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Abstract 

 
The social consequences of female anatomy - A qualitative study examining the changing 

arguments and doxa surrounding abortion rights in Sweden 

 

Abortion remains a contentious issue, which greatly raises ethical problems. This thesis 

examines the leading arguments in the Swedish abortion debate around the – in terms of 

legislation – critical years of 1938 and 1974. With Foucault's genealogical method, Butler's 

theories of gender as a social construction in relation to power and doxa, the study examines 

what the development of the argumentation says about the views on morality, the woman's 

body, life, individual and state? How has the arguments pro and against abortion changed 

over time and what does this say about the norms that guide and orientate the arguments? The 

most obvious change in argumentation is seen in the shift from an absolute moral and 

conservative position into an increasingly relativistic and liberal position, and this study will 

argue that this shift has its prerequisites in the changing status of the citizen and state. Yet, 

despite these developments, a moral ambivalence can be discerned in the arguments advanced 

in favour of the right to abortion. The question of what life is grievable and when this occurs 

is constantly negotiated. This constant negotiation is modulated and modified by different 

discourses. As this study shows, the absolutistic and the relativistic discourse gives rise to 

radically different positions. But while the relativistic discourse once radicalized the 

discussion on abortion, mainly because it served to relativize an absolutist position, it serves 

radically other purposes today. The subjectivist stance could even be seen to threaten 

individual’s right to self-determination over their own bodies. 
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1 Inledning och bakgrund 

Abort är och förblir en omstridd fråga som i hög grad aktualiserar etiska problem. Medan 

abortmotståndarna hävdar fostrets rätt till liv, försvarar förespråkarna den gravida personens 

rätt till sin kropp. Denna motsättning utgör en ständig konfliktlinje i argumentationen mot 

respektive för abort. Frågan om vilket liv som är okränkbart utgör emellertid den punkt där 

abortfrågan går från att vara en moralisk eller etisk fråga till att bli en juridisk dito. Då 

aktualiseras istället frågan om när livet tar sin början och när livet utgör en person i juridisk 

mening, vilken staten har till uppgift att skydda. Två årtal har särskilt stor betydelse i den 

svenska aborträttens historia; år 1938 och 1974. Båda årtalen markerar ett genombrott för 

legaliseringen av abort, men kännetecknas av väsentliga skillnader.  

Abortvården har åter aktualiserats i svensk debatt då frågan om en samvetsklausul, det 

vill säga möjligheten för vårdpersonal att vägra utföra aborter, har lyfts. I november 2014 

röstade landstingsstyrelsen i Kronobergs län ja till en motion från Kristdemokraterna om att 

utreda frågan om en personpolicy som tillåter vårdpersonal att hävda samvetsfrihet. Motionen 

stoppades dock efter stark kritik från flera håll (Torell, 2014). Samvetsklausul finns i de flesta 

europeiska länder och ger personal rätt att vägra utföra en arbetsuppgift om det strider mot 

hens livsåskådning eller religiösa principer. Samvetsfrihet är enligt Europakonventionen en 

grundläggande mänsklig rättighet men kan begränsas av att hänsyn måste tas till andra 

människors liv och hälsa. I och med att Sverige har en rättighetsbaserad lagstiftning, vilket 

innebär att människor har rätt till sjukvård, dit även abort hör, så finns ingen samvetsklausul. 

Varför det går att argumentera mot att införa en samvetsklausul är således för att arbetet som 

barnmorska inte är någon rättighet i Sverige, däremot tillgången till abort (Nakunzi, 

Westeson, 2014). Det hävdas dock från vissa håll att abortfrågan helt tappat sin etiska 

dimension i Sverige, att det inte pratas om frågan på den nivån och att liberala 

abortförespråkare helt missar eller ignorerar att abort skulle ha en etisk problematik. Men 

eftersom ”alla frågorna befinner sig i ett komplicerat samspel mellan etik, religion, juridik och 

medicinsk vetenskap” (Kumlien, 2012:5) så befinner sig abortfrågan alltjämt i det 

spänningsfält som denna skärningspunkt utgör.  

Mitt personliga engagemang för alla livmoderbärares rätt till legala och säkra aborter har 

fått mig att fundera över den debatt som abortfrågan föranlett historiskt såväl som idag samt 

vilka följder olika argumentatoriska utgångspunkter och betraktelsesätt kan få. Därför 

kommer argumentationen kring abortfrågans avgörande tidpunkter i svensk historia – år 1938 

och 1974 – att undersökas närmare nedan. Vilken verklighetsbeskrivning har man 
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argumenterat utifrån? Hur har förespråkarna för abort bytts ut men också bytt sina argument 

och vilka konsekvenser kan synen på moral, liv, kvinnans kropp, individ respektive stat få för 

rätten till abort? 

 

2 Syfte och frågeställning 

Till uppsatsens syfte hör att kartlägga de argumentationsförändringar som ägt rum i den 

svenska aborträttens historia. Vilka argument har motiverat såväl som efterföljt den 

utveckling som den svenska aborträtten upplever? Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att 

undersöka hur argumentation för respektive mot sett ut i de statliga utredningar som föregått 

lagändringarna och vilka normer1 som kan skönjas i de skäl som angetts som giltiga samt 

ogiltiga för införandet av abort. Jag vill även undersöka huruvida dessa normer tar samma 

uttryck kring år 1938 som år 1974, eller om förskjutningar och förändringar har ägt rum. Vad 

säger en eventuell förändring eller stagnation i argumentation om synen på individ respektive 

stat, på moral, liv och kvinnans kropp? För att kunna urskilja vilka argument som varit i 

bärande behöver jag undersöka vilka betraktelsesätt som varit dominerande kring frågan. 

Abort har till exempel betraktats som oförsvarligt brott, både moraliskt men också juridiskt. 

Abort har även setts som ett skambelagt, nödvändigt ont eller som självklar rättighet utifrån 

rätten att bestämma över sin egen kropp. Genom nedslag i historien kring de årtal då lagen 

ändrats vill jag studera hur argumenten förändrats och modifierats utifrån synsätt, opinion och 

vedertagen moral.  På detta sätt hoppas jag få syn på växelspelet mellan just opinion, moral 

och lagstiftning samt på vilket sätt utgångspunkt i antingen staten eller individen tjänar 

respektive argumentation? 

Frågeställningarna som bär uppsatsen lyder således: Hur har argumentationen för 

respektive mot abort förändrats över tid? Vilka normer har orienterat argumenten som är i spel 

och vilka konsekvenser får olika förskjutningar i verklighetsbeskrivning för rätten till abort? 

Kan den bärande argumentationen i historien ha öppnat upp för den diskussion som uppstått i 

dag?    

                                                 
1 Då norm är ett återkommande begrepp i denna undersökning, och målsättningen delvis är att synliggöra samt 

studera normer, kan en definition av ordet norm vara nödvändig. Jag använder mig genomgående av Butlers 

definition: ”En norm är inte samma sak som en regel, och den är inte samma sak som en lag. En norm verkar 

inom sociala praktiker som den outtalade normaliseringsstandarden. Normer är kanske eller kanske inte uttalade, 

och när de verkar som den normaliserande principen i sociala praktiker förblir de vanligen outtalade, svåra att 

uppfatta, och de syns tydligast och mest dramatiskt i effekterna de skapar” (2006:59). 
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3 Teoretiska utgångspunkter  

Jag har i min uppsats tre huvudsakliga utgångspunkter: en aborthistorisk, en sexualhistorisk 

och en retorikvetenskaplig. Eftersom undersökningen kretsar kring argumentation för en fråga 

och den verklighetsbeskrivning denna ger uttryck för är det centralt att studera den tid som 

argumentationen rör sig i. Detta för att också förstå den förändringsprocess som 

argumentationen kan ha genomgått över tid. Men eftersom uppsatsen i första hand är 

retorikvetenskaplig så utgör de aborthistoriska och sexualhistoriska utgångspunkterna endast 

utgångspunkter i den mån de tjänar uppsatsens syfte. Några centrala begrepp i den här 

undersökningen är således moral och etik, norm och doxa, kön och sexualitet samt makt och 

sexualitet. Begreppen befinner sig i ständig rörelse och reagerar på samt relaterar till varandra, 

kanske särskilt i en fråga som den om abort. De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats 

vävs också in i varandra, inte minst därför att olika begrepp och metoder återkommer i olika 

centrala verk. Den amerikanska retorikprofessorn Judith Butler utgår till exempel från den 

franske filosofen Michel Foucaults begrepp om genealogi, som i sin tur hämtar sitt begrepp 

från den tyske filosofen Friedrich Nietzsche.  

Aborträtten aktualiserar som tidigare nämnt en rad etiska och moraliska problem, inte 

sällan knutna till frågor om sexualitet, kropp och kön. Därför inkluderas en mycket generell 

översikt över just sexualitetens historia, hämtad framför allt från Foucaults undersökningar, 

men även en diskussion om kön och genus, informerad främst av Butlers arbeten. 

 

3.1 Foucaults sexualhistoriska utgångspunkt 

Den sexualhistoriska översikten i denna undersökning utgår i hög grad från Foucaults 

diskussioner och ifrågasättanden av våra föreställningar om sexualiteten som förtryckt och 

människans sätt att agera, tala och förhålla sig till den. Nilsson (2008:115) beskriver 

Foucaults sexualitetsbegrepp som innefattande många olika aspekter utöver det rent fysiska 

begäret och han menar att sexualitet i Foucaults mening bör förstås som ”en historiskt 

konstruerad apparat av moraliska föreställningar, diskurser, makttekniker och procedurer.” 

Foucault (2004:40ff) ställer frågor om synen på sexualitet utifrån påståendet att 1600-talet 

skulle vara början på en period av förtryck som sträcker sig in i modern tid. Han frågar sig 

varför människan återkommande anklagar dåtiden och nutiden för att förtrycka sexualiteten, 

vad detta tjänar för funktioner, men resonerar också kring maktens behov av att styra könet 

och sexualiteten samt talet om desamma. Dessa försök att hämma sexualiteten, menar 

Foucault (2004:51), speciellt den som går utanför den heterosexuella monogamin, utgör i 
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själva verket ett stimuli för sexualiteten. Foucault (2004:51) diskuterar maktens eller statens 

försök att kontrollera människors sexualitet och beskriver hur staten 

 

försöker göra de äkta parens sexuella beteende till medvetet ekonomisk-politiskt beteende. De 

rasistiska lärorna på 1800- och 1900-talen skulle senare finna förankrings-punkter där. Staten bör 

veta hur det förhåller sig med medborgarnas kön och vilket bruk de gör av det. 

 

När utgångspunkten är att könet är heterosexuellt så betraktas andra sexualakter än den mellan 

två cis-personer av motsatt kön (med fortplantning som möjlig följd) som perverterade.2 Alla 

sexuella handlingar som inte sker inom ramen för befruktningens ekonomi blir således 

avvikande. Detta kan ses befinna sig nära tankar och normer som gör gällande att sexuellt 

umgänge endast får idkas inom äktenskapet men att det också finns en förväntan att det ska 

ske inom äktenskapet och i förlängningen leda till barnalstrande. Foucault (2002:155) 

konstaterar dock att regler kring könsumgänge tett sig olika historiskt beroende på vilket kön 

som ägnat sig åt det. För en ogift man har sexuell aktivitet sällan fördömts så länge han inte 

inkräktat på någon annans äktenskap eller på annat sätt betett sig omoraliskt. Han har inte 

begärts att leva i avhållsamhet utanför äktenskapet – något som kvinnor förväntats göra.  

Könet och sexualiteten har emellertid ändå omgärdats av hårda regler och tvång, från 

kyrkan, staten och samhället. Moraliska och ”medicinska” skäl har mobiliserats i syfte att 

förhindra eller uppmana till avhållsamhet från de sexuella handlingar som inte är fruktbara 

och som sker utanför gängse norm (Foucault, 2004:59). Samtidigt fungerar makten som så att 

den ”drar fram de besynnerligheter den bevakar”. Det som har som syfte att avvikandegöra 

eller patologisera vissa sexuella beteenden – kontroll av familjebildning, etcetera – lockar 

alltså i själva verket fram de beteenden det strävar efter att stävja (Foucault, 2004:65ff). 

Tvärtemot vad syftet med dessa uppmaningar från makten är: att hos befolkningen skapa en 

vilja att leva gudfruktigt och kyskt menar Foucault att dessa försök att kontrollera sexualiteten 

och moralen hos människor har stimulerat snarare än hämmat utlevandet av olika sexualiteter.  

Detta är relationen mellan makt och njutning och den dubbelhet som återfinns där, enligt 

Foucault: njutningen i att utöva makt genom att kontrollera sexualiteter och sexuella 

handlingar samt den lust som väcks av att utöva dessa sexuella handlingar i smyg. Men vilka 

sexuella handlingar och relationer som är tillåtna förändras över tid och gränserna för vad som 

                                                 
2 Cis-person: ”En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop 

och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och 

har könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting 

med sexuell läggning att göra. Cis är latin för på samma sida.” (RFSL, 2014) 
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anses normalt eller inte är flytande. Hur dessa aspekter förhåller sig till argumentationen för 

abort och senare lagändringen, främst kring 1930-talet, diskuteras i min undersökning. 

Foucaults begrepp om genealogi fungerar som en utgångspunkt för att undersöka hur 

händelser och diskurser formar föreställningar och producerar sanningar (Nilsson, 2008:72). 

Den genealogiska metoden kan betraktas som ett sätt att undersöka hur försantförhållanden 

sedimenteras över tid. Genom en genealogisk metod kan olika historiska processer sättas i 

tydligare relief; vilka maktmedel som använts samt hur maktrelationer skapas i eller skapar 

kunskap som betraktas som sanning händelsegörs på detta sätt. Genom historien formas 

diskurser eller kunskaper som tränger undan eller ersätter andra, tidigare diskurser. Foucault 

(1977:146) menar att genealogin framvisar historien som allt annat än linjär eller kontinuerlig; 

historien härbärgerar ständiga brott och omkastningar som inte nödvändigtvis framskrider i en 

linjär eller dialektisk kurva. Ett genealogiskt angreppssätt används här för att som Nietzsche 

(2005:127) en gång formulerat det, ”historien måste själv lösa historiens problem, 

vetandet måste vända taggen mot sig själv”.   

Med hjälp av begreppen genealogi och makt intas således ett förhållningssätt som gör 

det lättare att förstå normer och doxa i sin samtid, vad som är sanningar i olika tider, i detta 

fall om de som argumenterar för tillåtande av abort i någon form kan ses som normbrytare 

eller verkande inom och i samklang med övriga normer eller diskursen. 

 

3.2 Butler - Kön, norm och liv 

För att förstå och analysera normer vid olika tidpunkter i abortdebatten används som ramverk 

flera av Judith Butlers teorier kring kön som social konstruktion i relation till makt, 

performativitet och normativitet. Tyngdpunkten ligger på resonemang i senare verk såsom 

Genus ogjort (2006) där normer som styrande och hur de styr diskuteras i relation till genus 

och sexualitet. I detta lyfts perspektiv på människors livsvillkor och livskvalitet utifrån ovan 

nämnda aspekter. Grundläggande begrepp och diskussioner från tidigare verk används också i 

förhållande till det förstnämnda då Butlers tankegångar delvis kan ses ha förändrats över tid.  

Även Butlers teorier om osörjbara liv och perspektiv på liv används i analys av argumentation 

som tar sin utgångspunkt i när ett liv blir till. 

Den ständiga diskussion om rätten till liv, vems rätt som gäller när, mellan förespråkare 

och motståndare till abort avgörs av verklighetsbeskrivning, livsåskådning och normer. 

Butlers undersökningar av när ett mänskligt liv blir sörjbart används i denna uppsats som 

argumentationsanalytisk utgångspunkt: ”Den epistemologiska förmågan att uppfatta ett liv är 

delvis beroende av att livet skapas i enlighet med normer som kvalificerar det som ett liv eller 
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en del av livet.” (Butler, 2009:15). Undersökningsramen i Butlers Krigets ramar (2009) är 

emellertid en radikalt annan än denna uppsats. Butler utgår från krig och hur man i krigföring 

legitimerar dödande utifrån att olika liv kan ha olika grad av, eller ingen, sörjbarhet. Livets 

sörjbarhet ramas in av olika perspektiv på dödandet, exempelvis siffror i en tidningsnotis, ett 

antal människor som dött i bombanfall i Irak. Butler för således en moralfilosofisk diskussion 

kring hur vissa liv kan framställas som osörjbara eller mindre mänskliga vilket gör det möjligt 

att släcka dessa liv utan repressalier. För Butler är utgångspunkten således en radikalt annan 

än min egen men denna diskussion fångar ändå den komplexitet som finns i frågan om hur ett 

mänskligt liv görs okränkbart respektive kränkbart samt hur detta kan påverka de argument 

som används för respektive mot. Ytterst handlar det om vilket liv som betraktas som liv och 

vilka maktmekanismer som sätts i spel i skapandet och benämnandet av vad som är liv. Sättet 

att inrama liv som sörjbara eller icke sörjbara är i Butlers texter fokuserat på hur detta 

underlättar eller försvårar krigföring men hon menar själv att tänkandet om när ett liv 

kvalificerar sig som liv får konsekvenser för såväl vetenskap som reproduktiv frihet (Butler, 

2009:13-14).  

Ett centralt begrepp i Butlers (2007:43ff) genusteori är performativitet, vilket avser hur 

vi människor talar och handlar på sätt som upprätthåller föreställningar om kön och vad kön 

är. Butler diskuterar återkommande hur vi gör kön, både vårt eget och andras och hur vi gör 

det tillsammans. Våra föreställningar om kön medför att vi reproducerar synen på vad som 

medföljer bortom det fysiska könsorgan en person föds med; hur personer med vagina 

respektive penis bör och förväntas agera från det att de föds. Att bryta mot föreställningar 

samt normer kring kön och sexualitet är att agera subversivt.  

Den heterosexuella matrisen avser hur åtrå mellan man och kvinna förutsätts. Det antas 

att människor identifierar sig som antingen man eller kvinna och att de önskar ingå i sexuellt 

umgänge med det motsatta könet. Här finns också en betoning på könen som just varandras 

motsatser (Butler, 2007:91ff). Ingenting existerar heller bortom dessa två kön, menar Butler, 

personer som varken identifierar sig eller av andra definieras som man eller kvinna – 

transsexuella3 och intersexuella4 – blir obegripliga. Denna problematik tangerar frågan om 

                                                 
3 Transsexuell: ”En person som upplever sig vara av annat kön än det juridiska kön en tilldelades vid födseln och 

som har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. 

Transsexualism är en medicinsk diagnos som för vissa innebär ett övergångsstadium tills en har korrigerat sin 

kropp. Andra fortsätter att definiera sig som transexuella eller före detta transsexuella även efter korrigeringen.” 

(RFSL,2014) 
4 Intersexuell/intersexualism: ”Ett stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta begrepp. Kortfattat 

en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller 

könsorganens utveckling är atypisk. Intersexuell betyder således ”mellan könen”. Det finns olika åsikter om 

intersexuella bör inräknas bland transpersoner eller inte.” (RFSL, 2014) 



 10 

när ett liv betraktas som erkännbart, mänskligt eller värt att leva. I Genus ogjort (2006:31ff) 

diskuteras detta i relation till tanken om könsskillnad som ursprunglig, det vill säga att det 

biologiska könet man eller kvinna medför skillnader på fler plan än det fysiska. Det fysiska, 

biologiska könet förutsätts vara detsamma som det sociala könet, genus, ingen åtskillnad görs 

däremellan. Det heterosexuella förhållandet är initialläget, äktenskapet och, framförallt för de 

som definieras som kvinnor: att alstra barn blir det som är eftersträvansvärt. Fortplantning 

som knuten till biologiskt kön och föreningen mellan spermie och ägg är det förväntade. 

Härigenom kan det skapas en begränsning av valmöjligheter vad gäller levnadssätt för den 

med livmoder. De reproduktiva rättigheter, som inkluderar att kunna fortplanta sig när så 

önskas men även kunna avstå detsamma, begränsas av upprätthållandet av synen på moder- 

och makarollen som livsuppgift för den som betraktas som kvinna.  Feministiska perspektiv 

har rests i fråga om möjligheten att skapa mänskligt liv utan dessa komponenter i och med en 

teknologisk utveckling och huruvida detta kan ses som frigörande för personer med livmoder 

eller tvärtom. Etiska aspekter av synen på mänsklighet och livets ställning i förhållande till 

detta diskuteras också men Butler gör en tydlig åtskillnad mellan den diskussion om liv och 

de krav som förs fram av exempelvis intersexuella och funktionsnedsatta och de krav som 

framförs av abortmotståndare:  

 

Det är absolut inte meningen att utsträcka kravet rätt till liv till alla och envar som vill resa detta 

krav å stumma embryons vägnar, utan snarare att förstå hur livskraften i en kvinnas liv är beroende 

av utövandet av kroppsligt självbestämmande och av sociala villkor som skapar förutsättningar för 

detta självbestämmande. (Butler, 2006:32) 

 

I citatet ovan benämns subjektet som kvinnan och kvinnans rätt till självbestämmande men 

Butler skriver att detta benämnande, beroende på betraktandet av genus och förändrandet av 

normer kring detsamma, kan vara oriktigt. Subjektet borde således beskrivas som den gravida 

personen. Normer styr över vårt mänskliga betraktande av liv, kroppsligt liv och normalitet i 

fråga om kön och genus. I skapandet av gemenskap finns en strävan efter att uppsöka och 

förhålla sig till sociala riktlinjer och värden som skapats över tid men som är i ständig 

förändring (Butler, 2006:206ff). Normer kan ses som något gott, något som får oss människor 

att handla rätt men betraktandet av normer för ett kön, kvinna eller man; hur dessa bör agera 

utifrån detta sitt kön, skapar även ideal som i sin tur leder till fördömanden av den som inte 

agerar i enlighet med idealet. Baserat på Butlers teorier antas i denna uppsats ett normkritiskt 

perspektiv på analysmaterialet. 
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3.3 Doxa 

Anledningen till att jag presenterar begreppet doxa är för att det har en framträdande position i 

min diskussion snarare än att det utgör en teoretisk eller metodisk utgångspunkt i någon större 

utsträckning. I Doxologi. En essä om kunskap menar Rosengren (2002:9ff) att all kunskap är 

doxisk, det vill säga att all vår mänskliga kunskap är just mänsklig. Enligt detta 

kunskapsbegrepp utgår kunskapen från våra föreställningar och teorier om hur saker och ting 

ligger till och inte från hur det egentligen är eller den ”absoluta sanningen”. Med 

utgångspunkt i Protagoras homo mensura-sats ”människan är alltings mått” (Platon, 

1985:Theaitetos 152a) argumenterar Rosengren för ett kunskapsbegrepp som inte ifrågasätter 

vad människor egentligen vet men som betraktar vetandet som en kunskap och sanning 

skapad samt samlad i en mänsklig diskurs. Kunskapen påverkas och betraktas således i olika 

sammanhang på olika sätt och existerar inte oberoende av sociala, kulturella eller historiska 

förhållanden (Rosengren, 2002:30). Vad människor uppfattar som sanning och hur de 

uppfattar den står ständigt i relation till det sociala sammanhang som omger dem: språk, 

värderingar, uppväxtmiljö, tro och så vidare. Detta, menar Rosengren, omformas och 

omvärderas kontinuerligt men det formar också perspektivet på kunskapen. Rosengren 

(2002:33ff) utgår här också från Flecks tankar om att individer ingår i tankekollektiv med 

olika tankestil och dessa formar sättet att tänka och agera; det mänskliga tänkandet är 

ingenting bortom relationen till andra människor, en tankegemenskap. Paralleller dras även 

till Bourdieus sociologiska teorier om det mänskliga uttrycket; hur en människa tänker, talar 

och kunskapar konstrueras av det sammanhang eller sociala fält hen befinner sig i. Ett fält har 

gemensamma utgångspunkter, värderingar samt betraktelsesätt och människan måste ständigt 

förhålla sig till denna doxa. Enligt Bourdieu innefattar doxa allt det som av människor inom 

ett fält betraktas som självklart, från värderingar till sätt att klä sig (Rosengren, 2002:68ff). 

Med retoriken som doxologiskt verktyg blir det möjligt att ”få syn på, bearbeta, 

omarbeta och nyforma väsentliga delar av vår mänskliga kunskap” (Rosengren, 2002:78). 

Med hjälp av retoriken som doxologiskt verktyg och doxologin som retoriskt angreppssätt 

diskuterar jag varför en viss argumentation är gångbar i en tid men inte en annan; vilken doxa 

som formar verklighetsbeskrivningen i argumentationen. Hur något kan uppfattas som riktigt 

och moraliskt i en tid men inte i en annan? 
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4 Tidigare forskning 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte, i fråga om svensk aborträtt är endast forskning om just den 

svenska aborträttens historia relevant. Vad gäller argumentation och norm i offentlig debatt 

om moralfrågor generellt inkluderas däremot annan forskning än den som inskränker sig till 

en svensk diskurs.  

 

4.1 Moralfrågors behandling i Sverige  

Göran Bexell, professor i etik vid Lunds universitet, undersöker i sin bok Svensk moralpolitik 

(1995) hur några klassiska moralfrågor har behandlats på riksdags- och regeringsnivå. En av 

frågorna som tas upp i boken är abort, andra frågor som avhandlas rör censur och dataregister. 

Dels undersöks varje fråga för sig och hur den har behandlats, hur det har argumenterats kring 

den över tid (när det gäller abortfrågan från 1930-tal till 1980-tal) men det förs också en 

övergripande diskussion om moralfrågors generella behandling i svensk politik. Bexell 

(1995:15-16) gör i sin analys två upptäckter. Den första är ”en idéhistorisk iakttagelse”: de 

traditionella moralfrågorna, som exempelvis abort, verkar genomgå olika stadier där de av- 

och remoraliseras. Han menar att det under vissa tider finns en kraftig moralisering kring 

frågorna och att de sedan avmoraliseras för att efter en period remoraliseras. Från 1950 fram 

till 1980 kan det ses växa fram ett synsätt som avmoraliserar frågorna; moral betraktas som 

godtyckligt, samhället och staten ska vara neutrala (Bexell, 1995:37). Självfallet har det under 

denna period inte funnits en total avsaknad av ord som moral och etik i den politiska debatten 

men deras roll har förminskats och setts mer som en privatsak eller har fått en mer negativ 

innebörd. Efter 1980 sker i Sverige en viss remoralisering och speciellt i vissa frågor, som till 

exempel abortfrågan, och ordet moral får återigen en mer positiv klang: staten kan återigen 

vara moralisk. Bexell (1995:124-126) menar att denna remoralisering kan ha flera 

förklaringar; komplexa samhällsförändringar som exempelvis avregleringar, materialism och 

nyliberalism som växer fram och väcker en motreaktion samt ett behov av moralisk kompass. 

En annan delförklaring kan vara den vetenskapliga utveckling som medför att nya etiska 

frågor väcks vad gäller exempelvis bioteknik.  

Bexell (1995:153-155) diskuterar även det beslutsdilemma som uppstår för en enskild 

riksdagsledamot i voteringar som rör moralfrågor. Riksdagsledamoten har att förhålla sig till 

flera faktorer, omfattande såväl sådant som hör till det vi kallar ”fakta” som värderingar, 

moraliska normsystem, sin egen människosyn och livsåskådning men därtill även 

väljaropinionen – de värderingar och uppfattningar som gett hen mandat.  
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4.2 Normer i offentlig debatt om moralfrågor 

Liksom abort är prostitution en omstridd fråga som till stor del utgår från ett etiskt 

förhållningssätt i fråga om synen på individens och i många fall kvinnans kropp och 

självbestämmande. I sin artikel Offentlig debat: normer og praksis – med den danske 

prostitution (2011) diskuterar Onsberg, Kock och Jørgensen hur debatt i det offentliga förs i 

en sådan typ av fråga, vilka argumenttyper som ofta återkommer och hur debatten förs. Kock 

(2011:94) konstaterar att prostitutionsdebatten i Danmark är starkt präglad av känslor. Han 

frågar sig om känslor över huvudtaget har en legitim plats i en debatt och diskuterar om man 

kan sätta upp regler eller normer för retoriken i debatt. Pathosargument och argument som 

grundar sig i individers egna moraliska kompasser kan dels vara svåra att bemöta och kanske 

också svåra att debattera kring eftersom debattörernas verklighetsbeskrivningar skiljer sig åt. 

Kock gör således inte enbart deskriptiva utsagor när det gäller denna debatt och andra i ämnet 

moralfrågor utan föreslår även normer och tillvägagångssätt för hur debatten skulle kunna 

föras vilket delvis gör, eller relaterar, artikeln till en del av den diskurs som jag undersöker.  

Det kan till exempel tolkas som att ”pathos” underordnas ”logos” och ”ethos” i Kocks 

resonemang, vilket vittnar om ett specifikt begrepp om ”affekter”, i allra högsta grad 

historiskt situerat, genom vilket affekter förvisas till ett slags ”inre privat rum”, varigenom 

deras plats i offentligenheten kommer i fråga. 

 

5 Metod/tillvägagångssätt och material 

Föreliggande undersökning har, som nämnt tidigare, två årtal som utgångspunkt: år 1938 och 

1974, de årtal då abortlagen ändras till att, i någon form, tillåta abort. Dessa årtal fungerar 

som fasta hållpunkter för uppsatsens omgång och fokus – de ger undersökningen ett ramverk 

för vilket material som är relevant att inkludera. Som nämnt tidigare hör det till uppsatsens 

syfte att kartlägga de argumentationsförändringar som ägt rum i den svenska aborträttens 

historia samt undersöka hur argumentation för respektive mot sett ut i de statliga utredningar 

som föregått lagändringarna. Materialet; utredningarna, eller bettänkanden som de också 

benämns, är valda mot bakgrund av sin relevans för riksdagsbesluten om lagändring. Dessa 

betänkanden, som staten begärt av tillsatta kommittéer, utgör således huvudsakligt föremål för 

analys. Undersökningen av den bärande argumentationen för respektive mot aborträtt är dock 

inte fördenskull fastnaglad vid dessa två publikationer utan berör även remissvar till 

betänkanden, inte minst för att även inbegripa den övergripande argumentationen och dess 

förankring i sin samtid. Huvudmaterialet består av SOU 1935:15 Betänkande med förslag till 
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lagstiftning om avbrytande av havandeskap som bereddes av den statliga kommitté som 

tillsattes 1934 samt betänkandet SOU 1971:58 Rätten till abort. 1965 års abortkommitté, som 

namnet antyder av den statliga kommitté som tillsattes 1965. För att underlätta sökandet och 

skapa kontextuell förståelse använder jag mig, till viss del, av tidigare forskning och böcker 

om abort i Sverige. Göran Bexells Svensk moralpolitik (1995), antologin Erfarenheter och 

egna val (Pehrsson, 2000) och Eva Palmblads Den disciplinerade reproduktionen (2000) 

utgör härvidlag viktiga källor för historisk inblick.  

Först identifieras och beskrivs de bärande argumenten i materialet. Därefter analyseras, 

med ett normkritiskt raster, utifrån Butlers och Foucaults teorier, vilka normer och vilken 

verklighetsbeskrivning som bär argumenten samt eventuella förskjutningar i densamma. 

Analysen består i en jämförande undersökning av de topos eller teman som pro- och 

contraargumenten utgår från i betänkanden. I avsnitt 8 diskuteras och presenteras sedan mina 

slutsatser. Frågor om vilken argumentation, vilka normer, och moraliska utgångspunkter för 

liv och sexualitet, som ger sig till känna, samt hur de skiljer sig och hur en möjlig förändring 

formats, styr arbetet i alla dess delar. Konsekvenserna av de olika verklighetsbeskrivningarna 

diskuteras därefter i ljuset av abortfrågan idag.  

Undersökningen är kvalitativ, och förfaringssättet liksom metoden är tolkande, vilket får 

följder för vilket resultat undersökningen ger samt vilka slutsatser som dras av detta. Val av 

andra teorier och angreppssätt, samt en annan ingång, förförståelse och kunskap hos mig som 

uppsatsförfattare skulle kunna ge och lyfta andra resultat.  

 

6 Historisk översikt 

Fram till 1938 har Sverige ett totalförbud för aborter – att genomgå en abort är straffbart. Ett 

fåtal undantag görs ifall det föreligger fara för kvinnans liv, men det är av läkare och strider 

fortfarande mot lagen. Under 1800-talet ersätts dödstraff för abort med straffarbete för att år 

1921 ändras till fängelse i mellan sex månader och två år. Under 1930-talet väcks debatten om 

befolkningspolitik, sannolikt delvis till följd av Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i 

befolkningsfrågan som utkommer 1934. En steriliseringslag instiftas för att kontrollera 

befolkningsutvecklingen och i samband med detta blir abort en del av socialpolitiken. Fram 

till slutet på 1950-talet förekommer tvångssteriliseringar i samband med abort. Exempelvis 

kan en kvinna som inte vet namnet på ”barnafadern” eller som varit med flera män och inte 

vet vems fostret är villkoras abort mot att hon steriliseras (Modée, 2000:106). 
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År 1938 antas en lag som gör det möjligt för kvinnor att få göra abort i det fall då det 

föreligger fara för hennes liv och hälsa, ifall hon blivit våldtagen eller om det är fråga om 

incest. Det man kallar för ”utsläpade mödrar”, det vill säga kvinnor som fött många barn och 

vars kroppar anses utslitna av graviditeter, kan även de få abort. Abort kan också göras för att 

”hindra tillkomsten av undermåliga individer” och kvinnor kan tvingas till sterilisering i 

samband med aborten. Mellan åren 1935 och 1975 steriliseras över sextiotusen människor i 

Sverige, nittio procent av dessa är kvinnor (Palmblad, 2000:19ff).  

Under 1960-talet ställer sig alltfler partier och organisationer bakom fri abort. Först ut är 

liberala och socialdemokratiska ungdoms- och studentförbund. År 1965 tillsätts en statlig 

kommitté bestående av sakkunniga, utsedda vid justitiedepartementet, så som jurister, läkare 

och kuratorer med uppdraget att utreda huruvida Sverige bör omarbeta den lagstiftning som 

då gäller och avkriminalisera abort eller om lagen istället bör skärpas. 1971 publiceras 

betänkandet SOU 1971:58 Rätten till abort 1965 års abortkommitté. Bakgrunden till 

utredningen, och det problem som sedan driver dess argumentation framåt är delvis att antalet 

aborter ökat under 1950- och 1960-talen och att 85 procent av dem som genomförs är efter att 

läkare gett specialtillstånd. Antalet legala aborter som utförs under år 1962 är 3205. 62 

procent av de ansökningar som Medicinalstyrelsen tar emot godkänns.  

Efter den längsta debatten någonsin i Sveriges riksdag, med ledamöter som går mot 

partilinjen i de flesta partier, antas 1974 den lag som gäller än idag. Regeringen, med 

statminister Olof Palme i spetsen, vill få till en förändring och tillåta abort, som ett led i 

jämställdhetsarbetet. För att få igenom lagändringen, då frågan ses som komplicerad och stor 

risk finns för motstånd, tar man det taktiska beslutet att avsätta extra resurser till 

Socialstyrelsen för att de ska arbeta med födelsekontroll på flera plan. På så sätt blir 

abortfrågan bara en del i sexualupplysning och preventivmedelsrådgivning. Man sänder också 

på detta sätt signalen att man inte tar lätt på abortfrågan utan att abort är en nödlösning. 

Samtidigt som lagen om abort antas stiftar man även en lag om subventionerade 

preventivmedel och gratis rådgivning om desamma (Modée, 2000:108). 

 Abortlagen, som träder i kraft den 1 januari 1975, ger den gravida personen rätt att få 

abort fram till och med graviditetens artonde vecka. Efter den artonde veckans utgång kan 

Socialstyrelsen ge tillstånd till abort om synnerliga skäl föreligger som exempelvis psykisk 

ohälsa. Abort ges då fram till dess att fostret anses livsdugligt (SFS 1974:595). Små 

lagändringar görs mellan åren 1938 och 1974 men det är i princip enbart på formuleringsnivå 

när det gäller giltiga skäl för abort samt straffsatsen för avbrytande av en graviditet. 
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7 Analys  

Denna analys är indelad i två avsnitt, där det första fokuseras till 1935 års utredning SOU 

1935:15 Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap. Det andra 

avsnittet kretsar kring 1971 års utredning SOU 1971:58 Rätten till abort 1965 års 

abortkommitté och det remissyttrande som publiceras 1972 med utlåtanden över betänkandet 

SOU 1972:39 Abortfrågan: remissyttranden över 1965 års abortkommittés betänkande Rätten 

till abort (SOU, 1971:58). 

 

7.1 1935 års betänkande 

Problemet som driver SOU 1935:15 Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande 

av havandeskap är delvis en förändring i praktik vad gäller aborter och dess kollision med 

rådande lagstiftning, men även ett ökat inslag av biopolitik. Detta betänkande inleds med 

konstaterandet att antalet illegala aborter, ”den kriminella fosterfördrivningen, som tidigare 

icke lärer hava förekommit i någon större utsträckning i Sverige” (SOU 1935:15), ökat de 

senaste årtiondena och att detta är allmänt känt. Kommittén skriver dock att några siffror inte 

kan anges men att det troligtvis är långt fler än 10 000 per år. Denna siffra baseras på 

rundfrågning av läkare i Sverige om hur många kvinnor som ansökt om abort och som sedan 

tros ha genomgått en illegal abort efter avslag från läkaren. Av kommitténs i princip 

fullständiga tillit till läkarnas, kan tyckas godtyckliga, uppskattningar framgår att de 

tillfrågade läkarna äger ett mycket högt ethos i frågan. Läkarnas uppskattning baseras även på 

antalet födda barn per vad de trodde var sexuellt aktiva personer. En slutsats som dras är att 

det minskade antalet delvis kan ses bero på illegala aborter men också ett ökat användande av 

preventivmedel. Hur stor del som beror på det ena eller andra vill kommittén dock inte uttala 

sig om.  

Då man knappast kan antaga att könsförbindelsernas antal eller fortplantningsförmågan under det 

sista halvseklet minskats, torde de födelser som årligen kunde ha förväntats utöver dem som nu 

inträffat – för närvarande omkring 120 000 – ha förhindrats antingen genom vidtagande av 

preventiva åtgärder eller genom fosterfördrivning. (SOU 1935:15) 

 

Det står i betänkandet att det ökade antalet aborter helt klart beror på flera faktorer men att 

sådana av ”psykologisk natur” har särskilt stor betydelse. Med detta menas att kvinnors ökade 

önskan att få styra sin reproduktion beror på en förändring i samhället. Denna förändring ses 

delvis vara en följd av första världskriget som – menar de – skulle ha fått kvinnor att ändra 

”livsuppfattning”: den tidigare etablerade ”livsuppfattningen” ska ha inbegripit en starkare 

vilja att skaffa barn. Det står att en förklaring till detta kan vara att ”i detta avseende må bland 
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annat erinras om att de kretsar vilkas livsföring uppbäres av kristen sed och livsåskådning 

blivit trängre” (SOU 1935:15) samt att människor har mindre respekt för lagen och 

straffpåföljder än tidigare. Kommittén konstaterar även ett ökat fokus på individen i samhället 

och dess önskan om att få forma sitt liv och ”den därav följande obenägenheten att underkasta 

sig de prövningar och svårigheter som kunna möta” (SOU 1935:15) är av betydelse för denna 

”förändring”.  Den bärande uppfattningen som kommer till uttryck här är således att om 

kvinnorna bara känner att de har råd och möjlighet att hand om ett barn så vill de ha det.  Det 

kan således tolkas som att den kvinna som ansöker om abort är onormal, då en normal kvinna 

vill ha barn. Kommitténs resonemang kring varför kvinnor söker abort är utdragna och 

inkluderar diverse anledningar till att kvinnor inte vill fullfölja en graviditet som exempelvis 

ekonomisk situation eller skammen över att ha haft utomäktenskapliga förbindelser. Dock 

utelämnas helt den enkla anledningen att de kanske faktiskt inte vill ha barn. I resonemanget 

går att uttolka att om det mot förmodan skulle förhålla sig på så vis att ett barn inte är önskat 

så beror det enbart på en bristande ansvarskänsla hos individen som staten måste se till att 

bygga upp igen. Normalläget för en kvinna antas, som nämnt, vara att hon vill ha barn. Även 

Palmblads (2002:22) forskning visar att utgångspunkten här, eller själva grundsynen i 

betänkandet, är att abortsökande kvinnor är ansvarslösa eller brister i social och psykisk 

förmåga. Kvinnan definieras genom moderskapet vilken är den norm som gäller för det 

biologiska könet kvinna och ses som hennes främsta livsuppgift. Därav fördöms alla former 

av handlingar som bryter mot normen, vilket även Butlers (2006:206ff) analys i Könet brinner 

understödjer. Antagandet är att det finns en naturlig drift att leva i heterosexuellt förhållande 

och att vilja reproducera sig. Konstruerandet av genus fungerar som en garant för 

reproduktion (Butler, 2006:64). I och med detta vill staten hindra ”subversivt” agerande. Om 

kvinnor börjar hävda en rätt att välja bort moderskap hotas befolkningstillväxten. Därmed 

finns en klar vinst i fördömandet av kvinnor som kliver utanför denna norm och bryter mot 

det som anses vara bestämt av deras biologiska kön. Det normsystem som här ger sig till 

känna placerar kvinnor i en låst position. Lennerhed (2000:82) skriver att det under denna 

period är få som framför krav på fri abort. Få argumenterar utifrån argumentationsbasen rätten 

till sin egen kropp och att kvinnor därmed borde ha rätt till självbestämmande. Här syns 

tydligt den sociala konstruktionen av könet kvinna samt hur hennes roll, funktion och position 

ses som biologiskt betingad.   

En omsvängning i sexualmoralen hos befolkningen anges som ytterligare en 

omständighet i betänkandet: ”Det råder säkerligen icke något tvivel om att denna uppfattning 

lett därhän att barnbegränsningen nått vida över det mått som betingas av ansvarskänslan för 
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kommande generationers bästa” (SOU 1935:15). Kommittén instämmer i Medicinalstyrelsen 

rekommendation att införa sexualundervisning i skolorna och citerar densamma:  

  

Därigenom skulle de träskmarker som nu mäktigt bidraga till att undergräva i det 

uppväxande släktets moral på könslivets område kunna dräneras ut. Om denna styrelsens 

uppfattning beträffande skolundervisningens anordnande stode i överensstämmelse med 

skolans auktoritativa målsmäns, kunde upplysningsverksamheten utanför skolan snart 

läggas på ett bredare plan och i främsta rummet syfta på ämnets belysande ur 

socialhygieniska, rashygieniska även som nationalekonomiska och moraliska synpunkter. 

(SOU 1935:15) 

 

Det är inte enbart sexualmoralen som staten försöker styra utan även befolkningens 

ansvarskänsla och medvetenhet om sin egen uppgift vad gäller reproduktion i nationens tjänst. 

Det finns en enighet i viljan att utbilda unga människor i hur de bör ta hänsyn till såväl 

nationalekonomiska som arvsanlagsmässiga aspekter av sitt eget sexliv. Palmblad (2000:163-

164) menar att detta är en del av en strävan efter makt och att målet är ”fostran till lydnad, 

kritik- och motståndslöshet hos medborgaren – alltså det som Foucault benämner som 

disciplinering.” Här tycks inte finnas något egentligt fokus på den enskilda individen, 

kvinnans liv och välmående utan det är mer en fråga om att hon inte skulle fungera väl i 

samhället eller att barnet skulle få en dålig barndom vilket är illa ur ett 

samhällsutvecklingsperspektiv. Att individen har ett ansvar gentemot samhället när det gäller 

fortplantning och befolkningens framtid är en bestämd uppfattning. Denna syn på 

samhällsbygge och den verklighetsbeskrivning som ger nationen och dess styrka och 

välmående prioritet, framför den enskilda individens självförverkligande, något som starkt 

ifrågasätts, genomsyrar betänkandet och visar på tidens anda. Här visar sig den 

befolkningspolitik som bedrivs under 1930-talet där staten har till uppgift att se till att 

befolkningen är livskraftig och består av starka, rena individer. Foucault (2004:51) beskriver i 

Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta hur staten  

 

försöker göra de äkta parens sexuella beteende till medvetet ekonomisk-politiskt 

beteende. De rasistiska lärorna på 1800- och 1900-talen skulle senare finna förankrings-

punkter där. Staten bör veta hur det förhåller sig med medborgarnas kön och vilket bruk 

de gör av det.  

 

Den omsvängning i befolkningens moraliska kompass och leverne som kommittén tycker sig 

se kan till stor del vara en konsekvens av kristendomens allt svagare ställning i samhället, 

vilken i sin tur kan bero på den demokratisering som sker i Sverige under den första delen av 

1900-talet. Kyrkans liksom statens auktoritära roll försvagas och kvinnors position stärks. År 

1919 införs kvinnlig rösträtt och året efter blir gifta kvinnor myndiga. Det har blivit tillåtet att 
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gifta sig borgerligt, lättare att gå ur statskyrkan och att skilja sig. Dessa omvälvande 

förändringar i samhället bidrar sannolikt till den förändring i doxa hos befolkning som staten 

försöker förhindra. Staten tycker sig ha till uppgift att upprätthålla en kristen moral. Här vill 

man inte vara moraliskt neutral utan snarare uppfostra befolkningen och sätta moraliska regler 

samt forma doxa. Bexell (1995:109ff) menar att det finns ett tydligt mönster när det gäller 

klassiska moralfrågor och deras behandling på riksdags- och regeringsnivå. Att det finns 

perioder där staten bör ha en moral och att dessa perioder följs av att staten ska förhålla sig 

moraliskt neutral visar sig i flera frågor. Bexells studie tar visserligen upp frågor som 

behandlats på riksdags- och regeringsnivå efter 1950 men han menar att klassiska moralfrågor 

följer ett tydligt mönster vad gäller av- och remoralisering. Kanske beror denna växelverkan 

på att efter en period av avmoralisering och liberalisering så blir det nytänkande att agera 

reaktionärt och konservativt?  

Antalet aborter bland ogifta kvinnor slås fast av kommittén som långt fler än bland gifta 

kvinnor. Kommittén menar även att det främst inom denna grupp – ogifta kvinnor – som 

aborterna ökat. Denna omständighet hänförs delvis till det faktum att antalet 

”utomäktenskapliga förbindelser”, främst i städerna, stigit. Man menar att män framför allt 

gått till prostituerade tidigare, men att en förändring i deras sexuella beteende ägt rum: ”i 

stället knytas numera i stor utsträckning fria förbindelser mellan socialt mer likställda parter.” 

Det finns här inget fördömande av mäns utomäktenskapliga förbindelser med prostituerade så 

länge männen ”sköter det snyggt”. Det som oroar kommittén är istället att båda könen nu 

tycks ha börjat ägna sig åt sex före och utanför äktenskapet, med varandra dessutom. Här syns 

en stark intolerans mot de sexuella handlingar som sker utanför den äktenskapliga 

befruktningens ekonomi. Det är uttalat från kommitténs sida att man tycker sig se en 

minskande ansvarskänsla hos ungdomar när det gäller sex och att det ökande antalet aborter 

beror på detta. I betänkandet står följande att läsa, 

 

genom samhällets försorg anordnas en utvidgad och förbättrad upplysnings- och 

uppfostringsverksamhet angående det sexuella livet [...] ägnad att hos manlig och kvinnlig 

ungdom framkalla en etiskt fördjupad, ansvarsfull uppfattning av detta för individ, familj och 

samhälle viktiga livsområde. (SOU 1935:15) 

 

Som framgår ovan ligger fokus på just aborter och inte oönskade graviditeter. Behovet av att 

just uppfostra befolkningen är högst påtagligt här, liksom statens uppfostrande uppgift att se 

till att befolkningen behärskar sig och lever vad man anser vara anständigt. Avhållsamhet och 

självbehärskning är eftersträvansvärt och ett lustfyllt, njutningsfyllt leverne fördöms. Detta, 
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som till mycket är en produkt av den kristna livsåskådningen och dess syn på rättfärdigt 

leverne, ”reglerar njutningarnas ekonomi” (Foucault, 2002:221). Kanske är det statens försök 

att hårt reglera under 1930-talet som delvis ger upphov till den liberaliseringshunger och 

sexuella frigörelse som blir allt starkare under 1960-talet.  

Kommittén menar också att det bland vissa gått så långt att man inte längre ser någon 

skillnad på att förhindra uppkomsten av liv, det vill säga preventiva metoder, och att ”utplåna 

ett liv som redan uppstått”. Det står även att detta skulle innebära att en uppfattning om fostret 

som en del av kvinnans kropp tenderar att etablera sig. Genom formuleringar som ”utan att ha 

gjort klart för sig den principiella skillnaden” och ”utan hänsyn till berörda skillnad” visar 

kommittén tydligt sitt eget ställningstagande. Att liv uppstår vid befruktning tycks vara en 

vedertagen uppfattning och att hävda kvinnans rätt till sin egen kropp ses som ytterst radikalt 

och märkligt i sammanhanget. I detta läge vägs eller värderas inte kvinnans liv gentemot 

fostrets utan den självklara utgångspunkten är att fostrets liv är lika sörjbart och skyddsvärt 

som den gravida personens. Det konstateras i betänkandet att förbudet för abort bärs av 

huvudsakligen etiska och humanitära skäl. Dessa etiska skäl är således pliktetiskt baserade 

och gör gällande att det alltid är fel att döda en oskyldig mänsklig varelse men däremot 

försvarbart att döda en skyldig. Kommittén hänvisar till moraliska värderingar och skriver att 

abort alltid bör motarbetas också för att tillgången till den kan påverka ”den allmänna 

rättsuppfattningen” och leda till moraliskt förfall. ”Kvinnorna måste underordna sig 

fortplantningen, efter att de blivit befruktade.” (SOU 1935:15) Kommittén är således 

övertygad om att doxan följer lagen och att doxan kommer förändras om lagen ändras. Staten 

måste enligt kommittén ”motarbeta det samhällsonda som abortframkallningen och dess 

följder utgöra” och att det är brådskande då det är tydligt ”att ju mer abortoseden utbreder sig 

och tenderar till att bliva en normal utväg från bekymren vid ett icke önskat havandeskap, 

dess svårare blir det att få makt över densamma.” (SOU 1935:15) Det är här uttalat att staten 

ska ha makt, makt över det som man kallar en osed. Därför föreslås en lag som tillåter abort i 

vissa fall men poängterar att abort alltid är en sista utväg. Lagen 1938:318 som utformas 

utifrån det förslag till ny lag som finns i betänkandet SOU 1935:15 upptar några olika 

abortindikationer. En socialmedicinsk indikation, införs 1946 eftersom det redan innan dess 

utförs aborter mot denna typ av skäl. Nedan listas de fem punkter som finns i lagen (där punkt 

nummer 2 är ett tillägg från 1946) och som anses vara giltiga att grunda skäl för abort i. Dessa 

punkter återges i SOU 1971:58 Rätten till abort 1965 års abortkommitté och anger att 

havandeskap får avbrytas när 
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1) ”på grund av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinnan skulle medföra allvarlig 

fara för hennes liv eller hälsa (medicinsk indikation).” 

2) ”det med hänsyn till kvinnans levnadsförhållanden och omständigheterna i övrigt kan 

antas, att hennes kroppsliga eller själsliga krafter skulle allvarligt nedsättas genom 

barnets tillkomst och vården om barnet (socialmedicinsk indikation). ” 

3) ”kvinnan har hävdats genom våldtäkt eller blivit havande till följd av vissa andra 

brottsliga gärningar (humanitär indikation).”  

4) ”det med skäl kan antas att kvinnan eller det väntade barnets fader genom arvsanlag 

kommer att på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller också 

svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag (eugenisk indikation).”  

5) ”det med skäl kan antas att det väntade barnet på grund av skada under fosterstadiet 

kommer att lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte.” 

 

 I lagen står också att det krävs två läkarintyg, varav det ena ska vara från den läkare som 

utför ingreppet, där man förklarar i vilken av punkterna i lagen aborten legitimeras. Återigen 

så läggs stor makt i läkarens händer och deras ethos blir i sammanhanget högt. Läkarens makt 

här kan ses som problematisk ur perspektivet att dåtidens vetenskapliga diskurs med dagens 

ögon och kunskap kan betraktas som ytterst inhuman. Medicinalstyrelsen, bestående av bland 

annat läkare och kuratorer kan också lämna tillstånd samt besluta om abort för en kvinna som 

anses ha ”rubbad själsverksamhet” och inte själv samtycker till ingreppet. Punkt 4 som anges 

som giltigt skäl för abort i lagen är ”att det med skäl kan antas att kvinnan eller det väntade 

barnets fader genom arvsanlag kommer att på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller 

sinnesslöhet eller också svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag (eugenisk 

indikation)”. En beviljad (eller beordrad) abort med hänvisning till den eugeniska 

indikationen fick i princip inte genomföras om inte kvinnan också steriliserades efter aborten. 

De fåtal kvinnor som inte underkastade sig steriliseringskravet utan istället fullföljde 

graviditeten sågs ur samhällets synvinkel som beklagliga och som ett problem för 

utvecklingen av folkstammen. Det ligger under denna tid helt enkelt i ”samhällets eget 

intresse att förebygga undermåliga individers tillkomst” (SOU 1971:58). Inställningen är att 

man från samhällets sida måste göra vad man kan för att de få en ”frisk folkstam”. Det anses 

oerhört viktigt att skydda och respektera livet, livets helgd men denna respekt verkar enbart 

vara av vikt när det gäller friska individer. Som nämnt tidigare så förefaller samhället gå före 

individen, individen finns för staten och samhället istället för att staten och samhället finns för 

individen. Att bygga en stark och livskraftig befolkning för att bygga en framgångsrik och 
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välmående nation är av stor vikt. Liv är således olika mycket värda, kränkbara och sörjbara 

beroende av deras funktion och nytta för nationen. Det liv som i ena fallet betraktas som 

heligt och okränkbart verkar förlora denna okränkbarhet om det finns ett dess utsläckande 

tjänar nationen. Kanske kan även nationen ses som ett liv, ett liv som står över alla andra och 

alltid bär ett högre värde än den enskildas värde, vars valör mäts i förhållande till nationen. 

De kriterier som formuleras för vad som är ett liv värt att skydda bärs upp av föreställningar 

om den vita, heterosexuella cis-kroppen utan funktionsnedsättning som norm och 

utgångspunkt. Genom dessa föreställningar avhumaniseras icke-normativt liv och därmed blir 

dessa liv kränkbara (Butler, 2006:43). 

Det finns i lagen även en punkt som reglerar vem som bör underrättas och ges möjlighet 

att yttra sig innan abort utförs. Om den gravida kvinnan är under 18 år så har hennes 

vårdnadshavare rätt att yttra sig, likadant om hon är omyndigförklarad eller intagen på 

”allmän anstalt”. ”Det väntade barnets fader” har även han rätt att få yttra sig och är kvinnan 

gift, hennes man. Ett tecken på den patriarkala struktur som genomsyrar samhället är att 

kvinnan ses nästan som omyndig oavsett civilstånd och position. Om nationen är den entitet 

som har högst egenvärde och rätt till sin individ så har även mannen en högre sådan rätt än 

den som kan ses erkännas kvinnan. Många har rätt att tycka och yttra sig om hennes tillstånd. 

Även om hon fått i princip samma juridiska rättigheter och friheter som män ser den praktiska 

verkligheten annorlunda ut. Sättet på vilket kvinnan omskrivs i betänkandet vittnar om hennes 

position i samhället samt om en syn på det kvinnliga könet som mindre vetande och i behov 

av ledsagning för att finna sin ”rätta” plats.  

 

7.2 1971 års betänkande 

SOU 1971:58 Rätten till abort 1965 års abortkommitté innehåller ett utkast till ny lagstiftning 

och som nämnt tidigare är det problem som driver argumentation framåt delvis att antalet 

aborter ökat under 1950- och 1960-talen. År 1971 har antalet legala aborter stigit till 19250, 

vilket innebär att 96 procent av alla inkomna ansökningar godkänns. Av skäl som anges för 

beviljande av abort står ”förutsedd svaghet” för i princip hela ökningen (Lennerhed, 2000:89). 

Detta skäl hämtar då stöd främst i den dåvarande lagens (SFS, 1938:318) punkt 1: ”på grund 

av sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinnan skulle medföra allvarlig fara för hennes liv 

eller hälsa (medicinsk indikation).” men även i punkt 2: det med hänsyn till kvinnans 

levnadsförhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas, att hennes kroppsliga eller 

själsliga krafter skulle allvarligt nedsättas genom barnets tillkomst och vården om barnet 

(socialmedicinsk indikation). Vad gäller de socialmedicinska skälen skriver kommittén att 
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tolkningen av lagen har ändrats från att man måste kunna konstatera ”svaghet” hos kvinnan 

till att man anger en ”förutsedd svaghet”, det vill säga att hon kommer bli svag om hon 

genomgår graviditeten. Här avslöjar sig en tydlig förändring i såväl läkares som 

Medicinalstyrelsens betraktande av abort. Denna förändring kan bero på en svängning i 

opinionen där synen på abort kan sägas ha gått från att tydligt bestå i ett fördömande av 

abortsökande kvinnor till att i stället bestå i ett medlidande för kvinnan. ”Förutsedd svaghet” 

är det vanligaste skälet som anges för godkännande av abort. Från år 1946 finns ett 

förtydligande i lagen och tillägg om socialmedicinsk indikation vilket förenklar processen för 

att få tillstånd för en abort på grund av nedsatthet i ”själslig” hälsa eller svår social situation 

(Kumlien, 2012:30). Men det verkar även som att kommittén spelar ut en medicinsk expertis 

mot en rättslig dito, för vem kan väl ifrågasätta läkarens utlåtande? De två första punkterna 

lämnar störst utrymme för läkarens ingripande förefaller det som. De andra punkterna i lagen 

utgår i högre grad från ”omständigheter” och mindre från kvinnan själv. En liberalisering kan 

alltså skönjas från vårdens sida vad gäller skäl man godkänner som giltiga för en abort. Dock 

så skiljer sig praxis åt beroende på var i landet aborten efterfrågas (Vängby, 2000:72). Här 

framkommer alltså att lagen anses vara otidsenlig, föråldrad och därmed inte efterlevd. Doxa, 

eller de allmänna uppfattningarna, är förändrade och argumentationen gör således gällande att 

lagen därmed bör ändras för att följa doxa. Kommittén menar att den allmänna opinionen inte 

dömer alla aborter som förkastliga längre utan att det snarare att finns en medkänsla för 

kvinnan. Att aborter dessutom genomförs relativt ofta utan straffpåföljd indikerar att 

lagstiftningen är föråldrad.  

Vad gäller ärftlighetsfaktorn och 1938-års lag, punkt 4, om eugeniska indikationer så 

avfärdar man detta som ovetenskapligt och främmande. Det går i betänkandet att läsa att 

forskningen kommit så pass långt att man vet till mycket större del vad som är ärftligt och inte 

samt att det inte går att styrka vetenskapligt att vissa sjukdomar går att utrota genom aborter 

och steriliseringar. Det står, mera konkret, följande:  

 

Med nuvarande värderingar ter sig tanken att någon skulle behöva undgå operation för ett 

annat ändamål än omsorgen om den egna hälsan ganska främmande. [...] Att en kvinna 

skulle behöva genomgå en abortoperation utan att hon har begärt det [...] ter sig med nutida 

betraktelsesätt inte tilltalande. (SOU 1971:58) 

 

Rashygienen, som i andra världskrigets kölvatten kommit att bryta mot doxa, har således 

övergetts. Därtill har vetenskapen också kommit längre – man vet mer om genetik. Vidare 

konstateras i betänkandet att abortlagen borde vidgas till att kvinnans ska ges abort om det är 
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”oskäligt betungande” för henne att fullfölja graviditeten. Kommittén förtydligar även detta 

med att betungande skäl kan vara svåra att utreda och utforma i lag, varför kvinnan själv bör 

få göra valet om hon skall genomgå en abort. I den text som inleder och sammanfattar deras 

betänkande finns ett stycke om att Socialstyrelsen bör se till att vården får råd om hur de ska 

omhänderta ”kvinnan när hon finner att hon bör underkasta sig operation hellre än att ta 

ansvaret att föda.” Denna formulering om kvinnan och att hon inte vill ta ansvar att föda 

återkommer flertalet gånger och säger därför något om på vilket sätt kvinnor, deras sexualitet 

och moderskap betraktas under denna tid. Det betraktas helt enkelt som ansvarslöst alltjämt 

att inte fullfölja graviditeten. Det verkar därtill råda koncensus kring abort som en sista utväg 

och ett nödvändigt ont. Kommittén konstaterar att en lagstiftning kring hur och när 

abortoperation (vid denna tid var kirurgiskt ingrepp den enda tillgängliga abortmetoden 

medan majoriteten av aborter som utförs idag är medicinska) bör genomföras ska finnas för 

att undvika godtyckliga beslut från läkare. Det står i betänkandet att om det inte regleras i 

lagen riskerar kvinnan att vårdpersonalens egna moraliska och etiska värderingar påverkar 

tillgången till abort. Det står även att läsa att en lagstiftning inte enbart garanterar kvinnans 

rätt till abort utan också lyfter ett ansvar från läkarens axlar att inte behöva ta ställning till sina 

egna värderingar i ett beslut om en abort bör utföras eller inte. Eftersom kommittén själv 

försöker förhålla sig moraliskt neutral, och även tycks sträva efter att staten skall inta en sådan 

position, blir frågan om den enskilda individens etiska värdegrund något att förhålla sig till. 

Det som idag benämns som samvetsfrihet utvecklas således redan här.  

I betänkandet beskrivs hur människan i alla tider velat kontrollera sin reproduktion och att 

varken preventivmedel eller abort är något nytt påfund utan något som funnits i alla tider. 

Historien tjänar här som ett auktoritetsargument. Argumentet bygger på premisserna att 

människor alltid kommer vilja kontrollera sin reproduktion, så länge de är sexuellt aktiva, 

varför aborter kommer att fortsätta utföras. Återigen äger individen en avgörande roll och 

förskjutningen från individens funktion till individens behov utgör här en avgörande faktor. 

Slutsatsen blir således att staten bör erbjuda legala aborter för att rädda liv. Frågan handlar 

inte om abort eller ingen abort utan om legal eller illegal, säker eller osäker. Det kommittén 

gör är att den inte bara erkänner historiens förlopp som giltigt utan även använder detta som 

auktoritet för att understödja sin argumentation.  Detta används också som ett sätt att 

frånkänna sig själva ansvar för sin positionering. I och med att kommittén endast konstaterar 

det som är historiskt ”sant” så kan det betraktas som att de i själva verket inte gör någonting; 

de ”gör” enbart det som alla andra gjort alltid. 
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Kommittén lyfter också de olika etiska perspektiv som finns i fråga om abort. Det står 

att familjeplanering får anses vara vedertaget och fullt godkänt hos såväl den svenska 

opinionen som internationellt men att metoderna för detta är omstridda. Det går i betänkandet 

att läsa att olika etiska värderingar grundade i trosuppfattning gör att moralbildning kring 

fortplantning skiljer sig åt mellan länder och kulturer.  I Sverige är det sedan länge ”under 

påverkan av kristet tänkande” celldelningen eller befruktningen som betraktas som början på 

”mänskligt” liv. Denna ”form” av mänskligt liv får därmed i princip samma ”etiska värde som 

kvinnans liv.” Omvälvningar i samhället där kvinnans roll och ställning förändrats påtalas. I 

den allmänna debatten finns två läger – ett som vill bevara synen på kvinnan och hennes 

ställning och roll i samhället (traditionella könsroller) mot ett som vill förändra. Tillspetsade 

argument där ”det ofödda barnets rätt” hävdas mot ”kvinnans rätt att själv bestämma om hon 

vill föda barnet eller inte” förekommer. Värt att notera här är att kommittén kritiserar de 

argument som framförs av dem som vill bevara ett förbud mot abort då de använder barn om 

något som diskuteras om det redan är ett barn. ”Liv” används också utan att det redovisas om 

det är i biologisk mening. Samtidigt används barn, moder och fader av kommittén i andra 

delar i betänkandet i liknande mening; således föregriper kommittén där händelseförloppet på 

samma vis som de själva anklagar abortmotståndare för att göra. Om utgångspunkten är att 

det är ett barn från början blir resultatet ofrånkomligen att två liv ställs mot varandra.  

Kommittén skriver om det förändrade läget där kvinnor fått större frihet i och med 

möjligheten att utan mannens vetskap eller samtycke skydda sig mot oönskade graviditeter. 

Man menar att detta tas för självklart av yngre generationer och att yngre män därför inte 

förväntar sig att få bli förälder utan att kvinnan gett sitt samtycke och att de ska dela ansvaret 

för ett barn. ”När man frågar efter mannens rätt till barnet i samband med abort, bör man ha 

klart för sig, att den roll som mannen brukar spela i de fall då en kvinna är beredd att 

underkasta sig en abortoperation oftast är en annan än den som frågeställaren tillägger 

honom” (SOU 1971:58). Däremot står det i betänkandet att vårdpersonal vittnar om att vissa 

kvinnor som ansöker om abort gör det för att mannen inte vill ha barn. Det vill säga att det i 

dessa fall finns påtryckningar från den man som medverkat till graviditeten att göra abort. 

Detta, eller att han inte alls finns närvarande, betraktas som långt vanligare än att han hävdar 

sin ”rätt” till fortplantning. Den ökande jämlikheten mellan könen och en större sexuell 

frigjordhet menar kommittén dock borde leda till att fler män vill vara med och ta större 

ansvar, både då kvinnan genomgår hela graviditeten och i de fall hon väljer abort. Här bemöts 

således argumentet om ”mannens rätt” genom att hänföra argumentet om denna särskilda rätt 

till ”traditionella värderingar” vad gäller familjebildning och kvinnans skyldighet när det 



 26 

kommer till fortplantning. Frågan om det finns en rätt till ett foster diskuteras egentligen inte 

utan kommittén bemöter detta med att en ökande jämställdhet borde leda till att fler män vill 

dela ansvaret för ett barn. Huruvida mannens ökande ansvarskänsla ger hans ”rätt” en större 

tyngd, eller huruvida det snarare är så att hans rätt minskar då idén om att män har rätt till 

arvingar blivit förlegad, framkommer inte. Idealet är inte längre att kvinnan föder mannen 

många barn. Det kan ses som att man befriar kvinnan från hennes skyldighet och tar ifrån 

mannen hans rätt: ”Planerat föräldraskap ligger i såväl den enskilda individens som 

samhällets intresse” (SOU 1971:58). Det står skrivet att det samtidigt, grundat i en traditionell 

kvinnosyn, finns de som hävdar att varje barn är önskat eftersom det finns många barnlösa par 

som vill adoptera. Som svar på detta hänvisar kommittén till forskning som visar på de 

psykiska men det kan ge en kvinna att genomgå en graviditet hon inte önskar och att sen föda 

ett barn och lämna bort det. Här blir således individen och hens välmående av intresse inte 

enbart ur samhällssynpunkt utan även ur perspektivet att individen har rätt till 

självbestämmande och välmående för sin egen skull. En förändring i det allmänna 

medvetandet kan således skönjas och en förskjutning från 1935 års betänkande där det finns 

en uttalad strävan efter att uppfostra befolkningen till att göra nytta för nationen och hindra en 

individualistisk utveckling. Kvinnans position i förhållande till fostret, samhället och mannen 

har stärkts och kroppen och livet samt sexualiteten betraktas annorlunda.  Det står i 

betänkandet SOU 1971:58 att det är tid för en ny, modern lagstiftning utan förbud mot abort 

och att samhället bör ”inse att kvinnan behöver samhällets stöd såväl för födelsekontroll som 

när hon vill föda.” Häri syns återigen den växling som tycks ha ägt rum från individens nytta 

för samhället och nationen till att samhället lika mycket ska finnas till för individen och dess 

välmående.  

Preventivmedelsbidrag bör enligt kommittén införas och staten bör bedriva en sådan 

politik, med stöd såväl ekonomiskt som socialt att kvinnor vill föda. Att målet är att kvinnor 

ska vilja föda är viktigt och även om abort inte bör medföra något skuldbeläggande bör det 

betraktas som en sista utväg. Här tränger den moraliska ambivalens som genomsyrar 

betänkandet igenom. Man försöker visa att man är väl medveten om att abort är en sista utväg, 

ett nödvändigt ont och att det inte är ett preventivmedel; att man inte tar lätt på abort utan att 

det behöver arbetas på bred front för att undvika att aborter måste utföras. Det verkar existera 

en stark övertygelse om att det finns en konflikt mellan kvinnans liv och fostrets, som förtätas 

just vid ett visst moment av graviditeten: medan kvinnas liv kan sägas väga något tyngre än 

fostrets liv fram till vecka 18, omkastas just dessa styrkeförhållanden efter denna gräns. 

Införandet av en tidsgräns på 18 veckor för abort utgör således just ett vittnesbörd om på 
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vilket sätt fostrets liv fortfarande värnas. Likaså det faktum att kvinnan måste få godkännande 

av kurator efter vecka 12 (detta togs 1995 bort ur lagen då det i princip inte tillämpades utan 

abort var i praktiken fri fram t.o.m. vecka 18).  

1972 publiceras remissyttrandet SOU 1972:39 Abortfrågan: remissyttranden över 1965 

års abortkommittés betänkande Rätten till abort (SOU, 1971:58). Betänkandet har fått stor 

uppmärksamhet samt väckt debatt och av den anledningen anses det nödvändigt att publicera 

de yttranden som inkommit. I sammanställningen återfinns de yttranden som inkommit från 

myndigheter och organisationer som begärts in, men man har även valt att publicera yttranden 

som inkommit från andra sammanslutningar. ”Med hänsyn till det stora intresse frågan väckt i 

vida kretsar...” (SOU 1972:39). Yttranden från vitt skilda organisationer, från Grupp 8 till 

kyrkorådet i Karlshamn, inkluderas således i detta remissyttrande. Man anser alltså från 

statens sida att det finns anledning att publicera yttranden från organisationer som inte 

tillfrågats om yttrande för att frågan väckt en så stark debatt.  

Socialstyrelsen konstaterar i det yttrande som begärts in att redan namnet på 

betänkandet; Rätt till abort, visar på kommittén ställningstagande i frågan. Socialstyrelsen 

ställer sig bakom rätten till abort och att kvinnan själv skall tilltros förmåga ”att bedöma sin 

situation och sina möjligheter att ta hand om ett barn” (SOU 1972:39). Men man vill ändå 

betona vikten av att samhället ger kvinnan information om de olika möjligheter hon har.  Det 

kan här ses som att Socialstyrelsen utgår från att för kvinnan så är frågan som fäller 

avgörandet i fråga om abort eller inte om hon tycker sig ha möjlighet att ta hand om ett barn, 

inte huruvida hon vill vara gravid eller ens önskar ha barn. Det är dessutom uttalat att abort är 

en sista utväg och återigen, ett nödvändigt ont. 

Riksåklagaren konstaterar i sitt yttrande att åsiktsskillnaderna i abortfrågan till stor del 

består i man har olika etiska och religiösa utgångspunkter och att dessa ”präglas i sin konkreta 

utformning inte sällan av bristande konsekvens och mer känslomässiga än rationella 

överväganden” (SOU 1972:39). Riksåklagaren ifrågasätter här argumentationens giltighet. 

Detta kan sägas vara ett konstaterande: att pathosargument och argument som grundar sig i 

individers egna moraliska kompasser dels är svåra att bemöta och kanske också svåra att 

debattera kring eftersom pro- och contra kan ha vitt skilda argumentationsbaser. 

Riksåklagaren menar att det skett en förändring i ”själva grundsynen” hos lagstiftare på 

kvinnan jämfört med när den då gällande lagen skrevs 1938 förändrats och att en ny lag borde 

visa förtroende för kvinnan och hennes förmåga att själv fatta beslut, hon bör ha 

bestämmanderätt. I rak motsats till riksåklagaren så anser överåklagaren i Malmö i sitt 

yttrande att argumentet att kvinnan bör ha bestämmanderätt över sin kropp är ogiltigt. 
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”Påståendet är enligt min uppfattning felaktigt. Fostret är ej att anse som en del av kvinnans 

kropp, även om fosterutvecklingen sker i kvinnans kropp. Fostret är bärare av liv och som 

sådant berättigat till skydd” (SOU 1972:39). Här syns tydligt exempel på argumentation som 

grundar sig i motsatta argumentationsbaser och där kvinnans liv ställs emot fostrets och från 

båda håll värderas gentemot fostrets liv. Övergripande argumenterar kommittén i SOU 

1971:58, framförallt utifrån att fostret, till en viss punkt, är att anse som en del av kvinnans 

kropp. När detta är utgångspunkten, så gäller argumentet om kvinnans rätt till 

självbestämmande. Om inte, som överåklagaren i Malmö hävdar så införs här en helt ny 

spelplan. 

 

8 Slutsatser och diskussion  

Att synen på den enskilda individen, hens välmående, livsvillkor och självförverkligande har 

sett annorlunda ut under historiens gång och har förändrats avsevärt under 1900-talet kan 

knappast betraktas som ny kunskap. Medborgarens och folkets förhållande till staten ifråga 

om normer och lagar baserade på dessa har omdanats. Relationen och funktionen mellan 

nation och individ förändras. Från att nationen och kollektivets väl alltid sätts framför 

individens och att den enskilda människan finns till för nationen sker en ideologisk 

förskjutning någon gång under sextio och sjuttiotalet: fokus flyttas mer och mer till att 

individens möjligheter och rättigheter skall försvaras av staten och nationen skall finnas till 

för individen. För aborträtten har detta särskilda implikationer.  Under och inom 1930-talets 

ideologiska och diskursiva ramverk ställs inte enbart den gravida personens liv mot fostrets, 

utan även nationen liv blir en del av den hierarki som kvinnans rätt till abort ställs mot. Om 

liv, inom ramen för denna ekonomi, ställs mot varandra, är nationens liv – kropp – 

privilegierad.  

Även om synen på statens makt och kanske framförallt normerande såväl som 

moraliserande funktion ser fundamentalt olika ut på 1930- och 1970-talet så är det talande för 

såväl 1935 års som 1971 års betänkande att kommittéerna anser att staten bör positionera sig 

på så vis att den blir relevant och giltig för medborgarna. Detta kan ses vara självklart; staten 

vill inte, och bör inte, undergräva sig själv, eller sin egen makt. Således måste staten på något 

vis antingen förhålla sig, eller anpassa sig efter den praktik som finns. Problemet som driver 

båda betänkandena är ur detta perspektiv ett och detsamma: en praktik som inte stämmer 

överens med lagstiftningen förefaller breda ut sig och staten behöver ta ställning till hur detta 
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skall hanteras. Men trots detta ser betänkandena i allt väsentligt olika ut. Detta till följd av de 

doxiska sammanhang de griper in i. 

 

8.1 Doxa i förändring 

Det som får staten att tillsätta en kommitté på 1930-talet är det faktum att staten tycker sig se 

en ökning av antalet aborter; ”den kriminella fosterfördrivningen”. Den retoriska 

utgångspunkten i detta betänkande är absolut; övertygelsen om gott och ont som absoluta 

värden samt övertygelsen att staten har till uppgift att såväl försvara dessa värden som att 

utbilda befolkningen i vad som är moraliskt och riktigt leverne styr här den bärande 

argumentationen. Vad som är rätt och fel konstateras på ett kategoriskt sätt i betänkandet och 

argumentationen bärs således av dessa absoluta värden. Staten betraktar det inte enbart ur en 

moralisk synvinkel som sin uppgift att inneha kontrollen över människors kön och sexualitet 

utan även ur en ekonomiskpolitisk aspekt anses detta viktigt.  

När man under 1930-talet konstaterat att praktiken ser annorlunda ut än vad 

lagstiftningen gör möts således detta med ett reglerande av lagstiftningen som staten tänker 

sig ska gynna nationens syften, ty tillåtandet av abort ger staten möjlighet att utnyttja 

praktiken för att tjäna nationens syften. Att bygga en ren och stark folkstam, har under denna 

period, då befolkningspolitiken bedrivs på nationalistiska grundvalar, blivit politiskt 

angeläget. En slutsats som kan dras av detta är att kommittén betraktar livet som heligt och 

okränkbart försåvitt livet kommer nationen till gagn. Det är även en indikation på det som 

Butler (2009:15) beskriver som ett värderande av ett livs sörjbarhet, värde och kvalitet i 

förhållande till dess möjlighet att placeras inom rådande norms ramar.  

Det är inte så att det tidigare saknats intresse hos staten att kontrollera 

befolkningstillväxten men det blir, som nämnt tidigare, under 30-talet en del av 

socialpolitiken. Dessa frågor debatteras också flitigt, inte minst ur ett rashygieniskt 

perspektiv: att öka fortplantningen av ”bra” individer och bygga en ren folkstam ligger i tiden. 

Den kunskap och vetenskap man har under denna period gör detta resonerande till helt och 

fullt accepterat samt förväntat. Argumentation grundad i en rasistisk ideologi understöds alltså 

av tidens vetenskapliga diskurs. Nationalstaten och romantiseringen av densamma föder och 

när behovet av att definiera vad som är svenskt och skapa idealbilder av svenskhet under 

början av 1900-talet. Att konstatera vikten av ett folks renhet och vitalitet, och sträva mot 

detta ses här som högst väsentligt. Detta bekräftar att kunskap och sanning är doxisk och, som 

Rosengren (2002:30) skriver, alltid bör betraktas i ljuset av den kultur och de sociala 

omständigheter, den mänskliga diskurs som den befinner sig i. 
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Som nämnt ovan så möts en praktik som ser annorlunda ut än vad lagstiftningen gör 

med ett reglerande av lagstiftningen som staten tänker sig ska gynna nationens syften, baserat 

på en nationalistisk ideologi. Foucault menar att det finns två straffsystem, rättens system och 

normens system. Det sistnämnda har fått allt större betydelse (Palmblad, 2000:144-145). Det 

ter sig som att det är detta som kommittén ser: att lagen, rättens system inte efterföljs eftersom 

normer har förändrats och att staten då bör hävda och göra sin makt giltig genom att försöka 

styra normens system. Tillåtandet av abort ger även staten möjlighet att utnyttja praktiken för 

att tjäna nationens syften. Det är också en indikation på det som Butler (2009:15) beskriver 

som ett värderande av ett livs sörjbarhet, värde och kvalitet i förhållande till dess möjlighet att 

placeras inom rådande norms ramar.  

Men om det i 1935 års betänkande finns en uttalad strävan efter att forma den allmänna 

meningen, och en tro på att detsamma är möjligt med hjälp av lagar, så är 1965 års 

abortkommitté av en annan uppfattning. I det senare betänkandet konstateras att opinionen har 

svängt medan staten och lagstiftningen inte har hunnit med i den liberalisering som samhället 

genomgått. Det framgår i betänkandet att 1935 års kommitté är övertygade om att lagen 

formar doxa och att en lagändring skulle leda till negativ doxaförändring; moraliskt förfall, en 

ohämmad sexualitet samt en minskad respekt för det mänskliga livet och reproduktionen. I 

betänkandet från 1971 erkänns en klar förskjutning i doxa och här finns en vilja till 

”modernitet” som inte återfinns lika tydligt under 1930-talet, som närmast präglas av 

konservatism. Utan att argumentera för huruvida denna doxiska förändring är av godo eller 

inte så argumenterar kommittén i 1971 års betänkande för en lagstiftning som bättre rimmar 

med den utbredda praktik det är fråga om och den allmänna meningen som springer ur denna. 

I SOU 1935:15 finns en uttalad strävan att hindra varje abort så långt det är möjligt (såvida 

aborten inte gynnar den nationalekonomin) då det är oförsvarbart ur moralisk synpunkt 

baserat på en tanke om livets helgd från konceptionsögonblicket. Vad gäller 1935 års 

abortkommittés argumentation i fråga om sexualmoral och statens roll som upprätthållare av 

densamma så bekräftar denna Foucaults (2004:59ff) tankar om att såväl moraliska som 

”medicinska” skäl används för att kontrollera vilket bruk befolkningen gör av sitt kön. Målet 

att styra all sexuell aktivitet till reproduktion i nationens tjänst, under överinsyn av staten samt 

till att hålla sig inom ett kristet regelverk visar även på den heterosexuella matrisens verkan.  

Den stora skillnaden mellan 1930- och 1960-talet ligger i detta avseende i synen på 

staten; staten betraktas i det förra fallet som en normsättare och doxaförvaltare och i det 

senare som följare av den allmänna meningen och därför moraliskt neutral. Differenserna 

mellan kommittéernas betänkanden är dock inte knivskarpa. En klar förskjutning ligger i att 
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fokus långsamt rört sig vad gäller bedömningsunderlag från 1930- till 1960-talet: från 1935 

års kommittés fokus på det liv som kan komma att bli ett barn och dess livsvillkor samt 

konsekvenserna och vinsterna för nationen av en abort respektive en ny medborgare, till 1965 

års kommittés, i större utsträckning, hänsyn till den gravida personens liv.  

Det kan i SOU 1971:58 skönjas ett pendlande mellan moraliserande och liberalisering. 

Exempel på detta är försvarandet av människors rätt att själva välja när de önskar bli föräldrar 

och formuleringar som ”när hon finner att hon bör underkatsa sig operation hellre än att ta 

ansvaret att föda” (SOU 1971:58). Detta indikerar en stark norm och ett betraktelsesätt som 

fortfarande ser på abort som något dåligt, ett nödvändigt ont och sexualiteten som starkt 

kopplad till reproduktion. Det kan även betraktas som något som vittnar om en samtida blick 

på kvinnan, hennes sexualitet och moderskapsrollen. Det betraktas och slås fast, medvetet 

eller inte, att det är ansvarslöst att inte fullfölja en graviditet efter det att en sådan konstaterats. 

Det framstår även som att kommittén egentligen anser att abort enbart bör utföras när det 

finns ”betungande skäl”. Varför kvinnor själva bör få besluta om abort är därmed inte för att 

de har rätt att helt och fullt själva bestämma över sin kropp – såsom diskussionen i hög grad 

går i dag – utan snarare för att det, som nämnt tidigare, finns en praktik som inte rimmar med 

lagstiftningen. Det kan även ses som att det anses vara för svårt för staten att bedöma olika 

skäl varför den lämnar ett eventuellt beslutsdilemma till den gravida själv men lastar hen om 

abort görs ”lättvindigt”. Vad lättvindigt innebär i sammanhanget klargörs inte, dock kan det 

ses som ett uttryck för maktutövande grundat i en föreställning om kön samt sexualitet och 

normer baserade på detta. Det verkar därtill finnas en koncensus kring abort som en sista 

utväg samt ett nödvändigt ont och denna tanke kan ses finnas kvar än idag. En viss 

ambivalens i argumentationen föreligger emellertid, men huruvida det är det ett tecken på den 

pågående doxaförändringen eller liberaliseringen framgår ej. 

 Att läkare tillskrivs högt ethos i båda betänkandena i egenskap av sin yrkesroll är 

förvisso inte märkligt då abortfrågan i mångt och mycket är en medicinsk fråga. Det som dock 

visar på skillnader i hur läkares samt statens ethos betraktas kan ses sammanlänkat med makt 

och synen på vem som bör inneha makt. Under 1930-talet ses statens makt över individen och 

dess intellektuella och kunskapsmässiga överlägsenhet som självklar. Kvinnans ethos i fråga 

om hennes förmåga att bedöma sin egen situation och fatta egna beslut är emellertid mycket 

lågt ur statens perspektiv. I betänkandet från 1971 befinner sig kommittén, staten och kanske 

även samhället i stort, i en process av ideologisk förskjutning. En moderniserings- och 

liberaliseringsprocess äger rum, i vilken jämställdhet ses som något positivt att driva på. 

Försök att enbart utgå från ”empiriskt konstaterbara psykologiska och sociala fakta” (Bexell, 
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1995:145) görs i argumentationen. Samtidigt finns en ideologisk konflikt i hur staten bör 

agera och förhålla sig till individen samt kollektivet, till familjen, till liv och moral och till för 

staten gynnsam fortplantning.  

En växande jämställdhet ses även som en möjlig väg för att kvinnor ska vilja fullfölja en 

graviditet. Kommittén skriver att bland yngre generationer ökar jämställdheten vilket gör att 

fler män vill dela ansvar för hem och familj. 1935 års kommitté är däremot av en helt annan 

uppfattning. Här finns en stark vilja och strävan efter att upprätthålla traditionella könsroller; 

att människor ska se sitt ansvar i att leva i heterosexuella, äktenskapliga relationer. Dessutom 

finns en fastslagen verklighetsbild som utgår från kvinnors biologiskt programmerade önskan 

om att bli moder, om bara de ekonomiska och sociala förutsättningarna finns. Föreställningar 

om livsuppgifter och positioner betingade av biologiskt kön lever och frodas då, som nu. 

Detta kan säga något om hur försantförhållanden förskjuts över tid samt hur historien och dess 

doxa, när den betraktas med den egna tidens ögon ter sig högst irrelevant viket även är en 

indikation på hur händelser och diskurser formar vår föreställningsvärld och skapar sanningar 

som sedan omförhandlas i ljuset av ny kunskap (Foucault, 1977:146ff). I 1971 års betänkande 

är inte enbart övergivandet av rashygieniska idéer tydligt utan även tanken om statens rätt, att 

i någon större utsträckning, styra över individens livsval. 

 

8.2 Relativismens möjliga konsekvenser  

I de båda betänkanden syns att det redan på ordvalets nivå förtätas en ideologisk konflikt 

ifråga om normer och synen på liv. Det finns hos 1935 års kommitté en önskan om att hindra 

en liberal utveckling och istället konservera eller befästa traditionella värderingar. Under 

1960-talet finns i högre grad en progressiv anda och som nämnt ovan så verkar 1965 års 

kommitté betrakta jämställdhetsutvecklingen samt den kvinnliga frigörelsen som 

förhållandevis positiva fenomen. Men trots denna strävan efter att vara modern vittnar 

ordvalen om den struktur som placerar människor i traditionella könsroller samt skapar en 

konflikt mellan den gravidas liv och fostrets. Ordet barn, till exempel, används återkommande 

istället för ”foster” i betänkandet. Med denna typ av konkretiseringar är det uppenbart (eller 

sannolikt) att fostret, embryot eller sammansättningen celler, redan från början betraktas som 

mer eller mindre ett liv, ett barn.  Ett barn anses helt enkelt vara skyddsvärt och sörjbart på ett 

helt annat sätt än ett foster, embryo eller en sammansättning celler. Och det är därtill inte 

enbart i förhållande till fostret som betänkandets författare går händelserna i förväg. I 

betänkandet från 1935 såväl som från 1971 så beskrivs den man som medverkat till 

graviditeten redan från början som fader, vilket ger honom såväl rättigheter som skyldigheter. 
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Om staten tar sig tolkningsföreträde i frågan om vad fostret definieras som, vilket kan 

ses vara en del av en om abort statlig utrednings syfte, och definierar det som ett barn så ges 

de också makten att utdela ansvar över detsamma. Erkänns fostret som ett liv så ställs det mot 

kvinnans liv. I och med att fostret inte har någon egen röst för i detta fall staten dess talan och 

blir därmed motpart till kvinnan. Hon tvingas försvara och hävda rätten till sitt liv och sin 

kropp som sörjbart gentemot staten. 

Frågan om vilka liv som är sörjbara och tillerkänns personskap, samt när detta ska ske 

förhandlas ständigt. I betänkandet från 1971 är denna förhandling högst påtaglig och 

närvarande. Det ter sig som att kommittén befinner sig i ett mycket svårt moraliskt dilemma 

där de inte helt vill utmana uppfattningen om livets uppkomst vid konceptionsögonblicket. 

Den verklighetsbeskrivning eller det betraktelsesätt som används i fråga om livets början, i 

bemärkelsen när det blir en mänsklig och sörjbar individ, återverkar på den reproduktiva 

friheten. Butler (2009:27ff) diskuterar hur ett livs sörjbarhet och värde men även dess 

levbarhet avgör dess rätt till skydd. Frågan om abort kan jämföras med den när det gäller 

livsuppehållande vård av exempelvis svårt sjuka och när detta anses berättigat. Hur levbart 

livet anses vara utifrån ett normsystem avgör de politiska beslut som reglerar såväl dödshjälp, 

livsuppehållande åtgärder som abort. Butler (2009:27ff) skriver att avgörandet om en abort är 

försvarbar eller inte baseras på ett moraliskt ställningstagande till när ett personskap uppstår, 

det vill säga, när ett foster är eller övergår till att bli en person i juridisk mening. ”Personer 

skall då förstås som subjekt med rättigheter, berättigade till skydd mot skada och förstörelse, 

medan icke personer – eller så att säga pre-personer – inte skulle det.” När det moraliska 

ställningstagandet baseras på en kristen idé om livets uppkomst, uppstår därmed ett 

personskap som inträffande vid befruktning.  

Den ambivalens och i viss mån otydlighet som finns i argumentationen i 1971 års 

betänkande i fråga om vem som ska besluta om abort samt hur den bör betraktas kan ses vara 

ett försök att från flera håll få in garderingar och reservationer i lagen som för att hålla ryggen 

fri samt skydda staten från att behöva ta ställning i etiska dilemman. Sveriges, i jämförelse 

med andra länder i Europa, höga aborttal diskuteras idag som ett problem, som något vi måste 

komma till rätta med. Det intressanta i denna problemformulering är själva dess premisser. På 

vad sätt utgör denna omständighet ett ”problem”?  För att det är moraliskt fel, för att det 

kostar pengar eller för att det är mer komplicerat än preventiva åtgärder? Här rör sig debatten 

ofta över flera områden utan att debattörerna själva verkar helt på det klara med vari ett 

möjligt problem skulle ligga eller från vilken av dessa baser man argumenterar. Denna 

ambivalens i när en abort är försvarbar eller motiverad, om det finns en förväntan på 
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motivering, kan möjligen leda fram till den mytbildning som kan ses finnas om aborter; 

exempelvis vilka som genomgår dem och varför. De normer, eller betraktelsesätt, som 

etableras kring abortfrågan, liksom kring alla frågor, skapar eller bryter stigman och tabun. 

Som betänkandena visar så reformeras alltså synen på sexualitet och speciellt den 

kvinnliga sexualiteten och moralen under hela 1900-talet. Dock kan denna doxologiska 

förskjutning betraktas som utdragen och som till viss del pendlande fram och tillbaka mellan 

olika moraliska hållningar. Möjligen hänger detta samman med den av- och remoraliserande 

växelverkan som Bexell kallar sin ”idéhistorisk[a] iakttagelse”, men detta oscillerande kan 

även förstås som en produkt eller konsekvens av den relativistiska syn som växer fram från 

1960-talet och som står i bjärt kontrast till den absolutism som präglar 1930-talets 

befolkningspolitik.  

 Som jag har visat i analysen så leder den relativistiska hållningen i 1971-års betänkande 

ytterst till just legaliseringen av abort. Men samtidigt öppnar denna hållning paradoxalt nog 

också upp för just den problematik som abortfrågan vidhäftas av i dag. Det problematiska 

med en relativistisk syn är att ifrågasättandet av argument baserade på känslor eller 

människors egna etiska ställningstaganden blir svåra. Ett tecken på detta är den diskussion om 

lagstiftning som finns i betänkandet från 1971 men som saknas i det från 1935. I och med den 

relativistiska och liberalistiska ideologin i 1971 års betänkande väcks frågan om den enskilda 

individens egna moraliska kompass och etiska grund. Kommittén konstaterar, som nämnt 

tidigare, i SOU 1971:58 att rätten till abort bör regleras i lagen då det i annat fall finns risk för 

att vårdpersonalens egna moraliska och etiska värderingar påverkar tillgången till abort rent 

praktiskt. Förskjutningen från statens till individens rätt öppnar på detta vis upp för att just 

enskilda individers rätt och intressen kan ställas mot varandra, såsom till exempel gravida 

personers rätt att avsluta en graviditet mot praktiserande läkares rätt att följa sitt samvetes 

röst. Exempel på när lagen och praktiken ser annorlunda ut på så vis att den faktiska 

möjligheten att få avbryta en graviditet är begränsad återfinns i flera länder idag. Det kanske 

tydligaste exemplet i Europa är Italien där 75 procent av landets gynekologer vägrar utföra 

aborter med hänvisning till samvete (SR, 2014). De argument som av 1965 års kommitté lyfts 

fram till fördel för en samvetsklausul kan är desamma argumenten som hörs i den debatt som 

pågår i Sverige i nutid. Från 1971 års kommitté tillerkänns individen, i detta fall 

vårdpersonalen, rätt till en egen moralisk uppfattning: denna skall staten varken bedöma som 

riktig eller felaktig. Däremot bör staten reglera när vårdpersonal har rätt att vägra utföra 

arbetsuppgifter med hänvisning till denna. I betänkandet från 1935 saknas helt ett sådant 

avsnitt eftersom det kan ses finnas en uppfattning att staten bör styra över vad som är 
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moraliskt riktigt eller inte; det finns rätt och fel och staten sätter reglerna för detta, baserat på 

det man anser vara en kristen etik. Diskussionen om individens rätt till sin egen moraliska 

kompass och således sin egen sanning i fråga om moral, etik och livsåskådning kan ses följa 

den relativistiska utveckling som skett. Frågan om arbetstagares rätt att med hänvisning till 

sitt samvete, vad gäller arbetsuppgiften abort, vårdvägra, har aktualiserats såväl i Sverige som 

i andra europeiska länder under 2000-talet.   

Vad abortfrågan framvisar är således på vilket sätt ”subjektivism” sällan öppnar upp för 

argumentation utan snarare sluter den. Eftersom ”känslor” uppfattas som privata, sanna och 

autentiska så utgör de också ”absoluta” argument, vilket betyder att de inte går att 

argumentera mot. Relativistiska och subjektivistiska argument kan således tjäna som just det 

de en gång syftade till att utmana – absoluta argument, vilket kan tyckas motivera Kocks 

(2011:94ff) ifrågasättande av pathosargumentens plats i debatter om moralfrågor. Frågan som 

kan ställas i ljuset av denna subjektivistiska samt relativistiska utveckling är om individens 

rätt till sitt eget samvete och sin egen etik hotar rätten till självbestämmande över den egna 

kroppen. För vad sker när allting är relativt och ingenting blir sanning? Vad betyder det för 

aborträtten när all kunskap är doxisk och hur förhåller sig rättigheter till argument som 

framstår som absoluta? Den relativistiska hållning som en gång radikaliserade den absoluta 

kan samtidigt sägas ha lett till den absoluta relativismen av i dag.  

I den relativistiska diskurs där staten ska, eller vill, förhålla sig moraliskt neutral så 

måste individen själv ta ansvar för sin moraliska utgångspunkt vilket kan ses leda fram till 

den debatt om som återfinns idag. I Sverige torde inte vårdvägran, även kallat samvetsklausul, 

vara ett problem, åtminstone inte inom en överskådlig framtid. Dock finns som nämnt tidigare 

exempel på flera länder där praktiken är annorlunda än lagstiftningen på så vis att 

samvetsklausuler begränsar den praktiska tillgången på abort. Om argumentationen förskjuts 

från frågan om rättigheter, det vill säga rätten till den egna kroppen, till frågan om rätten till 

ett samvete riskerar debatten att landa i vem som har ett samvete och vem som inte har det. På 

så vis kan det organiserade abortmotståndet vinna mark och låta sin verklighetsbeskrivning bli 

den rådande. Detta riskerar, i förlängningen, att leda till ett inskränkande av aborträtten.  

 

9 Avslutning 

Denna uppsats kan, bortsett från de slutsatser som dras kring en relativistisk utveckling och 

dess möjliga konsekvenser, ses visa på vikten av att analysera den verklighetsbeskrivning som 

utgör basen för en argumentation, och som presenteras som absolut sanning. Ur ett 
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samhällsperspektiv blir de betraktelsesätt som döljer sig i argumentationer ett betydelsefullt 

undersökningsområde för att kritiskt kunna granska verklighetsbeskrivningars substans såväl 

som maktutövande. Uppsatsens begränsade omfång lämnar öppet för vidare analyser inom 

området. Jag tror att retorikvetenskapen idag har en viktig funktion att fylla i att undersöka 

den relativistiska utvecklingens följder och förskjutningar i norm och doxa samt hur det 

formar argumentation och maktförhållanden. Detta torde vara särskilt angeläget och intressant 

vad gäller frågor som abortfrågan, vilka kretsar kring liv, kropp och kön och som rör sig över 

flera fält, som medicinvetenskapliga och juridiska, men i hög grad avgörs av individers 

föränderliga moraliska kompasser. 
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