl ickor och pojkar undervisas tillsammans under samma förutsättningar 
och med samma kunskapsinnehåll? Dessutom medan de genomlevde den 
problematiska puberteten. Det var dessa brännande frågor som engagerade 
läkarna. 

hans Läkarebok står under uppslagsordet ”fabriker”, att alla svagare personer bör 
skonas i arbetet. Detta gällde barn och yngre naturligtvis men det var framförallt 
kvinnorna som behövde särskilt skydd eftersom ”de äro svagare än männen” och 
”de föda barn till världen och de amma dem.” Berg 1933, s.613. Han hänvisade 
vidare till kollegan Ernst Almquist och höll med denne om att ”i synnerhet de yngre 
kvinnorna (=fl ickorna) lida av fabriksarbetet. Ensidiga muskelrörelser och tvungen 
kroppshållning inverka mycket på unga kvinnor.” Ibid, s.613.
635 Skolkommissionen, Skolkommissionens betänkande. 2, Historiska översikter 
och särskilda utredningar. Stockholm 1922, s 156–157.
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Skolreformen och dess konsekvenser engagerade också lärarna. Ingela 
Schånberg har i sin studie om kvinnors utbildning under 1800- och 1900-
talen konstaterat att debatten under 1900-talets första decennier präglades 
av en tydlig särartsideologi. Föreställningar om biologiska skillnader mellan 
fl ickor och pojkar användes fortfarande och skolorganisationen som växte 
fram var starkt genuskodad. Flickors utbildning skulle skilja sig från pojkars 
och vara mer inriktad på praktiska ämnen. Att fl ickor var svagare och lätt-
tare överansträngdes framhölls fortfarande i utredningar under 1920-talet.
Viktigast tycktes vara att fl ickor och pojkar hölls isär. Schånberg menar 
således att föreställningarna om den kvinnliga svagheten och särarten fanns 
kvar i de pedagogiska sammanhangen.636 

Samma förhållande fi nner Pia Lundquist Wanneberg i sin undersökning 
om den fysiska fostran i skolan under 1900-talet. Den präglades av både 
ett klass- och könstänkande. Folkskolan skulle skapa hållbara kroppar för 
praktiskt arbete medan läroverken skulle skapa hållbara karaktärer för 
ett liv som presterande, modiga och beslutsamma individer. Genom att 
fl ickor fostrades med kvinnogymnastik med fokus på smidighet, grace och 
estetik, och pojkar danades i tävlingsinriktad idrott skapades könsspecifi ka 
kroppar. Uppdelningen legitimerades dels med vetenskapliga argument om 
fl ickors och pojkars skilda fysiologi, dels med att de skulle förberedas för 
sina olika framtida uppgifter i samhället.637 Bland pedagoger fanns sålunda 
föreställningar som motiverade åtskillnad mellan klass och kön i skolan. 
Fanns samma åsikter också i läkarkåren?

En av de mest framstående europeiska skolhygienisterna var den tyske 
läkaren Leo Burgerstein. I början av seklet gav han ut Handbuch der Schul-
hygiene som snabbt spreds och översattes till fl era språk. Den kom på 
svenska år 1923.638 Burgerstein ser betydande skillnader mellan könen och 
han framhåller särskilt att puberteten var mer genomgripande för fl ickor än 
för pojkar och innebar en ”stark omgestaltning i kroppen.”639 En skillnad 
i motståndskraft fanns också: ”Så ha t.ex. undersökningar av omkring 
30 000 gossar och fl ickor i högre och lägre skolor i Sverige, Norge och 
Danmark givit till resultat, att antalet fl ickor, som lida av svaghet, är vida 
större än motsvarande antal gossar; i synnerhet ha vissa svaghetstillstånd, 
såsom bleksot och ofta förekommande huvudvärk, stor utbredning bland 
fl ickorna; även ryggradskrökningar äro bland dessa talrikare än bland gos-

636 Schånberg 2004, kapitel 5.
637 Lundquist Wanneberg, Pia, Kroppens medborgarfostran – Kropp, klass och 
genus i skolans fysiska fostran 1919–1962, Stockholm 2004, kapitel 6.
638 Burgerstein, Leo, Skolhygien. Stockholm 1923. Den fjärde upplagan från 1921 
översattes till svenska av George Brandell 1923.
639 Ibid, s.11.
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sarna.”640 Här ser vi ett tydligt exempel på hur gamla föreställningar och 
undersökningsresultat, genom nyutgivning och översättning, reproduceras 
i den medicinska litteraturen.

I Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankoms-
ter lyser den nya fl ickan i stort sett med sin frånvaro. I min undersökning 
visar det sig nu att skolläkarna inte framhöll någon ny fl icka i skoldebat-
ten. Karaktäristiskt var istället att åtskilliga läkare i samband med sam-
skolefrågan förklarade fl ickor som sjuka och svaga. Överansträngning var 
ett betydande problem under puberteten och i synnerhet för fl ickor skrev 
Bror Gadelius, professor i psykiatri vid Karolinska institutet, i en artikel 
i Hygiea, och därmed ett viktigt argument mot samundervisning. Flickor 
borde skonas från betungande undervisning under denna korta period i 
livet och dessutom fanns ”så många andra olikheter mellan könen, så väl 
beträffande deras väsensart som begåvning och intellektuella egenskaper, 
att man måste förhålla sig tveksam angående lämpligheten av gemensamhet 
i undervisningen sedan könsdifferentieringen begynt.”641 

Skolläkaren Julius Lagerholm menade att fl ickor och pojkar kunde ut-
bildas tillsammans fram till 11 års ålder men att det sedan blev olämpligt, 
eftersom fl ickor och pojkar utvecklades olika och i olika takt men också där-
för att fl ickorna var ”särskilt ömtåliga under puberteten, som djupt ingriper 
i den kvinnliga organismen.”642 De s.k. skolsjukdomarna var vanligare hos 
fl ickorna, t.ex. i form av kloros eller blodbrist men också som huvudvärk 
och ryggradskrökning.643 Även Germund Wirgin menade att samundervis-
ning kunde gå an upp till nio års ålder men sedan blev skillnaderna alltför 
stora mellan fl ickor och pojkar. Flickorna var dessutom sjukare och hade 
högre dödlighet.644

I en artikel 1923 i frågan om samskolereformen, framhöll den kvinnliga 
läkaren Ada Nilsson  att fl ickorna fysiskt och mentalt var annorlunda i för-
hållande till pojkarna och att de inte var lämpade för samma utbildning eller 
tillsammans med pojkarna. Flickorna hade enligt undersökningar större 
svårigheter att klara av krävande ämnen som matematik och fysik. Flick-
orna överansträngdes lättare, deras psykiska och kroppsliga konstitution 

640 Ibid, s.11–12.
641 Gadelius, Bror, ”Om barnets psykiska utveckling och själslivets hygien under 
skolåldern” i Hygiea 1923, s.775. I en längre diskussion om arbetsbelastningen 
vid de högre läroverken (för pojkar) 1920, framhölls dock upprepade gånger att 
pojkarna också var utsatta för överansträngning även om förhållandena var bättre 
nu ”än då Key arbete skrevs.” Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sam-
mankomster 1920, s.330.
642 Lagerholm, Julius, Skolhygienen. Karlskrona 1925, s. 63–64. 
643 Ibid, s.76.
644 Wirgin, Germund, Hälsolära och skolhygien. Stockholm 1913, s.29.
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under puberteten var särskilt känslig och sjukligheten var betydligt högre 
bland dem.645  

Att den unga kvinnliga kroppen fortfarande var mer utsatt och sårbar 
för exempelvis överansträngning, var således föreställningar som fortsatte 
att avhandlas i den inommedicinska litteraturen i samband med frågor om 
skolhygien. En förändring i läkarkårens inställning tycks således inte vara 
att skönja. Däremot fanns nu en upprördhet över läkarnas minskade bety-
delse och infl ytande i skolfrågor. I Allmänna svenska läkartidningen från 
1923 vädrade Svenska läkaresällskapets sektion för skolhygien, sitt missnöje 
med att sektionen inte fi ck plats i Skolkommissionen när denna lade förslag 
till en ny läroverksorganisation. Det var beklagligt eftersom kommissionen 
då inte sett frågan i ett medicinskt perspektiv.646 

Återigen var det Karolina Widerström som representerade en annan 
syn, både då det gällde frågan om överansträngda fl ickor och att fl ickor 
inte skulle ha samma förmåga till studier som pojkar. Vid läkarsällskapets 
sammankomst 1921 höll hon ett föredrag där hon ifrågasatte den gängse 
bilden av den överansträngda fl ickan. I en diskussionen om fl ickskolan från 
1921 jämförde hon sina uppgifter om fl ickorna och fl ickskolorna med Keys 
undersökning från 1880-talet. Hon menade att det mesta faktiskt blivit 
bättre. Flickskolorna var väl organiserade och hygieniskt anordnade och 
fl ickorna var inte sämre rustade än pojkarna. Även om inte hälsotillståndet 
bland fl ickorna var alltigenom gott var det bättre än förr och orsakerna till 
överansträngning låg oftast utanför skolans område: ”överansträngningens 
källa är i bra många fall icke arbete utan nöjen.”647  

I diskussionen i läkarsällskapet som följde på föredraget ifrågasattes 
Widerströms uppgifter och uppfattningar i frågan. Att fl ickor skulle kunna 
studera på samma villkor som pojkar kunde inte alla läkare hålla med om. I 
diskussionen framfördes kritiska synpunkter både på Widerströms beskriv-
ning av fl ickskolan och på hennes syn på fl ickornas kapacitet och förmåga 
att tillägna sig högre studier. En läkare menade att fl ickorna var ”litet olämp-
ligare än gossarna för intensivt studiearbete” under den ålder då de läste för 
studentexamen.648 Som bevis för detta hävdade han att i stort sett samtliga 
tillfrågade skolföreståndarinnor i en undersökning ansåg att det förekom en 
ohälsosam överansträngning bland fl ickorna i de högre klasserna. Överan-
strängningen orsakades av att fl ickornas minne och koncentrationsförmåga 
inte var särskilt bra och att de saknade förmåga att skilja mellan stort och 

645 Nilsson, Ada, ”Flickornas uppfostran och samskoleproblemet enligt Skolkom-
missionens förslag” i Allmänna svenska läkartidningen 1923, s.305–312.
646 Nordgren, Ragnar och Reuter, Ludvig, ”Skrivelse till Kungl. Medicinalstyre-
len” i Allmänna svenska läkartidningen 1923, s.193–202.
647 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1921, s.112.
648 Ibid 1921, s.125
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smått, viktigt och oviktigt. Flickorna hade inte samma läggning för studier 
och därför borde ”studentexamen och den högre normalskolekompetensen 
reserveras för så få fl ickor som möjligt.”649 Ett annat argument var att poj-
kar ”hava en mycket oskattbar förmåga att skaka av sig det, som blir för 
mycket.”650 Vid fl era tillfällen hävdades att fl ickor inte kunde anpassa arbetet 
efter sin förmåga och att de därför lättare överansträngdes. 

Läroverksrådet H. Wallin som också deltog i diskussionen instämde i 
kritiken och var förvånad över att Widerström kunde tala om fl ickskolan 
och den högre utbildningen för fl ickor i så positiva termer. Men han var 
också förvånad över hur det kunde komma sig att läkare uttalade sig om 
att överansträngningen var högre bland pojkar än bland fl ickor. Kanske 
kunde det vara så i Stockholm medgav han, men inte ute i övriga landet. 
Wallin påstod att han rätt ofta ute i skolorna fi ck höra att det var fl ickorna 
som var överansträngda, både i fl ickskolorna och gymnasierna.651 En annan 
invändning mot Widerströms syn på fl ickorna och den högre utbildningen 
gick ut på att fl ickorna blev tröttare av att sitta stilla under lektionerna 
eftersom de inte hade lika stark fysik som pojkarna.652 

Widerström replikerade sina meningsmotståndare: ”Vad beträffar detta 
tal om överansträngning, tror jag, att det icke fi nns någon sådan i så stor 
utsträckning, som man talar om. Åtminstone har det många gånger förefal-
lit mig så.”653 Diskussionen visar tydligt att det var möjligt att argumentera 
för att fl ickor var klenare och mer sårbara för mycket intellektuellt arbete 
och att högre studier inte var lämpade för fl ickor i allmänhet. Det höll inte 
Widerström, och åtminstone en annan deltagare i diskussionen, inte med 
om. Om bara skolgången var anpassad för fl ickors tidigare utveckling, var 
de minst lika lämpade för utbildning som pojkar. Frågan om överansträng-
ningen var verkligen komplicerad. Tidigare hade det i stort sett rått enighet 
om att överansträngningen fanns och var utbredd – även bland pojkarna. 
Nu fanns det de som ifrågasatte både om den fanns hos fl ickorna och om 
den överhuvudtaget fanns i skolorna.654 

I den populärmedicinska litteraturen fi nner vi inte heller några inga 
utläggningar om att fl ickorna skulle vara svagare och sjukligare och mer 
utsatta för överansträngning än pojkarna. I en artikel från 1909 publi-
cerades diskussioner från ett skolläkarmöte i Stockholm i Hälsovännen. 
Enligt författaren hade problemet med överansträngning bland de manliga 
lärjungarna där setts som betydande och allvarligt. En av de främsta skol-

649 Ibid 1921, s.126.
650 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1920, s.362. 
651 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1921, s.127.
652 Ibid 1921, s.131.
653 Ibid 1921, s.129.
654 Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1920, s.366.
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läkarna, Petter Silfverskiöld, som återkommande uttalade sig i ämnet i olika 
sammanhang, förde fram tanken att problemet låg i för hög ambition och 
att vissa svaga och klena individer, vissa svagt begåvade samt att en del 
pojkar saknade anlag för vissa ämnen.655 Några år senare, 1915, togs ämnet 
överansträngning åter upp i samband med en artikel om studentexamen. 
Här hävdades att både pojkar och fl ickor var utsatta till följd av den press 
och stress som följde inför den stora examensdagen. Pojkarna kunde drabbas 
av neurasteni och fl ickorna av hysteri till följd av överansträngningen. Det 
verkade här som om kön inte var avgörande för överansträngningen utan 
att både fl ickor och pojkar drabbades i ungefär samma utsträckning, om 
än det var en könsskillnad i diagnoserna.656 Den sista artikeln om överan-
strängning som publicerades i Hälsovännen under undersökningsperioden 
uttryckte inte heller att könsaspekten skulle vara av betydelse. Här talades 
endast rätt och slätt om barn som blev överansträngda av olika anledningar, 
som av utantilläsning, gymnastik och lekar eller för lite sömn.657 

Sammanfattning
I samband med skolreformerna ställdes könsfrågan på sin spets, även inom 
medicinen. Skolan sågs som ett viktigt samhällsområde där läkarnas kom-
petens och insikter borde efterfrågas. Med förslagen om samskola utma-
nades föreställningarna om fl ickdomens respektive pojkdomens hälsa och 
ohälsa. Att samskolefrågan också innehöll problemen kring pubertet och 
menstruation gjorde den inte lättare att hantera. Undersökningen visar en 
splittrad diskussion i läkarkretsar. Mest utmanande var Karolina Wider-
ström, som ifrågasatte både tanken om den kvinnliga puberteten som en 
svaghetsperiod och att överansträngningen skulle vara värre hos fl ickor än 
pojkar. De fl esta röster som kom till tals i debatten höll dock fast vid bil-
den av den svagare och mer sjukdomsmottagliga fl ickan. Argument fördes 
fram mot samskoleidén och för en könsdelad skola, där könens påstådda 
särskilda egenskaper och roller kunde odlas. Ingela Schånberg hävdar på 
liknande sätt, utifrån sin analys av samskolefrågan att debatten, där också 
läkarna var aktiva och infl ytelserika, präglades av en särartsideologi som 
byggde på tydliga skillnader mellan fl ickors och pojkars biologi. Bilden av 
en ny fl icka, friskare och starkare än tidigare, är således inte framträdande i 
det inommedicinska materialet där de skolhygieniska diskussionerna hörde 
hemma. Den bild som denna medicinska litteratur ger av fl ickans biologi, 

655 Okänd författare, ”Om öfveransträngning vid elementarläroverken för 
 svenska gossar och vid gymnasierna” i Hälsovännen 1909, s.28–29.  
656 Lorand, Arnold, ”De hälsovådliga följderna af mogenhetsexamen (student-
examen)” i Hälsovännen 1915, s.66.
657 Okänd författare, ”Öfveransträngda barn” i Hälsovännen 1917, s.27–28.
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känslighet för överansträngning och intellektuella kapacitet, nyanserades 
dock, som vi sett, något under början av 1900-talet.

I det populärmedicinska materialet däremot, framställdes inte fl ickan 
som sjuk eller svag längre. Artiklarna i denna genre var heller inte inlägg i 
en politisk debatt, utan snarare speglingar och skildringar av olika aspekter 
och trender i samhället. Flicksjukligheten försvann som tema även i artiklar 
om överansträngning och ”den nya fl ickan” framträdde i dess ställe. Här 
framställdes hon oftare som frisk och som pojkens jämlike i biologiskt 
avseende. Det är också denna bild av fl ickan och synen på henne som 
tidigare forskning främst framhållit. Här har det skrivits om hur fl ickan 
blev aktiv, tog för sig och anammade nya skönhetsideal som inte rymde 
den bleka, klena och sjukliga kroppen. Den medicinhistoriska forskningen 
har också förklarat att den medicinska diskursen om sjuka kvinnor/fl ickor 
försvann. Förändringen mot detta nya ideal har i regel framställts som 
relativt oproble matisk och entydig. Dock har det funnits forskare som be-
tonat att även om sjuklighetsdiskursen försvann, så fanns intresset för kön 
och framhållandet av könsskillnader kvar bland läkarna under 1900-talets 
första decennier, vilket min undersökning också har visat. Under denna tid 
var biologismen stark och uttrycktes inte bara i förklaringar om könens 
skilda egenskaper och roller utan fanns också med i den framväxande ras-
biologiska  forskningen.

Tidigare forskning har, som framhölls inledningsvis, diskuterat de kvinn-
liga läkarnas betydelse för en förändring av synen på kön och sjuklighet, 
där fl era forskare, till exempel Julie-Marie Strange och Ulrika Nilsson, har 
tillmätt de kvinnliga läkarna stor betydelse för att en förändrad bild av 
fl ickan så småningom kom till stånd. Min undersökning har  visat att frågan 
är komplex och att det inte enkelt går att tala om manliga och kvinnliga 
läkare som två olika grupper med olika uppfattningar. Det framgår bland 
annat i fallet med läkaren Ada Nilsson. Liksom Karolina Widerström var 
hon aktiv inom kvinnorörelsen, men hon uttryckte inte samma åsikter som 
Widerström i den här frågan. Nilsson höll fast vid uppfattningen om att 
fl ickan i puberteten genomgick en period av svaghet. Liksom fl era kvinno-
organisationer, till exempel Fredrika Bremer förbundet, framhöll hon att 
fl ickans och pojkens utvecklingsperiod var så skilda att samskola inte var att 
rekommendera. I min undersökning har det således inte gått att konstatera 
att kvinnliga läkare som grupp framhöll en ny bild av den kvinnliga ung-
domen. Dels för att det faktiskt fanns skilda åsikter bland dessa, dels bör 
vi komma ihåg att de kvinnliga läkarna fortfarande var en minoritet och 
väldigt få. Mellan 1880–1914 utexaminerades endast 47 kvinnliga läkare 
i landet.658 

658 Enligt uppgift i Darle, Agneta, ”Kvinnornas intåg på läkarbanan” i Sjöstrand 
Nils O. (red.), Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903–2003. Sveriges 
läkarförbund, Stockholm 2003.
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Innan jag redovisar de nya hälsoundersökningar som gjordes och som 
ger ytterligare inblick i den medicinska diskursen, ska jag ta upp frågan om 
sjukdomen kloros, d.v.s. den diagnos som användes fl itigast i konstruktionen 
av fl ickdomens sjuklighet.
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KAPITEL 10 

Flicksjuklighetens försvinnande

Föreställningen om det svagare kvinnliga könet tycks, som vi sett i föregå-
ende kapitel, hängt kvar i särskilt den inommedicinska diskursen i början av 
1900-talet. Ett av de mest karaktäristiska dragen i konstruktionen av fl ick-
sjukligheten utgjordes av diagnosen kloros. Den diagnosen kan sägas vara 
starkt genuskodad och ansågs till största del drabba fl ickor. Som kommer 
att framgå nedan, försvann den diagnosen vid det nya seklets inbrott. Jag 
inleder med att gå igenom hur man inom forskningen beskrivit och förklarat 
diagnosens försvinnande och gör därefter en undersökning om hur man i 
den samtida medicinen uppfattade samma fenomen. Två frågor är centrala 
i undersökningen av den samtidiga medicinska litteraturen. För det första 
huruvida den bild man gav av klorosens öde var enhetlig eller om fanns det 
utrymme för tolkningar. För det andra om slutet på klorosens storhetstid 
också innebar slutet för uppmärksamheten kring fl icksjukligheten?

Att sjukdomen kloros försvann råder det enighet om inom forskningen. 
Flera nutida historiker har försökt reda ut och förklara bleksotens egentliga 
orsaker men framförallt dess försvinnande i början av 1900-talet. ”Förbluf-
fande är sjukdomens dramatiska försvinnande under 1900-talets första 
decennier”, skriver till exempel Karin Johannisson.659 Utifrån sjukstatis-
tiken från svenska sjukhus visar hon att sjukdomsfallen var som högst 
på 1890-talet, ca 1000 fall per år, för att sedan sjunka till drygt 70 per 
år 1920.660 Sjukdomsdiagnosen försvann successivt och utvecklingen var 
 likadan i övriga Europa och USA under samma tid. Efter 1920- till 30-talen 
förpassades sjukdomen till medicinhistorien. Kloros eller bleksot existerar 
inte som sjukdomskategori i dag och är i allmänhet inte längre bekant för 
andra än medicinhistoriker.

Hur man ska förklara sjukdomens försvinnande är emellertid omdiskute-
rat. Att mäta antalet fall av kloros som behandlades på sjukhus och lasarett 
är en komplicerad uppgift till följd av sjukdomens obestämda karaktär, 
sammanblandningen mellan begreppen anemi, kloros, blodbrist och blek-
sot samt förändringen av kategoriseringarna över tid. Bleksot redovisades 
t.ex. som en egen kategori under åren 1881–1890, medan fall av kloros 

659 Johannisson 1994, s.131.
660 Ibid, s.131-132.
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och anemi fördes samman från och med 1891 till och med 1913. Därefter 
rapporterades antalet behandlade för kloros åter för sig och anemifall för 
sig. I detta sammanhang bör också nämnas att antalet manliga individer 
som vårdades för bleksot eller kloros är okänt. När kloros och anemi re-
dovisades tillsammans i den offentliga statistiken var antalet vårdade män 
årligen mellan ca 80 och 100 stycken under perioden 1891–1900. Det fi nns 
dock anledning att tro att få om ens några av dessa diagnostiserades med 
just kloros eftersom inte någon man fanns bland de behandlade från och 
med 1914 till 1920 (då kloros och anemi redovisas separat samt kvinnor 
och män för sig).661 Även i journaler från brunnsanstalter är det svårt att se 
hur antalet sjukdomsfall förändrades över åren. Diagnosen kloros användes 
olika beroende på läkare, men tendensen att antalet behandlade patienter 
minskade efter 1905, är tydlig. Samtidigt ökade antalet inlagda för anemi. 
I fl era fall är det tydligt att patienter hade samma eller liknande symtom 
men att diagnosen varierade.662 

Den brittiske medicinhistorikern Irvine Loudon har förklarat kloros som 
ett sjukdomsbegrepp som egentligen aldrig försvann utan som ersattes av 
det nya begreppet anorexia nervosa.663 Det är möjligt menar han, att det 
fi nns en grupp unga fl ickor i varje generation som till följd av känslomässig 
och mental stress över vuxenblivandet, drabbas av de symtom som ryms 
inom sjukdomsbilden. Detta sätt att förklara innebär också att Loudon ser 
unga fl ickor som biologiskt mer sårbara än pojkar men att kontexten avgör 
vilka uttryck sjukdomen tar sig och hur den beskrivs i sin samtid. Loudon 
tycks mena att diagnosen kloros byttes ut mot diagnosen anorexia nervosa. 
Jag vill dock påpeka att i Sverige började den senare inte användas förrän 
på 1970-talet, d.v.s. 50 år sedan klorosdiagnosen försvann. För svenska 
förhållanden är det således knappast rimligt att hävda att kloros övergick 
till anorexia nervosa.

Vad som främst skilt forskarna åt är förklaringar till varför sjukdomen 
försvann. På 1970-talet hävdades till exempel att sjukdomens gåta löstes i 
slutet av 1800-talet i och med den mer avancerade laborativa medicinens 
intåg. Undersökningarna av blodet användes som bevis för att fastställa 
diagnos och sjukdomens orsak. Nedgång i antalet klorosfall berodde en-
ligt denna forskning på förbättrad nutrition, klädsel, fysisk aktivitet och 
behandling med järnpreparat.664 Medicinhistorikerna Marie Nordström 
och Eric Lindstedt följer detta spår och hävdar att det är ”i dag klarlagt, 
att den viktigaste grundorsaken till chloros var järnbrist med microcytär 

661 Sveriges Offi ciella Statistik, SOS 1880–1920.
662 Larsson (Frih) 2003. 
663 Loudon 1984, s.27–34; Loudon 1980.
664 Se referenser i Brumberg 1982; Beeson, Paul B., “Some Diseases That Have 
Disappeared” i The American Journal of Medicine, vol.68 1980. 
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anemi som följd.”665 Dessa båda forskare menar att vi nu vet att fl ickor har 
ett ökat järnbehov strax före och under puberteten. De hävdar också att 
alla symtom hos fl ickorna försvann vid järnmedicinering vilket skulle stödja 
deras tes. Det fanns dock några sekelskiftesläkare som tvärtom hävdade att 
järntillskott om inte i mycket stor mängd hade liten eller ingen effekt på 
sjukdomstillstånden.666  

De forskare som refererats ovan menar också alla att det var läkarnas 
förtjänst att gåtan löstes och sjukdomen utrotades. Karin Johannisson däre-
mot ser försvinnandet av bleksoten som en följd av att dess symtom kom att 
underställas andra diagnoser.667 Men det räcker inte som förklaring, anser 
hon. Kloros eller bleksot var en kulturrelaterad sjukdom, som inte längre 
hade någon funktion när de medicinska, sociala och kulturella kontexterna 
förändrades. För att förstå innebörden i sjukdomar som denna, måste man 
också se vad den betydde för patienterna, i det här fallet fl ickorna, hävdar 
Johannisson och Joan Jacobs Brumberg. Framför allt Brumberg poängterar, 
att de försjukligade fl ickorna måste ses som subjekt i skeendet, d.v.s. de har 
själva spelat en viktig roll för sjukdomens försvinnande. I det nya samhället 
med nya villkor och möjligheter, valde fl ickor ett aktivt och friskt liv före 
ett sjukligt och sysslolöst.668 Flickornas agerande och livsval måste beaktas 
när man studerar orsakerna till den förändrade fl icksjukligheten och till 
klorosens försvinnande. 

Hur uppfattades skeendet av de samtida läkarna? Ansåg man att sjuk-
domen försvann och försökte man i så fall att hitta orsaker till detta?

Klorosen i samtiden
Bleksot var en sjukdom i blodet, det hade de fl esta läkare enats om redan i 
det sena 1800-talet. Denna syn på sjukdomens beskaffenhet levde vidare in 
i det nya seklet. I Bleksot och blodbrist samt därmed besläktade sjukdomar 
från 1915 skriver läkaren O. H. Dumrath att bleksot var  en allmänt känd 
sjukdom, som företrädesvis drabbade unga fl ickor i tonåren.669 Sjukdomens 
egentliga orsak var för övrigt fortfarande okänd men orsaker som dåliga 
levnadsförhållanden var säkerligen medverkande. Han spekulerade också 
i om järnbrist som härstammade redan från tiden som foster i magen och 
senare otillräckligt tillskott av järn, kunde orsaka sjukdomen. ”Detta skulle 
då också i viss mån förklara, varför bleksot uteslutande drabbar det kvinn-

665 Nordström, Marie & Lindstedt, Eric, ”Bleksot: en fl icksjukdom under 1800-
talet” i Sydsvenska medicinshistoriska sällskapets årsskrift 1990, s.68.
666 Exempelvis Warfvinge 1894, s.553–577; Warfvinge 1897, s.489–519.
667 Johannisson 1992, s.4522.
668 Brumberg 1982, s.1476.
669 Dumrath, O. H., Bleksot och blodbrist samt därmed besläktade sjukdomar, 
Stockholm 1915, s.17. Se också Dumrath 1910, s.66–70.
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liga släktet och därtill just under tiden för könsmognaden” hävdade han.670 
Att det inte var helt ovanligt att även pojkar diagnostiserats med sjukdomen 
uppmärksammades inte av Dumrath. Även i andra läkarböcker framställ-
des bleksoten på i stort sett samma sätt som i det sena 1800-talet. Det var 
fortfarande en fl icksjukdom, förknippad med sjukliga förändringar i blodet 
eller av sociala omständigheter som livsstil, föda och klädsel. 

Föreställningarna om bleksoten upprepades även i Illustrerad läkarebok 
för hemmet som utkom 1913. Boken var skriven av fackbildade på olika 
områden och riktades till en bred publik.671 Bleksot eller kloros beskrevs som 
en allmänt bekant sjukdom och utbredd huvudsakligen bland fl ickor i puber-
teten. Även dessa författare menar att klorosen var en sjukdom i blodet som 
ofta utvecklades till följd av sociala förhållanden ”såsom ett osunt sittande 
levnadssätt (sömmerskor, kvinnliga kontorister, studentskor), vistelse i dålig, 
förskämd luft (fabriksarbeterskor), andlig och kroppslig överansträngning 
(lärarinnor, guvernanter, skolfl ickor, studentskor), själsrörelser, nattvak (ba-
ler, supéer och det förnäma livets osunda nöjesliv).”672 Men den kunde också 
utvecklas hos fl ickor som ”levat under de lyckligaste och gynnsammaste 
yttre hygieniska förhållanden” samt även i sällsynta fall hos män och äldre 
personer.673 Att sjukdomen kunde variera i styrka framhölls också och i en 
hel del fall borde man kanske inte beskriva fl ickorna som om de drabbats av 
sjukdom utan snarare som lite bleksiktiga, löd budskapet. Intressant är att 
notera att författarna inte skrev något om sjukdomens frekvens eller antydde 
att den skulle ha blivit mindre vanlig eller var på väg att försvinna. 

Från och med tjugotalet fi nns dock andra beskrivningar av sjukdomen. 
I Tidens läkarbok från 1924 nämns inte kloros eller bleksot utan det talas 
om ”blekhet” som orsak till ohälsa i avsnittet om barns olika sjukdomar. 
”En mycket stor del av de bleka barnen lida emellertid icke av blodbrist. 
Det kan istället vara fråga om olika blodfördelning, om olika hy, och vid 
undersökning visar sig blodfärgämneshalten normal. Detta visar sig ofta hos 
barn, som hava ett lättretligt kärlsystem (’nervösa barn’).”674 Inget nämns 
om att fl ickor skulle vara särskilt utsatta. Tio år senare utgavs en social-
medicinsk översikt. Under rubriken Blodsjukdomar stod det: ”En form av 
blodbrist hos kvinnor, som kallas chloros, var förr mycket vanlig, men är 
numera praktiskt taget försvunnen.”675 I en annan bok i det sena 30-talet 

670 Dumrath 1915, s.20.
671 Norden, Ingrid, Illustrerad läkarebok för hemmet av fackbildade på olika 
områden. Kvinnans bokskatt Stockholm 1913.
672 Ibid, s.467.
673 Ibid, s.467.
674 Höjer 1924, s.326. 
675 Dahlberg, Gunnar, Sjukdomarna och samhället. En socialmedicinsk översikt, 
del II, Bonnier Stockholm 1937, s.170.
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om skolhygien omtalades ingen särskild fl icksjuklighet. Författaren skrev 
dock att: ”konstitutionella faktorer hava ofta blandats ihop med sjuklighet 
eller sjukdom. Detta gäller icke minst blodbristen. En blek hudfärg, som är 
lika normal som skär, har säkerligen uppfattats som tecken till sjukdom.”676 
Bleksot fi nns visserligen med i en rubrik, men författaren jämställer denna 
med blekhet eller blodbrist och påminner om att en blek hudfärg är vanlig 
hos fl ickor i puberteten.

Det fanns emellertid även efter denna tid beskrivningar i böckerna om 
kloros som en fortfarande förekommande sjukdom. I en bok från 1932 
beskrevs kloros fortfarande som en vanlig fl icksjukdom.677 I det här fal-
let fi nns tidigare utgåvor av boken och innehållet verkar ha reproducerats 
utan att ha uppdaterats, vilket som nämnts, inte var ovanligt inom facklit-
teraturen. I en läkarbok från 1940-talet, ursprungligen utgiven i Tyskland, 
hade dock bleksot förvandlats från fl icksjukdom till vanlig blodbrist. ”Vad 
man i allmänhet kallar blodbrist, är ingen verklig blodbrist utan bleksot” 
skriver författaren. Den av blodbrist lidande, den ”människan ser blek ut: 
han har bleksot’”.678 

Bilden av sjukdomen utifrån de medicinska böckerna är alltså varierande. 
Att de gamla föreställningarna om kloros som en fl icksjukdom fortfarande 
fanns kvar kan dock i stor utsträckning hänga samman med att vissa läkar-
böcker inte alltid uppdaterades när de gavs ut på nytt. Hur såg det ut i 
tidskrifterna? Där borde innehållet vara mer nytt och aktuellt. 

Kloros hade som bekant varit mycket omskriven i Hälsovännen under 
slutet av 1800-talet.679 Efter sekelskiftet förekom däremot ingen artikel som 
primärt handlade om den sjukdomen, men den omnämndes ibland i andra 
sammanhang, t.ex. när det gällde menstruation. 1916 togs den upp i sam-
band med en artikel om menstruation och här framstod den som allt annat 
än sällsynt. Författaren skrev i samband med en diskussion om menstrua-
tionen, att eftersom det fanns så många drabbade av bleksot och blodbrist 
så var också smärtor under menstruationen relativt vanliga.680 Efter denna 
artikel förekom inga fl era artiklar om sjukdomen i Hälsovännen under 
undersökningsperioden och endast ett fåtal beskrivningar av sjuka fl ickor 
förekom, exempelvis i artikeln ”Vanan att känna sig sjuk” från 1921. Här 
varnades för  risken för att unga fl ickor utsattes för faran att känna sig sjuka, 

676 Wirgin, Germund, Hälsovård, IV Skolhygien. Medicinskt folkbibliotek nr. 
48 Stockholm. 1939, s.59.
677 Duffey, E.B., Den moderna kvinnan som jungfru, hustru och moder: Skrivet 
av en kvinna om och till kvinnor. Bokförlaget Norden Malmö 1932, s.40. 
678 Kahn, Fritz, Människan frisk och sjuk: en resa genom vår kropp. Natur och 
kultur, Stockholm 1940, kapitel: Blodet.
679 Se kapitel 7 om sjukdomen i den medicinska litteraturen ca 1870–1900. 
680 Okänd författare, ”Menstruationen” i Hälsovännen 1916, s.102.
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om de under sin uppväxttid ”tillåts att pjoska med sig, så ofta den minsta 
anledning föreligger.”681 I stort sett tycks talet om fl ickan och sjukligheten 
ha försvunnit eller i alla fall minskat i betydelse. Den förut så dominerande 
fl icksjukligheten i Hälsovännen hade blivit pjosk.

Här kan också nämnas att i Hygienisk tidskrift år 1910 publicerades en 
hälsoundersökning utförd i Sundsvall där pojkar i skolan och i arbetar-
yrken jämförts. Det anmärkningsvärda med denna studie är således dels 
att bleksot utpekades som den främsta pojksjukdomen, dels att det så sent 
som 1910 skrivs om denna sjukdom som en självklarhet.682 I Hygiea publi-
cerades inte några texter om kloros under denna period. 1929 dök ämnet 
emellertid upp i en recension av en dansk bok från året innan, som tog upp 
sjukdomens försvinnande. Recensenten beskrev hur boken handlade om 
den egendomliga sjukdomen som varit allmänt känd och utbredd men som 
plötsligt försvunnit.  Orsaken ansågs vara det nya modet som inneburit att 
korsetten försvunnit.683 Även i Hälsovännen recenserades boken med gil-
lande efter tidskriftens och Bergs långvariga  kamp mot det försjukligande 
snörlivsmodet. Även Berg kopplade bleksotens försvinnande till att fl ickor 
och kvinnor inte längre använde korsett: ”För ej länge sedan har i Köpen-
hamn en läkare uti sin gradualavhandling visat, att orsaken till chlorosens 
eller bleksotens försvinnande är snörlivets försvinnande.”684 För övrigt är 
det anmärkningsvärt att inte mer skrivs om denna sjukdoms försvinnande 
eller att läkarna inte skriver mer om förklaringarna till denna utveckling. 

Såväl i de inommedicinska som populärmedicinska tidskrifterna försvin-
ner således kloros som sjukdom och särskilt som specifi k fl icksjukdom en 
tid efter sekelskiftet. Samtiden var väl medveten om detta och även om det 
skrivs mycket litet om denna utveckling, skapades det också teorier om hur 
det kom sig, både i Sverige och internationellt. I The Journal of the American 
Medical Association 1923 meddelades från London hur sjukdomen tycktes 
vara på väg att försvinna: ”an enormous decline has taken place in the inci-
dence of chlorosis, not only in this country but also in others.”685 Nedgången 
i antalet fall sades vara stadig sedan 1903 och den kunde inte förklaras 
genom en förändrad innebörd av diagnosen eller förbättrade diagnostiska 

681 Marden, O.S., ”Vanan att kännna sig sjuk” i Hälsovännen 1921, s.134.
682 Elfström, C.O., ”Redogörelse för komparativ undersökning af kroppsutveck-
ling, konstitution och hälsotillstånd hos skolungdomen vid Sundsvalls högre all-
männa läroverk och jämnårige sågverksarbetare” i Hygienisk tidskrift 1910.
683 Nordenskiöld, E., “Medicinsk litteratur: Hansen, Axel. Om Chlorosens, den 
aegte Blegsots Optraeden i europa gennem Tiderne” i Hygiea 1929, s.794. (Den 
danska boken av Hansen, Axel, Om chlorosens den aegte blegsots optraeden i 
europa gennem tiderne. V.Schaeffers forlag, Kolding 1928.)
684 Berg 1929, s.134.
685 Okänd författare, “Foreign Letters: The Decline of Chlorosis” i The Journal 
of the American Medical Association 1923, s.1033.
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metoder. Orsaken ansågs vara förbättrade levnadsvillkor och arbetsmiljö 
i fabriker samt mer frisk luft och fysisk aktivitet bland fl ickor. Författaren 
tillade att en liknande utveckling ägt rum i Sverige och Finland. Klorosen 
hade i dessa länder  minskat dramatiskt mellan åren 1900 och 1902 och 
sedan långsamt försvunnit någon gång mellan 1912 och 1916. På 1930-talet 
skrevs sjukdomens ”dödsruna” i en amerikansk medicinhistorisk tidskrift. I 
tidskriften berättades att sjukdomen från att ha haft den prominenta platsen 
som en av de vanligaste och mest omskrivna sjukdomar, såg den nu ut att 
vara förpassad till en avlägsen vrå i medicinhistorien.686 

Litteraturen ger alltså något varierande uppgifter angående sjukdomens 
status och förekomst. Medan sjukdomen i vissa sammanhang, främst i de 
medicinska böckerna, beskrivs som aktuell och förekommande, framstår 
den i tidskrifterna, både de inom- och populärmedicinska, i huvudsak som 
försvunnen. 

Sammanfattning
I stort sett ansågs det alltså inom medicinen att kloros/bleksot var en sjuk-
dom som gradvis försvann från och med seklets andra decennium. Sättet att 
förklara dess försvinnande på varierade. Bestämt avvisades tanken att det 
hade något att göra med förändring av diagnosen eller bättre mätmetoder. 
Som orsaker till försvinnandet anfördes de förändrade samhällsförhållan-
dena – förbättrade samhällsvillkor, bättre arbetsmiljö, ökad fysisk aktivitet, 
ökade utbildningsmöjligheter, men också det nya klädmodet. Tidigare hade 
fl icksjuklighet gärna förklarats som en följd av studier och intellektuellt ar-
bete. Att fl er kvinnor nu ägnade sig åt dessa sysselsättningar samtidigt som 
sjukligheten minskade, kommenterades dock ingenstans. Inte heller tog man 
upp att fl ick- och kvinnosjukdom ofta sågs som en följd av emancipationen 
och som svar på att kvinnor tog sig in på manliga domäner. Om sådana 
förklaringar hade varit realistiska, borde fl ickor och kvinnor varit mer sjuka 
än någonsin under det tidiga 1900-talet. 

Forskningen om klorosen och dess försvinnande har antingen poängterat 
att det handlade om den medicinska vetenskapens utveckling och dess för-
fi nade metoder och botemedel, eller att den var en kulturrelaterad sjukdom, 
och som sådan passar sin egen tids rådande värderingar och inte överlever i 
ett förändrat samhälle. Det försjukligande av fl ickor som klorosen innebar, 
mötte då naturligt nog motstånd och fyllde inte sin funktion när levnads-
villkoren ändrades. I forskningen lyfter man också fram fl ickornas egen roll 
och egna val. Det kan jag inte se direkt i mitt material. Det som syns är att 

686 Fowler, M., “Chlorosis – an Obituary” i Annals of Medical History 1936, 
s.168.
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en sjuklighetsdiskurs börjar bytas ut mot en hälsodiskurs som karakteristisk 
för fl ickdom, som vi också såg i föregående kapitel. Det är rimligt att tänka 
att unga kvinnor genom sina livsval, deltagit i den förändring  som innebar 
att fl icka och sjukdom inte längre uppfattades som delar av samma mynt. 

Vi ska nu se närmare på hur hälsoundersökningarna utvecklades under 
början av 1900-talet och vad som då ansågs vara viktigt att få veta om 
fl ickors och pojkars sjuklighet.
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KAPITEL 11 

Hälsoundersökningar av skolbarn
i det tidiga 1900-talet

Syftet med detta kapitel är att se närmare på hur man i det tidiga 1900-talets 
hälsoundersökningar undersökte, kategoriserade och förklarade sjuklighe-
ten bland skolbarnen och hur detta hängde ihop med tidens föreställningar 
om kön och ohälsa. Fokus är riktat mot att undersöka om och i så fall hur 
sjuklighetens genus förändrades i takt med en omdanad skolhygien. Här, 
liksom i det tidigare kapitlet om hälsoundersökningar, blir det intressant 
att  närmare undersöka eventuella skillnader mellan fl ickor och pojkar och 
mellan fl ickor och pojkar från olika samhällsklasser.

Under 1900-talets första decennier utfördes en rad nya hälsoundersök-
ningar av skolbarn i Sverige. Att undersöka barnen på detta sätt, var en i 
högsta grad internationell företeelse. Forskning från olika länder diskutera-
des på internationella konferenser och i de svenska tidskrifterna var infl ytan-
det från skolhygieniska experter och forskningsrön från andra länder som 
Tyskland, England och USA, påtagligt. Richard Meckel t.ex., som undersökt 
förhållandena i USA, menar att läkarnas intresse för skolhygien fortsatte att 
vara stort under början av 1900-talet, men att deras infl ytande över skolan 
och skolgången minskade. De utvecklade en ny syn på vad som orsakade 
sjuklighet, och de omvärderade också synen på skolan som en hälsofarlig 
plats. De beskrivna och undersökta skolsjukdomarna ändrade också karak-
tär, från att ha setts som uppkomna i viss miljö och under särskild stress 
till att uppfattas som i huvudsak smittsjukdomar. Meckel konstaterar dock 
att läkarna trots sitt engagemang i praktiken snarare fi ck mindre infl ytande 
över skolan och skolgången efter sekelskiftet.687 Detta var också, som vi såg 
ovan, något som de svenska läkarna klagade över. 

Källmaterialet består av drygt tjugo hälsoundersökningar av vilka 
 majoriteten utfördes mellan åren 1900–1910. Tidskrifterna Hygienisk tid-
skrift och Allmänna svenska läkartidningen har undersökts utifrån sökor-
det ”hälsoundersökning.” Att jag i huvudsak använder hälsoundersökningar 
från åren 1900–1910 beror på att det var främst under dessa år som un-
dersökningar av den här typen publicerades i mitt källmaterial. Eventuellt 
fi nns fl er hälsoundersökningar under 1920- och 30-talen som dock inte 

687 Meckel 2004, s.202f. 
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publicerade (eller eventuellt publicerades i annan litteratur). Från 1920- och 
30-talen publicerades endast ett fåtal hälsoundersökningar i den undersökta 
medicinska litteraturen. Förutom själva hälsoundersökningarna, har unge-
fär lika många artiklar som handlar om hälsoundersökningar eller som dis-
kuterar och jämför olika undersökningar ingått i studien. Dessa artiklar och 
vissa hälsoundersökningar publicerades framförallt tidskrifterna Hygienisk 
tidskrift, Allmänna svenska läkartidningen, och Hygiea. I vissa fall har det 
varit svårt att avgöra om det rör sig om en självständig undersökning eller 
om författaren endast refererar till någon annan läkares arbete. Även om 
så varit fallet, har resultaten och diskussionerna kring dessa i somliga fall 
tagits upp här. För att påminna om tidskrifternas skilda karaktärer, kan 
det nämnas att Hygienisk tidskrift räknas till den populärvetenskapliga 
genren. Allmänna svenska läkartidningen (1904–1919) ersattes av Svenska 
läkartidningen (1920–1964) och var en inommedicinsk tidskrift. De tryckta 
hälsoundersökningarna har efterforskats på fl era sätt. Dels har de återfun-
nits i Hälsovännen, Hygiea och Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets 
sammankomster, dels har de hittats med hjälp av hänvisningar i andra källor 
(ex statliga utredningar eller läkarböcker) och genom registren till Hygienisk 
tidskrift och Allmänna svenska läkartidningen. 

Den av skolkommissionen utförda hälsoundersökningen av barnen i läro-
verken under 1880-talet refererade man fortfarande till i början av 1900-
talet. Någon lika omfattande hälsoundersökning av de svenska skolbarnen 
genomfördes inte under perioden. Däremot utfördes åtskilliga mindre under-
sökningar och fl era av dessa återgavs i de ovan nämnda tidskrifterna. Dessa 
hälsoundersökningar kännetecknades av att läkarna försökte fi nna svar på 
hur hälsotillståndet såg ut hos grupper som tidigare förbisetts. Intentionen 
var att få en mer heltäckande eller kompletterande bild av sjukligheten. I 
takt med att fl er skolläkare började anställas och att de i större utsträck-
ning också knöts till folkskolorna, ökade intresset för att sammanställa 
fakta om längd, vikt och sjuklighet hos folkskolebarnen. Majoriteten av 
alla skolbarn gick i folkskolan vilket innebar att alltfl er barn kom att stå 
under regelbunden kontroll av läkare i skolan. Fler barn gick också längre 
tid i skolan och tidigare studier hade antytt att hälsoläget var sämre bland 
de minst bemedlade barnen. Det tycktes fi nnas all anledning att fortsätta 
inspektera skolbarnens, och i synnerhet folkskolebarnens, hälsa. Det fanns 
undersökningar som riktade in sig på en mindre grupp av skolelever från 
stad eller landsbygd. Det fanns också de som utfördes för att skolläkarna 
ville få reda på mer om ett visst sjukdomssymtom eller om en viss sjukdom, 
samt de som utfördes i syfte att undersöka kroppsutvecklingen eller vikten 
och längden hos barnen och ungdomarna.  
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BILD 9: Folkskolebarn i Örebro 1925.

Källa: Örebro läns museum.

Skolan och ohälsan
”Det har blifvit vana att kalla en del sjukdomar hos skolbarn för ’skol-
sjukdomar’”, inledde läkaren Carl Sundell en av sina artiklar i Hygienisk 
tidskrift. ”Men angående uppkomsten af dessa sjukdomar och angående 
skolans eventuella medbrottslighet i deras uppkomst känna vi ingenting,” 
konstaterade han och efterfrågade detaljundersökningar av varje enskilt 
barn.688 Sundell ifrågasatte inte bara skolans betydelse för ohälsan bland 
barnen utan också tidigare statistiks tillförlitlighet. Att tidigare hälsoun-
dersökningar visat så hög andel sjuka barn berodde på att smärre åkommor 
räknats med i statistiken, hävdade han. För att ta reda på mer om sjuklig-
hetens utbreddhet, vilka sjukdomar som främst drabbade skolbarnen, deras 
förekomst och utbreddhet, samt huruvida skolan och skolarbetet kunde 
skuldbeläggas för sjukligheten, genomförde han från 1907 till och med 
1910 ett antal olika undersökningar av skolbarn i folkskolan och i läro-
verken.689 

688 Sundell, Carl, ”Undersökningar af blodfattiga folkskolebarn” i Hygienisk tid-
skrift 1908a, s.198.
689 Sundell, Carl, ”Om sina undersökningar af kroppsligt svaga, särskildt blodfat-
tiga barn i Stockholms folkskolor” i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets 
sammankomster 1908b; Sundell, Carl, ”Undersökning af blodfattiga lärjungar i tre 
af Stockholms läroverk 1909–1910” i Hygienisk tidskrift 1910.
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Sundell undersökte först 261 elever i folkskolan som led av blodbrist. Att 
han valde just blodbristen berodde på att han ansåg att detta sjukdoms-
symtom var mycket vanligt i folkskolorna och att det var relativt enkelt att 
undersöka och mäta. Vid sidan av de fysiska undersökningarna av barnens 
kroppar hade barnens hem besökts, och där hade man ”iakttagit hemmens, 
dietens och bostädernas beskaffenhet”. Han hade också frågat mödrarna 
om barnens hälsa, kost och uppväxtförhållanden från födseln till dagen 
för undersökningen. Vikt- och längdundersökningar ingick dock inte.690 
 Observera att Sundell i sina undersökningar inte redovisade pojkar och 
fl ickor för sig. Skillnader mellan könen kan därför inte utläsas. Med tanke 
på hur väsentlig frågan om kön tedde sig i de tidigare undersökningarna 
är det värt att notera att denna fråga inte var intressant för Sundell. Han 
konstaterade emellertid att klenhet och sjuklighet bland barnen oftast var 
medfödd och inte berodde på skolan. Det fanns inget fall där det var san-
nolikt att skolan varit primär orsak till sjukligheten. Fattigdomen, i form av 
dålig kost och ohälsosamma bostäder, var troligare orsaker till blodbrist. 
Han hävdade också att blodbrist och sjuklighet var mindre utbredd bland 
de barn som haft möjlighet att få tillbringa sommaren på landet.691 

I Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1908 
publicerades ett föredrag av Sundell där han presenterade sin undersökning 
av folkskolebarnen. Därpå följde även en diskussion av undersökningen 
och resultaten.692 I denna diskussion ifrågasattes varför Sundell inte under-
sökt förekomsten av kloros och varför han heller inte diskuterat den faktor 
som kanske var mest avgörande för det dåliga hälsotillståndet bland barn 
i arbetarklassen, nämligen fl ickornas utsatta situation. En av debattörerna 
påpekade att ett viktigt förhållande att ha i åtanke var: ”att de mindre 
bemedlade så gärna stänga in sina barn, mången gång emedan far och 
mor skola i arbete, och äldsta fl ickan, när hon är fri från skolan, skall 
vara mamma för de andra små, och sålunda måste vara inne...”693 Barnen, 
vilket ofta innebar fl ickorna, som inte fi ck tillbringa tid ute i friska luften 
skulle obönhörligen bli sjuka och blodfattiga, hävdade han. Denne debattör 
förde härmed in frågan om varför Sundell inte hade studerat fl ickorna och 
deras hälsa. Något svar tycks han inte ha fått och Sundell förklarade inte 
i någon av sina texter varför han inte undersökte om fl ickors och pojkars 
hälsa skilde sig åt. 

För att få reda på mer om orsakerna till blodbristen bland ungdomen, 
utförde Sundell fl er hälsoundersökningar på elever i Stockholm. I en stu-
die ingick s.k. blodfattiga pojkar vid tre läroverk i Stockholm. Antalet 

690 Sundell 1908a, s.199.
691 Ibid, s.201ff.
692 Sundell 1908b.
693 Ibid, s.170. 
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granskade elever var 285 stycken. Sundell hade antagit att förekomsten av 
blodbrist relaterad till skolarbetet, ”skolanämin,” var vanligare i läroverken 
eftersom studierna enligt honom var mer intensiva där. Undersökningen 
visade dock att hans antaganden inte stämde. Sundell drog själv slutsatsen 
att det var fl er folkskolebarns blodbrist som kunde relateras till skolarbetet. 
Läroverkselevernas blodbrist däremot kunde i högre utsträckning förklaras 
genom att de varit klenare från födseln.694 Han hävdade dock att förhål-
landena i och utanför skolan avsevärt förbättrats sedan Keys undersökning 
från 1885. Pojkarna hade nu en kortare sammanlagd arbetstid, de läste läxor 
färre timmar och de sov fl er timmar. En tredjedel av de undersökta pojkarna 
hade huvudvärk. I några fall hade skolarbetet spelat in i utvecklingen av 
blodbristen och de sammanhängande symtom som huvudvärk, men i de 
allra fl esta fall, låg orsakerna i hemmet, i bristfällig kost eller som tidigare 
nämnts, i medfödd klenhet.695

När Sundell resonerade omkring de hälsoundersökningar han haft an-
svar för, stod inte det biologiska könet i centrum. Tvärtom undvek han 
jämförelser mellan fl ickor och pojkar, vilket tydligen väckte förvåning i 
läkarsällskapet. Inte heller såg han skolarbetet i sig som den primära orsaken 
till sjukligheten bland barnen. Istället betonade han det biologiska arvet 
– medfödd klenhet – och det sociala arvet – fattigdomens betydelse. Det 
gällde både undersökningar om folkskolebarn och läroverkspojkar. 

Miljöns betydelse för hälsan
Några år in på det nya seklet hade således skolsjukdomsbegreppet nyanserats 
och skolan sågs inte längre alltid som den primära orsaken till sjukligheten 
bland barnen. Det fanns därmed ett större intresse för att undersöka andra 
miljöaspekters betydelse för individen. Det tycks också ha varit en allmän 
föreställning att barnen i staden levde under sämre och mer ohälsosamma 
förhållanden än de på landsbygden. Läkaren Gotthilf Stéenhoff var en av 
dem som ansåg att en undersökning av landsbygdens barn behövdes för att 
vidga bilden av sjukligheten bland de svenska barnen. Stéenhoff hänvisade 
till en undersökning från Hjortkvarn i Närke i vilken det framkommit att 
52 procent av distriktets elever var sjuka, och det i en bygd med övervägande 
andel bönder.696 Kanske var inte landbygdens friska luft tillräcklig för ett 

694 Hur stor andel av alla barn i Katarina folkskolor där undersökningarna utför-
des, som led av blodbrist framkommer dock inte. Vid läroverken anges att 285 av 
1500 elever, d.v.s. knappt 20 procent. Vi vet alltså inte om sjukligheten, i blodbrist 
i det här fallet, var mer utbredd bland folkskoleelever än bland läroverkselever. 
Sundell, Carl, ”Ytterligare om undersökning af blodfattiga lärjungar i tre af Stock-
holms läroverk 1909–1910” i Hygienisk tidskrift 1911.
695 Sundell 1910, s.226.
696 Stéenhoff, Gotthilf, ”Läkarundersökning af skolbarn å landsbygden” i All-
männa svenska läkartidningen 1909, s.326.
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gott hälsotillstånd? Frågan fortsatte att väcka intresse och fl er undersök-
ningar följde.

En hälsoundersökning utfördes av läkaren O. Nordlander i Ljusne, ett 
industrisamhälle strax utanför Söderhamn, där i stort sett alla barnen till-
hörde den industriarbetande befolkningen. Drygt 500 elever, hälften fl ickor 
och hälften pojkar, ingick som studieobjekt i undersökningen. Barnen var 
mellan sju och tretton år då deras vikt, längd och sjuklighet kontrollerades. 
Men även andra uppgifter efterfrågades. Dessa inhämtades via formulär 
som ifylldes av lärarna efter uppgifter från de anhöriga. Resultaten är intres-
santa. Nordlander gjorde en jämförelse mellan stadsbarnen från Sundsvall 
och bondebarnen från Hjortkvarn, där han kom fram till att industriar-
betarbarnen från Ljusne var mer utvecklade kroppsligt sett. Flickorna i 
Ljusnes folkskola vägde vid nio års ålder ca 25 kilo och var ca 127 cm långa. 
Pojkarna vägde lite drygt 25 kilo och var 129 cm långa. Stads- och bonde-
barnens kroppsutveckling var något sämre, men som Nordlander påpekade, 
undersökningsmetoderna var möjligen inte exakt likadana. Kanske kunde 
de olika resultaten bero något på hur undersökningarna genomfördes, t.ex. 
om barnen hade kläderna på eller inte vid vägning och mätning.697 Ett alter-
nativ som Nordlander dock inte refl ekterade över, åtminstone inte explicit, 
var att undersökningen tycktes visa att industriarbetarbarnen levde under 
mer gynnsamma förhållanden än stads- och bondebarn. Det var kanske ett 
oväntat resultat och föranledde funderingarna om mätmetodens tillförlit-
lighet.

Någon sjuklighetsprocent angavs inte, d.v.s. vi vet inte hur många av samt-
liga fl ickor eller pojkar som ansågs sjuka. Sjukdomarna som efter frågades i 
formulären hade som i tidigare undersökningar karaktären av överansträng-
ningssymtom, d.v.s. huvudvärk, näsblod, bristande matlust och nedsatt 
hörsel. Man sökte också efter kroniska sjukdomar, lungsjukdomar som 
tuberkulos, hjärtsjukdomar samt sjukdomar i ögon och öron. Nordlander 
fann dessutom vid sina undersökningar att ca 20 procent av barnen (inga 
skilda uppgifter för fl ickor och pojkar) hade ”klen kroppskonstitution.” 
Jämförbara siffror från stads- och bondebarnen uppgavs inte.698 

Ett resultat är dock anmärkningsvärt. Huvudvärk förekom hos ca 25 
procent av pojkarna i Ljusne men endast hos drygt tre procent av fl ick-
orna. I Hjortkvarn och Sundsvall var däremot fl ickorna överrepresenterade 
i fråga om huvudvärk, liksom de varit i samtliga studier från 1800-talet. 
Det förefaller egendomligt att Nordlander inte kommenterade detta.699 Fler 

697 Nordlander, O., ”En skolhygienisk undersökning” i Allmänna svenska läkar-
tidningen 1912.
698 Ibid, s.465.
699 Då uppgiften inte kommenteras i texten är det möjligt att det blivit ett tryckfel 
i texten och siffrorna egentligen ska vara några andra.
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fl ickor än pojkar uppgav bristande matlust. I Ljusne gällde detta över tjugo 
procent av fl ickorna mot drygt tio procent av pojkarna. Även i de två an-
dra bygderna hade fl ickorna sämre aptit än pojkarna. Det är intressant att 
konstatera att man i dessa undersökningar inte efterfrågade bleksot bland 
ungdomen på 1910-talet. Sjukdomen hade som vi sett mist sin framträdande 
plats i den medicinska diskursen och ansågs förmodligen inte längre aktu-
ell. Av blodbrist led dock fl ickorna mest, drygt tio procent medan endast 
fyra procent av pojkarna i Ljusne led därav. Stadsbarnen i Sundsvall var än 
mer utsatta för blodbrist, fl ickorna något mer än pojkarna. Även kroniska 
sjukdomar, skrofl er och andra lungsjukdomar tycktes vanligare i staden än 
i bonde- och industribygderna på landet. Det senare skulle kunna tyda på 
att de hygieniska förhållandena var sämre i staden än på landsbygden och 
i de mindre samhällena.700  

De stora skillnaderna i förekomsten av vissa sjukdomar förklarade Nord-
lander själv med att hälsotillståndet visserligen skilde sig åt i de olika sam-
hällena men även med mätproblem, d.v.s. att det var svårt att dra gränsen 
mellan det patologiska och det normala ibland.701 En viss subjektivitet in-
fann sig i t.ex. fråga om uppskattningen av allmänt hälsotillstånd eller 
kroppskonstitution hos undersökningsobjekten, eleverna, konstaterade han. 
Trots att han var vag i sin tolkning av resultatet, tycks det som om Nord-
lander lutade åt att ge sociala faktorer den största skulden för sjukligheten 
bland barnen, d.v.s. faktorer utanför skolans värld. Även om problemet med 
olika undersökningsmetoder gjorde, att sjukligheten i olika bygder och hos 
barn från olika sociala bakgrunder inte alltid var helt jämförbar, är det 
uppenbart att hälsotillståndet hos barnen fortfarande upplevdes som allt 
annat än tillfredsställande. 

En kommitté utsedd av provinsialläkarföreningen fi ck 1914 bland annat 
i uppdrag att gör en mer omfattande undersökning av hur barnen i folk-
skolorna på landsbygden mådde.702 Ett särskilt formulär med frågor om 
hälsotillståndet skickades till skolorna och ifylldes av eleverna med hjälp av 
lärare och skolläkare. Drygt 4400 fl ickor och pojkar från hela landet deltog 
i studien.703 Man frågade liksom i tidigare hälsoundersökningar efter upp-
lysningar om bostadsförhållanden, sovvanor, kostvanor, skolvägens längd 
samt läxor och sysslor i hemmet. Kommittén kom fram till att svenska folket 
generellt sett bodde för trångt för att en god hygienisk nivå skulle kunna 
upprätthållas. De fann också att många barn tvingades dela säng och att de 
yngre barnen sov för få timmar. Huruvida hemarbetet i form av läxor och 

700 Nordlander 1912.
701 Ibid, s.467.
702 Svenska provinsialläkarföreningen, Skolhygieniska spörsmål rörande folk- 
och småskolor å landsbygden. Betänkande. Haeggström, Stockholm 1914.
703 4423 elever varav 2270 fl ickor och 2153 pojkar från 23 län.
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annat arbete i hemmen var för omfattande kunde man inte riktigt bilda sig 
en uppfattning om. De inkomna uppgifterna var varierande. De fl esta bar-
nen tycktes hjälpa till i hemmen på obestämd och varierande tid. Men många 
exempel på både fl ickor och pojkar som utförde arbetsamma uppgifter anges 
dock också i betänkandet: ”en 13-årig fl icka hjälper till i hemmet ’hela sin 
ledighet’”, ”en 12-årig gosse, som är inackorderad hos en lantbrukare, ’får ej 
tid att läsa utan får arbeta all sin lediga tid’”, ”i Västernorrlands län sköter 
en 11-årig moderlös fl icka hushållet åt far och syskon” o.s.v.704 

I undersökningen frågade man naturligtvis också efter förekomsten av 
sjukdomar hos barnen. Här fanns intressant nog även bleksot med som en 
kategori. I övrigt sökte man efter bl.a. sjukdomar i nervsystemet, lungorna, 
matsmältningssystemet, huvudvärk, blodet, ögonen, öronen och huden samt 
missbildningar (hit räknades skolios). Skolläkarna tycktes inställda på att 
fi nna en annan typ av sjuklighet nu än vad man gjort i det sena 1800-talet. 
”Några s.k. skolsjukdomar, d.v.s. enbart av skolarbetet förorsakade torde ej 
fi nnas”, hävdades i betänkandet. Ett ansträngande skolarbete kunde dock 
förvärra eller framkalla sjukdomar om anlag redan fanns. Man hänvisade 
också till forskning som visat att anlag för eller redan utvecklad blodbrist, 
ofta fanns redan innan barnet börjat i skolan.705 Sammanställningen av 
undersökningarna visade att knappt hälften av alla tillfrågade elever hade 
någon form av sjukdom eller lyte.706  

En undersökning av kroppsutvecklingen, d.v.s. av längd och vikt hos 
fl ickorna och pojkarna, genomfördes även av denna kommitté. Här delades 
barnen in i tre geografi ska områden: tillhörande norra, mellersta eller södra 
Sverige. Lägst vikt och kortast längd hade barnen i norra Sverige, därefter 
följde barnen från södra Sverige och något längre och tyngre var barnen från 
mellersta Sverige. Detta var genomgående både för fl ickorna och pojkarna. 
Från de norra landsdelarna rapporterades också en stor del undernärda 
barn. I Västerbottens och Norrbottens län var mellan 15–25 procent av 
barnen undernärda med en övervikt för pojkarna. Också från Hallands 
län inrapporterades utbredd undernäring hos barnen. 707 Mest välmående 
tycktes barnen i Södermanlands och Gotlands län vara. 708

Några decennier in på 1900-talet var den sjuklighet som eftersöktes i 
standardformulären i hälsoundersökningarna inte längre symtom som an-
sågs orsakade av överansträngning (d.v.s. huvudvärk, näsblod, bleksot, bris-
tande matlust). Sjukdomar och tillstånd som läkare uppmanades söka efter 

704 Svenska provinsialläkarföreningen 1914, s 137f.
705 Ibid, s 145.
706 Drabbade av sjukdom eller lyte var 1960 elever (1046 fl ickor och 914 pojkar) 
av sammanlagt 4423 elever.
707 Mellan 23–13 procent av barnen från detta län var undernärda.
708 Svenska provinsialläkarföreningen 1914, s.142f.
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var istället tuberkulos, körtelsjukdomar, kroniska sjukdomar och defekter, 
syn- och hörselfel, hållningsfel samt föregående sjukdomar och hälsotill-
stånd.709 1880- och 90-talens vanligaste symtom fanns dock kvar på 1930-
talet. Sned rygg (skolios), lomhördhet, synsvaghet, huvudvärk, adenoider710 
samt blodbrist fann man som vanligaste åkommor hos barnen. Struma, 
hjärtsjukdomar eller sjukdomar i nervsystemet var inte heller ovanliga.711 

Nedan visar tabell 5 vilka sjukdomar och åkommor som vanligtvis ef-
terfrågades i hälsoundersökningar under 1880- respektive 1930-talen. Här 
angivna utan inbördes rangordning eller frekvens.

Tabell 5: Sjukdomar och kategoriseringar i 1880- samt 1930-talens hälsounder-
sökningar 

1880-talet 1930-talet

bleksot/kloros tuberkulos

blodbrist deformitet i skelettet

huvudvärk körtelsjukdomar

närsynthet kroniska sjukdomar

nervositet syn- och hörsel 

bristande matlust karies

skolios/sned rygg halslymfkörtlar

näsblod hållningsfel

Källor: Key, Axel, Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag an-
gående organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sammanhäng-
ande frågor. Bil. E, Redogörelse för den hygieniska undersökningen. Norstedt 
Stockholm 1885; Ljunggren, C.A. (red.), Skolbarnens hälsouppfostran: handbok 
för lärare och föräldrar. Natur och kultur Stockholm 1933; Wirgin, Germund, 
Hälsovård, IV Skolhygien. Medicinskt folkbibliotek nr.48 Stockholm 1939.

Liksom tidigare ansåg läkarna vid slutet av undersökningsperioden van-
ligtvis att en kombination av biologiska och sociala faktorer kunde för-
klara hälsotillståndet hos barn och unga. Flera läkare framhöll som vi sett, 
samhällsförhållandena framför skolarbetet som orsak till ohälsan. Många 
barn hade en medfödd klenhet och var bleka redan innan de började sko-
lan. Andra förklaringar som framfördes var att många bleka barn ”rökte 
tobak eller hade otillräcklig sömn, emedan de läste roliga böcker till sent 
på kvällarna”. Blekheten kunde också bero på vitaminbrist eller allmänt 
dåligt näringsintag.712 

709 Nylin 1933, s.32.
710 Förstorade svalgmandlar.
711 Wirgin 1939, s.62.
712 Ibid, s 96f.
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Skillnader i sjuklighet mellan fl ickor och pojkar
Som vi sett fanns i vissa hälsoundersökningar inte längre samma intres-
se att lyfta fram könets betydelse. Istället fokuserades på klassfrågor och 
framförallt på fattigdomen. När sjukligheten bland barn och unga främst 
hade blivit ett fattigdomstecken och överansträngningsteorier inte längre 
tycktes aktuella, hur såg man då på fl icksjukligheten i samband med häl-
soundersökningarna? Även om könsskillnaderna i fråga om sjukligheten 
tycktes minska i detta sammanhang någon gång efter 1900, framhölls dock 
fortfarande i studierna från 1900-talets första år att det fanns skillnader 
mellan könen i fråga om hälsa. En läkare, som undersökte barnen i Arboga 
folkskolor 1902, kom fram till slutsatsen att fl ickorna ”i såväl hälsotillstånd 
som kroppsutveckling – utom längden – befi nna sig på ett lägre stadium. Då 
öfverallt samma erfarenhet gjorts, torde nog orsaken till det dåliga förhål-
landet i yttersta hand vara att söka däri, att de olika könen vid sin utveck-
ling följa olika lagar samt att således tillfälligheter i sysselsättning, hemlif 
m.m. antagligen hafva en jämförelsevis underordnad betydelse.”713 Läkaren 
menade således att fl ickorna var biologiskt svagare än pojkarna och även 
mer benägna att drabbas av sjuklighet. Men sociala omständigheter var 
också av betydelse.

I den tidigare omnämnda undersökningen av skolbarn i Hjortkvarn, en 
trakt med största delen jordbruksarbetare och till viss del industriarbetare, 
kom en provinsialläkare fram till att fl ickorna var sjukare än pojkarna. 
Flickorna var överrepresenterade i nästan samtliga undersökta sjukdoms-
kategorier som blodbrist, huvudvärk, bristande matlust, förstorade tonsiller 
och skolios. Studien syftade i första hand till att undersöka skillnader mellan 
barn från olika miljöer och sociala skikt och könsskillnaden diskuterades 
därför inte vidare.714 Med samma intention genomfördes en hälsoundersök-
ning av folkskolebarn i en mindre stad i Småland. Invånarna beskrevs som 
en relativt burgen samling människor som bodde i fi nare små hus. Även 
denne läkare fann i fråga om barnen från dessa samhällsförhållanden att 
fl ickorna var sjukare än pojkarna i synnerhet i fråga om ”den allmänna 
kroppsbeskaffenheten.” På en tregradig skala av ohälsa, defi nierad som 
god, medelmåttig eller dålig, ”visade gossarna, som vanligt är, något bättre 
tillstånd än fl ickorna.” Trettiotvå procent av pojkarna var vid god hälsa, 
men endast sjutton procent av fl ickorna.715

I det sena 1800-talet hade några studier varit inriktade på att undersöka 
enbart fl ickornas hälsa eftersom man befarade att deras hälsotillstånd var 

713 Hartelius, J.G.W., ”Undersökningar vid Arboga folkskolor” i Hygiea 1902, 
s.211.
714 Norinder, I., ”Bidrag till kännedomen om folkskolebarnens kroppsutveckling 
och hälsotillstånd” i Hygiea 1907, s.1199–1205.
715 Törnell, Gottfrid, ”En svensk folkskola på landet” i Hygiea 1909, s.925.
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sämre än pojkarnas. Nu kom ett par undersökningar som istället fokuserade 
på framför allt pojkar. I den ena undersöktes närsyntheten bland pojkar 
och i den andra blodbristen hos pojkar.716 I den första undersökningen 
jämfördes resultatet från några gosskolor i Stockholm, med studier av när-
synthet utförda i andra skolor. En av dessa var en fl ickskola, som visade att 
närsyntheten inte alls var lika utbredd där och att fl er fl ickor hade en s.k. 
normal synskärpa.717 Detta förhållande, att denna s.k. skolsjukdom tycktes 
drabba fl er pojkar än fl ickor, kommenterades dock inte av läkaren. 

Det fanns nu alltså undersökningar som visade att pojkarna inte alltid 
var mer välmående och mer motståndskraftiga än fl ickor. En undersökning 
om ryggradskrökningar i en folkskola belyser detta ytterligare. Här drog 
läkaren slutsatsen att ryggradskrökningar var ett av de främsta och mest 
aktuella problemen i skolan. Till att börja med undersökte han knappt 1600 
elever och fann att av dem hade ungefär en fjärdedel lyten och deformiteter i 
skelett och ben.718 Han påstod till och med att endast var tionde individ hade 
en något så när välskapad och normal kropp. Bland fl ickorna ansåg han att 
förhållandet var mycket bättre ”en välskapad fl icka, som föreföll att hafva 
en normal bål utan påtagliga fel å ryggrad eller bröstkorg, var åtminstone 
ej en sällsynthet.” Av den fjärdedel pojkar och fl ickor som led av lyten och 
deformiteter, visade det sig dock att ungefär lika många led av ryggradskrök-
ningar med den skillnaden att fl ickornas fall var allvarligare.719 Tre år senare, 
1913, redovisade Carl Sundell resultaten av sina undersökningar av barn 
med ryggradskrökningar i Södermalms folkskolor där han kommit fram till 
att fl ickor var något mer drabbade än pojkar samt att fl ickornas problem 
förvärrades under skoltiden. Sundell gav den välkända förklaringen om 
fl ickornas hårda arbete med hem och syskon efter skoldagens slut720 

716 Widmark, Johan, ”Om aftagandet af närsyntheten i de högre allmänna läro-
verken för gossar i Sverige” i Hygienisk tidskrift 1909; Sundell 1908 samt 1910.
717 Widmark 1909, s.15.
718 Haglund, Patrik, ”Om ryggradskrökningar i en folkskola och om möjligheten 
att anordna tillfredsställande behandling för densamma” i Hygiea 1910, s.795.
719 Ibid, s.793–805
720 Sundell, Carl, ”Kutryggighet i Södermalms folkskolor” i Hygienisk tidskrift 
1913, s.4.
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BILD 10: Pojke i skolbänk med optimalt förhål-
lande mellan skolbänk och stolsits för att undvika 
bl.a. ryggradskrökning.

Källa: Wirgin 1939, s.414.

Ännu en undersökning påvisade en förändring 
när det gällde förhållandet mellan pojkars och 
fl ickors sjuklighet. 1914 utförde Provinsialläkar-
föreningen en hälsoundersökning i vilken det 
framgick att fl ickorna i folk- och småskolor på 
landsbygden endast var något mer drabbade 
än pojkarna av sjuklighet, 46 procent av fl ick-
orna ansågs sjuka mot 44 procent av pojkarna. 
Läkar na som ingick i kommittén gav inte detta 

förhållande någon uppmärksamhet och inte heller några förklaringar till 
sjukligheten eller till skillnaden mellan könen. Trots det anmärkningsvärda 
faktum att lika många pojkar som fl ickor (en minimal övervikt av fl ickor) 
– tretton procent av alla undersökta elever – led av bleksot.721 Huvudvärk, 
som i läroverkskommitténs undersökning från 1880-talet, hade funnits hos 
ca 36 procent av fl ickorna och 13,5 procent av pojkarna, fanns nu på 1910-
talet hos drygt tolv procent av fl ickorna och drygt sju procent av pojkarna 
i folkskolorna på landet.722 

På 1930-talet kom fl er undersökningar i vilka det framkom intressanta 
uppgifter i fråga om sjuklighet och kön. En undersökning utförd i Uppland 
under läsåret 1930-31 som omfattade drygt 14000 barn i folkskolan, visade 
att fl ickorna och pojkarna var sjuka i ungefär lika stor utsträckning. Av fl ick-
orna insjuknade 79,5 procent någon gång under läsåret medan motsvarande 
siffra för pojkarna var 79 procent. Flickor hade i genomsnitt 9,5 sjukdagar 
och pojkar 9 dagar.723 I en annan undersökning av nästan fyratusen nybör-
jare i Stockholms folkskolor 1936 framkom att ca 3,5 procent av pojkarna 
led av dåligt allmäntillstånd till vilket räknades höggradig blodbrist och 
dåligt näringstillstånd. Av fl ickorna led ca 2,5 procent av dåligt allmäntill-
stånd, d.v.s. färre än pojkarna. Endast en dryg procent av pojkarna (1,4) var 
”behäftade med sjukdomar av mer betydande art” enligt tabellen. Motsva-
rande siffra för fl ickorna var ungefär densamma, 1,3 procent. Fler pojkar 

721 Här handlar det nog inte om att pojkar i lika stor utsträckning som fl ickor 
drabbades av den med fl ickor förknippade sjukdomen kloros/bleksot utan det hand-
lar snarare om en begreppsförvirring/förändrad innebörd av begreppet bleksot. 
Bleksot bör i det här sammanhanget sättas som synonymt med blodbrist (d.v.s. en 
av symtomen inom kloros). 
722 Svenska provinsialläkarföreningen 1914, s 147.
723 Wirgin 1939, s.55.
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än fl ickor stod dessutom regelbundet under läkarkontroll, var befriade från 
skolgång och gymnastik samt sända till olika medicinska behandlingar. Av 
alla de sexton kategoriserade sjukdomarna eller sjukdomstillstånden724 var 
det endast två inom vilka det framkom att fl ickor i något högre grad var 
drabbade än pojkar.725 

Utifrån de studerade hälsoundersökningarna från 1920-talet, men fram-
förallt 1930-talet, kan man konstatera att det ägt rum en fascinerande för-
ändring i fråga om sjuklighetens genus. Flickor var inte sjukare än pojkar.
Hur förklarades då denna förändring inom diskursen, d.v.s. att skillnaden 
i sjuklighet mellan fl ickor och pojkar suddats ut och att fl ickor till och med 
nu visade en lägre sjuklighet än pojkar? Det intressanta är att det inte gavs 
någon förklaring alls av läkarna. Den tidigare vetenskapliga ”sanningen” 
från 1800-talet, att ”hos den qvinliga ungdomen […] råder en ej obetydlig 
sjuklighet, hvilken är allmännare än hos den manliga ungdomen”726, tycktes 
inte längre vara aktuell och heller inte ens värd att kommentera. 

Vägningar och mätningar av barnen
Under 1920-talet fortsatte hälsotillståndet hos barnen att intressera skol-
läkarna och skolhygienikerna. Det fanns fortfarande ett visst intresse för 
att skilja fl ickor och pojkar, men i en del undersökningar, redovisades inte 
pojkar och fl ickor i olika kategorier. Det kan ses om ytterligare ett tecken på 
att intresset för den sociala bakgrundens betydelse för ohälsan hade ökat. 

I början av 1930-talet redovisade dock läkaren C.A. Ljunggren vikt-
ökningstabeller, som visade att skillnaderna mellan fl ickor och pojkar var 
betydande. De ökade olika snabbt och under olika perioder och det beskrevs 
hur skillnaden låg i att fl ickorna kom i puberteten tidigare än pojkarna. ”Det 
är viktigt att ha kännedom om detta, ty just under en period av hastig till-
växt är kroppen i större behov av vila och även av riklig, lämplig näring.”727 
I en utredning från 1940-talet är det intressant att notera att det konstateras 
att ”rubbningar” i form av trötthet, labilt känsloliv, humörsvängningar, 
ointresse för arbete, intressen etc., är vanliga i puberteten – men tillståndet 
beskrivs utan att det tillskrivs ena könet. Symtom och tillstånd som van-
ligtvis under den i avhandlingen undersökta perioden tillskrivits fl ickor, är 
nu könsneutrala. Även om det nämns att för fl ickorna tillkommer eventuellt 

724 Bland annat medfödda lyten, deformiteter i skelettet, tuberkulos, lungsjuk-
domar, hjärtfel, nervsjukdomar samt ögon- och öronsjukdomar. 
725 Wirgin 1939, s.59f. Jag har inte haft tillgång till originalrapporten. Här fi nns 
endast ett kort referat samt tabellen från den hänvisade rapporten av skolöver-
läkaren David Lindsjö.
726 Ribbing 1875, s.162.
727 Ljunggren, C.A., Skolbarnens hälsouppfostran: handbok för lärare och för-
äldrar. Natur och kultur, Stockholm 1933, s 21. 
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menstruationsbesvär, är könen i samma situation när det gäller behov av 
extra vila under livsfasens utveckling. Flickorna utvecklades dock tidigare 
men behoven hos pojkarna var de samma.728

Fattigdom sågs alltmer som den främsta orsaken till sjuklighet bland 
barnen. En ny tendens i detta sammanhang var att lägga större vikt vid 
vägningar och mätningar av barnen än tidigare. Avvikelser från ”normal-
vikten” blev ett angeläget mått på hälsan och ansågs viktiga för att fi nna 
och kunna förebygga sjuklighet hos barnen.729 Ljunggren upprättade s.k. 
standardtabeller efter amerikansk modell, för barns vikt och längd. Nor-
malvikten var av stort intresse eftersom den var ”ett kraftigt bevis på god 
hälsa och god näring samt på att barnen ej blivit överansträngda i sko-
lan”.730 Utifrån vägningar och mätningar av inte mindre än ca 64 000 barn 
i åldrarna 7–14 år från olika delar av landet, kom Ljunggren fram till att 
vikten hos ett friskt barn skulle stå i ett visst förhållande till dess längd och 
ålder. Den vikt och längd som barn i en viss ålder borde ha, specifi cerades 
i tabellerna. Medellängden bland pojkar nio år bestämdes till 130 i Ljung-
grens standardtabell. Enligt densamma skulle pojkar på nio år med denna 
längd väga 27 kilo. Flickornas medellängd var 129 i samma ålder och enligt 
tabellen skulle de väga 26 kilo.731 Vi kan notera att utifrån tabellen skulle 
fl ickorna och pojkarna i Läroverkskommitténs undersökning på 1880-talet, 
inte alls ha ansetts klena och undermåliga eftersom båda könen låg väl över 
standardvikten.732 Barnen i folkskolorna i undersökningen från Kristianstad 
(1895) låg också de över sina respektive standardvikter, fl ickorna ett kilo 
över den beräknade standardnivån och pojkarna två kilo över.733 

Här kan vi uppmärksamma problemet med att använda vikt- och längd-
förhållanden för att se förändringar i hälsan över tid. I det sena 1800-talet 
hade som bekant barnen i läroverken och i folkskolan i synnerhet, setts 
som sjuka. Deras låga vikt och korta längd hade delvis varit tecken på 
detta. Om dessa barn undersökts utifrån Ljunggrens standardtabeller hade 
de snarare ansetts vara välväxta och välnärda. Hur kunde detta gå ihop? 
Ljunggren som var bekant med läroverkskommitténs undersökningar och 
som hänvisat till dessa vid fl era tillfällen, kommenterade dock inte detta 

728 Hjärne 1943, s.18f.
729 Wirgin 1939, s.17ff.
730 Ljunggren, 1933, s 21.
731 Ibid, s.16–19.
732 Läroverkspojkarna i åldern nio år hade varit 131 cm långa och vägt 29,3 kilo 
(standardvikten för pojkar till 131 cm var i Ljunggrens schema 27,5 kilo) medan 
fl ickorna i de högre fl ickskolorna hade varit 127 cm och vägt 26,9 kilo (standard-
vikten för fl ickor till 127 cm var i Ljunggrens schema 24,9 kilo).
733 Flickorna och pojkarna i folkskolorna i Kristianstad var ca 125,5 cm resp. ca 
125 cm långa och vägde ca 25,5 kilo (Ljunggrens standardvikt: ca 24,4) resp. 26,5 
kilo (Ljunggrens standardvikt 24,6).
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förhållande och gjorde heller inte någon historisk jämförelse av vikt- och 
längdförhållanden.734 

Metoden att mäta och väga barn för att ta reda på hälsotillstånd var 
också kritiserad i sin samtid. I Allmänna svenska läkartidningen fördes 
år 1930 en debatt om metoder att mäta barnens hälsotillstånd. Ljunggren 
hade på Skolöverstyrelsens uppdrag utfört utredningen ”Utredning och 
plan för hälsoarbetets ordnande i folkskolorna med särskild hänsyn till 
landsbygden.” Utredningen publicerades i sin helhet i tidskriften i mars 
1930.735 I de följande numren trycktes sedan svar från olika läkare som 
hade synpunkter på innehållet. Förutom mätmetoderna tvistade man också 
om i vilken utsträckning barnen var så sjuka som Ljunggren hävdat i sina 
undersökningar. Undervikt utifrån en standardtabell behövde inte alls tyda 
på ohälsa eller sjukdom menade t.ex. läkaren Gustaf Lindberg: ”För fl ertalet 
barn är undervikten betydelselös, även om den är betydande. Dessa barn 
fullfölja sin utveckling på ett sätt som är fullt normalt, men deras viktkurva 
förlöper under andra barns.”736 

I en handbok för lärare och föräldrar i skolbarnens hälsofostran under 
Ljunggrens redaktion från 1933, gavs skolhygienikern Gustav Nylin ut-
rymme att redovisa och kommentera den utarbetade standard som han 
och Ljunggren med fl era ansåg lämplig att utgå från i undersökningar av 
skolbarnen. Ett fullt friskt barn kännetecknades enligt denna standard av 
en rad synliga drag: 

”Huden skall vara måttligt fuktig och av en svagt rödaktig färgton. Den får 
ej vara torr, ej säte för utslag eller bett av ohyra […] En blek eller gråblek hy är 
oftast tecken på en nutritionsrubbning”; ”…fi nnas ett fast lager av fettväv…”; 
”Ansiktsuttrycket skall vara hurtigt och glatt, ej sorgset, glåmigt, slött eller 
olustigt.”; Ögonen skola vara klara och strålande…”; ”Tänderna skola vara 

734 Läroverkskommitténs undersökning refereras bland annat i Ljunggren 1933, 
s.13. Gunnar Koraen (bl.a. redaktör för Hygienisk tidskrift) beklagade att det sak-
nades samtida undersökningar av kroppsutvecklingen hos skolungdomen vid de 
högre skolorna. Det hade varit intressant att jämföra eventuella skillnader mellan 
studerande från bättre förhållanden och arbetande ungdomar, menade han. Häl-
soundersökningarna från Keys tid, 1880-talet, gick inte längre att använda i detta 
syfte ansåg han. Medellängden hos ungdomarna var nu betydligt längre än på 
Keys tid. Koraens egna undersökningar av minderåriga arbetares kroppsutveckling 
visade att vikt och längd låg betydligt över 1880-talets folkskoleungdom. Koraen, 
Gunnar, ”Om kroppsutvecklingen hos manliga och kvinnliga minderåriga arbetare 
i industriella yrken i Sverige” i Hygienisk tidskrift 1917, s.143–146.
735 Ljunggren, C.A., ”Utredning för hälsoarbetets ordnande i folkskolorna med 
särskild hänsyn till landsbygden” i Allmänna svenska läkartidningen 1930, s.329–
476.
736 Lindberg, Gustaf, ”Några randanteckningar till belysning av ett av d:r C.A. 
Ljunggren på uppdrag av K. Skolöverstyrelsen utarbetat skolhygieniskt program” 
i Svenska läkartidningen 1930, s.613f.
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riktigt placerade, snygga, väl emaljerade och fria från röta.”; ”Bröstet skall 
vara brett och djupt och i stånd till en kraftig utvidgning. […] Det får icke 
vara platt och insjunket…”737 

Det fanns också riktlinjer för hur ett psykiskt friskt barn skulle vara:

”Barnet skall ha en intelligens tillräcklig att möta de fordringar livet kräver. 
[…] Det skall vara intresserat av världen omkring sig och vetgirigt. Det skall 
ha självförtroende, vänta sig framgång i arbetet och inom rimliga gränser 
också uppnå den. Det skall vara aktivt i att övervinna svårigheter… […] Det 
skall giva intryck av att vara lyckligt, vänligt och modigt… […] Det skall ha 
många objektiva intressen, såsom vänner, hobbies och lek.”738

Allt detta skulle läraren uppmärksamma och bedöma ansåg Nylin. Även 
Ljunggren menade att lärarna (inte läkarna!), som hade störst förtroende 
hos skolbarnen och var mest insatta i deras situation, skulle vara ansva-
riga för övervakningen av barnen och hälsovårdsarbetet. Läraren skulle 
också vara uppmärksam på rubbningar och beteenden som kunde tyda 
på nervös eller psykisk klenhet eller ”abnormitet.” Ryckningar, stamning, 
nagelbitning, oförmåga att sitta still, var beteenden som kunde tyda på 
avvikelse. Även barn som ansågs likgiltiga, envisa, surmulna, oroliga, lätt-
retliga, tillgjorda, egocentriska, dagdrömmande, elaka och viljesvaga skulle 
hållas under uppsikt och lärare som arbetade utifrån denna standard skulle 
anteckna dessa nervösa eller psykiska rubbningar i utarbetade formulär. 
Resultaten av dessa iakttagelser liksom uppgifter om vikt och längd samt 
eventuell sjuklighet sändes sedan hem till föräldrarna med uppmaningar 
om åtgärder.739 

Även  Ljunggrens begreppsdefi nitioner som ”osund blekhet” och ”ner-
vösa rubbningar.” kritiserades av Lindberg. Uttrycken var vaga och svår-
bestämda. Dessutom menade han att det inte behövde vara osunt att vara 
blek: ”blek hudfärg är lika normal, som en skär.”740 Förutom frågan om 
längd- och viktmätningar diskuterades också frågan om det var läkare eller 
lärare som skulle ha huvudansvaret för att registrera det allmänna hälso-
tillståndet hos barnen. Ljunggren ansåg att lärare, efter genomgången kurs 
i skolhygien, var mest lämpade för arbetet, men en rad motståndare inom 
läkarkåren hävdade att endast skolläkare var kompetenta till detta.741 Vi kan 
ändå konstatera att en förändring i synen på ansvar och auktoritet hade ägt 
rum. Det var nu i fl era fall läraren – inte läkaren – som ansågs kompetent 

737 Nylin, Gustav, ”Längd- och viktökningen under olika årsperioder” i Ljung-
gren 1933, s.28f. Kursiveringar i enlighet med källan.
738 Ibid, s.29f. Kursivering i källan.
739 Ibid, s.33f.
740 Lindberg 1930, s.609.
741 Vilket togs upp i Kjerrulf, Harald, ”Inledningsanförande” i Svenska läkar-
tidningen 1930.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   230Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   230 07-08-10   12.25.1007-08-10   12.25.10



231

och bäst lämpad att notera och bedöma barnens hälsotillstånd. Men det 
var inte alla som delade Ljunggrens uppfattningar. Skarp kritik riktades 
mot Ljunggrens undersökningsmetoder. Kritiken gick ut på att Ljunggren 
hade haft ett ovetenskapligt förhållningssätt och att han inte hade ”kunnat 
objektivt påvisa förefi ntlighet av anmärkningsvärda fysiska defekter hos de 
svenska skolbarnen i någon påfallande utsträckning.”742  

Uppväxtvillkoren, rättigheterna och möjligheterna hade förbättrats både 
för fl ickor och pojkar. Denna förändring avspeglades delvis i den medicinska 
diskursen om fl ickdom och pojkdom. Sjuklighetsdiskursen från det sena 
1800-talet var inte alls lika dominerande. Flera läkare hänvisade också till 
en förändring och förbättring i både den individuella hygienen samt skol-
hygienen. Till exempel hävdades att fl ickors och pojkars ökande deltagande 
i sport och friluftsliv, hade haft en positiv verkan på det allmänna hälso-
tillståndet.743 En annan läkare hävdade på 1930-talet att en fortskridande 
förbättring ägt rum i fråga om folkskolebarnens hälsa sedan 1880-talets 
undersökning av läroverkskommittén.744 Likaså påpekades i den omfattande 
studien av närsyntheten som nämndes ovan, att andelen närsynta barn hade 
sjunkit drastiskt från 1880-talet till 1900-talets första decennium. Även här 
förklarades utvecklingen med förbättrade förhållanden i hygieniskt avseende 
i skolan och att ungdomen ägnade alltmer tid åt idrott och utelekar.745 

Det är mycket intressant att jämföra de svenska hälsoundersökningar från 
denna senare period med resultat från Richard Meckels forskning om den 
skolhygieniska diskursen i USA under samma tid. Här fi nns fl era likheter. 
I både Sverige och USA fanns ett stort intresse bland läkare för skolan och 
dess organisation samtidigt som deras infl ytande tycktes minska, något som 
kåren ogillade. I båda länderna skedde vidare en omvärdering av skolans 
roll för barnens sjukdomar. Från att ha uppfattat skolan som den viktiga 
faktorn för att förklara fl ick- och pojksjuklighet, blev det under 1900-talets 
början sociala och samhälleliga orsaker som stod i förgrunden och skolan 
fritogs från ansvar. Meckel konstaterar också att synen på skolsjukdomar 
ändrade karaktär genom att smittsjukdomar gavs stort utrymme. Det kan 
jag inte se i det medicinska material jag undersökt. Däremot är det troligt 
att smittsamma sjukdomar räknades in bland de fattigdomsrelaterade sjuk-
domarna som spreds i ohygieniska och trångbodda hem. 

742 Lindberg 1930, s.609.
743 Wirgin 1939, s.58.
744 Kjerrulf 1930, s.578.
745 Widmark 1909, s.7ff.
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Sammanfattning
Syftet med det här kapitlet var att granska de hälsoundersökningar som 
utfördes under 1900-talets tre första decennier utifrån hur barnen under-
söktes, kategoriserades och förklarades. Det kan konstateras att hälsoun-
dersökningarna som diskursiv praktik förändrades under denna tid såtill-
vida att sjuklighetens genus liksom skolsjukdomskonceptet omdanades och 
kom att handla mer om andra sjukdomar än om överansträngningssymtom. 
Av det sena 1800-talets medicinska diskurs om barn och unga, där fl ick-
sjukligheten intog en framträdande plats, där fl ickorna ansågs biologiskt 
svagare än pojkar och där skolans och skolarbetets roll för ohälsan tillmätts 
avgörande betydelse, fanns nu inte mycket kvar.

Synen på sambandet mellan kön och sjuklighet förändrades och skillna-
den mellan pojkars och fl ickors sjuklighet framstod efterhand som margi-
nell. Fram till och med 1910-talet, framhölls dock i fl era studier betydande 
könsskillnader och läkaren Sundell som inte skilde pojkar och fl ickor åt i 
sin studie av folkskolebarns hälsa, blev ifrågasatt. Därefter undersöktes 
visserligen i de fl esta studierna fl ickor och pojkar för sig men skillnaderna i 
sjuklighet tycktes minska. Flickorna var således inte längre mycket sjukare 
än pojkarna och i några av de senare undersökningarna, under 1930-talet, 
var pojkarna till och med sjukare än fl ickorna.

I stället för kön, fokuserades nu klassfrågor och framförallt fattigdomen. 
Skolan sågs inte längre som ansvarig för ohälsan bland barnen och de unga. 
Orsakerna till ohälsan förlades till samhället utanför skolan,  som fattigdom 
och ohygieniska uppväxtförhållanden. Liksom sjukdomen kloros mer eller 
mindre försvann i den medicinska diskussionen under 1920- och 30-talen, 
försvann den också som kategori i hälsoundersökningarna. Läkarna in-
riktade sig istället på att undersöka blodbrist och dålig kroppsutveckling. 
Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att fl icksjukligheten som fenomen 
förlorat sin relevans. Den sjuka fl ickan framträder inte efter 1910-talet i 
vare sig hälsoundersökningarnas resultat eller i analyserna av den. Nu stod 
istället ”det sjuka fattiga barnet” i fokus och det var inte nödvändigtvis 
en fl icka. Det är intressant att notera att läkarna i hälsoundersökningarna 
inte resonerade kring denna förändring i sjuklighetens genus. I de under-
sökningar där pojkarna är sjukare än fl ickorna, kommenterades inte denna 
i ett historiskt perspektiv uppseendeväckande förändring.

Det kan noteras att samtliga här analyserade hälsoundersökningar pekar 
på samma underliggande uppfattning om barn, ungdomar, kön och sjuklig-
het. Varför förändringen blir så tydlig i hälsoundersökningarna efter 1900, 
har jag inget säkert svar på, men mycket tyder på att en verklig förändring 
ägt rum i både pojkars och fl ickors liv. Viktigast av allt tror jag ändå är att 
läkarnas fokus förändrades, från medelklassfl ickor i fl ickskolorna till de 
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fattiga barnen i folkskolorna. Det var som vi också sett en annan sjuklighet 
som uppmärksammades. I tidigare forskning har Meckel även framhållit 
att etiologin, eller läran om sjukdomsorsaker, förändrades efter sekelskiftet. 
Nya vetenskapliga och medicinska rön tydde på att tidigare övertygelser om 
att överansträngning av kropp och intellekt fi ck patologiska konsekvenser, 
varit betydligt överdrivna. I mitt källmaterial framträder denna förändrade 
vetenskapliga syn i uttalanden om mätningars tillförlitlighet och, som en 
läkare hävdade, i att man tidigare hade klassifi cerat alla smärre åkommor 
som sjuklighet, men nu koncentrerade sig på mer alvarliga sjukdomar och 
symtom. 

När jag nu sammanfattar avhandlingens del 3, som handlar om den nya 
fl ickan, kan jag konstatera att diskursen om den sjuka fl ickan förvisso levde 
kvar i några sammanhang, men i det stora hela upplöstes. Fram till sekel-
skiftet var den medicinska diskursen mer entydig. Uppfattningen om den 
sjuka fl ickan var ju som vi såg i avhandlingens andra del, utbredd i det sena 
1800-talet likaså föreställningen att fl ickor, framförallt från puberteten, var 
svagare än pojkar och mer känsliga och mottagliga för yttre påfrestningar. 
De olika källmaterialen som här använts, de medicinska tidskrifterna och 
läkarböckerna, samt hälsoundersökningarna, visar att diskursen upplöstes 
successivt efter 1900. Viktigt att notera är den skillnad mellan populärme-
dicinens och inommedicinens framställningar av fl ickor som framträder. Då 
den nya fl ickan var tydlig i den förra diskursen, höll man inom den senare 
längre fast vid den sjuka fl ickan och fl ickan som svagare än pojken, i syn-
nerhet inom skolhygienen. Om fl ickdom och pojkdom konstruerats till vitt 
skilda kategorier i det sena 1800-talet, skapades i allt högre utsträckning en 
gemensam barn- och ungdom i fråga om hälsa och benägenhet för sjukdom, 
efter 1920-talet. Detta stöds av det faktum att man mer började efterfråga 
och undersöka barn utifrån andra sjukdomasperspektiv som inte alls eller 
i lika hög utsträckning ansågs könsspecifi ka.  

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   233Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   233 07-08-10   12.25.1107-08-10   12.25.11



Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   234Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   234 07-08-10   12.25.1107-08-10   12.25.11



DEL IV

Flickan i medicinen
– avslutning
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KAPITEL 12

Flickdom, pojkdom, sjukdom 
– sammanfattande diskussion

”Risken att drabbas av anorexia nervosa är fyra gånger högre bland kvin-
nor än bland män.” ”…det fi nns en genetisk komponent i anorexi…”746

Uttalande i Läkartidningen 2006.

Av avhandlingen framgår att fl era läkare kring sekelskiftet 1900 uttryckte 
en oro över ökningen av antalet sjuka fl ickor och i vår tid, strax efter se-
kelskiftet 2000, är man återigen bekymrad. Så här skriver två forskare i en 
debattartikel: ”I Sverige – och hela västvärlden – kan vi bevittna hur en ge-
neration unga kvinnor håller på att gå förlorad […] Det går inte att fortsätta 
blunda för att en hel generation intelligenta, välutbildade, högpresterande 
kvinnor, och ett stadigt ökande antal män, inte klarar av sitt dagliga liv 
utan ständiga tankar på vad de ’får’ och inte ’får’ äta, när de ska träna, hur 
de ser ut och hur de ska undvika viktuppgång.”747 

I den nutida samhällsdebatten betonas särskilt att anorexi och ätstör-
ningar ökar bland de yngre. ”Allt fl er barn söker vård för anorexi” skriver 
Aftonbladet i en rubrik.748 Begreppet anorexi är så allmänt och vedertaget 

746 Hansen, Anders, ”Anorexi fyra gånger vanligare bland kvinnor” i Läkartid-
ningen 2006, s.1287 
747 Norring, Claes & Ster, Gisela van der, För lite fett fördummar en förlorad 
generation. Kunskapscentrum för ätstörningar i Stockholm (KÄTS). Elektronisk 
källa: http://www.atstorning.se/sidor/press/debattartiklar/litefett.htm. Hämtad 
2007-04-10.
748 I en annan artikel refereras till studier som visat att sexåriga småfl ickor vill 
bli smalare och gå ner i vikt, eftersom smal är lika med populär i deras kretsar. 
Carron, Mia, ”Sexåringar ’vill bli smalare’” i Aftonbladet 2005-03-07. En skill-
nad är att föreställningar och ”sanningar” om fl ickors sjuklighet och ätstörningar 
nu är starkast i den mediala diskursen, men visst fi nns en medicinsk diskurs. Det 
samhälleliga intresset, vilket inte minst de ständiga kvälls- och dagstidningsrubri-
kerna är exempel på, har också tagit sig uttryck i ett statligt fi nansierat projekt med 
syfte att stärka fl ickors självkänsla: Flicka! Kampanjen startade 2003 av dåvarande 
social minister Berit Andnor. Dessutom fi nns en mängd självbiografi sk litteratur om 
ätstörningar och anorexi. Mer om detta i bl.a. Meurling, Birgitta, ”Att svälta för 
att leva: anorexia nervosa i självbiografi ska texter” i Locus: tidskrift för forskning 
om barn och ungdomar, nr.2 2004, s.4–20.
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att det inte närmare behöver beskrivas och det förstås utan vidare förklaring 
som en sjukdom som särskilt drabbar fl ickor. På samma sätt var bleksot 
eller kloros ett lika självklart begrepp för sin tid. Varför är denna form av 
sjuklighet som i huvudsak drabbar fl ickor så laddad, så betydelsefull och så 
full av konnotationer och varför får den så mycket uppmärksamhet? Med 
tanke på det befolkningsmässigt sett, ringa antalet drabbade, är det märk-
ligt varför just bleksot för sin tid och anorexi för vår tid får och har fått så 
stor uppmärksamhet! Och varför uppmärksammas inte pojkars sjuklighet 
på långt när samma sätt? 

Min förhoppning är att min historiska studie om fl ickan i medicinen 
också kan ge perspektiv på dagens fl icksjuklighet. Det kan som tidigare 
poängterats, vara lättare att se hur vetenskapliga idéer samspelar med kul-
turella värderingar och föreställningar i en gången tid.749 Min tanke är inte 
att förkasta eller ifrågasätta vare sig dåtida eller nutida medicinska teorier, 
behandlingsmetoder eller praxis kring fl ickors sjuklighet. Jag vill snarare 
visa att anledningen till uppmärksamheten kring denna, inom medicinen 
såväl som inom andra samhälleliga områden, måste förstås utifrån fl era 
samtida utvecklingslinjer, intressen och bakgrunder. Nedan sammanfattas 
och diskuteras resultaten av undersökningen i relation till tidigare forskning 
utifrån tre områden: kön, sjuklighet och förändring. 

Kön i den medicinska diskursen – fl ickdom och pojkdom 
Syftet med avhandlingen var att utifrån ett genusperspektiv studera hur 
barn- och ungdomsbegreppen konstruerades i den svenska medicinska dis-
kursen under perioden 1870–1930. Konkret har här undersökts hur fl ickor 
och pojkar skapades som skilda kategorier och hur de undersöktes inom 
medicinen. Forskningsläget visade hur manligt och kvinnligt konstruerades 
under 1800-talet, men forskning saknades om motsvarande process när 
det gällde barn- och ungdomskategorierna inom den medicinska diskursen 
före och i synnerhet efter förra sekelskiftet. Här har alltså variabeln genus 
kombinerats med generation. Genusperspektivet har hjälpt till att belysa 
skilda uppfattningar om fl ickor och pojkar samt på vilka olika sätt dessa 
uppfattningar förklarades och begreps i sin samtid. 

Den undersökta tiden rymde en förändring i genusordningen med ökade 
möjligheter och rättigheter för kvinnor. Flera forskare har menat att då 
genusordningen varit stadd i förändring har också diskussionerna kring 
könens roller intensifi erats. Trots de sociala, legala och politiska reformer 
som genomfördes och som i fl era avseenden förbättrade kvinnors ställning, 
har det hävdats att kvinnors underordning och isärhållandet mellan könen 
vidmakthölls. En viktig arena inom vilken diskussionen om könen ägde rum 

749 Se exempelvis Martin 1992, s.27.
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var den medicinska. Denna arena har också varit avhandlingens spelplan. 
Undersökningen har varit indelad i två tidsperioder – inte för att markera 
en tydlig skiljelinje mellan olika föreställningar – utan främst för att följa 
tidigare forsknings uppdelning och få ett längre tidsperspektiv. Forskningen 
har i huvudsak lyft fram en enhetlig medicinsk diskurs fram till 1900 där 
fl ickorna tillskrevs kvinnliga egenskaper och pojkarna manliga. Därtill 
knöts den diffusa sjukligheten med diagnoser som kloros till fl ickornas 
utvecklings- eller pubertetsperiod. Dessa idéer om könsspecifi ka egenska-
per som knöt fl ickor till en särskild känslighet och sårbarhet, genomsyrade 
framförallt kartläggandet och diskussionerna om barn och ungdomar under 
det sena 1800-talet. Till fl ickan knöts egenskaper som sjuk, svag, mottaglig, 
sårbar, lynnig etc. Pojken betraktades däremot som stark, växande, fast, 
utvecklande och äventyrlig. Min undersökning har visat att det är relevant 
att tala om olika medicinska diskurser: en populärmedicinsk och en inom-
medicinsk. Till den populärmedicinska genren hörde tidskriften Hälsovän-
nen som riktades till en hälsointresserad allmänhet medan tidskrifter som 
 Hygiea och senare Allmänna svenska läkartidningen kategoriserats som 
inommedicinska. Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets samman-
komster, där protokollen från sällskapets möten publicerades, räknades 
också till den senare genren. Under 1800-talets slut var visserligen föreställ-
ningarna om fl ickors och pojkars egenskaper och förutsättningar relativt 
lika i de olika texterna, men detta var något som skulle komma att förändras 
alltmer in i början av 1900-talet.

Det sena 1800-talets medicinska beskrivningar skapade skillnader som 
var av betydelse även utanför det medicinska området. Flickor och pojkar 
skulle uppfostras, växa upp och behandlas olika för att deras utveckling och 
hälsa skulle främjas. Med de könsspecifi ka medicinska beskrivningarna och 
förklaringarna skapade läkarna en bästa fl ickdom och en bästa pojkdom. 
Utifrån dessa föreställningar om könens olikheter var det naturligt att den 
medicinska vetenskapen stakade ut deras vägar för framtiden. Det bestäm-
des vad vartdera könet var bäst lämpat för i syfte att främja den fysiska och 
psykiska utvecklingen och hälsan. Medicinska argument kom också att 
vara centrala i motståndet mot fl ickors högre utbildning. Här är det tydligt 
hur den medicinska diskursen samspelade med den allmänna samhälleliga 
genusordningen. Kvinnors och mäns områden skulle hållas isär och män-
nens domäner förbli intakta. 

Efter 1900 började den enhetliga medicinska diskursen om fl ickan att 
upplösas. I det populärmedicinska materialet framträdde en ny fl icka som 
var frisk, stark och aktiv. Förändringen var dock inte lika tydlig i det inom-
medicinska källmaterialet. Klart är ändå att det inte längre fanns samma 
uppenbara samband mellan fl icka och sjuklighet och att föreställningarna 
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om könsskillnader och könets betydelse inte var självklara. Medan vissa 
läkare höll fast vid den väletablerade föreställningen om den sjuka fl ickan 
började en del ifrågasätta tidigare så kallade sanningar. Tydligast var som 
sagt förändringen inom populärmedicinen. Där framhölls efter 1910 inte 
längre samma svaga och sjuka fl icka. Istället framträdde hon mer påtagligt 
som frisk och stark. Här visar sig vid fl era tillfällen fl ickan som var lika 
kapabel som pojken och som klev in på den manliga arenan. De fotbolls-
spelande fl ickorna i Kalmar som konkurrerade med män på en manlig arena, 
är ett gott exempel på denna förändrade syn. 

I den skolhygieniska diskussionen, som närmast hör hemma inom den 
inommedicinska diskursen, betonades däremot fortfarande tydliga skillna-
der mellan könen och den nya fl ickan framträdde egentligen inte alls. Här 
underströks att fl ickor och pojkar var olika och här beskrevs hur fl ickor 
var ömtåliga och svaga medan pojkar utvecklades till starka individer och 
tillskrevs attribut som kraft, mod och uthållighet. De kvinnliga respek-
tive manliga intressena och läggningarna framhölls alltjämt. Möjligtvis 
var tendensen att tala om sjuka fl ickor mindre efter 1920-talet, men man 
framhöll alltså fortfarande att fl ickor och pojkar var olika och att de förra 
var svagare och inte lika lämpade för teoretiska studier. På så sätt avråddes 
fl ickor från att välja den akademiska banan som ledde vidare till maktens 
positioner i samhället. Det var framförallt i de skolhygieniska texterna som 
svagheten hos fl ickor fortfarande betonades även efter 1900. Med tiden 
nyanserades dock bilden även inom skolhygienen och fl era läkare, med 
Karolina  Widerström i spetsen, ifrågasatte uppfattningen att fl ickor skulle 
vara mindre lämpade för studier och att fl ickors hälsa skulle skadas. 

Man kan alltså se en skillnad mellan populärmedicinens och inom-
medicinens beskrivningar av fl ickan och skillnaderna mellan könen. Det 
visar på ett mycket tydligt sätt att olika källmaterial förmedlar olika upp-
fattningar och föreställningar om kön och sjuklighet. Olikheterna i källma-
terialen kan förstås utifrån de sammanhang de skapades snarare än utifrån 
vilka som stod bakom dem. Populärmedicinen bör ses som en god mätare 
på föreställningar, trender och aktiviteter i det samtida samhället. Nya idéer 
och utvecklingstendenser fångades snabbt upp. I vissa delar av den inomme-
dicinska litteraturen hängde äldre föreställningar med längre. Bland annat 
berodde detta på att nya upplagor gavs ut av äldre verk utan uppdatering, 
men det kan också vara av betydelse att en del verk var av internationellt 
ursprung och således beskrev en annan verklighet än den svenska. Även den 
i skolhygieniska litteraturen hängde äldre föreställningar kvar längre och 
fi ck betydelse i diskussionerna om hur skolan skulle utformas, medan hälso-
undersökningarna ganska tidigt på 1900-talet gav en bild som ifrågasatte 
det tidiga så självklara sambandet mellan fl ickor och sjuklighet 
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Genomgående i det medicinska materialet, framförallt från den tidiga 
 perioden, var sättet att förstå barndom och ungdom som biologiska livs-
faser som följde ett visst utvecklingsmönster. Med detta inte sagt att det inte 
fanns en del läkare som betonade att skillnader i ohälsa mellan könen var 
socialt betingade. Samstämmiga var läkarna i att könets betydelse och de 
biologiska skillnaderna mellan fl ickor och pojkar accentuerades med barnets 
ålder. Forskare som Ann-Sofi e Ohlander samt Orvar Löfgren har visat att 
vissa grupper som kvinnor, barn och åldringar lättare kunde överskrida 
könsgränser i form av arbetsuppgifter i det gamla bondesamhället och att 
defi nitioner av kön och särskilda egenskaper hos könen främst var av bety-
delse inom den arbetsföra vuxna delen av befolkningen.750 Här framkommer 
dock att könet fi ck betydelse redan från skolåldern. Könstillhörigheten fi ck 
med tilltagande ålder en större betydelse, där pubertetens begynnelse sågs 
som avgörande. Utifrån analysen av beskrivningarna av puberteten var det 
också uppenbart hur den manliga ungdomen framstod som norm varemot 
den kvinnliga kontrasterades som avvikande. Kvinnlig ungdom var ett ut-
tryck som användes för att betona just hur unga kvinnor skilde sig som 
grupp från den ”normala ungdomen”, d.v.s. unga män. 

Ett betydelsefullt resultat av min undersökning är att läkarna inte bara 
förklarade skillnaderna mellan fl ickor och pojkar som biologiska. Det är 
påfallande ofta som de hänvisar till skillnader i villkor och uppväxtförhål-
landen mellan fl ickor och pojkar som avgörande för hälsotillståndet. När 
läkarna beskrev tillståndet bland fl ickorna och pojkarna försökte de också 
förklara realiteten bakom, nämligen att fl ickor var mer bundna till hem-
met och där ålagda hushållsarbete och barnpassning. Pojkarna däremot 
beskrevs som friare, rörligare och friskare. En del läkare menade också att 
man inte skulle utgå från att det fanns skillnader mellan könen från föd-
seln. Könsskillnaderna i form av ohälsa var snarare skapade i det sociala 
sammanhanget, d.v.s. de var socialt konstruerade – ett nutida begrepp som 
naturligtvis inte läkarna själva använde. 

I avhandlingens inledande del framhölls att frågor som hur kön, kropp 
och genus artikuleras i diskursen och vilka konsekvenser detta får, är väsent-
liga. Här har vi sett exempel på hur särskilda egenskaper knöts till fl ickor 
respektive pojkar. Även om de könsspecifi ka egenskaperna förändrades 
något under perioden och betonades olika mycket över tid, är det uppenbart 
att framförallt den inommedicinska litteraturen under större delen av hela 
undersökningsperioden skapade en fl ickdom och en pojkdom som tydligt 
skiljde sig åt. Flickor och pojkar sågs som biologiskt defi nierade och som 
sins emellan homogena kategorier. Som Ulrika Nilsson påpekat innebär 
homogeniseringen av en grupp (som i det här fallet fl ickor eller kvinnor) 

750 Ohlander & Strömberg 1996; Löfgren 1977.
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att en biologisk och universell kategori skapas där det fi nns föga utrymme 
för individuella skillnader. Till exempel var de allra första hälsoundersök-
ningarna utförda på fl ickor i första hand från medelklassen. Även om det 
handlade om en minoritet av alla fl ickor, kom resultaten att användas för 
att visa hur fl ickor som grupp biologiskt var konstituerade. De biologiska 
defi nitionerna av fl ickan och pojken användes för att förstärka deras sociala 
roller och framtida uppgifter i samhället. Den medicinska diskursen intera-
gerade här med andra samhälleliga diskurser. Den påstådda opassligheten 
och svagheten under menstruationen gjorde fl ickan mest lämpad till ett lugnt 
liv i hemmet. Den andliga oron och moraliska svagheten hos pojkar gjorde 
att de behövde stöd från en trygg maka och inte ett oansvarigt ungkarlsliv. 
Läkarna uttryckte själva en förståelse för att könen kompletterade varan-
dra – i det privata och det offentliga. På så sätt samspelade de medicinska 
idéerna om de unga med den samhälleliga genusordningen. De befäste och 
förstärkte varandra.  

Det fanns dock även en medvetenhet om att sjukligheten var klassrela-
terad. Medelklassfl ickor förknippades tydligare med sjuklighet och inne-
boende svaghet under den tidiga perioden än arbetarklassfl ickor. Beskriv-
ningarna stämde väl in på och bekräftade samtida kvinnoideal – den veka 
och ömtåliga medelklasskvinnan i kontrast till den starka och oömma 
arbetarkvinnan. Det ska också tilläggas att förenklingen och homogenise-
ringen på liknande sätt kom att få pojken och pojkdomen att framstå som 
enkel och enhetlig. Här fanns föga utrymme för avvikande och sjuka pojkar. 
Visserligen förekom de i hälsoundersökningarna men de diskuterades nästan 
inte alls i den medicinska litteraturen. 

I hälsoundersökningarna blev det särskilt tydligt att intresset för kön 
minskade efter hand. Istället framstod klass eller social bakgrund som 
den främsta orsaken till ohälsan hos barnen. Efter 1900 kan man se en 
tydlig tendens till att läkarna främst intresserade sig för barnens sociala 
förhållanden samt för hur skolan som fysisk plats (snarare än antalet un-
dervisningstimmar och skolämnen) påverkade hälsotillståndet. Det visar 
till exempel undersökningarna som var inriktade på att fi nna skillnader 
mellan barn från stad och landsbygd eller de som beskrev arbetarbarn el-
ler bondebarn, skolbarn eller arbetande barn. Hälsoundersökningarna ska 
därför inte enbart ses som läkarnas egna skapelser, som redskap i deras 
forskning och praktik. De måste också förstås som en produkt av sin tid. 
En tid då välfärdsstaten tog sina första steg, befolkningen skulle bedömas, 
normaliseras och standardiseras. Alla skulle inordnas i en ny samhällsord-
ning och sorteras utifrån kön, klass, kunskaper, förutsättningar normalitet 
osv. Hälsoundersökningarna förändrades och utformades till att bli alltmer 
sofi stikerade och specialiserade med tiden, de blev redskap för att visa på 
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brister i hälsotillståndet bland de unga och de användes som grund för so-
ciala reformer. Som Pia Lundquist Wanneberg skriver i sin avhandling, var 
statens intervenering i människornas liv å ena sidan ett uttryck för en vilja 
att utrota fattigdom och skapa ett bättre liv för befolkningen och å andra 
sidan fanns en negativa sida med kontroll över individen, bortrationalisering 
av oönskade egenskaper och individer.751 När de sociala problemen blev 
viktigare att hantera i samhället återspeglades också detta i utformningen 
av hälsoundersökningarna.

I fråga om defi nierandet av kön, det intensiva kartläggandet, bevisandet 
och talandet om hur fl ickan var – andligt och kroppsligt – är det tydligt att 
skapandet av olika genus ansågs viktigt genom hela perioden. Därmed inte 
sagt att genus var samma sak hela tiden. I och med fokuseringen på henne, 
skapades fl ickan i medicinen. Även om pojken var mer osynlig i materialet 
skapades också givetvis en bild av honom. En bild som var fl ickans motsats 
och som förmodligen var mer självklar och oproblematisk och därför inte 
behövde defi nieras och förklaras gång på gång. 

Sjuklighet – fl icksjukligheten som fenomen
Som inledningsvis poängterades har mitt syfte inte varit att visa att fl ickor 
varit sjuka konstant i historien utan snarare att peka på hur sjukligheten 
förändrats över tid, och hur komplext förhållandet mellan talet om sjuk-
ligheten och den undersökta sjukligheten kan vara. Vi har också sett hur 
något så till synes kroppsligt som sjukdom kan vara så konstruerat och 
ideologiskt laddat. Flicksjukligheten kring förra sekelskiftet är ett gott ex-
empel på detta. 

Få forskare, men dock några, som Marion de Ras och Sonia van’t Hof, 
har ifrågasatt om sjukligheten bland fl ickorna verkligen var så utbredd som 
antagits och de har frågat sig om det inte snarare handlade om en sjukdom 
som mest förekom i diskursen. Även om det är en rimlig fråga att ställa, 
har min undersökning inte syftat till eller kunnat besvara frågan om upp-
märksamheten motsvarade en faktisk och utbredd sjuklighet hos fl ickor. Ett 
jämförligt material och tillförlitlig statistik saknas men det hör dessutom 
till denna typ av sjuklighets karaktär att den inte går att säkert bestämma. 
Den var även i sin samtid diffus och tolkades och diagnostiserades på olika 
sätt av olika läkare och över tid. Några bevis för att den faktiska fl icksjuk-
ligheten minskade har vi således inte, vilket både beror på att det saknas 
jämförbara och tillförlitliga uppgifter och på att vi inte har underlag för att 
bedöma fl ickornas sociala levnadsomständigheter. 

Hälsoundersökningarna skulle visserligen kunna användas som ett un-
derlag för att förstå hur utbredd sjukligheten var bland barn och unga, men 

751 Lundquist Wanneberg 2004, s.217.
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dessa förändrades i sin utformning och olika sjukdomskategorier efterfrå-
gades av läkarna. De första hälsoundersökningarna på fl ickorna i de högre 
fl ickskolorna utformades först utifrån läkares enskilda uppfattningar om 
en utbredd sjuklighet. Läkarna fann också vad de frågade efter. Av dessa 
begränsade studier inriktade mot en viss grupp bättre bemedlade fl ickor, 
skapades sedan en bild som kunde appliceras på alla fl ickor och beskriva 
och normera vad fl ickor borde göra och inte göra. Vi bör alltså ha i åtanke 
att det bara var en minoritet av alla svenska fl ickor som ingick i de första 
hälsoundersökningarna. Dessutom var frågorna konstruerade utifrån sin 
samtids föreställningar om kön och sjuklighet och symtomen hos de under-
sökta tolkades sannolikt olika hos pojkar och fl ickor.

Min undersökning har dock visat att läkarna ofta förklarade sjukligheten 
de såg bland fl ickorna, som orsakade av faktorer som sämre levnadsför-
hållanden, begränsande klädsel och ett förhärskande sjuklighetsideal. De 
manliga läkarnas försjukligande av kvinnliga individer har tidigare tolkats 
som ett uttryck för deras behov av att skapa ett patientregister eller som ett 
uttryck för ett manligt förtryck av kvinnor som ett svar på kvinnoemanci-
pationen. Forskarna har följaktligen antingen utgått från att det fanns en 
betydande sjuklighet eller att den var en konstruktion av läkarna. Det ter 
sig efter min undersökning förenklande att antingen tala om en verklig eller 
om en konstruerad sjuklighet bland fl ickor. Genom att jag använt mig av 
annat material än tidigare forskning framstår bilden som mer komplicerad 
än så.

Liksom i fråga om genuskonstruktionerna har de olika källmaterialen i 
min avhandling bidragit till att olika bilder av fl icksjukligheten trätt fram. 
Då man i tidigare forskning främst använt de medicinska texterna har man 
missat att sjukligheten undersöktes och konstruerades delvis annorlunda i 
hälsoundersökningarna. Utifrån dessa visas att skillnaderna mellan könen 
i form av sjuklighet närmast försvann en bit in på 1900-talet, samt att 
fokus kom att förfl yttas från medelklassfl ickor till arbetarbarn. I de inom-
medicinska texterna, framförallt i Hygiea och Förhandlingar vid svenska 
läkaresällskapets sammankomster skedde i stort sett ingen förändring i vad 
som framhölls om fl ickan under hela perioden, medan föreställningarna om 
fl ickan i den populärmedicinska genren förändrades totalt efter sekelskiftet. 
Förändringen är således tydligast inom populärmedicinen men vi ser den 
också i den medicinska praktiken i form av hälsoundersökningar. Företrä-
darna för skolhygienen höll därmed i stort sett fast vid sjuklighetsproble-
matiken och knöt an till de äldre beskrivningarna av fl ickan och betonade 
hennes olämplighet för högre studier. Med tanke på läkarnas viktiga roll i 
utformningen av skolsystemet och deras centrala roll i skolorna, fi ck dessa 
föreställningar stor betydelse. Inte för att fl ickor fram till 1920-talet formellt 
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var utestängda från fl era av de högre utbildningarna, men för att en negativ 
inställning till teoretiska studier för fl ickor bibehölls under en stor del av 
1900-talet, vilket kunde legitimera att högre utbildning liksom de mest 
statusfyllda yrkena i samhället skulle förbli manliga domäner.

Ytterligare en anmärkningsvärd sida i forskningen är att så många i så 
hög grad har anslutit sig till den medicinska diskursens bild av kloros som 
en exklusiv fl icksjukdom. Med hjälp av hälsoundersökningarna nyanserades 
inte bara bilden av fl icksjukligheten och dess förändring. En pojksjuklighet 
avslöjades också som inte fanns i den övriga medicinska litteraturen och 
som inte diskuterats i tidigare forskning. Karin Johannisson, Joan Jacobs 
Brumberg och Marie Nordström med fl era påstår till exempel att de som 
drabbades av kloros huvudsakligen eller enbart var fl ickor mellan 14–20 år 
och att de nästan uteslutande kom från medelklassen. Min studie har visat 
att detta var en konstruerad uppfattning i den medicinska litteraturen som 
inte hade stöd i hälsoundersökningar eller i sjukjournaler från kurorter eller 
brunnar. Visserligen framkom i hälsoundersökningarna att fl ickorna i det 
sena 1800-talet var sjukare än pojkarna, men de visade ändå en förekomst 
även av pojksjuklighet. Till exempel framkom att mer än tio procent av 
pojkarna i mitten av 1880-talet var drabbade av den s.k. ”fl icksjukdomen” 
bleksot och på 1910-talet, visade en undersökning att sjukdomen drabbade 
fl ickor och pojkar lika. Ingen läkare diskuterade emellertid orsakerna till 
pojkarnas bleksot, ingen nämnde sociala orsaker till pojkarnas bleksot och 
ingen tolkade pojkarnas felaktiga livsstil som orsak till just denna sjuk-
dom. I stort sett diskuterades inte alls att den förekom hos pojkar eller vad 
den innebar eller berodde på. Här är det viktigt att poängtera att valet av 
sjukdomar som eftersöktes i hälsoundersökningarna och läkarkontrollerna 
också avgjorde resultatet och förhållandet mellan fl ick- och pojksjuklighet. 
Om t.ex. onani (som då räknades som sjukdom) hade varit med, hade med 
största sannolikhet sjukprocenten för pojkarna varit högre. 

Nu var det inte så att pojkar enbart betraktades som friska i den medi-
cinska diskursen. I skolhygieniska sammanhang framkom även oro över 
skolpojkarnas ohälsa. Både pojkar och fl ickor var utsatta på grund av olika 
sociala förhållanden som ohälsosamma villkor i skolorna eller långa skolda-
gar, men skillnaden var att fl ickor dessutom ansågs svagare under puberteten 
och i stort sett förväntades gå igenom livsfasen mer eller mindre sjuka. För 
pojkarna betraktades istället ohälsan som socialt framkallad och kunde 
undvikas eller avlägsnas vid bättre sociala och miljömässiga förhållanden. 
Flickorna rekommenderades som bekant att ta en paus och vila från studi-
erna när de blev sjuka. Så var aldrig fallet för pojkarna. Där låg ansvaret 
hos politiker, beslutsfattare, skolpersonal och föräldrar att förändra och 
förbättra villkoren. Flickor riskerade egentligen ohälsa oberoende av sociala 
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omständigheter. De uppfattades på så sätt som Kathleen Alaimo uttryckte 
det som ”fångar i den biologiska kroppen.”752

Tidigare forskning har samstämmigt fört fram att fl ickorna tycktes bli 
friskare i det nya seklet eller att sjuklighetsdiskussionerna åtminstone avtog. 
Den sjuka fl ickan ersattes av den friska. Men om detta förhållande motsva-
rade en verklig förändring i sjukligheten har varit oklart, eftersom det inte 
fi nns underlag för att visa på hur betydande sjukligheten var och hur och om 
den faktiskt förändrades över tid. Jag anser dock att det vore det orimligt 
att förneka att det fanns en diffus sjuklighet bland fl ickor som bestod i en 
rad hälsoproblem som huvudvärk, näsblod, bristande matlust och trötthet. 
Att läkarna och en rad andra experter i samtiden uppfattade en utbredd 
fl icksjuklighet, bör också ha fått konsekvenser för individen och påverkat 
hennes uppfattning om sitt hälsotillstånd. Om fl ickorna själva uppfattade 
sig som sjuka vet vi dock inte, men att behandlas som sjuk och klen av sin 
omgivning hade förmodligen ändå viss betydelse. 

Förändring – hade läkarna intresse av en sjuk – eller frisk – fl icka?
Föreställningen om fl icksjukligheten som ett betydande och reellt fenomen 
har reproducerats i den historiska forskningen. De fl esta har utgått från 
att det fanns en sjuklighet bland fl ickor som motsvarade det medicinska 
intresset och som försvann av sociala orsaker i början av 1900-talet. Då 
tidigare forskning framhållit den stora förändringen från en sjuk till en frisk 
fl icka, har man främst lutat sig mot texter i läkarböcker och tidskrifter av 
mer populärvetenskaplig karaktär. Till exempel har forskare i studier om 
kloros förklarat hur den samhälleliga utvecklingen gjorde att den utbredda 
sjukdomen försvann. Forskningen har samstämmigt hävdat att fl icksjuklig-
heten upphörde strax efter sekelskiftet 1900. Min undersökning har visat 
att den tidigare enhetliga diskursen om den sjuka fl ickan löstes upp och 
det blev alltmer sällsynt att tala om sjuka fl ickor i medicinen. Under 1900-
talets två första decennier tycks oron för fl ickorna liksom diskussionen om 
fl icksjukligheten successivt försvinna. Utan en kommentar redovisar skol-
läkarna en förbluffande förändring i sjuklighet mellan fl ickor och pojkar 
i fl era hälsoundersökningar. I en undersökning från 1930-talet var ju till 
och med pojkarna sjukare än fl ickorna. Varför denna förändring ägde rum 
samt varför hälsoundersökningarna visade mindre skillnader i sjuklighet 
mellan fl ickor och pojkar, är frågor som ännu inte fått några tillfredsstäl-
lande svar. 

Förändringen bör enligt min uppfattning ses mot bakgrund av fl er sam-
verkande förhållanden, bland annat att nya sociala frågor hamnade högst 
på agendan, att kvinnors villkor på många sätt förändrades till det bättre, 

752 Alaimo 2005, s.160.
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samt att den medicinska vetenskapen i fl era avseenden förändrades med 
nya kunskaper och tekniker, med ökad diversifi ering och specialisering 
samt till sist med nya aktörer. Läkarna har i tidigare forskning setts som 
bevarare av en traditionell genusordning och som motståndare till kvinnlig 
frigörelse. Försjukligandet av fl ickor och kvinnor skulle då ha varit ett sätt 
att bevara genusordningen och vidmakthålla männens makt i samhället. De 
manliga läkarna har blivit representanter för ett manligt förtryck av kvin-
nor. Men varför visade man då en frisk fl icka efter 1900 när fl era reformer 
och förbättringar för fl ickor och kvinnor var på väg och även genomfördes? 
Med detta synsätt borde det manliga behovet av att försjukliga fl ickor och 
kvinnor då varit lika stort.  

Min uppfattning är först och främst att manligt försjukligande av fl ickor-
na och kvinnorna är en missvisande term. Läkarnas mission var inte att 
försvaga eller försjukliga utan att få fl ickor och kvinnor att bli friskare. 
Sjukligheten var inget ideal utan snarare ett hot inom den medicinska dis-
kursen. Läkarna som utgick från en betydande sjuklighet, uttryckte ständigt 
en oro över de sjuka fl ickorna och hur sjuklighet och klenhet skulle påverka 
kommande generationer. Karin Johannisson skriver att efter 1900 försvann 
den sjuka kvinnan som idealtyp då det uppstod ett behov av friska och 
starka kvinnor. I min forskning ser jag att man frågar efter friska och starka 
fl ickor under hela perioden och att nativitetstematiken var närvarande även 
under 1800-talet. Det betonades gång på gång att Sverige behövde hälso-
samma mödrar och att fl ickorna måste bli friska för att säkra framtida 
generationer.

En viktig sak att framhålla när det gäller de populärmedicinska texterna, 
är att de ofta framhöll att den kvinnliga sjukligheten berodde på sociala sna-
rare än biologiska orsaker. Visserligen sågs fl ickorna som biologiskt klenare 
än pojkarna, men den utbredda sjukligheten förklarades till stor del bero på 
fl ickans sämre sociala villkor i form av mer hushållsarbete, instängda och 
orörliga i liv i korsetter och inomhusmiljöer, dåliga miljöer i fl ickskolorna 
etc. Texterna visar en ambivalens i frågan om den kvinnliga svagheten, d.v.s. 
om fl ickor och kvinnor var svaga biologiskt eller svaga på grund av sociala 
omständigheter. Kanske är det som Maja Larsson menar, befogat att se det 
ständiga talet om könet som ett tecken på osäkerhet om vad som egentligen 
konstituerade det. Men det är också rimligt att hävda att läkarvetenskapen 
inte bara hänförde alla skillnader till ett biologiskt ursprung. 

Läkarna i mina källor framstår inte som maktgalna män som medvetet 
försjukligade fl ickorna. De ansåg över lag att det var möjligt att skapa en 
generation friska fl ickor, det vill säga om bara klädseln reformerades, skolan 
anpassades efter fl ickornas förutsättningar och föräldrarna tog ansvar för 
sina fl ickor och förbjöd hälsovådliga vanor och ideal. Det är således inte 
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försjukligandet av fl ickan inom läkarkåren som ur genussynpunkt framstår 
som den centrala aspekten inom 1800-talsmedcinen, menar jag, utan sna-
rare en isärhållandets princip byggd på uppfattningen att män och kvinnor 
biologiskt var menade för olika saker i livet. Den sjuka fl ickan var följakt-
ligen inte ett ideal, utan ett hot mot samhället utifrån läkarnas perspektiv. 
Inte för att hon som sjuk var olämplig till högre studier eller yrkesliv, utan för 
att hon som sjuk skulle kunna bli en dålig mor och föra svaga anlag vidare. 
Alltså, var hon ett hot mot ett framtida samhälle med friska medborgare. 

En viktig sida av förändringen av diskursen om den sjuka fl ickan är den 
samhälleliga genusordningens omförhandling. En rad förändringar och 
förbättringar skedde de facto för fl ickor och kvinnor runt 1900. Medelklass-
fl ickorna, d.v.s. de som främst utmålats som sjuka och vars liv genomgick 
den största förändringen efter sekelskiftet, blev troligtvis sundare. Idealen 
förändrades och det var inte längre föredömligt att se svag, blek och klen 
ut. Därmed inte sagt att den kvinnliga ohälsan försvann, men klenhet och 
sängliggande bejakades inte längre. Många källor vittnar om att dessa 
fl ickor levde andra friare, aktivare och rörligare liv i det nya seklet. Det är 
också sannolikt att konstruktionen av den sjuka fl ickan förlorade sin rele-
vans då det visat sig att fl ickor inte blev sjuka av studier och yrkesarbete. 
Här var somliga kvinnliga läkare viktiga aktörer som länge ifrågasatt och 
motbevisat den kvinnliga svagheten och överansträngningen. Det är rimligt 
att anta att det nya kvinnolivet återspeglades i både ideal och hälsotillstånd. 
Sjukligheten hos det kvinnliga könet var visserligen inte längre en lika 
aktuell debatt, men bland vissa läkare var det uppenbarligen fortfarande 
relevant att påvisa att könen var lämpade för olika uppgifter i samhället 
och att kvinnor fortfarande var den svagare parten. Det tyder bland annat 
läkarnas uttalanden om att fl ickor var mer lämpade för praktiska än teore-
tiska ämnen och utbildningar och att kvinnor passade bäst på underordnade 
positioner och tjänster. 

Det var en kvinnlig läkare, Karolina Widerström, som först förde fram 
kritiken av de gamla föreställningarna och hon fi ck efterhand stöd av fl era 
manliga läkare. Å andra sidan har vi Ada Nilsson, en annan av de kvinnliga 
pionjärerna inom läkarkåren, som höll fast vid att puberteten var en särskilt 
känslig period för den unga kvinnan, samtidigt som hon var ivrig föresprå-
kare för kvinnors ökade rättigheter. Någon enkel skiljelinje mellan manliga 
och kvinnliga läkares medicinska syn på könsskillnaden tycks man därfor 
inte kunna tala om, men här skulle behövas ytterligare undersökningar.

Synen på könens olikhet leder in på frågan om diskursens konsekvenser. 
Den medicinska diskursen under min undersökningsperiod fi ck en central 
betydelse, inte bara för hur läkare såg på fl ickor och pojkar, utan hur andra 
instanser i samhället betraktade, behandlade och särskiljde dem olika un-
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der en stor del av 1900-talet. De medicinska resultaten var som här berörts 
inte bara av intresse för männen (och så småningom kvinnorna) i den egna 
professionen utan också betydande för hur allt från utbildningsväsende till 
familjeliv skulle struktureras. 

En av utgångspunkterna i avhandlingen har varit att vetenskapen skapas 
i specifi ka historiska och sociala kontexter och att den vetenskapliga kun-
skapen inte är isolerad. Här har också visats att vetenskapen och idéerna 
om könen både påverkade och påverkades av den allmänna samhälleliga 
genusordningen. Den medicinska diskursen om den sjuka fl ickan omför-
handlades och upplöstes i ett föränderligt samhället. Det innebar inte att 
samtliga medicinska begrepp om könen reviderades eller att könen jämställ-
des. Genusordningen kanske ifrågasattes och omförhandlades, men i stort 
bestod könshierarkierna och delningen i samhället i exempelvis arbetslivet. 
Birgitte Søland konstaterar att på bara ett decennium hade den moderna 
unga kvinnan med den nya livsstilen blivit accepterad. Hennes tes, vilken 
jag också fi nner relevant, är att de nya livsvillkoren för unga kvinnor ändå 
inte förändrade maktbalansen i relationerna mellan könen. Eller med Anita 
Göranssons ord: ”Men en stark biologiskt anstruken särartssyn och poli-
tiskt motstånd i det omgivande samhället gjorde att man accepterade det 
särspår i yrkeslivet som erbjöds kvinnor. Man fi ck ett eget rum, men det 
var underordnat och avgränsat.”753 

Även om den medicinska diskursen hade en nära koppling till den förän-
derliga genusordningen, bör det betonas att bilderna och deras förändringar 
i det medicinska materialet kan kopplas till fl era faktorer. Jag har visserligen 
inte studerat andra arenor än den medicinska, men andra faktorer som den 
demografi ska utvecklingen och de unga ogifta kvinnornas plats i samhället 
där utbildning och försörjning var väsentliga frågor, skulle kunna ses som 
viktiga i förståelsen av utvecklingen. Även det omdanade skolsystemet under 
perioden där fl ickor i stort sett uppnådde samma rättigheter och möjligheter 
till grundläggande utbildning som pojkar, är intressant i sammanhanget. 
Andra aspekter av utvecklingen var den pågående läkarprofessionaliseringen 
där läkarna som grupp strävade efter att profi lera och positionera sig. Häl-
soundersökningarna och läkarnas uttalanden om ohälsa, deras deltagande i 
viktiga utredningar och deras förslag om fl er läkare i skolorna, kan ses som 
ett led i denna strävan. Dessutom förändrades både läkarvetenskapen och 
läkarkårens karaktär och sammansättning. Vid undersökningens början var 
läkarna relativt få och en i stort sett enhetlig grupp män och vid periodens 
slut hade antalet ökat betydligt och specialisering och diversifi ering inom 
kåren hade tilltagit. Bland annat hade alltfl er kvinnor tagit plats i läkarkåren 
och de arbetade just inom områden som gynekologi och barnhälsovård. Den 

753 Göransson 2000, s.113.
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medicinska vetenskapen kom också att präglas av en större diversitet, ökad 
specialisering och med en upplösning av den tidigare relativt homogena 
diskursen som följd.754 

I denna avhandling har det historiska perspektivet visat dels hur medi-
cinska beskrivningar av kön och fakta om sjukligheten i själva verket var 
(och är) sociala konstruktioner, dels hur föreställningar, ”epidemier av sjuk-
lighet” och intresset för dylika förändrats över tid. Om fl ickor skulle vara 
biologiskt svagare och genetiskt utrustade med en ”försvagande gen”, varför 
framträdde då den friska fl ickan under 1900-talets början och var fanns de 
sjuka fl ickorna under mitten av 1900-talet? På liknande sätt karaktäriserar 
Marion de Ras de nutida förklaringarna om sjuka fl ickor som ahistoriska. 
I sin artikel om jungfrusjukdomarna i historien och försjukligandet av den 
kvinnliga ungdomen ställer hon frågan: Är fl ickor i puberteten biologiskt, 
psykologiskt och sexuellt så instabila och ömtåliga att de, sämre än poj-
kar, klarar av krav från familj och samhälle och sina utvecklande kroppar 
och därför är särskilt utsatta för ätstörningar. Eller, fortsätter hon, är det 
snarare så att experter och vuxna runt omkring ser fl ickors pubertet som 
problematisk och kategoriserar varje mer eller mindre avvikande beteende 
eller problem som underligt och okvinnligt och därmed som en sjuklig 
rubbning eller sjukdom.755 Spåren är intressanta och väcker nya frågor om 
var fl icksjukligheten eller diskussionen om denna fanns under större delen 
av 1900-talet fram till vår tid. Hur skulle läkare och andra forskare i dag 
vilja förklara att fl icksjukligheten inte fanns eller i varje fall inte diskuterades 
under större delen av 1900-talet? Skulle det betyda att det inte fanns några 
starka samhälleliga krav på fl ickor eller kvinnor då? 

Parallellerna mellan då och nu vad gäller den medicinska uppfattningen 
om fl icksjukligheten, är uppenbara. Det är verkligen slående hur väl för-
klaringarna till denna könsspecifi ka sjuklighet stämmer överens vid de två 
sekelskiftena. Både då och nu har det funnits inslag av biologism men också 
förklaringar om att fl ickor lever under besvärligare samhälleliga omstän-
digheter. 1800-talets läkare påstod att fl ickorna utnyttjades mer i hemmen 
och hjälpte till med olika sysslor som sömnad och barnpassning. Pojkarna 
beskrevs leva ett friare liv utomhus. Nu hävdar inte dagens läkare att fl ickor 
tillbringar mer tid inomhus eller att familjens krav på fl ickor är hårdare. En 
likhet är dock att dåtida och nutida debattörer har ansett att fl ickor sätter 
mer press på sig själva för att lyckas och vara duktiga. Skönhetsidealen har 
beskrivits som strängare och mer ouppnåeliga för fl ickor och kvinnor. Men 
vid min undersöknings början var reformdräktsdebatten i full gång och idag 
varnar läkare för bantningshysteri men också retuscherade och onormala 

754 Stolt 1997, kap 10.
755 Ras 1997, s.121.
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modeller samt för trånga kläder. Det förefaller som om de egentligen talar 
om samma problem. Pojkar då och nu tycks leva under helt andra villkor. 
De har varit förskonade från samma betungande yttre press. Eller så har 
de måhända inte brytt sig så mycket om den? I en av mina 1800-talskällor 
beskrevs hur pojkar lättare skakade av sig det som blev för mycket och hur 
de hade en mer avslappnad inställning till sina studier. Kanske kunde detta 
faktum, om det nu stämde, visa hur mycket viktigare en fl ickas studiere-
sultat var om hon nu ville fortsätta inom den högre utbildningen? Kanske 
behöver fl ickor även i dagens samhälle anstränga sig mer än pojkar för att 
nå framgång i olika sociala och intellektuella sammanhang? För övrigt 
kanske pojkarna inte heller har haft och har det så lätt att rymmas inom 
pojkdomens givna regler. Sist men inte minst, är det viktigt att komma 
ihåg att grupperna fl ickor och pojkar aldrig har varit och inte heller idag är 
homogena kategorier oavsett vad diskursen säger oss.756

Många frågor återstår som konstaterats, men min förhoppning är att 
denna avhandling bidragit till att belysa det komplexa samspelet mellan 
samhälle, genus och medicinsk diskurs och därmed också givit  nya perspek-
tiv på dagens fl icksjuklighet. Ett angeläget resultat är att föreställningar om 
sjuklighet, liksom föreställningar om särskilda egenskaper hos könen, i ett 
historiskt perspektiv är föränderliga och skapade i specifi ka sammanhang. 
Sjukligheten bland fl ickor är inte konstant, stabil eller oföränderlig.

756 För en djupare förståelse för fenomenet fl icksjuklighet vore det intressant att 
studera beskrivningar och undersökningar av fl ickor och pojkar i tider då just en 
specifi k fl icksjuklighet inte har diskuterats eller uppmärksammats i den medicin-
historiska forskningen, till exempel under årtiondena kring 1900-talets mitt. En 
spännande forskningsuppgift vore att undersöka vad läkare har skrivit om fl ickor 
och pojkar under 1900-talet. För övrigt, hur har könen beskrivits och har kvinnligt 
och manligt förknippats med hälsa eller sjuklighet på andra sätt än kring sekel-
skiftet 1900? 

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   251Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   251 07-08-10   12.25.1907-08-10   12.25.19



252

Förteckning över tabeller och bilder
Tabeller
Tabell 1, s.118
De vanligaste skolsjukdomarna i Läroverkskommitténs undersökning från 
1885, siffror anges i procent av samtliga undersökta fl ickor resp. pojkar.

Tabell 2, s.119
Redogörelse för sjukprocenten bland svenska och danska elever i åldrarna 
6–19 år.

Tabell 3, s.125
Vikt och längd hos fl ickor och pojkar fyllda nio år i läroverk, fl ickskolor 
samt folkskolor, anges i kilo och centimeter.

Tabell 4, s.127
Vikt och längd hos fl ickor och pojkar fyllda nio år i folkskolor samt elemen-
tar- och högre fl ickskolor, anges i kilo och centimeter.

Tabell 5, s.223
Sjukdomar och kategoriseringar i 1880- samt 1930-talens hälsounder-
sökningar.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   252Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   252 07-08-10   12.25.1907-08-10   12.25.19



253

Bilder
BILD 1, s.24
”Baltoiletter för unga damer”. 
Källa: Freja – skandinavisk modetidning, nr 3 1886. Kungliga biblioteket.

BILD 2, s.79 
Lekande barn kring sekelskiftet 1900. 
Källa: Freja – skandinavisk modetiding, nr.5 1905. Kungliga biblioteket.

BILD 3, s.114
Undersökning av en fl icka – Cecilia 10 år – före och efter hållningsgym-
nastiska övningar.
Källa: Haglund, Patrik, ”Undersökningar rörande den i några av Stock-
holms folkskolor anordnade modifi erade gymnastiken” i Skolhygieniska 
undersökningar 1, under åren 1906–1912. Stockholm 1913.

BILD 4, s.148
Den unga kvinnan Ericas sjukjournal från Porla brunn 1895.
Källa: Porla brunns AB, arkiv: D1D Brunnsjournaler 1895, ACÖ.

BILD 5, s.160
Snörlivets påverkan på kvinnokroppen.
Källa: Widerström, Karolina, Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur 
hälsans synpunkt. Stockholm 1893.

BILD 6, s.169
Dräktreformföreningens förslag till ny klädsel för fl ickan – en s.k. mellan-
dräkt med livstycke och byxor. 
Källa: Dräktreformföreningen, Den kvinnliga klädedräkten. Stockholm 
1898.

BILD 7, s.180
Unga kvinnor på 1920-talet.
Källa: Charme: den moderna damtidningen, nr.4 1922. Kungliga biblio-
teket.

BILD 8, s.194
Läkarundersökning av fl icka på 1930-talet.
Källa: Wirgin, Germund, Hälsovård: IV Skolhygien. Bonnier, Stockholm 
1939.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   253Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   253 07-08-10   12.25.2007-08-10   12.25.20



254

BILD 9, s.217
Folkskolebarn i Örebro 1925.
Källa: Örebro läns museum 

BILD 10, s.226
Pojke i skolbänk med optimalt förhållande mellan skolbänk och stolsits för 
att undvika bl.a. ryggradskrökning.
Källa: Wirgin 1939, s.414.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   254Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   254 07-08-10   12.25.2007-08-10   12.25.20



255

Referenser

Källförteckning
Otryckta källor
Arkiv Centrum Örebro (ACÖ)

Örebro läns företagsarkiv: 
Porla brunns AB, arkiv 1885–1905
 Brunnsjournaler
 Inskrivningsjournaler
 Journaler över anmälda kurgäster
 Lasarettsansökningar
 Vattenjournaler

Stiftelsen Kungliga gyttjebad och brunnsanstalten
Loka Brunn 1880–1920
 Sjukjournaler
 Journaler över sjukvård
 Journaler över gratister

Göteborgs universitetsbibliotek

Kvinnohistoriska samlingarna
Hedda Ekmans arkiv

Kungliga biblioteket

Medicin affärstryck 1895–1901, Okatalogiserat

Riksarkivet Stockholm (RA)

Fredrika Bremerförbundets arkiv:
Fredrika-Bremer-Förbundets dräktreformförening
Drägtreformföreningens i Stockholm redogörelse för arbetsåren 1886–
1888.

Medicinalstyrelsen 1878–1914
Årsberättelser från brunnar och bad: Rapport från Porla brunnsanstalt i 
Skagershult församling Örebro län 1895 samt 1900. 

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   255Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   255 07-08-10   12.25.2007-08-10   12.25.20



256

Elektroniska källor
Janssen, D. F., Boyhood Studies: A Bibliographic Exploration. Nijmegen, 

The Netherlands 2005. http://www.boyhoodstudies.com/biblio.htm. 
Hämtad 2007-04-10.

Kulturella gränsdragningsprocesser mellan hälsa och sjukdom i välfärds-
stater, Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin och Hu-
manistiska institutionen Örebro universitet. http://www2.hu-berlin.
de/skan/projekte/haelsa/ Hämtad 2007-04-10.

Nationalencyklopedin (NE). Elektronisk källa: www.ne.se. Hämtad 2007-
04-10.

Norring, Claes & Ster, Gisela van der, För lite fett fördummar en förlorad 
generation. Kunskapscentrum för ätstörningar i Stockholm (KÄTS). 
Elektronisk källa: http://www.atstorning.se/sidor/press/debattartiklar/
litefett.htm. Hämtad 2007-04-10.

Världshälsoorganisationen (WHO), About WHO: http://www.who.int/
about/en/. Hämtad 2007-04-10.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   256Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   256 07-08-10   12.25.2107-08-10   12.25.21



257

Tryckta källor
Periodika
Aftonbladet

Allmänna svenska läkartidningen

Charme

Dagens nyheter

Eira

Expressen

Freja – skandinavisk modetidning

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster

Hygiea 

Hygienisk tidskrift 

Hälsovännen 

Läkartidningen

Nerikes Allehanda 

Nordiskt medicinskt arkiv

Svenska dagbladet

Svenska läkartidningen

Svensk läraretidning 

The journal of American Medical Association

Tidskrift för hemmet

Tidningsartiklar
Börjesson, Robert, ”Tv-serien ger ätstörningar” i Expressen 2005-08-25.

Carron, Mia, ”Sexåringar ’vill bli smalare’” i Aftonbladet 2005-03-07

Eriksson, Mattias, ”Nästan haft anorexi” i Expressen 2007-01-19.

Grimlund, Lars, ”’Anorexi fi nns överallt’” i Dagens nyheter 2002-11-06.

Gustavsson, Cecilia, ”Amanda, 18, fi ck anorexi av alla krav” i Aftonbladet 
2003-09-25

Hansen, Anders, ”Anorexi fyra gånger vanligare bland kvinnor” i Läkar-
tidningen 2006

Lagerblad, Anna, ”Därför vänds ilskan inåt” i Svenska Dagbladet 2003-
10-09

Zachrisson, Lotta, ”Det sjuka modet” i Aftonbladet 2004-08-31

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   257Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   257 07-08-10   12.25.2107-08-10   12.25.21



258

Offi ciellt tryck
Bidrag till Sveriges Offi ciella Statistik (BiSOS) 1881–1920: Helso- och sjuk-

vården.

Key, Axel, Läroverkskomiténs underdåniga utlåtande och förslag angående 
organisationen af rikets allmänna läroverk och dermed sammanhäng-
ande frågor. Bil. E, Redogörelse för den hygieniska undersökningen. 
Norstedt, Stockholm 1885.

Skolkommissionen, Skolkommissionens betänkande. 2, Historiska över-
sikter och särskilda utredningar. Stockholm 1922.

SOU 1943:7 Hjärne, Urban, 1940 års skolutrednings betänkanden och 
utredningar.

SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till 
åtgärde: slutbetänkande. Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. 
Fritze, Stockholm 2006.

Undersökning af Sveriges högre fl ickskolor: underdånigt utlåtande.  Afgifvet 
den 19 januari 1888 af utsedde komiterade. Samson & Wallin, Stock-
holm 1888.

Samtida tryck
”Notiser och meddelanden: Menstruation och vattenbehandling.” i Häl-

sovännen 1923.

”Smärre meddelanden: Damernas släp å klädningskjolen.” i Hälsovännen 
1900.

”Smärre meddelanden: Död genom snörlif” i Hälsovännen 1900.

”Smärre meddelanden: Ett snörlifvets offer” i Hälsovännen 1895.

Abramson, Ernst, ”Är höjdhopp ”ofysiologiskt” för fl ickor över pubertets-
åldern?” i Hygiea 1924.

Almquist, Ernst, Allmän hälsovårdslära med särskildt afseende på svenska 
förhållanden för läkare, medicine studerande, hälsovårdsmyndigheter, 
tekniker m.fl . Norstedt, Stockholm 1897.

Almquist, Ernst, Lärobok i skolhygien för seminarier, skolråd, lärare m.fl ., 
Norstedt, Stockholm 1896.

Anderson, Anders,”Om qvinnosjukdomarnes freqvens och prophylaxis” i 
Hygiea 1875.

Asplund, Martin, Helsa och sjukdom: läkarebok för hemmet. Wilh. Silén, 
Stockholm 1894-95.

Baas, Hermann, Kvinnosjukdomarna. Deras förebyggande och hygieniska 
behandling. Uppsala 1891.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   258Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   258 07-08-10   12.25.2107-08-10   12.25.21



259

Baginsky, Adolf, Qvinnans utveckling och bestämmelse: dietetiska bref. 
Flodin, Stockholm,1878.

Beerwald, K., ”Till bleksotens hygien” i Hälsovännen 1897.

Berg, Henrik, ”Den kvinnliga ungdomens revolt” i Hälsovännen 1929.

Berg, Henrik, ”Den nuvarande mansdräkten från hälsans synpunkt” i Hälso-
vännen 1893a.

Berg, Henrik, ”Kvinnor i byxor under kriget” i Hälsovännen 1919.

Berg, Henrik, Läkarebok.  Stockholm 1903 (även upplagan 1933).

Berg, Henrik, ”Mansdräktreformen” i Hälsovännen 1893b.

Berg, Henrik, Om barnavård, Holmqvists boktr., Stockholm 1902.

Berg, Henrik, ”Om nödvändigheten af att äta tillräckligt” i Hälsovännen 
1907.

Berg, Henrik, ”Stundar en reform inom kvinnodräkten?” i Hälsovännen 
1916.

Bergwall, J E, ”Ett litet kapitel om qvinnodräkten” i Hälsovännen 1886.

Berättelse om det tredje allmänna fl ickskolemötet i Stockholm den 9, 10 
och 11 juni 1886, utgiven av mötets beredningskommitté. Stockholm 
1889.

Burgerstein, Leo, Skolhygien. A. V. Carlson, Stockholm 1923.

Clarke, Edward, Sex in education, or, a fair chance for girls. Boston 
1873. 

Dahlberg, Gunnar, Sjukdomarna och samhället. En socialmedicinsk över-
sikt, del II, Bonnier, Stockholm 1937.

Dovertie, G H, ”Om helsotillståndet i Kristianstads folkskolor” Hygiea 
1895a. 

Dovertie, G.H., ”Om hälsotillståndet inom Kristianstads folkskolor” i 
Hälso vännen 1893.

Dovertie, G.H., ”Våra folkskolelokalers beskaffenhet i hygieniskt hänse-
ende” i Hygiea 1895b. 

Duffey, E.B., Den moderna kvinnan som jungfru, hustru och moder: Skri-
vet av en kvinna om och till kvinnor. Bokförlaget Norden, Malmö 
1932.

Dumrath, O. H., Bleksot och blodbrist samt därmed besläktade sjukdomar, 
Wahlström & Widstrand, Stockholm 1915.

Dumrath, O. H., Hvad hvarje kvinna bör veta. Stockholm 1910.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   259Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   259 07-08-10   12.25.2207-08-10   12.25.22



260

Elfström, C.O., ”Redogörelse för komparativ undersökning af kropps-
utveckling, konstitution och hälsotillstånd hos skolungdomen vid 
Sundsvalls högre allmänna läroverk och jämnårige sågverksarbetare” 
i  Hygienisk tidskrift 1910.

Erismann, Fredrik, Helsovårdslära för alla. P. A. Norstedt & S:r, Stockholm 
1884. 

Ernberg, Harald, Våra fl ickor och skolförslaget. I. Haeggström, Stockholm 
1927.

Essen-Möller, Elis, ”Flickornas brytningsperiod och skolarbetet” i Leh-
mann, Edvard, Brytningstiden. Bidrag till övergångsårens psykologi. 
Bonnier, Stockholm 1920.

Flechsig, Rob., Fruntimmers-läkaren. F. C. Askerberg, Stockholm 1882.

Fowler, M., “Chlorosis – an Obituary” i Annals of Medical History 1936.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1877.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1880.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1881.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1887.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1920.

Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets sammankomster 1921

Gadelius, Bror, ”Om barnets psykiska utveckling och själslivets hygien 
under skolåldern” i Hygiea 1923.

Goldkuhl, August Edvard, Handledning i skolhygienen: (läran om skolhelso-
vården). P. A. Norstedt & S:r, Stockholm 1883.

Haglund, Patrik, ”Om ryggradskrökningar i en folkskola och om möjlighe-
ten att anordna tillfredsställande behandling för densamma” i Hygiea 
1910.

Hallin, O.F., “Om skolhygienen” i Hygiea 1878.

Hartelius, J.G.W., ”Undersökningar vid Arboga folkskolor” i Hygiea 
1902.

Hartelius, T.J., ”Snörlifvets skadliga verkan” i Hälsovännen 1887.

Henderson, (fru), ”Skönhet” i Hälsovännen 1907.

Herlitz, C.W., ”Inledningsanförande” i Svenska läkartidningen 1930.

Heyman, Elias, ”Axel Hertel, Kommunelaege: Om Sundhedsforholdene i de 
höjere Drenge- og Pigeskoler i Kjöbenhavn” i Hygiea 1881.

Howitz, Frants, Kort sundhetslära för kvinnor. Stockholm 1893.

Huss, Magnus, Om kaffe: Dess bruk och missbruk. En folkskrift, rikets 
Hushållnings-sällskaper tillegnad. Beckman, Stockholm 1865.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   260Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   260 07-08-10   12.25.2207-08-10   12.25.22



261

Huss, Magnus, Om Sveriges endemiska sjukdomar: föredrag, hållet i Skan-
dinaviska naturforskare-mötets allmänna sammankomst den 21 juli 
1851. Stockholm 1852.

Höjer, Axel, ”Barns hälso- och sjukvård” i Dahlberg, Gunnar (red.), Tidens 
läkarbok, Tiden, Stockholm 1924.

Josephson, C.D., Hälsosamma lärdomar för mogna kvinnor. A.-B. Nord-
iska bokhandelns förlag, Stockholm 1924, s.60.

Jundell, Isak, Barnen i lek- och skolåldern: (barnen efter första levnads-
året): Deras näring, vård, tillväxt och uppfostran. Bonnier, Stockholm 
1929.

Kahn, Fritz, Människan frisk och sjuk : en resa genom vår kropp. Natur 
och kultur, Stockholm 1940. 

Key, Axel (m.fl .), ”Om den af skolkomitén föreslagna ferieläsningen ur 
hygienisk synpunkt” i Förhandlingar vid svenska läkaresällskapets 
sammankomster 1894.

Key, Axel, ”Om pubertetsutvecklingen och dess förhållande till sjukligheten 
hos skolungdomen” i Nordiskt medicinskt arkiv 1891.

Kjellberg, Nils Gustaf, Utdrag ur afhandlingen Några ord om vården af den 
växande ungdomens physiska och psychiska helsa. Norstedt, Stock-
holm 1870.

Kjerrulf, Harald, ”Inledningsanförande” i Svenska läkartidningen 1930.

Koraen, Gunnar, ”Om kroppsutvecklingen hos manliga och kvinnliga min-
deråriga arbetare i industriella yrken i Sverige” i Hygienisk tidskrift 
1917.

Lagerholm, Julius, Hemmets läkarebok. Populärmedcinsk rådgifvare för 
friska och sjuka. 1903.

Lagerholm, Julius, Skolhygienen. Karlskrona 1925.

Lindberg, Gustaf, ” Några randanteckningar till belysning av ett av d:r C.A. 
Ljunggren på uppdrag av K. Skolöverstyrelsen utarbetat skolhygieniskt 
program” i Svenska läkartidningen 1930.

Ljunggren, C.A. (red.), Skolbarnens hälsouppfostran: handbok för lärare 
och föräldrar. Natur och kultur, Stockholm 1933.

Ljunggren, C.A., ”Utredning för hälsoarbetets ordnande i folkskolorna med 
särskild hänsyn till landsbygden” i Allmänna svenska läkartidningen 
1930.

Lorand, Arnold, ”De hälsovådliga följderna af mogenhetsexamen (student-
examen)” i Hälsovännen 1915.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   261Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   261 07-08-10   12.25.2307-08-10   12.25.23



262

Lundborg, Herman, ”Om sinnessjuka lärarinnor jämte en kort öfverblick 
öfver småskolelärarinnornas ställning i Sverige” i Hygiea 1902.

Marden, O.S., ”Vanan att kännna sig sjuk” i Hälsovännen 1921.

Mical, Thérèse, Den moderna kvinnan. Helsingfors 1930.

Nilsson, Ada, ”Flickornas uppfostran och samskoleproblemet enligt Skol-
kommissionens förslag” i Allmänna svenska läkartidningen 1923.

Norden, Ingrid, Illustrerad läkarebok för hemmet av fackbildade på olika 
områden. Kvinnans bokskatt, Stockholm 1913.

Nordenskiöld, E., ”Medicinsk litteratur: Hansen, Axel. Om Chlorosens, den 
aegte Blegsots Optraeden i europa gennem Tiderne” i Hygiea 1929.

Nordgren, Ragnar & Reuter, Ludvig, ”Skrivelse till Kungl. Medicinal-
styrelsen” i Allmänna svenska läkartidningen 1923.

Nordlander, O., ”En skolhygienisk undersökning” i Allmänna svenska 
läkartidningen 1912.

Norinder, I., ”Bidrag till kännedomen om folkskolebarnens kroppsutveck-
ling och hälsotillstånd” i Hygiea 1907.

Nylin, Gustav, ”Längd- och viktökningen under olika årsperioder” i Ljung-
gren, C.A. (red.), Skolbarnens hälsouppfostran: handbok för lärare och 
föräldrar. Natur och kultur Stockholm 1933.

Okänd författare (Anita), ”En kur mot svaghet och bleksot” i Hälsovän-
nen 1897.

Okänd författare (E.L.) ”Några ord om kroppslig öfveransträngning och 
normal arbetsdag” i Hälsovännen 1887.

Okänd författare (E.L.) ”Om andlig öfveransträngning, specielt genom 
studiearbete” i Hälsovännen 1887.

Okänd författare (”f.d. skolläkare”), ”Är anordningen af vår skolgymnastik 
så ändamålsenlig, som den borde och kunde vara?” i Hälsovännen 
1898.

Okänd författare, “Foreign Letters: The Decline of Chlorosis” i The Journal 
of the American Medical Association 1923.

Okänd författare, ”Dagen efter balen (en verklighetsbild)” i Hälsovännen 
1890.

Okänd författare, ”Drag ur Fredrika Bremers barndom” i Hälsovännen 
1920.

Okänd författare, ”Faran af öfveranstängande arbete eller ensidig kropps-
hållning under uppväxtåren” i Hälsovännen 1895.

Okänd författare, ”Från den 10:de mellanfolkliga läkarekongressen i Berlin 
– Sjukligheten bland vår tids skolungdom” i Hälsovännen 1890.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   262Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   262 07-08-10   12.25.2307-08-10   12.25.23



263

Okänd författare, ”Från läkarens mottagningsrum” i Hälsovännen 1893.

Okänd författare, ”Hvarföre besöka fl er qvinnor än män våra sommarkur-
orter” i Hälsovännen 1890.

Okänd författare, ”Hygienisk skoldrägt för fl ickor” i Hälsovännen 1887.

Okänd författare, ”Kroppsarbete såsom kur mot nervositet och blodbrist 
hos kvinnor” i Hälsovännen 1899.

Okänd författare, ”Kvinnor i byxor under kriget” i Hälsovännen 1919.

Okänd författare, ”Menstruationen” i Hälsovännen 1916.

Okänd författare, ”Mot skolungdomens cigarrettrökning” i Hälsovännen 
1898.

Okänd författare, ”Om behofvet av en särskild skoldrägt för fl ickor” i 
Hälsovännen 1887.

Okänd författare, ”Om närsyntheten i de högre skolorna” i Hälsovännen 
1886.

Okänd författare, ”Om öfveransträngning vid elementarläroverken för 
svenska gossar och vid gymnasierna” i Hälsovännen 1909.

Okänd författare, ”Pojkars cigarettrökning” i Hälsovännen 1900.

Okänd författare, ”Skolfl ickors nervösa arbetssätt” i Hälsovännen 1892.

Okänd författare, ”Studiers inverkan på fl ickors helsa” i Hälsovännen 
1886.

Okänd författare, ”Velocipedåkningens eller hjulridtens nytta och faror” i 
Hälsovännen 1894.

Okänd författare, ”Vår ungdom och tobaksbruket” i Hälsovännen 1898.

Okänd författare, ”Åderlåtning” i Hälsovännen 1921.

Okänd författare, ”Öfveransträngda barn” i Hälsovännen 1917.

Okänd författare, ”Öfveransträngningen i skolorna” i Svensk läraretidning 
1894.

Pallin, Alfred, ”Helsovården i våra skolor på landsbygden” i Hälsovännen 
1886.

Pfaff, Emil, Blodbrist och bleksot deras igenkännande och botande, Stock-
holm 1876.

Pfannenstill, S.A., ”Klorosen och dess behandling” i Hygiea 1892.

Reformdrägten: En bok för qvinnor af qvinnor (inledande uppsatser af H. 
Winge och C. Wallis) Looström & K., Stockholm 1885.

Ribbing, Seved, ”Den qvinliga ungdomens helsotillstånd och helsovård” i 
Tidskrift för hemmet 1875.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   263Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   263 07-08-10   12.25.2407-08-10   12.25.24



264

Ribbing, Seved, Våra barns fostran och vård. Hälsovännen, Stockholm 
1899.

Santesson, Anton, Gymnastik för unga qvinnor och skolfl ickor. Bonnier, 
Stockholm 1866.

Silfverskiöld, Petter, Könslifvet och dess hälsovård, Åhlén & Åkerlund, 
Göteborg 1911. 

Silfverskiöld, Petter, ”Om behöfl igheten af skolläkare för våra folkskolor” 
i Hälsovännen 1896a.

Silfverskiöld, Petter, ”Om ungdomens fria lekar” i Hälsovännen 1894.

Silfverskiöld, Petter, Vår skolungdoms hälsovård. För föräldrar och lärare. 
Hälsovännens förlag, Stockholm 1893.

Silfverskiöld, Petter, ”Är den nuvarande kvinnodräkten olämplig?” i Hälso-
vännen 1896b.

Stéenhoff, Gotthilf, ”Läkarundersökning af skolbarn å landsbygden” i All-
männa svenska läkartidningen 1909.

Sucksdorff, Wilh., ”Bleksot och snörning” i Hälsovännen 1895.

Sundell, Carl, ”Kutryggighet i Södermalms folkskolor” i Hygienisk tidskrift 
1913.

Sundell, Carl, ”Om sina undersökningar af kroppsligt svaga, särskildt blod-
fattiga barn i Stockholms folkskolor” i Förhandlingar vid svenska 
läkaresällskapets sammankomster 1908b.

Sundell, Carl, ”Undersökningar af blodfattiga folkskolebarn” i Hygienisk 
tidskrift 1908a. 

Sundell, Carl, ”Undersökning af blodfattiga lärjungar i tre af Stockholms 
läroverk 1909–1910” i Hygienisk tidskrift 1910.

Sundell, Carl, ”Ytterligare om undersökning af blodfattiga lärjungar i tre af 
Stockholms läroverk 1909–1910” i Hygienisk tidskrift 1911.

Svenska provinsialläkarföreningen, Skolhygieniska spörsmål rörande folk- 
och småskolor å landsbygden. Betänkande. Haeggström, Stockholm 
1914.

Tigerstedt, R. (red.), Illustrerad Helsovårdslära. Fahlcrantz & K., Stock-
holm 1889.

Toll, Hugo, ”Om hälsan och den personliga hälsovården” i Hälsovännen 
1915.

Tompkins, Dr., ”Farorna af öfverdrifven kroppsansträngning” i Hälsovän-
nen 1891.

Törnell, Gottfrid, ”En svensk folkskola på landet” i Hygiea 1909.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   264Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   264 07-08-10   12.25.2407-08-10   12.25.24



265

Törnell, Gottfrid, ”Några ord om arbetsbelastningen vid Hernösands folk-
skolelärarseminarium, från skolhygienisk synpunkt” i Hygiea 1902.

Uhrström, Wilhelm, Hemläkaren: Populär ordbok i sjukvård och helsolära. 
Alb. Bonnier Stockholm 1881.

Wallis, Curt (red.), Skolhygien för föräldrar och lärare. Beijer, Stockholm 
1899.

Warfvinge, F.W., ”Några ord om kloros” i Hygiea 1894.

Warfvinge, F.W., ”Om skolsjukdomar” i Wallis, Curt (red.), Skolhygien för 
föräldrar och lärare. Beijer, Stockholm 1899.

Warfvinge, F.W., ”Ytterligare om kloros och jernbehandling” i Hygiea 1897.

Widerström, Karolina, Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur hälsans 
synpunkt, Stockholm 1893. 

Widerström, Karolina, Kvinnohygien populärt framställd. 1, De kvinnliga 
underlivsorganen: deras förrättningar och vård. Norstedt, Stockholm 
1914.

Widmark, Johan, ”Om aftagandet af närsyntheten i de högre allmänna 
läroverken för gossar i Sverige” i Hygienisk tidskrift 1909.

Widmark, Johan, ”Om närsyntheten i de högre skolorna” i Hälsovännen 
1886.

Wirgin, Germund, Hälsolära och skolhygien, Stockholm 1913.

Wirgin, Germund, Hälsovård, IV Skolhygien. Medicinskt folkbibliotek 
nr.48 Stockholm 1939.

Wretlind, Erik Wilhelm, ”Iakttagelser rörande helsotillståndet i några af 
Göteborgs fl ickskolor” i Eira 1878.

Wretlind, Erik Wilhelm, Kvinnans släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. 
Stockholm 1891.

Wretlind, Erik Wilhelm, Läkarebok för alla! (9 vol.) Hälsovännens förlag, 
Stockholm 1893–1902. 

Wretlind, Erik Wilhelm, Mannens släktlif i normalt och sjukligt tillstånd. 
Stockholm 1890.

Wretlind, Erik Wilhelm, ”Om bleksot – dess natur och kännetecken” i 
Hälsovännen 1887a.

Wretlind, Erik Wilhelm, ”Om bleksot – dess orsaker och botande” i Hälso-
vännen 1887b.

Wretlind, Erik Wilhelm, ”Vanvettiga täfl ingar i idrott”, i Hälsovännen 
1897.

Wretlind, Erik Wilhelm, Om bleksot. Hälsovännens fl ygskrifter för helso- o. 
sjukvård nr 4. Stockholm 1892.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   265Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   265 07-08-10   12.25.2507-08-10   12.25.25



266

Litteraturförteckning
Aapola, Sinikka (red.), Young femininity. Palgrave, New York 2005. 

Alaimo, Kathleen, “The Authority of Experts: The Crisis of Female 
 Adolescence in France and England, 1880–1920” i Maynes, Mary Jo 
(red.), Secret gardens, satanic mills : placing girls in European history, 
1750–1960. Indiana University Press, Bloomington 2005.

Andersson, Gudrun, Tingets kvinnor och män: genus som norm och strategi 
under 1600- och 1700-tal. Uppsala 1998.

Ariès, Philippe, Barndomens historia. Gidlund, Stockholm 1982.

Artæus, Iréne, Kvinnorna som blev över: ensamstående stadskvinnor under 
1800-talets första hälft – fallet Västerås. Almqvist & Wiksell Interna-
tional 1992.

Arvidsson, Maria, När arbetet blev farligt: arbetarskyddet och det medi-
cinska tänkandet 1884–1919. Tema, Linköping 2002.

Axelsson, Per, Höstens spöke. De svenska polioepidemiernas historia. 
Carlssons, Stockholm 2004

Backman, Stina, Den sjuke mannen: populärkulturella gestaltningar av 
manlig ohälsa. Carlsson, Stockholm 2005.

Barlow, Tani E. & Yue Dong, Madeleine m.fl , “The Modern Girl around 
the World: A Research Agenda and Preliminary Findings” i Gender & 
History, vol.17, 2005.

Beeson, Paul B., “Some Diseases That Have Disappeared” i The American 
Journal of Medicine, vol.68 1980.

Bengtsson Levin, Magdalena, Barnhälsans historia: dödlighet, sjuklighet 
och politiska åtgärder 1750–2000 i Sundin, Jan (red.), Svenska fol-
kets hälsa i historiskt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm 
2005.

Bengtsson, Tommy, ”Den demografi ska transitionen och samhällsomvand-
lingen” i Sverige – en social och ekonomisk historia, (red.) Hedenborg, 
Susanna & Morell, Mats. Studentlitteratur Lund 2006.

Berggren, Henrik, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900–
1939. Tiden, Stockholm 1995.

Berglund, Tomas, Det goda faderskapet: i svenskt 1800-tal. Carlssons, 
Stockholm 2007.

Bergqvist, Kerstin (red.), Korsvägar: En antologi om möten mellan unga 
och institutioner förr och nu. Symposion, Stockholm 1995.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   266Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   266 07-08-10   12.25.2507-08-10   12.25.25



267

Björk, Maria, Fånge i det kött hon föraktar – en analys av kultursjukdomen 
anorexia nervosas karaktär. Institutionen för idé- och lärdomshistoria 
Uppsala 2003. 

Blom, Ida & Haavet, Inger Elisabeth, ”Familjen, staten och välfärden år 
1800 respektive 1900” i Göransson, Anita, (red.), Sekelskiften och 
kön: strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000. 
Prisma, Stockholm 2000.

Blom, Ida, ”’Nye kvinner’? ’Nye menn’?: refl eksjoner over endrete forstå-
elser av kjønn, c. 1870– c. 1940” i Hellesund, Tone (red.), Erobring 
og overskridelse: de nye kvinnene inntar verden 1870–1940. Unipub., 
Oslo 2003.

Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (red.), Oönskade i folkhemmet: ras-
hygien och sterilisering i Sverige. Dialogos Stockholm 2005.  

Broby-Johansen, R., Kropp och kläder: klädedräktens konsthistoria. Stock-
holm 1978.

Brosco, Jeffrey P., “Weight Charts and Well Child Care: When the Pediatri-
cian Became the Expert in Child Health” i Stern, Alexandra & Markel, 
Howard (red.), Formative years: children’s health in the United States, 
1880–2000. University of Michigan Press, Bristol 2004.

Brumberg, Joan Jacobs, “Chlorotic girls, 1870–1920: A Historical Perspec-
tive on Female Adolescence” i Child Development, vol.53 1982.

Brumberg, Joan Jacobs, Fasting girls: the emergence of anorexia nervosa as 
a modern disease. Harvard University Press, Cambridge 1988.

Brumberg, Joan Jacobs, The body project: an intimate history of American 
girls. Random House, New York, 1997.

Carlsson, Sten, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: ogifta kvinnor i det 
svenska ståndssamhället. Almqvist & Wiksell International Stockholm 
1977.

Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: 
en historiografi sk exposé. Studentlitteratur, Lund, 2004.

Carlsson Wetterberg, Christina, ”Från patriarkat till genussystem – och 
vad kommer sedan?” i Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, 
Anna (red.), Genushistoria: en historiografi sk exposé. Studentlitter-
atur, Lund 2004.

Cernerud, Lars, Growth and social conditions: height and weight of Stock-
holm schoolchildren in a public health context. Nordiska hälsovårds-
högskolan, Göteborg 1991.

Cunningham, Hugh, Children and childhood in western society since 1500. 
Longman, London 1995.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   267Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   267 07-08-10   12.25.2607-08-10   12.25.26



268

Cunningham, Patricia A., Reforming women’s fashion, 1850–1920: politics, 
health, and art. Kent State University Press, Kent 2003.

Darby, Robert T., “Pathologizing Male Sexuality: Lallemand, Sperma-
torrhea, and the Rise of Circumcision” i Journal of the History of 
Medicine and Allied Sciences, vol.60 2005.

Darle, Agneta, ”Kvinnornas intåg på läkarbanan” i Sjöstrand, Nils O. (red.), 
Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903–2003. Sveriges 
läkarförbund, Stockholm 2003.

Davidoff, Leonore & Hall, Catherine, Family fortunes: men and women 
of the English middle class, 1780–1850. University of Chicago Press, 
Chicago 1987.

Deluzio, Christa, “New girls for old”: female adolescence in American 
scientifi c thought, 1870–1930. UMI, Ann Arbor 2006.

Drotner, Kirsten & Rudberg, Monica, red., Dobbeltblikk på det moderne: 
unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden. Universitetsforlaget, 
Oslo 1993.

Ehrenreich, Barbara & English, Deirdre, Complaints and disorders: the 
sexual politics of sickness. Feministic press, New York 1974.

Ehrenreich, Barbara & English, Deirdre, For her own good: 150 years of the 
experts’ advice to women. Anchor P./Doubleday, Garden City 1978.

Ekenstam, Claes, Kroppens idéhistoria : disciplinering och karaktärsdaning 
i Sverige 1700–1950. Gidlund, Hedemora 1993.

Ekenstam, Claes, ”Manlighetens kriser och kransar: mansbilder och käns-
loliv vid tre sekelskiften” i Göransson, Anita, (red.), Sekelskiften och 
kön: strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000. 
Prisma, Stockholm 2000.

Eldén, Sara & Esseveld, Johanna, ”Frånvarande kvinnliga subjekt – en 
analys av medicinska texter om klimakteriet” i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift nr.2–3 2002.

Elofsson, Stig, & Anna-Lena Undén, Unga kvinnors hälsa. Resultat från 
befolkningsstudier 1993, 1995 och 1997. Landstinget Allmänmedicin-
ska enheten, Stockholm 2000.

Emanuelsson Blanck, Agneta, ”Sjuksköterskeyrkets omformering under 
1900-talets första hälft” i Berglund, Louise m.fl . (red.), Att se det 
osedda: vänbok till Ann-Sofi e Ohlander. Hjalmarson & Högberg, 
Stockholm 2006.

Florin, Christina och Johansson, Ulla, ”Där de härliga lagrarna gro-”: 
kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914. Tiden, Stock-
holm 1993.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   268Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   268 07-08-10   12.25.2607-08-10   12.25.26



269

Gagné, Cecilia, ”Frisk eller sjuk? Bilder av den borgerliga kvinnan i dis-
kussionen om hälsa och sjuklighet 1860–1920” i Socialvetenskaplig 
tidskrift 2000.

Gilligan, Carol, In a different voice: psychological theory and women’s 
development. Harvard U.P., Cambridge, 1982.

Groneman, Carol, “Nymphomania: the historical construction of female 
sexuality” i SIGNS, vol.19, 1994.

Göransson, Anita (red.), Sekelskiften och kön. Strukturella och kulturella 
övergångar år 1800. 1900 och 2000. Prisma, Stockholm 2000.

Hall, Patrik, ”Diskursanalys av nationell identitet” i Petersson, Bo & Ro-
bertson, Alexa (red.), Identitetsstudier i praktiken. Liber ekonomi, 
Malmö 2003.

Hammarberg, Lena, En sund själ i en sund kropp: hälsopolitik i Stockholms 
folkskolor 1880–1930. HLS förlag Stockholm 2001.

Hansen, Axel, Om chlorosens den aegte blegsots optraeden i europa gen-
nem tiderne. V.Schaeffers forlag, Kolding 1928.

Hartman Söderberg, Ingrid, ”Vidunder till qvinnor”: sju systrar som 
 pionjärer i yrkesliv och offentlighet 1860–1935. Universitetsbibliote-
ket, Örebro 2003.

Hedenborg, Susanna, Det gåtfulla folket: barns villkor och uppfattningar 
av barnet i 1700-talets Stockholm. Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm 1997.

Hellesund, Tone & Okkenhaug, Inger Marie, Erobring og overskridelse: de 
nye kvinnene inntar verden 1870–1940. Unipub, Oslo 2003.

Hendrick, Harry, Images of Youth. Age, Class, and the Male Youth  Problem, 
1880–1920. Clarendon, Oxford 1990.

Herlitz, C.W., Skolhygienens historia: en översikt främst av utvecklingen i 
Sverige. Bergvall, Stockholm 1961.

Heywood, Colin, Barndomshistoria. Studentlitteratur, Lund 2005.

Hird, Myra, Sex, gender and science. Palgrave Macmillan New York 
2004.

Hirdman, Yvonne, ”Feminismens dilemma: variationer på ett (oändligt) 
tema” i Berglund, Louise m.fl . (red.), Att se det osedda: vänbok till 
Ann-Sofi e Ohlander. Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2006.

Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former. Liber, 
Malmö 2001.

Hirdman, Yvonne (red.), Kontrakt i kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten. 
Carlssons, Stockholm 1992.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   269Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   269 07-08-10   12.25.2707-08-10   12.25.27



270

Hof, Sonja van ’t, Anorexia nervosa: the historical and cultural specifi city: 
fallacious theories and tenacious ‘facts’. Swets & Zeitlinger, Lisse 
1994.

Hunter, Jane, How Young Ladies Became Girls: The Victorian Origins of 
American Girlhood. Yale University Press, New Haven 2002.

Ingelman, Ingrid, ”Den sjuka fl ickan i nordisk konst under 1880- och -90-ta-
let” i Konstvetenskapliga institutionen. Opublicerad tre betygs-uppsats 
i konstvetenskap, Uppsala 1970.

Johannisson, Karin, Medicinens öga: sjukdom, medicin och samhälle – his-
toriska erfarenheter. Norstedt, Stockholm 1990.

Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och  fi n-
de-siècle. Norstedt, Stockholm 1994.

Johannisson, Karin, ”Folkhälsa: det svenska projektet från 1900 till 2:a 
världskriget” i Lychnos. Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria. 
Uppsala 1991.

Johannisson, Karin, ”Kloros (bleksot)- en äldre syster till anorexi?” i Läkar-
tidningen vol.89 1992.

Johannisson, Karin, ”Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv” 
i Kön och ohälsa, historiskt, nutids- och framtidsperspektiv. Nordiska 
hälsovårdshögskolan, Göteborg 1997.

Johansson, Sheila Ryan, “Sex and Death in Victorian England. An 
 Examination of Age- and Sex-Specifi c Death Rates, 1840–1910” 
i  Vicinius,  Martha (red.), A Widening Sphere. Changing Roles of 
 Victorian Women. Indiana University Press, Bloomington 1977.

Johansson, Sheila Ryan, “Welfare, mortality, and gender: continuity and 
change in explanations for male/female morality differences over three 
centuries” i Continuity and Change nr.2 1991.

Jordanova, Ludmilla J., Sexual visions: images of gender in science and 
medicine between the Eighteenth and Twentieth centuries. Harvester 
Wheatsheaf, New York 1989.

Karlsson, Lynn, ”Inledning till en ’maskulin renässans’: debatten kring 1909 
års förbud mot nattarbete för kvinnor” i Wikander, Ulla & Manns, 
Ulla, (red.), Det evigt kvinnliga: en historia om förändring. Studentlit-
teratur, Lund 2001.

King, Helen, Hippocrates’ woman: reading the female body in ancient 
Greece. Routledge, London 1998.

King, Helen, The disease of virgins: green sickness, chlorosis and the prob-
lems of puberty. Routledge, London, 2004

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   270Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   270 07-08-10   12.25.2707-08-10   12.25.27



271

Krieger, Nancy & Fee, Elisabeth, ”Man-made medicine and Women’s 
Health: ”The Biopolitics of Sex/Gender and Race/Ethnicity” i Women’s 
health, politics and Power: Essays on sex/gender, medicine, and public 
health. Baywood Pub. Co., New York 1994. 

Kyle, Gunhild, Svensk fl ickskola under 1800-talet. Göteborg 1970.

Laqueur, Thomas, Om könens uppkomst: hur kroppen blev kvinnlig och 
manlig. Symposion, Stockholm 1994.

Larsson (Frih), Anna-Karin, ”’Sjuk nästan jemt.’ Klorotiska fl ickor och 
kvinnor vid Loka och Porla brunn ca 1880–1910” i Kvinnor i Örebro 
län. Örebro läns museum, Örebro 2003.

Larsson (Frih), Anna-Karin, ”Uppfostran till självsvält? Om yttre och inre 
kontroll av den unga fl ickans kropp och karaktär kring sekelskiftet 
1900” i Socialvetenskaplig tidskrift nr.1–2 2001.

Larsson, Maja, Den moraliska kroppen: tolkningar av kön och individua-
litet i 1800-talets populärmedicin. Gidlund, Hedemora 2002.

Leavitt, Judith Walzer, Women and health in America: historical readings. 
University of Wisconsin Press, London 1999.

Lesko, Nancy, Act your age!: a cultural construction of adolescence. 
Routledge, London 2001.

Lindgren, Sven-Åke 1998, Michel Foucault och sanningens historia i Måns-
son, Per (red.), Moderna Samhällsteorier: traditioner, riktningar, teo-
retiker. Rabén Prisma, Stockholm 1995.

Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv. Ellen Keys idéer och deras be-
tydelse för sekelskiftets unga kvinnor. Liber förlag, Stockholm 1980.

Loudon, I.S.L., “Chlorosis, anaemia, and anorexia nervosa” i British 
 Medical Journal vol.281 1980.

Loudon, I.S.L., “The diseases called chlorosis” i Psychological Medicine 
vol.14 1984.

Lunander, Elsa, Borgaren blir företagare: studier kring ekonomiska, sociala 
och politiska förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet. 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1988.

Lundquist Wanneberg, Pia, Kroppens medborgarfostran – Kropp, klass och 
genus i skolans fysiska fostran 1919–1962.  Stockholm 2004.

Löfgren, Orvar, Arbetsfördelning och könsroller i bondesamhället: konti-
nuitet och förändring: ett diskussionskompendium. Etnologiska inst. 
med Folklivsarkivet, Lund 1977.

Mansén, Elisabeth, Ett paradis på jorden: om den svenska kurortskulturen 
1680–1880. Atlantis, Stockholm 2001.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   271Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   271 07-08-10   12.25.2807-08-10   12.25.28



272

Markusson Winkvist, Hanna, Som isolerade öar: de lagerkransade kvin-
norna och akademin under 1900-talets första hälft. B. Östlings bok-
förlag Symposion, Eslöv 2003.

Martin, Emily, The woman in the body: a cultural analysis of reproduction. 
Beacon Press, Boston 1992.

Matus, Jill L., Unstable bodies: Victorian representations of sexuality and 
maternity. Manchester Univ. Press, Manchester 1995.

Maynes, Mary Jo, m.fl . (red.), Secret gardens, satanic mills: placing girls in 
European history, 1750–1960. Indiana University Press, Bloomington 
and Indianapolis 2005.

McRobbie, Angela, Working class girls and the culture of femininity. Lon-
don 1978.

Meckel, Richard A., “Going to School, Getting Sick: The Social and Medi-
cal Construction of School Diseases in the Late Nineteenth Century” 
i Stern, Alexandra Minna, & Markel, Howard, (red.), Formative 
years: children’s health in the United States, 1880–2000. University of 
 Michigan Press, Ann Arbor 2004.

Meinander, Henrik, Towards a bourgeois manhood: boys’ physical educa-
tion in Nordic secondary schools 1880–1940. Societas scientiarum 
Fennica, Helsinki 1994.

Melby, Kari, m.fl . (red.), Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i 
Norden ca 1850–1930. Makadam förlag, Göteborg 2006.

Meurling, Birgitta, ”Att svälta för att leva: anorexia nervosa i självbiogra-
fi ska texter” i Locus: tidskrift för forskning om barn och ungdomar, 
nr.2 2004.

Meurling, Birgitta, Varför fl ickor? ideal, självbilder och ätstörningar. Stu-
dentlitteratur Lund 2003.

Mitchell, Sally, The new girl: girls’ culture in England, 1880–1915. Colum-
bia Univ. Press, New York 1995.

Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teo-
retiker. Rabén Prisma, Stockholm 1995.

Nilsson, Ulrika, Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekel-
skiftet. Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005.

Nilsson, Ulrika, Kampen om kvinnan: professionalisering och konstruktio-
ner av kön i svensk gynekologi 1860–1925. Uppsala 2003.

Nordström, Marie & Lindstedt, Eric, ”Bleksot: en fl icksjukdom under 1800-
talet” i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1990.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   272Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   272 07-08-10   12.25.2807-08-10   12.25.28



273

Nordström, Marie, ”’Lida pin’: några svenska läkares kamp under 1800-
talet mot ohygienisk kvinnoklädsel” i Sydsvenska medicinhistoriska 
sällskapets årsskrift 1993.

O’Connor, Eileen, Regulating healthy bodies: health, medicine, and dress 
reform in Victorian Canada. UMI, Ann Arbor 2005.

Odem, Mary E., Delinquent daughters: protecting and policing adoles-
cent female sexuality in the United States, 1885–1920. Univ. of North 
 Carolina Press, Chapel Hill 1995.

Ohlander, Ann-Sofi e, ”Karolina Widerström och de första kvinnliga lä-
karna i Sverige” i I Karolina Widerströms fotspår: 100 år med kvinnliga 
läkare i Sverige: föredrag. Norstedt, Stockholm 1988.

Ohlander, Ann-Sofi e & Strömberg, Ulla-Britt, Tusen svenska kvinnoår: 
svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Rabén Prisma, Stock-
holm 1996.

Ohlander, Ann-Sofi e, ”Frihet, begränsningar och skyddslöshet i fl ickors 
samhälleliga villkor från 1850 till nutid” i Meurling, Birgitta (red.), 
Varför fl ickor?: ideal, självbilder och ätstörningar. Studentlitteratur 
Lund 2003.

Olson, Hans-Erik, Staten och ungdomens fritid: kontroll eller autonomi? 
Arkiv, Lund 1992.

Palmblad, Eva, Medicinen som samhällslära. Daidalos, Göteborg 1990.

Palmblad, Eva, Sanningens gränser, Carlsson Stockholm 1997.

Peiss, Kathy, Cheap amusements: working women and leisure in turn-of-
the-century New York. Temple University Press, Philadelphia 1986.

Prestjan, Anna, Att bota en drinkare: idéer och praktik i svensk alkoholist-
vård 1885–1916. Örebro universitetsbibliotek, Örebro 2004.

Qvarsell, Roger, ”’Ett sunt folk i ett sunt samhälle’ i Carlsson, Gösta & 
Arvidsson, Ola, (red.), Kampen för folkhälsan: prevention i historia 
och nutid. Natur och kultur, Stockholm 1994.

Qvarsell, Roger & Eriksson, Bengt Erik, ”Att söka samhället: en inledning” 
i Samhällets linneaner: kartläggning och förståelse i samhällsveten-
skapernas historia. Carlssons Stockholm 2000.

Qvist, Gunnar, Konsten att blifva en god fl icka: opinioner i kvinnofrågan 
under 1800-talets förra hälft. Liber förlag, Stockholm 1978.

Ras, Marion de, & Lunenberg, Mieke (red.), Girls, girlhood and girls’ 
 studies in transition. Het Spinhuis, Amsterdam 1993.   

Ras, Marion de, “Female youth: Gender and Life Phase from a Historical 
and Socio-Cultural Perspective” i Women’s Studies Journal, vol.15 
1999.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   273Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   273 07-08-10   12.25.2907-08-10   12.25.29



274

Ras, Marion de, “’Maiden diseases’ and the Pathologising of Female Puberty 
and Adolescence” i Ras, Marion de & Grace, Victoria, (red.), Bodily 
boundaries, sexualised genders & medical discourses. Dunmore Press, 
Palmerston North N.Z. 1997.

Riessman, Catherine Kohler, ”Women and Medicalization. A New Perspec-
tive” i Weitz, Rose (red.), The politics of women’s bodies: sexuality, 
appearance, and behavior. Oxford Univ. Press, New York 1998.

Rosenbeck, Bente, Kroppens politik: om køn, kultur og videnskab. 
 København, 1992.

Rosenbeck, Bente, Kvindekøn: den moderne kvindeligheds historie 1880–
1980. Museum Tusculanums Forl., København 1987.

Rosenberg, Rosalind, Beyond separate spheres : intellectual roots of modern 
feminism. Yale University Press, New Haven 1982.

Russett, Cynthia Eagle, Sexual science: the Victorian construction of 
 womanhood. Harvard Univ. Press, Cambridge 1989.

Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla, Barnets bästa: en antologi om barn-
domens innebörder och välfärdens organisering. Symposium, Eslöv 
2003.

Schånberg, Ingela, De dubbla budskapen: kvinnors bildning och utbildning 
i Sverige under 1800- och 1900-talen. Studentlitteratur, Lund 2004.

Scott, Joan Wallach, Gender and the politics of history. Columbia Univ. 
Press, New York 1999.

Scott, Joan Wallach, ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” i 
Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna, (red.), Genushis-
toria: en historiografi sk exposé. Studentlitteratur Lund 2004.

Shorter, Edward, A history of women’s bodies. Basic Books, New York 
1982.

Smith-Rosenberg, Carroll & Rosenberg, Charles, “The female animal: 
medical and biological views of woman and her role in nineteenth-
century America” i Cott, Nancy F. (red.), History of Women in the 
United States: historical articles on women’s lives and activities. Saur, 
New York 1993.

Smith-Rosenberg, Carroll, Disorderly conduct: visions of gender in Victo-
rian America. Knopf New York 1985.

Stage, Sarah, Female complaints: Lydia Pinkham and the business of wom-
en’s medicine. Norton, New York 1979.

Steele, Valerie, Fashion and eroticism: ideals of feminine beauty from the 
Victorian era to the jazz age. Oxford Univ. Press, New York 1985.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   274Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   274 07-08-10   12.25.2907-08-10   12.25.29



275

Stewart, Mary Lynn, For health and beauty: physical culture for French-
women, 1880s–1930s. Johns Hopkins University Press, Baltimore 
2001.

Stolt, Carl-Magnus, Kaos och kunskap: medicinens historia till år 2000. 
Studentlitteratur, Lund 1997.

Strange, Julie-Marie, “Menstrual fi ctions: languages of medicine and men-
struation, c. 1850–1930” i Women’s history review, vol.9 2000.

Strange, Julie-Marie, “The assault on ignorance: teaching menstrual eti-
quette in England, c. 1920s to 1960s’” i Social History of Medicine, 
vol.14, nr.2 2001.

Söderberg, Johan, Röda läppar och shinglat hår: konsumtionen av kosme-
tika i Sverige 1900–1960. Författares bokmaskin, Stockholm 2001.

Söderlind, Ingrid & Engwall, Kristina, Var kommer barnen in? barn i poli-
tik, vetenskap och dagspress. Institutet för framtidsstudier, Stockholm 
2005.

Söderlind, Ingrid, Barnhem för fl ickor: barn, familj och institutionsliv i 
Stockholm 1870–1920. Stockholmia Stockholm 1999.

Søland, Birgitte, Becoming modern: young women and the reconstruction 
of womanhood in the 1920s. Princeton Univ. Press, Princeton 2000.

Sørensen Anne Scott, ”Drengestreger: studier i drenge, maend og maskuli-
nitet” i Kvinder, kön og forskning, vol.8, nr.3 1999.

Thurfjell, Barbro, Adolescent eating disorders in a sociocultural context. 
Uppsala 2005.  

Tinkler, Penny, Constructing girlhood: popular magazines for girls growing 
up in England, 1920–1950. Taylor & Francis, London 1995.

Tjeder, David, The power of character: middle-class masculinities, 1800–
1900. Stockholm 2003.

Vandereycken, Walter & Deth, Ron van, From fasting saints to anorexic 
girls: the history of self-starvation. New York University Press, New 
York 1994.

Widerberg, Karin, Kvinnor, klasser och lagar 1750–1980. Liber förlag, 
Stockholm 1980.

Wikander, Ulla, ”Delat arbete, delad makt : om kvinnors underordning i och 
genom arbetet : en historisk essä” i Hirdman, Yvonne (red.), Kontrakt i 
kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten. Carlssons, Stockholm 1992.

Wikander, Ulla & Manns, Ulla, Det evigt kvinnliga: en historia om för-
ändring. Studentlitteratur, Lund 2001.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   275Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   275 07-08-10   12.25.3007-08-10   12.25.30



276

Viner, Russell, “Abraham Jacobi and the Origins of Scientifi c Pediatrics in 
America” i Stern, Alexandra Minna & Markel, Howard, (red.), Forma-
tive years: children’s health in the United States, 1880–2000. University 
of Michigan Press, Ann Arbor 2004.

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori 
och metod. Studentlitteratur, Lund 2000.

Wintzell, Inga, Så var barnen klädda. Från kolt till täckjacka. Natur och 
Kultur, Stockholm 1972.

Wood, Ann Douglas, “’The fashionable diseases’: women’s complaints and 
their treatment in nineteenth-century America” i Cott, Nancy F., (red.), 
History of Women in the United States: historical articles on women’s 
lives and activities. Saur, New York 1993.

Zelizer, Viviana, Pricing the priceless child: the changing social value of 
children. Princeton University Press, Princeton 1994.

Öberg, Lisa, ”Privatpraktiserande barnmorska: ett yrke som försvann” i 
Wikander, Ulla & Manns, Ulla, (red.), Det evigt kvinnliga: en historia 
om förändring. Studentlitteratur, Lund 2001.

Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   276Avh A-K Frih 4K 100807-1.indd   276 07-08-10   12.25.3007-08-10   12.25.30



277

Summary

The Girl in the Medicine

Gender, Youth and Illness in Sweden 1870–1930*

Introduction
In the late nineteenth-century, the poor health of girls was a popular topic 
in Swedish medical discourse. Like in countries such as France, Germany 
and United States, numerous articles, talks and addresses about the health 
of girls were published in medical books and in medical and sanitarian 
journals. It was a well-established opinion that a substantial number of 
Swedish girls suffered from various diseases and ailments. “The girls are 
sick, weak and overstrained,” one physicians claimed. One of the most 
common diseases among female adolescents in the latter half of the nine-
teenth-century was chlorosis. The causes of chlorosis were disputable, but 
most doctors agreed that sex, heredity, age and status were factors that 
could be considered. In addition, conditions of life such as mental strain, 
badly ventilated rooms, inactive and idle lives, nutrient-poor or too little 
food and unhealthy, tightly laced clothes were seen as contributing factors. 
Girls from the middle and upper classes were believed to be the primary 
victims of chlorosis.

The poor health of girls was not only discussed within the medical profes-
sion. A lively debate took place among Swedish politicians and educators, 
hence the topic was up for discussions in the Swedish Parliament and in 
annual meetings with the teachers’ association. The professional interest in 
the health of girls and all children and youths, should be seen in the light of 
major transformations in society as well as in the gender order. The woman 
question is familiar to most historians. In the last decades of the nineteenth-
century, there were more single women between the ages of twenty and forty 
than ever before, which obviously caused worry and confusion over how all 
these women should be provided for. Women also fought for civil rights and 
gradually gained access to higher education, attained majority and the right 
to vote. The public sphere became more accessible to girls and women, thus 
the gender order was threatened and would successively alter. In addition, 
educational reforms followed the onset of industrialization. More children 
were going to school for a longer period of their lives. Mass- and coeducation 
was under debate and the question was whether girls could be educated as 
and together with boys. What would the health consequences be? 

*Linguistic check: Camilla Ihalainen
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Directing its gaze toward children gathered at schools, the medical profes-
sion became increasingly interested in the impact of schools and schooling on 
children’s health. In particularly they searched for differences in the health 
between girls and boys. Physicians expressed their direct interest in defi ning 
the organization of schools and successfully, in consensus with other experts 
of society, gained control over the screening of children’s health. This is 
but one example of the signifi cance of the medical profession’s authority in 
various social questions. Indeed, physician’s opinions and notions of gender, 
youth and health would deeply implicate several parts of Swedish society in 
general, and the rights and possibilities for girls especially. 

The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of 
childhood and adolescence were constructed in scientifi c medicine during 
the period 1870 to 1930. Scientifi c knowledge is not independent of social 
and cultural contexts and a point of departure in this thesis is that, concep-
tions of illness and gender are changeable and created in certain historical 
and social contexts. Since girlhood, as well as womanliness, is defi ned in 
relation to boyhood and manliness, neither can be understood without the 
other. In trying to reach an understanding of how these norms and notions of 
gender and youth were created, I will study, if, and how they altered around 
the time at the turn of the century. Yet, the variability of the concepts and the 
categories created by the doctors complicates or even makes a comparison 
of this type of diffuse sickness impossible.

Medical historians have mostly focused on how the medical science in the 
late nineteenth-century constructed two different sexes – woman and man 
– with biologically based different roles and tasks in life. They have also 
explained how this system, built on a male norm and a separation of the 
sexes into two spheres, had implications in a societal perspective. Medical 
arguments were for example used to legitimize women’s subordination and 
prevent them from access to higher education and high status professions. 
Whether children and youths were subjected to these gender stereotypes 
– as weakly, sickly and fragile women or powerfully and healthy men – has 
not yet been thoroughly explored. Most attention within medical history 
has been paid to the nineteenth-century medical concentration on the sickly 
woman. Others have also implied how male doctors medicalized women’s 
bodies and declared women biologically unfi t for a life in the public sphere. 
Thus, medical arguments were used to prevent female emancipation. Finally, 
several researchers have pointed out an improvement in female health after 
the turn of the century. Changing roles for women in society, a scientifi c 
development with new methods and treatments and more women physi-
cians who questioned contemporary conceptions of womanhood and the 
female sex, are some common explanations. That there should have been 
a specifi c “need” for sick girls and women before the turn of the century 
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but not after, is a peculiar contradiction. In addition, very little has been 
written about conceptions of boys in medicine and of their specifi c health 
issues. Therefore, I intend to focus on the medical discussions about girls 
and boys during the period studied. I believe the only way to reach a better 
understanding of girls’ diseases, is to also examine boys’ diseases. 

A discourse analysis is central in this thesis and discourse is understood 
as a collection of statements, concepts and notions of a reality, which shows 
what is possible, or not, to express. Discourses exist through words and 
practices. Consequently, in this thesis, printed texts and performed medical 
examinations have been studied. Source materials consist of medical books 
and journals for professionals and lay public, published health studies on 
schoolchildren and, to some extent, case records from two Swedish spas. 

The sick girl 1870–1900
The present study is divided into two major parts, each with three empirical 
chapters. The focus in the fi rst part is to study the sick girl as a stereotype in 
1870–1900. It is here shown that children, and in particularly adolescents, 
were defi ned as gendered creatures with the same characteristics as adult 
women and men. Puberty was defi ned as a precarious phase in life. Pubes-
cent girls were seen as most vulnerable to external stress such as mental 
strain (from studies) and physical demands (home chores and sedentary 
work). Physicians claimed that ill health inevitably followed when girls were 
educated in the same way as boys. The discussion of the sickness of girls 
must be seen in the light of the coeducation debate which was going on in 
many European countries and in the United States. Those opposing higher 
education for young women stressed the severe effects of the mental strain 
like direct illness, loss of feminine characteristics and a threat to their re-
productive function as future mothers. 

However, the discussion about how schools and schooling were destroy-
ing the health of the pupils was not only about the sick girls. It was about 
the dangers of schools as physical places and schooling as potentially haz-
ardous processes, and the educational system posing a threat to all children 
and adolescents. In fact, in the School Hygienic movement, boys and their 
health were discussed too. Boys did also become overworked and sick from 
spending long days in unhygienic schools and, like girls, they suffered from 
headaches, chlorosis, nose bleeding, near-sightedness, disordered digestion 
and fatigue. The collective disease entity was referred to as school diseases. 
Nevertheless, it was girls, not children in general, who occupied the interest 
in the medical discourse and in popular medicine specifi cally. 

Late nineteenth-century ideas about the pubescent girl and the concern 
about the wide spread sickness of girls, made physicians increasingly inte-
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rested in fi nding out more about the real numbers of the sick. Substantive 
investigations were still scarce. The fi rst ones were performed in the 1870s 
when schoolgirls were studied and examined in order to understand how, 
and to what extent, they were affected by education. However, it was not 
until the 1880s, when a large-scale study based on physical examinations 
of more than 11 000 schoolchildren was carried out, that doctors would get 
a greater insight in the health of both boys and girls. The results were used 
in order to understand the relationship in sickness and health between boys 
and girls and between children from different social classes.  

According to the investigative Committee, Swedish pupils were in a bad 
condition indeed. This large-scale physical examination showed that more 
than 60 percent of all female students in some way were sick or in a bad 
condition. In comparison, 45 percent of all boys were not well. The most 
common ailments for both girls and boys were overstudy, anemia, head-
aches and disordered digestion. It was also shown, that poorer children 
were substantially inferior in weight as well as in height. Using categories of 
supposed wide spread illnesses and symptoms of ill-health, the doctors also 
found what they were asking for. If other categories had been chosen and 
other diseases categorized in the studies, the results may have been different. 
This means that these studies from the past should and can only be seen as 
products of a particular period and not necessarily as reliable statistics or 
fair images of the real health status of children. In addition, had masturba-
tion, commonly described as a boys’ disease, been included in the forms, the 
sick ratio between girls and boys probably would have been different. 

Chapter seven focuses on common themes in the texts on girls’ health 
and girl’s diseases – over study, chlorosis and dress reform. It was the co-
education debate that spurred a lively interest in the effects of schooling on 
girls. Would they be overstrained by intellectual work and would it mean it 
could be harmful to their reproductive organs, the doctors wondered. The 
questions were many and revealed what doctors knew – and did not know 
– about female (and male) biology. Intellectual (from demanding studies) 
or physical (from sedentary work or bad posture) exhaustion was equally 
alarming for the girls. With a stronger body and a better biological starting 
position, boys were not as exposed to overstrain as girls were. However, too 
much physical activity, like sports and competitions, could do a great deal 
of harm to the young male body. 

Chlorosis as a disease, common characteristics and victims and its disap-
pearance in early twentieth-century, has already been paid a great deal of 
attention within research. As a rather one-dimensional phenomenon, “The 
sick girl” has appeared in medical historical research. She has pretty much 
been presented in the same way as nineteenth-century doctors depicted her 
– middle-class, white, pubertal, weak, chlorotic and sick. Although not all 
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historians have claimed that this picture was representative, few have actu-
ally questioned whether “the sick girl” corresponded to most, some or few 
girls in reality. As Marion de Ras suggested, perhaps late nineteenth-century 
discussions about the girls were primarily a medical construct – an epidemic 
in discourse? My suspicion initially was that a more diverse picture of the 
girl and of chlorosis could emerge, if using a greater variety of sources. 

Although chlorosis appeared mainly as a girls’ disease in medical books 
and in most medical and sanitary journals, health studies for example 
showed that chlorosis could also be a boys’ disease. In the large-scale ex-
amination of schoolchildren in the 1880s previous mentioned, slightly more 
than eleven percent of all boys were categorized as chlorotics. Even though 
girls were found to be sicker, it is a stunning fact that sick boys were rarely 
spoken of in medical discourse. In case records of patients treated at Swed-
ish spas, chlorosis emerged as a wider diagnose than just applicable to girls. 
Many women, some of them older women, a few boys and a very small 
number of men, were diagnosed as chlorotics. My study thus challenges the 
so-called true nature of the disease. 

Dress reform was another feature in late nineteenth-century discussions 
on the woman question. It was believed that many health problems among 
girls and women resulted from bad clothing. The corset was the doctors’ 
primary target. Tight lacing caused problems with digestion, menstruation, 
fainting and sometimes even chlorosis. Not to mention the pain and trouble 
with walking and sitting comfortably. It was also believed to threaten the 
reproductive health and in medical texts it was often expressed how tight 
lacing may pose a threat to future generations. What if these young women 
would be harmed and not be able to produce children? However, dress re-
form was not only a medical issue. Feminists also demanded an improved 
wardrobe for women and girls. In Sweden, like in many European countries, 
they were inspired by American dress reform movements and started their 
own associations. Unlike the doctors, they put the question of emancipa-
tion fi rst. Unhealthy and physically inactive women could not take place in 
society competing with men in the public sphere. 

Medical opinions on over study, chlorosis and dress reform could be in-
terpreted as a concern for unhealthy girls as future mothers of the nation. 
However, it is not my intention to advertise doctors as vicious oppressors, 
as opponents of female emancipation. They did not intentionally describe 
girls as sicker than they really were. They did not only stress biological fac-
tors for girls’ illnesses. Instead, they often pointed out social factors and 
unequal circumstances of childhood and adolescence for girls and boys. 
While boys had more freedom and could play and run on their spare time, 
girls were assigned more chores and were bound to an indoor life. In my 
opinion many doctors showed a genuine interest for the well-being of the 
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girls. One should not overlook the fact that the girls discussed in medical 
discourse were mostly middle class and could have been their own daughters. 
It is also evident that many of the doctors pointed out different conditions 
for girls and boys. 

The new girl 1900–1930
In early twentieth-century, the scientifi c opinion of girls by professionals 
such as psychiatrists, doctors and social workers changed. Earlier research 
has also shown that medical theories of female inferiority from the previous 
century were challenged by new ideas of the female sex. More often, women 
were now represented as capable of mental and physical work. Thus, in the 
1920’s, the ideal woman as she appeared in popular and medical literature, 
differed greatly from Victorian notions of womanhood. The new woman 
was not weak and ill but rather healthy and active. In its time, this change 
was stated and has also much later received a lot of attention in historical 
research. My point of departure was to study this claimed change of ideals 
and improvement in health from various sources. 

According to articles in popular medicine, there was an obvious impro-
vement in the health of girls and women. “The girls are bigger, stronger and 
better,” one doctor wrote. Many tended to agree. Physicians described how 
girls in the new century enjoyed an active life style, wore healthier clothes 
and no longer suffered from chlorosis. However, not all doctors shared 
this opinion. A dividing line between those who claimed the weakness of 
girls and those who emphasized the new, healthy girl became more evident 
after 1900. In this thesis, this disparity is discussed in terms of popular 
medical discourse and scientifi c medical discourse. In the latter, girls were 
still described as more sensitive and more frail than boys and as unfi t for 
higher education and strenuous schoolwork. However, there was some op-
position. For example, one of the fi rst doctors to question the weakness of 
girls was Sweden’s fi rst practicing female physician, Karolina Widerström. 
Like her American counterpart, Clelia Duel Mosher, she claimed there was 
no proof of an obvious gender difference neither in health, nor in capacity 
and aptitude for studies. But the importance of female doctors in this matter 
is complicated. Not all shared these new ideas about gender equality and 
girls as fi t as boys for higher education. 

Nevertheless, in scientifi c medicine the opposition to Widerström and 
those who shared her opinion was considerable. Even though “the sick girl” 
was mostly stressed within the School Hygienic discussion, which can be 
linked to the debate about co-education, the physicians in scientifi c medi-
cine still maintained the differences between the sexes and the otherness 
of the girl. Actually, “the new girl” hardly appeared at all. Hence, the new 
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girl – vivid, healthy and equal to the boy – was above all a construction in 
popular medicine, while the weak and sensitive girl as a stereotype prevailed 
in scientifi c medicine. The uniform medical discourse on girls from the late 
nineteenth-century thus dissolved.

In historical research the decline of chlorosis in the early twentieth-cen-
tury, has been attributed to improvements in lifestyles, clothing and new 
options in society for women. Often based on popular sources, it has been 
assumed that the disease disappeared uniformly all over Europe and in the 
Unites States in just a few years. A close study of the Swedish medical dis-
course on chlorosis in the fi rst decades of the twentieth-century reveals two 
opposite views of the matter. On the one hand, the disease was on the decline 
or already extinct. For some doctors it was an obsolete disease, perhaps 
transformed into anemia, but for others it was still present and an urgent 
medical question. Doctors described the girls as healthier and health studies 
were no longer as focused on fi nding chlorosis, in some it was no longer even 
a category. On the other hand, chlorosis did not disappear in the medical 
reality over one night. Still in the 1920s and 30s, some physicians wrote 
about it as a frequent ailment among girls and sometimes even boys. 

To fi nd out more about girls’ diseases in the beginning of the twentieth-
century, I examined health studies from the period. A number of changes 
in the medical discourse on sickness and health of girls and boys during 
in this period occurred. First, concepts of sickness and health were modi-
fi ed over time. What was defi ned as illness in late nineteenth-century was 
not necessarily interpreted as such a few decades later. In addition, fewer 
schoolchildren were considered sick which could be explained by new ways 
of defi ning illness. For example, former school diseases like headaches or 
nose bleeding were no longer at the center of the medical interest. In its place, 
contagious diseases and more distinctive and measurable conditions such as 
tuberculosis, caries, chronic conditions and defects on vision and hearing, 
took place as main categories in the health studies. If children really became 
healthier is on the other hand hard or impossible to establish since these 
health studies are not comparable. Secondly, a shift toward an interest in 
schoolchildren from lower social classes took place. Middle class girls were 
not in the center of attention as before. The nineteenth-century conviction 
that the use of mind posed threat to other organs and that over study for 
girls could have pathological consequences, were seriously undermined. 
Finally, in the beginning of the period studied, girls were sicker than boys 
were, but in the end, in the 1930s, there was no obvious gender difference. 
Both sexes seemed equally sick (or healthy).
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Conclusions
To sum up the results of this thesis, the historical debate on youth, gender 
and sickness and specifi cally girls’ diseases, strikingly resembles discus-
sions of sick girls, anorexia nervosa and eating disorders in our own time. 
According to feminist writers, psychologists, physicians, sociologists and 
journalists, there has been an epidemic of eating disorders, of anorexia 
nervosa and bulimia nervosa in the Western world. Most seem to believe 
that the phenomenon is modern, bound to female puberty and caused by 
a combination of biology and social circumstances. However, modern ex-
perts are as helpless as doctors of nineteenth-century were in the search for 
causes, explanations and treatments. 

The main purpose of the thesis was to study how experts constructed 
concepts of children and youths in the Swedish medical discourse at the turn 
of the century. Since the construction of gender, not girls, is the primary issue 
here, medical ideas of girls and boys have been studied. Swedish physicians 
took part in a wide-ranging public discussion that focused on the effects of 
schools and schooling on children’s health. As they emphasized the universal 
nature of adolescence and conceptualized puberty as a traumatic and risky 
stage of life, they also tended to focus on middle-class girls. These gendered 
notions persisted all through the period studied, but more and more some 
doctors, Karolina Widerström, for example, began to question them. In 
a gender perspective, it is obvious how medical opinions interplayed with 
societal interest in keeping the sexes apart and maintain the male norm. As 
Kathleen Alaimo put it: “Scientifi c and clinical analysis was incorporated 
into social commentary.” 

Nevertheless, by the turn of the century, the former uniform discourse 
on sick girls dissolved. The disappearance of chlorosis and the entry of new 
and healthy girls in popular medicine are shown as examples of a greater 
diversity of opinions within the medical profession. While some historians 
have argued for the disappearance of the sick girl as a stereotype in medi-
cal discourse or even claimed that girls became healthier, this thesis shows 
that the change was neither all embracing, nor actual on all sides among 
the professionals. In the School Hygienic debate, co-education was still a 
burning question, and medical experts continued to label girls as the weaker 
sex, as unfi t for higher education. In doing so, medical arguments of female 
weakness and physical inferiority, would reinforce women’s particular place 
in society, as wives and mothers. Over all, the medical interest in searching 
for sex specifi c differences diminished. In health studies for example, more 
attention was paid to social class or poverty as risk factors and in some 
studies, girls and boys were no longer separated in different categories. 
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Concerning the sickness of girls in the late nineteenth-century, most his-
torians have seen it as real and widespread even though statistics are scarce 
and not comparable over time. In my view, it is not the question of whether 
chlorosis was prevalent among female adolescents or whether girls were 
sicker than boys were. It was a more complex issue than that. By studying 
the medical discourse and the arguments for the supposedly radical shift of 
ideals and descriptions of girls, it was evident that different sources gave dif-
ferent answers. Popular medicine fi rst abandoned the stereotype of the sick 
girl, nevertheless she was still ideologically important in the School Hygienic 
co-educational debate in the fi rst decades of the twentieth-century. The fact 
that boys’ diseases were rarely spoken about, even though they were also 
found to be sick and subjected to the same diseases as the girls, reveals that 
there was no political or ideological interest in stressing their illness or the 
weakness of male adolescents. Thus, the male norm could be maintained.  

Several combining developments altered the medical discourse after the 
turn of the century. Surely, improvements in the conditions of life for wo-
men, more rights and possibilities, an emphasis on the social question and a 
more diverse and specifi ed medical science with new actors and techniques, 
were contributing factors. In addition, some women doctors, but not all, 
who entered the medical profession at the turn of the century made efforts 
to change the medical notion of girls. Even if girls actually became healthier, 
or if “the new girl” merely refl ected a changed medical discourse, the gender 
order, as well as the power structure, was after all unaltered. 

Finally, constructions of gender and illnesses changes over time and have 
to be seen in a cultural and social context, as Joan Jacobs Brumberg and 
Karin Johannisson and others have already stressed. It is hence relevant 
to question the present-day medical opinion about a “genetic component” 
in anorexia nervosa. If this genetic vulnerability of girls would exist why 
then did girls in the beginning of the twentieth-century gradually become 
healthy? Why did the gendered difference in illness vanish and why did the 
medical discourse on female adolescence fi nally dissolve? Many questions 
remains and deeper understanding would demand studying the medical 
discourse on children and youths from a gender perspective during the 
twentieth-century – that is in times of no epidemics of girls’ diseases. 
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