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Abstract 
This is a essay about the abortions debate in the Swedish parliament in 1974. This paper sought to 

find out how the Swedish parliament talks about abortion and about the women that wanted one, by 

using the idea analysis and  the analytical instrument subject positions.  

The result is that the Swedish parliament debate about the abortion talks about abortion i four 

different ways. First as a murder, secondly as a emergency measure, thirdly as a free right during 

the first 18 weeks of the pregnancy and lastly as something that should be completely up to the 

women. Were the second and third way is the biggest. The way the members of the parliament sees 

abortion influences the way they se the women and the roll of the society in the abortion situation. 

One side means that it is a to big burden for the women to carry on there own and that decisions 

about abortion should be taken in consultation with a welfare officer and a doctor. The other side 

means that women should have the same rights as men, that they are capable to take decisions about 

there possibility to take care of the babies.  
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Inledning  
I år är det 40 år sedan vi i Sverige fick en fri abort. Aborten har varit och är fortfarande en känslig 

fråga om rättigheter, etik och moral, som berör alla människor. Även om det har gått fyra årtionden 

sedan lagstiftningen trädde i kraft så ifrågasätts fortfarande kvinnornas rätt att bestämma över sina 

egna kroppar (Karlsson 2004:138).  

I det stora perspektivet kan man nu i efterhand se att aborten varit en viktig välfärdsfråga, om inte 

annat en viktig del i kvinnornas välfärd. Även om den ofta glöms bort när man talar om viktiga och 

politiskt avgörande frågor i den svenska välfärden. Aborten kom att bli en fråga som skar genom de 

klassiska parti-politiska gränserna och abortdebatten kom inte att bli en block-politisk fråga utan en 

fråga om den individuella etiken och moralen.  

I den akademiska världen har de svenska abortdebatterna blivit ett ämne för otaliga uppsatser, 

avhandlingar och böcker. Inom den akademiska världen har de olika lagarnas inverkan på samhället 

studerats, aborten genom historien, vilka det är som gjort aborter och hur den mediala debatten sett 

kring denna frågan under olika årtionden. Det har gjorts försök till att förklara varför just Sverige 

kunde få en fri abort samt hur debatten har skiftat över tid.  

Men det är ingen som har valt att fokusera på riksdagsdebatten som ledde fram till den fria aborten. 

I denna uppsats skall jag genom en annan infallsvinkel, att utgå ifrån riksdagsprotokollet och annat 

riksdagsmaterial, analysera den svenska abortdebatten. Syftet med denna uppsats är att försöka 

urskilja de olika idéströmningarna som fanns i debatten och på de sättet försöka urskilja de olika 

sätt att se på kvinnor som fanns i den politiska debatten. Mer specifikt att försöka se hur man såg på 

de kvinnor som ville genomgå aborter och på vilket sätt man ansåg att man kunde minska dessa i 

samhället. Detta har utmynnat i två frågeställningar. 

 - Vilken syn har ledamöterna på den abortsökande kvinnan i riksdagsdebatten?          

 - Vilket handlingsutrymme ges kvinnorna? Med andra ord vilka kvinnliga subjektspositioner          

 framkommer i relation till aborten?          
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Bakgrund 
I denna del av uppsatsen kommer historien kring  abortlagstiftningen i Sverige att beskrivas. Det är 

historiens stora drag som kommer att beskrivas, från det sena 1700-talet fram till att den nya 

propositionen läggs fram 1974. Avsnittet kommer att avslutas med en beskrivning av propositionens 

innehåll.  

Från brott till rättighet  
Under 1800-talet så kallades abort för fosterfördrivning. Av samhället ansågs aborten som en form 

av mord, som de kvinnor som genomgick aborterna riskerades att dömmas till dödsstraff för 

(Bygdeman 2004:54). Synen på abort ändrades under 1800-talet och man började anse att det tidiga 

aborterna egentligen var oproblematiska, det var de sena aborterna som var problemet. Gränsen 

mellan en tidig abort och en sen abort ansågs gå vid ”kvickningen”. Kvittningen kallades den 

tidpunkten i graviditeten, efter vecka 20, då kvinnorna först kunde känna fosterrörelserna. På andra 

halvan av 1800-talet, så ändrades även straffet för fosterfördrivning, det gick från att kvinnorna 

dömdes till dödstraff till att straffen numera blev straffarbete (Edwards 2012:90).  

Under det tidiga 1910-talet svänger opinionen tillbaka mot en striktare syn på sexualiteten, det 

stiftas en ny lag som förbjuder preventivmedelsupplysning i landet. Denna lag instiftas då det i 

samhället fanns en rädsla för att en preventivmedelsupplysning skulle kunna leda till en 

moralupplösning hos befolkningen. I politiken utgår man ifrån en syn på mannen som ett handlade 

och sexuellt aktivt subjekt medan kvinnan sågs som ett passivt offer för mannens sexualitet. Men 

det är ändå kvinnorna som i fortsättningen straffas för en eventuell abort. Efter det att kvinnorna får 

rösträtt så förmildras straffet för abort ytterligare. Det nya straffet blir nu fängelse i allt från sex 

månader till två år (Edwards 2012:90).  

1927 skriver det Kommunistiska partiet en motion för ett införande av en fri abort (Edwards 

2012:90-91), detta gör att man 1935 tillsätter en utredning, den första av sitt slag, kring 

abortlagstiftningen vilket i en förläggning leder fram till 1938 års abortlag (Karlsson 2004). Den 

nya lagen utformades som en undantagslag, där aborten i princip är förbjuden men där kvinnorna 

kan tillåtas göra aborter under speciella omständigheter. I lagen skrev man in tre olika indikationer, 

som skulle påvisa de omständigheter som möjliggjorde för kvinnan att söka få en legal abort. Dessa 

indikationer var den medicinska, den humanitära och den eugeniska indikationen.  
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Den medicinska indikationen betydde att kvinnorna kunde få göra en abort om hon hade en 

sjukdom, ett kroppsfel eller en förutsedd svaghet samt om en fortsatt graviditet kunde medföra en 

fara för kvinnans liv. Den humanitära indikationen betydde att kvinnor som blivit våldtagna, om det 

var så att graviditeten tillkommit genom incest eller om den gravida kvinnan var under 15 år. Den 

sista indikationen är den eugeniska indikationen. För att få göra abort under den eugeniska 

indikationen skulle det finnas en risk att barnen kunde födas med arvsanlag som samhället ansåg 

vara oönskade. Det betydde egentligen att man fick göra en abort om det fanns en risk att barnen 

skulle födas som sinnesslöa, sinnessjuka, med någon annan svårt sjukdom eller svårt lyte (andra 

defekter) (Bygdeman 2004:54-55). Den sista indikationen baserades i mångt och mycket på tankar 

kring rashygien. 

1944 initieras en ny utredning kring abortfrågan (Karlsson 2004:139), något som leder till en 

komplettering av 1938 års lag. 1945 inför man en ny indikation i den befintliga lagen. Den       

socio-mediciska indikationen, vilket innebar att kvinnor som levde under speciellt svåra 

levnadsförhållanden och omständigheter fick göra en abort om det var så att man ansåg att en 

fortsatt graviditet eller födsel kunde göra att kvinnorna fick en nedsatt kroppslig och själslig kraft 

(Karlsson 2004:139). Det var främst fattiga kvinnor med många barn som var i 40-45 års åldern 

som beviljades aborter under den socio-medicinska indiktionen. Denna indikation ledde också ofta 

till att kvinnorna steriliserades i samband med aborten (Karlsson 2004:139).  

En femte indikation inrättas 1963 i relation till Neurosedynkatastrofen, denna indikation kallades 

för fosterindikationen. I grund och botten betydde den här indikationen att kvinnan kunde beviljas 

en abort om det var så att fostret löpte en stor risk för att komma att lida av en svår sjukdom eller få 

andra svåra defekter till en följd av skador i det tidiga fosterstadiet (Bygdeman 2004:55).  

För att få en abort från 1938 fram till 1974 behövde kvinnorna som ville göra en abort få ett så 

kallat två-läkarintyg. Vilket innebar att läkaren som skulle genomföra aborten skulle skriva en 

förklaring till varför aborten skulle genomföras, på vilka eller vilken indikation, innan aborten 

genomfördes. Om aborten skulle ske på eugeniska indikationer eller på grund av fosterindikationen 

så skulle intygen granskas av Medicinalstyrelsen innan en abort fick genomföras (Bygdeman 

2004:55).  
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Det är på grund av ett ökat antal illegala aborter och en förändrad kvinnosyn som 1965 års 

abortkommitté tillsätts (Bygdeman 2004:55). Kravet på en fri abort är en ny fråga som kommer upp 

i debatten under 60-taket. Kvinnorna började kräva att själva få ta beslut om de ville genom gå en 

graviditet eller avsluta den. Men huvudsaken var att detta skulle ske utan några statliga ansökningar, 

undersökningar och utan att man skulle behöva uppge specifika skäl. Denna kontroversiella tanke 

fördes fram av liberala och socialdemokratiska ungdoms- och studentorganisationer. Argumenten 

som man fördes fram i stöd för denna åsikt var kvinnornas frihet och rätten till att själva få 

bestämma över sina egna liv, man menade också att varje barn som föds hade rätten till att vara 

önskat (Lennerhed 2011:238-239).  

Även den så kallade Polenaffären som uppmärksammandes 1965, ligger till grunden för den 

blossande abortdebatten. Det som handlade om att en svensk man hjälpte flera kvinnor som ville 

göra en abort med att resa till Polen för att göra aborten där. Detta på grund av att man i Polen hade 

en fri abort. När detta uppdagades och staten ville ställa dessa kvinnor inför rätta, ställde sig 

massorna på kvinnornas sida. I och med att detta kom upp på tapeten så ändrades synen på den 

abortsökande kvinnan. Efter Polenaffären förändrades samhällets syn på de abortsökande kvinnorna 

från att de ansågs vara svara och beslutsoförmögna till att nu även kunna vara handlingskraftiga 

kvinnor som under straffhot tog sitt liv i sina egna händer och reste till Polen  för att få genomgå en 

abort (Karlsson 2004:140-142).  

1965 års abortkommittés förslag, Rätten till abort SOU 1971:58, menade att aborten skulle 

avkriminaliseras, att kvinnorna hade rätten till att få en operation så fort som möjligt och att 

sjukvårdsstyrelsen skulle se till att de fick sin operation samt att det inte skulle finnas någon övre 

gräns för när en abort skulle vara tillåten. Det ansågs vara den enskilda läkarens uppgift att neka till 

utförandet om det var så att fostret var livsdugligt. Kvinnorna gavs därmed den absoluta rätten till 

att önska en abort, men det skulle ändock inrättas lokala nämnder som skulle informera kvinnorna 

och hjälpa dem att reda ut sin situation innan aborten beviljades. Remissvaren (SOU 1972:39) på 

denna SOU låg till grunden för den nya propositionen. Några av åsikterna som framkom i 

remissyttrandena var att kvinnorna skulle ha rätten till en fri abort, att det därmed inte skulle finnas 

några lokala nämnder, istället skulle en tidsgräns inrättas med ett ökat stöd för kvinnorna efter 

vecka tolv fram till vecka 18. Läkarna skulle inte kunna tvingas till att utföra aborter och 

preventivmedelsrådgivningen skulle byggas ut (Bygdeman 2004:57). 
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Lagförslaget till den nya abortlagen kom att föreslå att följande regler skulle gälla. Att en abort får 

utföras på en kvinnas önskan fram till den tolfte veckan om det inte är så att det finns någon 

sjukdom hos kvinnan som gör att ingreppet kan medföra fara för hennes liv eller hälsa. 

Fortsättningsvis menar lagförslaget att en abort kan utföras efter den tolfte veckan men innan den 

18 veckan efter att kvinnan genomgått en utredning angående sina personliga förhållanden. Men 

samma undantag gäller för denna regel som för abort innan vecka tolv, att en abort kan nekas om 

det finns risk för kvinnan liv. Ytterligare framkommer det i förslaget att aborter efter den 18e 

veckan kan få förekomma på en speciell inrådan från socialstyrelsen, detta är främst på grunder av 

synnerliga skäl. Men en abort kan nekas om läkaren anser att fostret är livsdugligt i detta stadium, 

med andra ord om det kan leva utanför modern (Prop. 1974:70).  

Det står även i lagförslaget att det endast är kvinnor som är svenska medborgare, som bor i landet 

eller om socialstyrelsen utger ett speciellt tillstånd som får genom gå en abort, det är också 

nedskrivet att dessa aborter skall göras av läkare på ett sjukhus eller en sjukvårdsinrättning. Man 

lagstadgar också tydligt mot de illegala aborterna när man inför i lagen att de som utför en illegal 

abort kan dömas till böter eller fängelse (Prop. 1974:70). 

Tidigare forskning 
På grund av sättet som jag har valt att angripa mitt material så har det varit svårt att hitta tidigare 

forskning som är av direkt relevans, det har gjort att jag fått basera denna del av uppsatsen på 

forskning som gjorts i angränsande områden.  

I sin avhandling Varför Sverige fick fri abort ett studium av en policyprocess har Stefan Swärd valt 

att studera hur den moderna svenska, inrikespolitiken har försökt att hantera det samhällsproblem 

som abortfrågan utgör (Swärd 1984:4). Han har valt att fokusera sig på att förklara varför Sverige 

får en fri abort, samt att förklara hur denna nya politik kommer fram (Swärd 1984:5). Swärd menar 

att det finns flera anledningar till att den fria aborten lagstadgades i Sverige.  

Den första anledningen till detta menar han är att abortfrågan kommer att bli en generationsfråga, 

där den yngre generationen med nya värderingar kommer att driva på frågan i samhället. För det 

andra menar han att kristendomens svagare ställning i det svenska samhället spelar en roll, något 

han menar hör ihop med att det är en generationsfråga då sekulariseringen i Sverige enligt Swärd 

hade gått längre i de yngre generationerna. För det tredje menar han att det är så att den kristna tron, 
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protestantismen och dess utformning är en orsak till att abortfrågan får en så bred front i Sverige. 

Detta i relation till andra länder som har tydliga kristna partier i sina parlament eller med en starkare 

relation mellan religionen och staten. För det fjärde framhåller han att Socialdemokraternas och 

Vänsterns (då varande Vänsterpartiet kommunisterna, författarens anmärkning) starka politiska 

hållning var en faktor som underlättade den politiska debatten, när abortfrågan redan hade väckts. 

För det femte så lyfts kvinnornas förändrade roll fram som en anledning, där skiftet från att tala om 

kvinnor som mödrar till att tala om deras karriärs möjligheter, skapar ett behov av en ökad kontroll 

av graviditeterna. För det sjätte så menar Swärd att utvecklingen inom preventivmedelsområdet, i 

from av kopparspiralen och p-pillren lett till en förskjutning i synen på när ett liv blir till, han menar 

att det där ifrån inte är så långt att gå till att tala om abort några veckor in i en graviditet. För det 

sjunde hade synen på den gamla lagstiftningen skiftat, där man inte längre ansåg att den var ett stöd 

för kvinnorna utan att den var byråkratisk, grym och godtycklig lag (Swärd 1984:176 - 182).  

I boken Kroppspolitik : om moder Svea och andra kvinnor av Maud Edwards har hon ett kapitel 

som heter Abort, där hon skriver om hur den går från att vara olaglig till laglig, vilket är det kapitel 

som är mest intressant för denna uppsats. I kapitlet menar Edwards att kravet på en fri abort är en ny 

debatt, som innan 1990-talet inte hade något stöd i internationella konventioner. I kapitlet lyfter hon 

fram olika sätt som aborten har diskuterats eller definierats under 1900-talet, där det varit en 

kriminell handling, en medicinsk angelägenhet och en moralisk fråga angående fostrets rätt till liv 

samt en feministisk hållning med utgångspunkten i kvinnors rättigheter. Hon menar att debatten 

kring den fria aborten är en fråga om sexualitet och kontroll som i grunden egentligen handlar om 

att det finns en ojämlikhet mellan könen när det kommer till den reproduktiva processen. Med andra 

ord att kvinnorna genom graviditeten bär det större ansvaret för barnen och det tyngre lasset i den 

reproduktiva processen. Genom detta anser hon också att männen har en större möjlighet att välja 

om de vill bli föräldrar. I relation till detta skriver hon att den fria aborten ger kvinnor ett större 

ansvar för sexualiteten och en större kontroll över sin egen kropp. Samtidig som detta gör att 

männen förlorar sin äganderätt över den gravida kvinnan och fostret, att en man i ett land med en 

oreglerad abort inte kan skaffa sig barn utan en kvinnans samtycke (Edwards 2012:81-84).  

Fortsättningsvis så skriver Edwards om den politiska debatten i Sverige, där hon lyfter fram att det 

fanns en del politiska organisationer som motsatte sig utredningsförslaget om en fri abort, så som 

Kristen demokratisk samling och moderatkvinnorna, medan Grupp 8 ställde sig i linje med tankar 

på en helt fri abort. De andra politiska kvinnogrupperna ställde sig bakom en fri abort men med 
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vissa restriktioner, i form av olika tidsbegränsningar. Edwards lyfter även fram att en ny lag 

rättfärdigades genom att praktiken hade gått om den befintliga lagen, men även att det egentligen 

bara var en symboliskt förändring i lagen som gjordes. Då man ville slippa bli granskad och behöva 

uppge skäl för att få genom gå en abort (Edwards 2012:99-101). Som avslutning menar Edwards att 

man nu i efterhand kan utskilja tre steg eller delar i den Svenska abort debatten, där man har gått 

från ett tvingande där staten tar kvinnors kroppar i anspråk och förbjuder aborten, via ett 

underlättande där man menar att staten skall byggas ut till en välfärdsstat så att kvinnorna följer sin 

naturliga kompass och väljer att föda barn, till det frivilliga där man menar att kvinnan skall 

tilldelas rättigheter så att hon själv kan slippa föda barn om hon inte vill (Edwards 2012:115-116).  

Lena Lennerhed skriver i boken Sekelslut - idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen kapitel 

Abortdebattens paradoxer (2011). Kapitel handlar om den offentliga abortdebatten under 80- och 

90-talen, och hur abort diskuteras i ett land där den fria aborten redan är laglig. Lennerhed beskriver 

debatten under 80-talet som ljum medan den under 90-talet blev het, detta genom en del nya 

medicinska tekniker och SOU-rapporter (Statens Offentliga Utredningar) som hade en annan 

grundsyn på fostret, man utgick i från att fostret var en individ något som ledde till av fortsatt 

polarisering inom debatten. Hon menar att man under 80- och 90-talen ändrade riktning på debatten 

den kom inte längre att handla om kvinnans rätt till abort, då denna rättighet var orubbad, man 

började istället att tala om hur man skulle omhänderta de aborterade fostren. Lennerhed 

sammanfattar debatten om fostren i en fråga som i grunden handlar om huruvida man skall begrava 

de aborterade fostren i minneslundar eller om man skall bränna dem som riskavfall (Lennerhed 

2011:238-254). 

I Historier om ett brott - Illegala aborterna i Sverige på 1900-talet skriver Lena Lennerhed om 

kvinnorna som gjorde illegala aborter, varför de gjorde dem, vilka det var som utförde dessa aborter 

samt om hur kvinnorna visste vart de skulle vända sig. Hon skriver att historien är fylld av idén om 

att kvinnorna är offer för män som smiter från sitt ansvar och lämnar dem när de blir gravida, som 

är offer för giriga oseriösa abortörer samt som offer för ett samhälle som förnekar dem rätten till en 

säker abort. Men Lennerhed menar att kvinnorna hade förmågan och viljan att göra en abort. Hon 

menar också att abortfrågan i mångt och mycket var en klassfråga, där majoriteten av de kvinnorna 

som dog i de illegala aborterna var arbetarklassens kvinnor som inte hade råd att ta sig till en 

säkrare abortör (Lennerhed 2008:59-61). Även om det fanns illegala abortörer och där med illegala 

aborter som kunde vara säkra. Slutsatsen i boken är att kvinnorna ansåg sig ha rätten till att göra en 
Sida !  av !8 34



Självständigt arbete i Samhällskunskap HT14 Av: Caroline Steinwender 

abort fast de var olagliga, samt att det fanns flera anledningar till att man genom gick en abort. Det 

kunder vara allt ifrån att man kände sig tvingad på grund av svåra omständigheter till att man ville 

kunna bestämma om och när man ville ha barn samt hur många.Ytterligare framkommer det i boken 

att det inte är förrän på det tidiga 1900-talet som röster kring en reform i abortlagen kommer fram, 

samt att det inte är förens på 70-talet som den fria aborten och kvinnorna tar en större plats i 

debatten (Lennerhed 2008:190-191).  

Exempel på annan tidigare forskning inom detta område är Elisabeth Elgán avhandling Genus och 

politik : en jämförelse mellan svenska och fransk abort- och preventivmedelspolitik från sekelskiftet 

till andra världskriget hon menar att det i både den franska och svensk politiken på detta område 

fanns en tydlig influens av genustänkande. Att män och kvinnor tillskrevs olika attribut i relation till 

sex, detta på ett sätt där män ansågs vara sexuellt aktiva och social medan kvinnor endast kopplades 

samman med att föröka sig (Elgán 1994). Vilket Elgán menar gör att uppmuntan för vissa beteenden 

som exempelvis att ha många barn riktades till männen medan samhällets kontroll kring aborter och 

preventivmedel riktades till kvinnorna (1994).  

Teori 
Subjektspositioner 
Subjektspositioner handlar om det utrymme som en kategori ges i en diskurs. Med andra ord vilket 

handlingsutrymme och vilka handlingsbegränsningar som ges en kategori i relation till andra 

kategorier i diskursen. Subjektspositioner kan användas för att ta reda på vilka olika kategorier som 

finns i en diskurs. Det man söker att hitta är vad det är som gör att en person placeras i en viss 

kategori, för att ta reda på hur man beskriver de egenskaper och handlingar som karaktäriserar 

denna kategori och vilket typ av policy som man föreslår för gruppen. Samt undersöka hur 

kategorierna relaterar och har relationer till andra grupper (Ahrne och Svensson (red) 

2013:158-160).  

Samhällsteori 
Den socialdemokratiska välfärdsstaten  
I en socialdemokratiskt välfärdsstat har alla medborgare rätten att ta del av välfärden, välfärden 

reserveras inte till en viss grupp (Lindblom 2011:16). Alla samhälleliga åtgärder syftar till att jämna 

ut skillnaderna och ojämlikheten i samhället (Larsson 2011:84-85). Skattebelastningen i dessa lände 

är högre, ofta mycket högre, än i andra länder men i utbyte får alla medborgare tillgång till 
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välfärden (Lindblom 2011:16). En definition av välfärdsstaten är att dessa länders politik skall utgå 

från fyra olika områden. För det första så skall de tillhandahålla en offentligt producerad service, 

vilket skall innehålla sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, grundskolor och en offentligt reglerad och 

subventionerad bostadspolitik. För det andra så skall det finnas ett socialförsäkringssystem som 

skall tillhandahålla föräldraförsäkringar, sjukförsäkringar och ett allmänt pensionstillägg. För det 

tredje skall det i landet finnas ett enhetligt bidragssystem som ger medborgarna rätten till 

folkpension och barnbidrag. För det fjärde så skall det finnas behovsprövade insatser som 

exempelvis missbrukarvård eller kontanta bidrag (Rothstein 2001:25). 

Den liberala välfärdsstaten 
Inom den liberala välfärdsstaten så fokuserar man på de fattiga, medan man ålägger ansvaret för 

medelklassens trygghet på individens axlar. Där man förutsätter att medelklassen betalar för de 

fattigas välfärd genom skatt och sedan för sin egen välfärd genom privata försäkringar. Detta gör att 

skattetrycket är lågt i landet, men att medelklassen egentligen betalar för välfärden två gånger. Man 

delar upp samhället i två grupper, de fattiga och de andra, där de fattigas arbete ses som en vara 

(Lindblom 2011:16).  Den liberala grundtanken går ut på att individen skall ha rätten till frihet, sitt 

liv, rätten till motstånd mot förtryck och rätten till att ägan egendom (Larsson 2011:27).  Individen 

skall frigöras från samhällets förtryck och alla skall behandlas om jämlikar men olika (Larsson 

2011:30-33).  

Detta sätt att se på samhället ligger nära det som Rothstein kallar för autonomiprincipen (2002). 

Autonomiprincipen menar att medborgarna är fria att göra sina egna livsval utan staten inblandning. 

Staten skall inte gå in och försöka påverka medborgarnas syn på vad som är ett gott liv och där 

genom vilka livsval som är eftersträvansvärda. Medborgarna skall behandlas med lika omtanke och 

respekt, vilket betyder att staten inte får behandla medborgarna med motiveringen av att vissa är 

mer värda än andra. Denna rättighet till att bli behandlade med lika omtanke och respekt, skall 

grunda sig på att alla medborgare är människor som kan tänka moraliskt och planera. Därmed skall 

den ges till alla och inte bara till de som har speciella meriter eller förtjänster i samhället. Utan all 

nytta och alla bördor skall i princip fördelas lika bland medborgarna och medborgarna skall 

behandlas om jämlikar. Det betyder inte att det skall vara så att alla behandlas exakt lika eller att det 

skall vara en fullständigt jämlik fördelning av allt i samhället. Då vissa kan behövas behandlas 

annorlunda och få mer av någon nytta för att inte lida mer än andra i samhället (Rothstein 

2002:38-43).  

Sida !  av !10 34



Självständigt arbete i Samhällskunskap HT14 Av: Caroline Steinwender 

Den konservativa välfärdsstaten 
Inom konservatismen så vill man konservera det som finns i samhället, eller slå vakt om det som 

överlevt tidens filter. Det är historien och de traditioner som finns i den nationella kulturen, 

politiken och religionen som skall vara normkällor för hur samhället skall utformas. Alla människor 

anses vara olika, att alla har olika intelligens och omdömesförmåga, vilket är något som skall 

acceptera. Dessa olikheter avspeglar sig sedan i inkomst och livsmöjligheter vilket är något som  

man inte skall försöka jämna ut då dessa är en produkt av den medfödda olikheten. (Larsson 

2011:45-49). Denna syn på verkligheten och på människor avspeglar sig i det konservativa 

välfärdssamhället. Statusskillnader som finns mellan de olika grupperna av arbetare som finns i 

samhället skall bevaras. Även trygghetssystem i samhället är relaterade till vilken inkomst som man 

har, detta gör att man har separata system för varje grupp av löntagare och varje system har olika 

nivåer av generositet. Något som leder till att det inom den konservativa välfärdsstaten finns en hög 

stratifiering, eller uppdelning i grupper (Lindblom 2011:16).  

Det är staten, som i realiteten är majoriteten av befolkningen, stå för vissa moraliska principer och 

därefter ta ställning till var som är eftersträvansvärda livsprojekt (Rothstein 2002:44). Med andra 

ord att samhället har ansvaret för att försöka hävda att det finns sätt att leva på som är bättre än 

andra och att det finns värderingar i samhället som skall gå före iden om lika omtanke och respekt. 

Detta sätt att styra samhället kallar Rothstein för den kommunitära principen. Staten skall inom den 

kommunitära principen se till att agera för det kristna moralen, social jämlikhet, jämlikhet mellan 

könen, den nationella kulturen, solidariska värderingar och den etniska homogeniteten (Rothstein 

2002:44-45).  

Särartsfeminism och likhetsfeminism 
Inom kvinnorörelsen där man har kämpat för kvinnans frigörelse, har det länge varit en uppdelning i 

två läger. Denna uppdelning basera på var begreppet jämlikhet egentligen innebär, om den kan upp 

nås och hur de kan uppnås men även vilken betydelse jämlikheten mellan könen egentligen har för 

kvinnans frigörelse (Freeman 2001:17). 

Å ena sidan så menar ena sidan att män och kvinnor är olika på ett biologiskt plan, med andra ord 

att vi föds olika. Den särartsfeminsitiska inriktningen menar att män och kvinnor har anlag för olika 

attityder och beteenden, men att män och kvinnor är jämlika och lika mycket värda. Att de kan och 

fokuserar på olika saker men att de båda könen behövs för att samhället skall fungera och det måste 
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man acceptera (Malnes och Midgaard 2003:283). Å andra sidan menade man att könsskillnaderna 

inte fanns, att kvinnor var likadana som männen, därför skulle kvinnorna också ha samma 

rättigheter som männen (Freeman 2001:17). Det som är viktigt inom denna riktning är att skillnaden 

finns mellan människor men att det inte är deras kön som är avgörande för dessa skillnader. Inom 

likhetsfeminismen så menar man att det är ett socialt skapat kön som skapat skillnaderna i samhället 

och att det inte är biologin som är avgörande för vilka beteenden som man kommer att har i livet. 

Tillskillnad från särartsfeministika idén som menar att det är den biologiska skillnaden som kommer 

att avgöra vad det är vi bör göra i våra liv, då vi föds med anlag för olika egenskaper beroende på 

vårt kön (Malnes och Midgaard 2003:281-283).  

Kristen och sekulär syn på abort 
Paytner skriver att det idag finns sex stycken olika teorier kring vid vilken tid som man menar att 

livet börjar. Dessa sex olika teorier kommer att behandlas nedan. Den första teorin menar att livet 

börjar direkt vid befruktningen. Den andra teorin menar att livet börjar vid omplanteringen, den 

punkten då det befruktade ägget fastnar i livmodern. Något som sker ca 14 dagar efter 

befruktningen. Den tredje teorin anser att livet börjar efter åtta veckor in i graviditeten eller efter ca 

40 dagar, den tid då hjärnbarken börjar sin tillväxt och utveckling. Den fjärde teorin anser att livet 

börjar vid de första fosterrörelserna. Mer specifikt vid den tidpunkten då kvinnan kan känna 

fosterrörelserna. Vilket gör att man anser att livet börjar någon gång mellan vecka 16 och vecka 18 

av graviditeten (Paytner 2001, se Johansson 2007:9).  När de första fosterrörelserna kommer är 

dock något som är ytterst individuellt och beroende av flera faktorer. Där man generellt brukar säga 

att en förstföderska känner dem runt vecka 18-20 medan en omföderska känner av dem något 

tidigare (gynekologen.nu). Detta var en teori som man i Sverige anslöt sig under 1800-talet då man 

menade att gränsen för en abort var vid kvickningen som man då ansåg komma någon gång efter 

vecka 20 (Edwards 2012:90). Den femte teorin menar att livet börjar då fostret är livsdugligt, mer 

specifikt vid vecka 26 då fostret kan klara sig själv utan för moderns kropp. Den sjätte och sista 

teorin utgår ifrån åsikten om att livet börjar efter födseln, att ett liv börjar vid den punkten som 

fostret själv kan ta sitt första andetag (Paytner 2001, se Johansson 2007:9).  

Den första teorin som menar att livet börjar vid befruktningen delas av de kristna grupperna i 

Sverige, så som Livets ord och Ja till livet. Dessa grupper menar att samhället skall utgå från 

människors okränkbara värde, och därför kan man inte hävda att ett foster är oönskat (Abort, Ja till 

livet). De menar att det är ifrån det första ögonblicket som en unik individ bildas och om detta inte 
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störs så kommer dessa celler att få möjligheten att utvecklas till en människa (Fostrets utveckling, 

Ja till livet). Man anser att livet är en gåva från gud och att det där med är okränkbart, detta gör 

också att alla ofödda barn och för tidigt födda barn skall ha rätt en till resurser för att överlev 

(Artikeln Vanliga frågor, Livetsord.se). 

Till skillnad från den kristna synen på abort så finns an annan syn på abort i Sverige som är den 

vanligaste. Läkaren Boubou Hallberg uttalar sig i tidningen Focus (nr 12, 2012), han menar att fram 

till och med den punkt då fostret är livsdugligt så är det kvinnans hälsa som prioriteras, precis som 

att det är föräldrarnas känslor kring huruvida de kan ta hand om ett barn som avgör om det blir en 

abort eller ej. Hallberg menar att gränsen för i vilken tidpunkt som man kan rädda förtidigt födda 

barn han flyttats neråt, att den på 1990-talet låg på vecka 28 och idag ligger den på vecka 24. Men 

att även om de barn som föds under vecka 24 har goda utsikter för att överleva så löper de stora 

risker för att få funktionshinder (Focus nr 12, 2012). 

Material 
Valet och avgränsningen av materialet har gjorts i linje med mitt syfte och min frågeställning. Därav 

har tidningarnas debattartiklar, kvinnoorganisationernas informationsmaterial och liknande material 

utesluts ur denna uppsats. Dess innehåll är dock inte mindre intressant för att belysa debatten kring 

abort fråga, men de berör inte den politiska debatten, den inom riksdagen. Vilket är huvudfokus för 

denna uppsats.  

Källmaterialet för denna uppsats är därmed riksdagens dokument som berör abort debatten 1974, 

detta inkluderar Kungliga Maj:ts proposition, 1974:70, motionerna som ut kom 1974 i relation till 

denna proposition, voterings protokollet från riksdagsdebatten och lagtexten 1974:595. Men den 

huvudsakliga källan i denna uppsats kommer att vara riksdagsprotokollet från riksdagsdebatten den 

29/5-1974. 

Anledningen till att jag valt att ha riksdagens protokoll som primär källa är för att det inte gjorts 

någon undersökning av detta innan. Materialet är dessutom lättillgängligt via nätet eller via 

riksdagsbiblioteket. Vilket är vägen som jag gått för att få tag i den digitala kopian av protokollet. 

Motionerna som finns med i uppsatsen är de som omnämns i början av protokollet, och som därmed 

har varit med och påverkat debatten. Dessa har hittats via riksdagens hemsida där jag sökt på deras 

namn.  
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Metod 
I detta kapitel av uppsatsen kommer först och främst metoden, idéanalys att beskrivas innan en mer 

detaljerad beskrivning av hur arbetet med denna uppsats har gått till samt dess uppläggning. 

Idéanalys 
Enligt Bergström och Boréus kan man se en idé som en tankekonstruktion som har en större 

stabilitet och kontinuitet. Såväl en föreställning om hur man bör handla och värderingar av 

företeelser samt en föreställning om verkligheten kan vara en idé. Föreställningar om hur världen är 

kan ta två olika uttryck, faktuella eller normativa påståenden. Där de normativa påståendena ger 

uttryck för värderingar och föreställningar kring hur man bör handla (Bergström och Boréus red. 

2013:140). Idéanalyser gå ut på att man analyserar specifika ideologier eller debatter, för att 

rekonstruera de tanke och idéströmmar som förekommit (Bergström och Boréus red. 2013:145). 

Med andra ord är en idéanalys ett sätt att vetenskapligt studera politiska budskap. Den beskrivande 

idéanalysen handlar om att analysera de idéer som förekommer, i dessa studier kan man antingen 

lägga fokus vid att analysera de idéer som förekommit i en debatt, med andra ord vilka tankar som 

förekommit kring ett visst ämne. Man kan också välja att fokusera på grupperna eller aktörerna i en 

debatt och då analysera hur dessas ståndpunkt sätt ut i en specifik debatt. Eller så kan man 

kombinera dessa två angrepps sätt för att analysera vilka idéer som utmärker en grupp eller aktör i 

en specifik debatt (Beckman 2005:14).  

I denna uppsats har jag valt att analysera en specifik debatt och i denna debatt har jag sedan valt att 

fokusera på de idéer som förekommit. Det har inte lagts någon stod vikt vid vem det är som säger 

något, utan det som har hamnat i fokus är vad det är man säger. Genom att använda mig av 

analysverktyget ärat, börat och görat. Har jag i debattens olika framföranden försökt att först hitta 

vad de enskilda ledamöterna beskriver hur verkligheten eller samhället ser ut nu, eller vilka problem 

det är som finns, ärat. För det andra så letade jag efter hur de beskrev hur idealtillståndet skall se ut 

och vara utformat, börat. För att till sist se om det fanns något som man menar är lösningen, görat, 

för att gå från ärat till börat. 

Efter detta så har jag gått igenom vad de enskilda ledamöterna säger för att se om de fanns några 

gemensamma nämnare. Då det i mångt och mycket funnits en relativt enad syn på vad det är för 

problem som finns i samhället och hur man vill att samhället skall vara så kommer detta att 

presenteras i början av kapitlet analys och resultat. Ytterligare blev det tydligt att man i debatten 
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diskuterar tre specifika områden, synen på aborten, kvinnan kontra samhället och fostret kontra 

kvinnan. Till dessa områden har man presenterat olika samhälleliga förändringar som man måste 

göra för att uppnå idealtillståndet i samhället. Dessa tre tydliga områden har legat till grunden för 

kapitlens utformning, då ärat, börat och görat i denna debatt till stor del gått in i varandra. 

Fortsättningsvis så kommer vissa ledamöters åsikter att lyftas fram lite mer än andra, då de varit 

tydligare och mer explicita i sina åsikter, samt för att texten utan dessa citat skulle bli mycket mer 

opersonlig och torftig att läsa. I denna debatt har de olika ledamöternas politiska tillhörighet och 

ganska ofta även deras namn skalats bort för att lämna företräde till de idéer som funnits i debatten. 

Med andra ord har det viktigaste inte varit vem som säger vad utav var det är som sägs. Därav är 

många av de åsikter som lyfts fram i analysen en sammanställning av flera ledamöters åsikter.  

Analys och resultat 
I denna del av uppsatsen så kommer materialet att analyseras och resultatet att presenteras. Dessa 

två delar, analysen och resultatet, kommer att knytas ihop i tre olika kapitel. Dessa kapitel bygger på 

de tre trådar eller diskussions områden som framkommit i riksdagsdebattens protokoll. I den 

kommande analysen kommer de ledamöter som benämns med namn att presenteras som herr, fru 

eller fröken, detta på grund av att det är så man tilltalade varandra i debatten. Det är därmed ett 

medvetet val för att bibehålla en bit av den tidsenliga känslan.  

Bland ledamöterna i debatten framkom det en relativt enhetlig beskrivning av verkligheten och de 

problem som man ansåg fanns i samhället. Det ansågs att det gjordes för många aborter i Sverige 

varje år. Men det fanns skilda åsikter om varför man hamnat i denna situation. Å ena sida så ansågs 

liberaliseringen av den befintliga lagens praxis vara orsaken. Med andra ord att det är i och med att 

man godkänner fler och fler aborter inom indikationerna varje år som antalet aborter ökar. Å andra 

sidan så menar man precis som de andra, att det görs för många aborter i samhället. Men att 

anledningen till att antalet aborter ökar varje år är på grund av att antalet illegala aborter minskar. 

Med andra ord att det inte är det totala aborter som ökar, utan att det är antalet legala som ökar då 

de illegala minskar (Riksdagsprotokoll 29/5-1974).  

Alla ledamöterna enas kring att aborten skall vara en nödfallsåtgärd. Att aborten skall accepteras i 

vissa fall men att det aldrig får bli en form av föresenat preventivmedel, födelsekontroll eller en 

beställningsoperation. Fortsättningsvis så menar man att de aborter som accepteras skall utföras så 

tidigt i graviditeten som möjligt med de skonsammaste metoderna som finns tillgängliga. Detta för 
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att minska de fysiska och psykiska påfrestningarna på kvinnan, då riskerna för komplikationer stiger 

ju längre fram i graviditeten man kommer. En del lyfter även fram att det är lättare av ”utsläcka” 

fostrets liv i tidigare skeenden än vad det är i senare samt att det är mindre påfrestande för 

sjukvårdspersonalen. En stor majoritet av ledamöterna menar också att straffhotet mot kvinnorna 

som önskar genomgå aborter inte skall finnas (Riksdagsprotokoll 29/5-1974).  

Synen på aborten 
Det första området eller idéströmningen som blir synlig i debatten är frågan om synen på aborten 

som en frihet eller ett förbud. Att man antingen kan lösa problemen med för många aborter i 

samhället genom att släppa aborten fri eller genom att sätta ett principiellt förbud mot alla aborter. 

Men det finns en del åsikter i denna debatt om antingen frihet eller förbud, som enar de båda 

sidorna. Det är att det bästa sättet för ett minskat antal aborter varje år, är att se till att kvinnorna 

inte hamnar i en situation där de måste välja mellan att föda eller inte. Vad som anses vara 

lösningen på detta problem är en utbyggnad och utveckling av systemet kring rådgivning angående 

preventivmedel och en fortsatt forskning som syftar till utveckling kring befintliga och nya 

preventivmedel (Riksdagsprotokoll 29/5-1974). Någon som uttrycker detta på ett mer konkret sätt 

är herr Gustavsson, han säger i sitt framförande att man borde öppna upp fler vårdcentralen som kan 

ge rådgivning i frågor kring samlevnad och preventivmedel. Samhället skall sedan se till att en del 

av dessa vårdcentraler har kvällsöppet samt att man skall inrätta inrätta speciella centraler riktade 

till ungdomar, ungdomsmottagningar. Han lyfter även fram att priserna på p-piller borde minskas 

och att andra preventivmedel borde göras kostnadsfria för den enskilda individen något som i en 

förlängning skulle leda till en minskning av aborterna i samhället (Riksdagsprotokoll 

29/5-1974:35-30). En stor del av ledamöterna menar också att för att i framtiden kunna minska 

antalet aborter som görs så måste staten göra en undersökning om varför kvinnor väljer att göra 

aborter. Så att staten kan se till att åtgärda de saker som kvinnorna uttrycker skapar sådana problem 

för dem att de istället väljer att genomgå en abort (Riksdagsprotokoll 29/5-1974 samt Mot. 

1974:1732, 1974:1733, 1974:1743 och 1974:1738).  

Det finns de som menar att man skall minska antalet aborter genom att införa obligatoriska 

utredningar för alla kvinnor som ansöker om en abort. Med andra ord att alla som söker att göra en 

abort måste först ange varför de vill göra en abort för att sedan få information kring vad samhället 

kan göra för dem om de istället väljer att föda sitt barn. De som är mer rak på sak säger att lagen 

skall vara utformad som en undantagslag, där aborter kan godkännas under speciella 
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omständigheter. Fru Troedsson menar att denna typ av lag kommer att minska antalet aborter på två 

sätt, först och främst genom att kvinnorna inte själva bara kan bestämma om de vill genomföra en 

abort. Men också på så sätt att en restriktiv lagstiftning kommer att skapa en större tveksamhet hos 

kvinnorna innan de ens bestämmer sig för att ansöka om att få genomgå en abort 

(Riksdagsprotokoll 29/5-1974:20-24). Herr Åkerlind uttrycker det som att man inte skall göra en ny 

lag utan att man skall återgå till en strängare tillämpning av den befintliga lagen. Att aborten princip 

skall vara förbjuden men att det skall finnas några indikationer kvar, på vilka en kvinna skall kunna 

beviljas en abort  (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:102-110).  

Men bland de ledamöter som är motståndare till den fria aborten en åsikt som skiljer sig från 

mängden. Detta är herr Nilssons åsikter, han säger uttryckligen att aborter är ett brott mot gud. Detta 

på grund av att det i bibeln står du skall icke dräpa vilket enligt herr Nilsson betyder att alla aborter 

borde vara förbjudna. Han anser att abort är att dräpa, begå ett mord, ett brott mot mänskligheten, 

vilket i hans åsikt betyder att aborter bara får genomföras vid extrema nödsituationer 

(Riksdagsprotokoll 29/5-1974:117-122). 

Det finns också de ledamöter som anser att det är en självklarhet att kvinnorna skall ha rätten till en 

fri abort. Men det man diskuterar är inom vilka ramar aborten skall vara fri. En del framhåller det 

faktum att det är en skillnad mellan aborter som utförs innan vecka tolv och det som utförs efter 

denna vecka. Att denna skillnad i metod och denna ökning av komplikations risk för kvinnorna är 

ett tillräckligt argument för att man skall dra en skarp gräns för fria aborter vid vecka 12. Att alla 

aborter som eventuellt kan genomföras efter vecka tolv är nödfall (Riksdagsprotokoll 29/5-1974). 

Underförstått kan man se att det handlar om situationer där kvinnornas liv är är hotade om de 

fullföljer graviditeten. En annan åsikt som starkt skiljer sig från mängden är fröken Mattsons 

uttalanden, hon anser att aborten skall vara helt fri utan något tidsgräns. Då man tagit bort straffen 

för genomförandet av en abort så skulle ett förbud mot en abort efter en viss vecka är en juridisk 

inkonsekvens (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:127-130). Med andra ord att man säger emot sig själv, 

genom att ha ett förbud men inte något straff.  

En del av ledamöterna ställer sig emot ett förslag om en skarp gräns vid vecka tolv, då man menar 

att detta skulle ge upphov till stress hos kvinnorna att fatta sitt beslut. Vilket i en förlängning skulle 

leda till att man gör ogenomtänkta och onödiga aborter för att inte riskera att hamna på fel sida om 

den godkända gränsen. Denna åsikts stöds på att det finns de kvinnor som inte inser att de är 
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gravida förens väldigt nära vecka tolv, då de exempelvis kan vara väldigt unga, använder 

preventivmedel eller är äldre. Det finns även de som menar att den absoluta gränsen för en fri abort 

skall dras vid vecka 18, att det inte behövs göras någon skillnad mellan aborter innan och efter 

vecka tolv. Även om det finns de som ställer sig bakom propositionen fullt ut och menar att man 

skall ha kuratorssamtal efter den tolfte graviditetsveckan (Riksdagsprotokoll 29/5-1974).  

I den svenska debatten kring abort har andra europeiska länders lagstiftningar används som 

avskräckande exempel för vad en liberalisering av lagen respektive vad en restriktivare lag skulle 

kunna leda till. Å ena sida lyfter man fram hur radikalt det svenska lagförslaget är i relation till de 

andra nordiska ländernas ny abortlagar (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:53). Herr Åkerlind menar att 

man måste se hur de nya lagarna i dessa länder har ändrat på antalet aborter som sker varje år och 

använda det som grunder för hur man skall utforma den svenska lagen. Där han lyfter fram hur 

ändringen i Danmark, där man får göra en abort utan speciellt tillstånd fram till vecka tolv 

(Riksdagsprotokoll 29/5-1974:53), har lett till en ökning av aborterna med 70% per år 

(Riksdagsprotokoll 29/5-1974:109). Eller där Finlands nya lag, där kvinnor under 17, över 40 eller 

med fyra barn får göra aborter utan speciella tillstånd (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:53), har lett till 

att antalet aborter har stigit från 8000 till 23 000 per år (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:109). Å andra 

sidan så framhåller Fru Marklund Italien och Frankrike som avskräckande exempel. Där hon menar 

att den restriktiva lagstiftningen i dessa Frankrike lett till att aborten blivit en klassfråga, där 

kvinnor som kan reser till England för att få göra en abort. Men också att den restriktiva 

lagstiftningen i Italien lett till att man uppskattar antalet illegala aborter till 1 miljon per år 

(Riksdagsprotokoll 29/5-1974:44). Fortsatt menar herr Justitieminister Geijer att de undersökningar 

som gjorts i Europa visar på att det total antalet aborter som görs i ett land egentligen är relativt 

fasta siffror. Det är relationen mellan de illegala och legala aborterna som förändras, när de illegala 

minskar ökar de legala och tvärtom (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:72).  

När man diskuterar huruvida aborten skall förbjudas eller släppas fri så kan man analysera detta 

genom den kristna och den sekulära synen på abort som finns i samhället. Å ena sida så menar man 

att baserat på en kristen, syn att livet börjar direkt vid det ögonblick som ägget befruktas och då 

skall aborten likt herr Nilssons resonemang helt förbjudas. Aborten är ju då oavsett när den sker ett 

mord på en mänsklig varelse. Men majoriteten av de som är motståndare till det nya lagförslaget 

baserar inte sina åsikter på en denna syn. Det som sägs är att abort skall tillåtas i nödfall, att mord 

skulle vara accepterat under vissa omständigheter. När det talas om rätten till liv anses det att i vissa 
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sammanhang är kvinnans liv som är i behov av mer skydd är fostrets. Att det är kvinnans liv som i 

vissa fall är ”mindre” eller svagare och i större behov av skydd än fostrets. Att det i princip är så att 

fostrets liv börjar vid befruktningen men att det i de situationer som graviditeten börjats genom 

brott eller vid de tidpunkter där kvinnans liv är i fara är accepterat att låta kvinnans liv komma före 

fostrets och att det då är accepterat med ”mord”.  

Å andra sidan finns det de som menar att aborten skall vara fri inom vissa ramar, man kan tänka sig 

att de menar att livet inte börjar direkt vid befruktningen utan något senare. De som vill dra en skapt 

gräns vid vecka tolv har egentligen inget stöd i de grundläggande teorierna kring när livet börjar. 

Det är fyra veckor efter den tidpunkt då hjärnbarken börjar växa till sig och det är flera veckor innan 

den tidpunkt då kvinnan kan börja känna fosterrörelserna. Vilket gör att man drar gränsen för när 

livet börjar till en tidpunkt efter vecka tolv efter det att hjärnbarken har utvecklats. Det finns också 

de som menar att aborterna skall vara fria fram till vecka 18, detta syn på graviditeten kan tolkas 

basera sig på antingen den tidpunkt då kvinnorna kan känna fosterrörelserna eller som en bra 

säkerhetsmarginal fram till den tidpunkt då fostret kan klara sig utanför kvinnans kropp. Den 

tidpunkt då fostret är livsdugligt. Men det är också något som man kan se på följande sätt. Att man 

sätter vecka 18 som fri abort för att läkarna kan efter denna tidpunkt allt lättare rädda fostrets liv när 

det skiljts från modern. Och att man därför sätter denna gräns på ett betryggande avstånd för att 

minska påfrestningarna för sjukvårdspersonalen.  

Den gemensamma ståndpunkten när det kommer till synen på aborten och hur antalet aborter skall 

minskas, är att aborter är oönskade företeelser och att det vore bäst om kvinnorna aldrig hamnade i 

en situation av en oönskad graviditet. Lösningen på detta anses vara en ökad information och en 

ökad användning av preventivmedel. Med andra ord så vill ledamöterna bygga ut samhällets 

instanser för att se till att flera av medborgarna kan få tillgång till detta. Problemet med för många 

aborter skall lösas genom att samhället skall bygga ut välfärden. Där det är statens uppgift att 

tillhandahålla en social service för medborgarna, som skall underlätta deras liv så att de har 

möjligheten att fortsätta med arbete och studier även om de får barn. Man vill även minska 

kostnaderna för preventivmedlen genom subventionering, vilket även det är en form av 

välfärdslösning där man använder statligt bidrag för att underlätta livet för medborgarna. Man anser 

med andra ord att en utbyggnad av välfärdssystemet i samhället är en fundamental sak som måste 

göras för att man skall kunna minska antalet aborter som görs.  
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Användningen av andra länders lagar som avskräckande exempel kan analyseras utifrån den liberala 

och den konservativa välfärdsstaten eller mer specifikt utifrån den kommunitära principen som 

används inom den konservativa välfärdsstaten. Den ena sidan menar att en liberalisering av 

lagstiftningen, oavsett vilken typ av liberalisering det är, kommer att leda till en ökning av antalet 

aborter. Något som skulle motverkas med en restriktivare lagstiftning. Detta kan man tolka som att 

dessa ledamöter vill att samhället skall använda sig av den kommunitära principen i sitt styrande, 

med andra ord att samhället skall framhålla önskvärda livsprojekt. I detta fall kan det tolkas som att 

man föder de barn som blir till. Å andra sidan så visar man på hur en restriktivare lagstiftning leder 

till en oönskad situation. Det framhålls även att en restriktiv lagstiftning i Sverige riskerar att leda 

till ett ökat antal illegala aborter som i en förlängning skulle leda till en stratifiering bland 

kvinnorna, där bara de rika kan göra säkra och lagliga aborter. Vilket åter igen skulle göra aborten 

och rätten att bestämma över sin egen kropp till en klassfråga.  

Kvinnan kontra samhället 
Å ena sidan finns det de som menar att kvinnan har en fundamental rätt att besluta om sin egen 

kropp. Men det finns också det som menar att kvinnor skall ha rätten att bestämma över sin egen 

kropp inom vissa gränser då ingen människa har en absolut rätt att bestämma över sin kropp. Man 

menar då att kvinnorna skall ha samma rätt att bestämma över sina kroppar som männen har över 

sina, och om männen inte straffas för detta så skall inte heller kvinnorna göra det. En annan ledamot 

menar att det är samhällets fel att kvinnor väljer att göra en abort. Att det är samhällets utformning 

som leder till att en del kvinnor väljer att inte föda sina barn. Denna ledamot menar också att då det 

är samhället som är problemet och anledningen till att kvinnorna gör abort så kan man inte straffa 

kvinnorna för att de vill göra eller gör en abort. Man kan inte tvinga kvinnorna till att föda barn om 

det inte finns möjligheter för dem att leva drägliga liv efter de fått sina barn (Riksdagsprotokoll 

29/5-1974). 

Å andra sidan finns det Herr Nilsson som anser att abort är mord (Riksdagsprotokoll 

29/5-1974:117-122). Men det finns också en mer nyanserad motståndarsida. Dessa ledamöter menar 

att det är samhällets uppdrag att skydda liv och att det på grund av detta måste finnas en 

obligatorisk utredning av de kvinnor som önskar genomgå en abort. Denna sida av debatten menar 

att samhället inte kan ta den enkla utvägen i denna debatt och lasta över ansvaret för besluten om en 

abort på kvinnan, att samhället inte får erbjuda kvinnorna en enkel och teknisk lösning på en etiskt 

svårt fråga (Riksdagsprotokoll 29/5-1974). Fru Troedsson anser att kvinnorna inte skall ha en 
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absolut bestämmande rätt när det kommer till aborten, men att man rent formellt skall ta hänsyn till 

deras åsikter och känslor. Hon menar att beslut om abort, likt många andra i denna debatt, skall tas i 

samråd mellan kvinnan, kurator och en läkare. Fru Troedsson baserar detta på att fostret inte är en 

del av kvinnans kropp utan en egen individ som bara är beroende av kvinnans kropp. Hon och andra  

framför också åsikten att, kvinnan skall inte ha hela beslutet i sina händer då det i grund och botten 

handlar om livets helgd  (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:20-24).  

Fortsättningsvis så menar flera av motståndarna till kvinnans egna bestämmande rätt att det behövs 

en strängare lag i landet, där aborten i princip är förbjuden för att kvinnor som innerst inne vill föda 

sina barn skall ha stöd för denna känsla i lagen och därmed inte kunna tvingas till att göra en abort 

av sina nära. Man menar att obligatoriska utredningar innan en abort skulle kunna fånga upp dessa 

kvinnor, så att de inte behöver genomgå en abort mot sin vilja. I samklang med dessa åsikter 

framför en del ledamöter åsikten att, det är ett för stort ansvar att lägga över på kvinnan, att hon 

ensam skall besluta om hon skall föda eller inte föda (Riksdagsprotokoll 29/5-1974).  

Ytterligare framkommer åsikten att om samhället lägger över ansvaret på den enskilda kvinnan som 

skapas det en större ojämlikhet mellan könen. Detta genom att männen i och med att de inte har 

något att säga till om när det kommer till abort inte kommer att få samma ansvarskänsla för barnen. 

Man menar att det är färre kvinnor som gör abort om de han mannens stöd i frågan om barnen. 

Därför så anser en del av ledamöterna att man skall skriva in i lagenen att mannen skall ha rätten att 

säga till om något  och rådfrågas innan en en abort görs  (Riksdagsprotokoll 29/5-1974).  

Den andra sidan av debatten menar dock att detta är onödigt då man anser att i alla sunda 

förhållanden och relationer så rådfrågas mannen av kvinnan innan hon söker en abort. Att det endast 

är i osunda relationer som mannen lämnas utanför ett beslut  (Riksdagsprotokoll 29/5-1974). Även 

om vad som är en osund relation inte vidare definieras.  

Även här finns diskussionen kring hur mycket självbestämmande som kvinnan skall ha, inte bara 

ifråga om hon skall ha den eller inte utan inom vilka gränser som detta självbestämmande skall 

finnas. Herr Karlsson i Huskvarna menar att kvinnorna inte kan få en ovillkorlig rätt att ta beslut 

kring huruvida de vill genomgå en abort eller inte. Men att kvinnorna skall ha en principiell 

bestämmande rätt inom gränsen av tolv veckor. Med andra ord att det fram till vecka tolv är 

kvinnans egna beslut men att det efter vecka tolv skall tillkomma kuratorsamtal innan ett beslut 
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skall tas kring abort och att alla abortansökningar efter vecka 18 skall prövas (Riksdagsprotokoll 

29/5-1974:25-32). Fru Frænkel menar att då det är kvinnan som i slutändan bär det största ansvaret 

när det kommer till barnet så är det också hon som bäst kan besluta om hon har möjligheten att ta 

hand om barnet. Utöver detta så menar hon att kvinnor också skall ha rätten att bestämma om och 

när de vill ha barn (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:39-41). 

Herr Romanus framför att det i en idealvärld är så att kvinnorna skall vara jämlika männen. Att 

kvinnorna inte skall plågas och deras frihet skall inte minskas genom att de vid en oönskad 

graviditet skall tvingas behålla barnen och därmed även tvingas in i en beroende situation till de 

ofrivilliga barnafadern och samhället. Han menar att kvinnorna skall ges en omsorg men att deras 

önskningar om abort måste vägas mot fostrets rätt till liv något man enligt honom inte kan göra 

inom ramen för en restriktiv lagstiftning (Riksdagsprotokoll 29/5-1974:113-117).  

Även Fru Marklund resonerar kring abortens betydelse för kvinnan, hon menar att en fri abort är en 

del av kvinnans sociala frigörelse. Att det är ett steg emot den tid då kvinnan kommer att ha samma 

medicinska integritet som mannen, men för att det skall bli en verklighet så skall kvinnorna också 

erbjudas smärtfria förlossningar. Ytterligare menar hon att aborten länge varit en klassfråga och att 

alla kvinnor skall ha rätten till att få social servis, en fri abort menar hon skulle minska ojämlikheten 

bland kvinnorna och deras rättighet till deras kroppar. Alla kvinnor skall få ett juridiskt skydd när 

det kommer till fortplantningen som ger dem rätten att ta beslut och frigöra sig från det 

förmyndarskap som samhället ålagt dem i abortfrågan. Fortsättningsvis så menar hon och många 

andra i debatten att de kvinnor som vill göra en abort inte skall tvingas till en utredning där deras 

”personliga förhållanden skall detaljgranskas” för att fastställa ifall hon skal få genom gå aborten 

(Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:41-44). 

En annan idé som lyfts fram i debatten är tanken om att kvinnorna ej skall tvingas till att genomgå 

en abort (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974). Fröken Andersson framhåller specifikt att kvinnor aldrig 

skall känna att de tvingas till att genomgå en abort baserad på ekonomiska och sociala grunder, 

abort skall alltså inte ses som den enda utvägen för en kvinna på grund av den ekonomiska eller 

sociala situationen hon befinner sig i. Det är samhällets uppgift att motverka det här genom att 

erbjuda bättre barnomsorg och en bättre föräldraförsäkring (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:44-47). 
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Man skulle kunna tänka sig att det i diskussionen kring kvinnan skulle finnas tydliga åsikter som 

baseras på en feministisk grund. Men det är inte alls så tydligt, man måste skärskåda debatten 

ganska ordentligt innan man kan se något av dessa. Å ena sida så hävdas det att kvinnorna skall ha 

samma bestämmande rätt över sina kroppar som männen har över sina, men detta baserar inte på 

någon specifik anledning. Då det framförs att kvinnorna måste bli jämlika männen så kan detta 

tolkas som en grundläggande tanke i enhet med en feministisk teori. Men då hela debatten handlar 

om kvinnorna och endast kvinnorna i relation till aborten, där diskussionen kring männen nästan 

lyser med sin frånvaro, så kan det tolkas som om att hela debatten kring kvinnorna baserar sig på en 

särartsfeministisk tanke. Där männen och kvinnorna är olika biologiskt men skall behandlas lika 

och ha lika rättigheter i samhället. Vilket känns som den mest uppenbara tolkningen av debatten. 

Detta är också något som stärks när de i debatten talar om kvinnorna och männens ansvarskänsla för 

barnen. Av en del av ledamöterna anses det att männen kommer att få en starkare ansvarskänsla 

först då deras ansvar skrivs in i lagen. Samtidigt som det antas att kvinnans ansvarskänsla redan 

finns där från början. Fortsättningsvis så anses det av detta läger i debatten att kvinnorna innerst 

inne vill föda barnen men att det är männen och andra i deras liv som tvingar dem till att välja bort 

sina barn och göra en abort. Vilket kan tolkas som att föräldrakapet är något som ledamöterna anses 

komma naturligt och finnas inneboende i kvinnan men inte i mannen.  

Dock finns det genom debatten en idé om att samhället måste ta hand om den arma kvinnan som 

hamnat i denna svåra situation. Där de som är emot det nya lagförslaget anser att kvinnan befinner 

sig på en sådan plats i sitt liv där hon är under fysiska och psykiska påfrestningar, och att hon då 

inte kan tvingas till att bära ansvaret för att besluta om det liv hon väntar har rätten att leva. Att man 

måste fördela ansvaret för liv på fler individer och över samhället. Med andra ord att samhället 

måste ta hand om den arma kvinnan. Detta kan man antingen tolka som att det finns en befintlig 

skillnad mellan män och kvinnor beslutsförmåga. På gott och ont, då man kan se det som att 

kvinnorna är för känslomässiga för att ta svåra beslut, eller genom att männen inte på biologiska 

grunder kan hamna i samma situation och därmed inte heller har förmågan att ta samma beslut. 

Båda dessa synsätt tyder på att det finns ett särartsfeministiskt synsätt i debatten.  

Likhetsfeminismen uteblir i detta område, detta främst för att det är de verkliga biologiska 

skillnaderna mellan män och kvinnor som man fokuserar på. Vilket om och om igen blir tydligt 

genom att man talar om att det är kvinnorna som gör abort, vilket är en realitet. För hur mycket vi 

än vrider och vänder på det så är det bara kvinnorna som kan göra dem rent fysiskt. Tanken om att 
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det finns en biologisk skillnad mellan könen men att kvinnorna skall får rätten till en jämlik 

behandling som männen finns tydligt med. Även om man talar om att kvinnorna skall ha samma 

rättigheter och på så sätt vara jämlika männen, så framhäver man ofta att det finns skillnader mellan 

könen som gör att man måste behandla dem lite olika. Ett exempel på detta är hur man framhäver 

att kvinnorna måste få rätten till lagliga och fri aborter för att de skall ha samma rätt att bestämma 

över sina kroppar och sina liv som männen. Detta kan tolkas som att kvinnorna skall ha en ökad rätt 

till bestämmande över framtida liv, fostren, för att de i samhället skall ha jämlika möjligheter som 

männen att planera sina liv, ha en karriär eller till att studera. Dessa tankar förstärks även i tanken 

om att kvinnorna skall frigöras från det förmyndarskap som staten har över dem när det kommer till 

frågor om fortplantning.  

Man kan också analyseras denna fråga utifrån de olika välfärdsstaterna. I debatten  enas den stora 

majoriteten av ledamöterna kring att medborgarna måste få en bättre tillgång till social service i 

form av preventivmedel, preventivmedelsrådgivning och därmed även vårdcentraler. Vilket är en 

tanke i linje med den socialdemokratiska välfärdsstatens grundtanke om att alla skall ha en tillgång 

till välfärden. Men åsikterna delar sig sedan. Där ena sidan går på en liberal linje och anser att 

autonomi principen skall råda i samhället, att kvinnorna själva som individer skall få besluta om de 

vill genomgå en graviditet eller en abort. Den andra sidan anser istället att den kommunitära 

principen skall råda, att samhället skall framhåll att vissa livsprojekt är bättre än andra. I detta fall 

skall man göra det genom en restriktiv lagstiftning där aborten är accepterad i nödfall, då det 

önskade livsprojektet för kvinnorna är att de föder sina barn. Genom att införa att besluten kring 

aborterna skall tas i samråd mellan kvinnan, en läkare och en kurator så inför man ännu mer av 

statens moraliska ståndpunkt i processen kring aborterna.  

Det finns en annan tydlig skillnad i debatten mellan förespråkarna för den liberala välfärdsstaten 

och förespråkarna för den konservativa välfärdsstaten. Där den ena sidan menar att kvinnan skall få 

bestämma själv att kvinnorna inte behöver ha en förmyndare i frågan om reproduktionen. Att det 

skall vara upp till individen, att besluta och avgöra om denna kan ta hand om det barn som hon 

väntar. Synen på  individen som den primära beslutande instansen är väldigt färgad av den liberala 

grundtanken om individens frigörelse från statens förtryck. Men de som menar att aborten skall vara 

förbjuden, där besluten skall tas i samråd i de enskilda fall där aborten kan vara accepterad och att 

det endast är under vissa av samhället bestämda situationer som aborten kan godkännas tydligt är 

baserade på hur den gamla lagen skrevs och var tänkt att fungera. Men detta är också en tydligt 
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tanke som kommer från den kommunitära principen där samhället bär ansvaret för att påvisa att 

vissa sätt att leva är mer önskvärda än andra. Inom den kommunitära principen skall samhället 

också värna om den kristna etiken vilken är ett argument som används för att hävda att kvinnan ej 

skall ha en absolut bestämmande rätt.  

Men framförallt i denna debatt så har tankar kring samhällets fel som grunden för kvinnans val att 

genomgå en abort lyfts fram. Att det är samhällets utformning som är grunden till att en del kvinnor 

känner att de inte har möjligheten till att ta hand om de barn som de väntar. Dock anses det finnas 

en lösning på detta problemet, vilket är genom att strukturera om försäkringarna och bidrag i 

samhället. Man ser att de tänker sig att aborterna kommer att minska i samhället om kvinnorna 

känner att de har råd att föda sina barn att de efter de fött sina barn fortfarande har möjligheten att 

arbeta eller studera. Med andra ord så kommer den stora kritiken i denna fråga mot en bristande 

välfärd som inte når ut till alla, om antalet aborter skall kunna minskas måste alla kvinnor i 

samhället ha möjligheten och tillgången till en bra och fungerande välfärd.  

Fostret kontra kvinnan 
En återkommande idé i debatten är att barnen skall vara välkomna, det är en åsikt som delas av den 

stora andelen ledamöter som talar i debatten oavsett vilken sida av frågan som de står på 

(Riksdagsprotokoll, 29/5-1974). Å ena sidan så menar man att då barnen skall vara efterlängtade 

och önskade så kan man inte tvinga kvinnorna att föda barnen. Samt att samhället måste kunna ta 

hand om de barn som redan finns innan man ”tvingar” kvinnorna att föda barn som kommer minska 

den sociala välfärden för de som redan lever, barnen och kvinnorna (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974). 

Herr Hermansson menar här att en abort är bättre än att det föds en massa barn som inte är önskade, 

främst på grund av att alla barn skall ha rätten till att vara önskade. Men också som andra har 

uttryckt att barnen skall ha rätten till att få ett bra hem och en bra uppväxt (Riksdagsprotokoll, 

29/5-1974:85-88).  

Å andra sidan så uttrycker sig Fru Kristensson på följande sätt; Ett argument som ofta används i 

debatten är att ett barn skall ha rätten att vara välkommet. Men, herr Talman, som jag ser det är inte 

livet så statiskt att det som idag är ovälkommet också  framgent, eller att det som är välkommet i 

dag också kommer att kännas välkommet hela tiden. Livet Förändras. Därför är det mycket farligt 

att ta framtiden i sina egna händer och säga att eftersom jag just nu tycker det är besvärligt kommer 

det att så förbli (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:62). 
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Ytterligare så framkommer åsikter från bland annat Fru Kristensson att barnet måste ses som ett 

biologiskt faktum redan får början av graviditeten (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:57-63), Herr 

Åkerlind stärker i debatten denna åsikt med att uttryckligen säga att livet börjar vid befruktningen 

och att fostret skall ha rätten till ett rättsskydd från den punkt då kvinnan inser att hon är gravid  

(Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:102-110). Återigen kan man här ta in Herr Nilssons väldigt tydliga 

tanke och enhetliga argument som är genomgående för hans anförande, du skall icke dräpa. Det är 

generellt en genomträngande idé att fostret skall ha rätten till liv och att det skall finans en 

rättssäkerhet som garanterar fostret en rätt till sitt liv  (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:117-122). Där 

en del kan vara mer eller mindre extrema, ett annat fall en extremt hård åsikt kommer från Herr 

Bohman. Herr Bohman menar att fostrets rätt till liv inte skall väga mot kvinnans nödsituation, 

kvinnans önskan efter oberoende eller hennes likställdhet till graviditeten. Då det i grund och botten 

handlar om livets helgd och grundläggande värde (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974:81-85).  

Det finns ytterligare en sida av myntet som menar att fostrets rätt skall avvägas mot kvinnans, där 

fostret under graviditeten skall få en ökad rättssäkerhet som successivt ökar ju närmare fostret blir 

en livsduglig varelse. Samt att det skall vara en betydande gräns mellan den tidpunkt som man 

senast får göra en abort och den tidpunkt så fostret blitt livsduglig (Riksdagsprotokoll, 29/5-1974). 

När området fostret kontra kvinnan diskuteras så blir den teoretiska referensramen om synen på 

abort intressant. Den starkt kristna synen om att att det skall råda absoluta förbud mot aborter på 

grund av att fostrets liv börjar vid befruktningen och från den punkten menar man att fostret skall 

skyddas som ett fullvärdigt liv, är väldigt flyktigt representerad av en ledamot. Den kristna tanken 

om att livet börjar vid befruktningen finns dock som en ide i debatten, men man menar inte att det 

skall råda ett strikt förbud mot aborter för det. Man ser det istället som en kompromiss där samhället 

skall vara med och avgöra när det är accepterat att genomgå aborter. Motsidan i debatten förflyttar 

sig mellan flera olika teorier kring livets början. Den absoluta motsatsen till den första teorin som 

menar att livet börjar vid födseln, finns även den uttryckt i debatten. Men den stora massan av 

idéerna i debatten cirkulerar kring hur man skall avväga kvinnans rätt till liv mor fostrets rätt till liv. 

De som menar att aborten skall vara fri fram till vecka tolv men start restriktiv efter denna punkt, 

har inget egentligt stöd i teorierna kring när livet börjar. Då det är fyra veckor efter hjärnbarkens 

tillväxt och ett antal veckor innan den punkten som kvinnorna känner de första fosterrörelserna. I 

detta fall menar man i debatten att det är på grund av de skilda sätten att göra aborter innan vecka 

tolv och efter vecka tolv som är avgörande. Man sätter denna tidpunkt i graviditeten på grund av att 
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riskerna för komplikationer ökar för kvinnorna efter vecka tolv. Vilket betyder att det är kvinnans 

liv som är orsaken till denna skarpa gräns. Men det kan också ses som att det är en god marginal 

fram till de första fosterrörelserna i från denna punkt så att man inte riskerar att abortera ett foster 

som man då anser skulle vara ett barn, då deras liv börjat. Den vanligaste åsikten i debatten är dock 

att man skall gå efter det förslag som propositionen kommit med, att aborten skal vara relativt fri 

fram till vecka 18. Detta sätt att se på aborten grundar sig i teorin om att livet börjar vid de första 

fosterrörelserna.  Majoriteten av ledamöterna i och argumenten i debatten rör sig i mitten där man 

talar om en avvägning mellan kvinnans och fostrets liv. De extrema åsikterna åt något håll som 

antingen ger fostret eller kvinnan den absoluta rätten till liv är inte alls lika representerade.  

Slutsats 
I debatten kring abortlagstiftningen blev det tydligt att ledamöterna var enade kring att det var det 

stora antalet aborter som var problemet, idealtillståndet i samhället menade man var när antalet 

aborter minskade. När synen på en abort blev att det var en nödfallsåtgärd och inte ett 

preventivmedel.  

Det finns i debatten fyra idéströmningar när det kommer till synen på aborten. Den först gick i enhet 

med den första teorin om livets början och är starkt influerad av den kristna traditionen. Denna 

första idéströmning representerades av herr Nilsson, som menade att alla former av abort  är mord. 

Den andra synen på aborten är också influerad av kristendomen och kanske främst av den kristna 

etiken. Man menar då att aborten skall accepteras i absoluta nödsituationer. Den tredje synen på 

aborten är den som representeras av flest ledamöter i debatten och den som framhålls i 

propositionen. Det är att aborten skall vara fri inom vissa gränser, i detta fall fram till vecka 18. Den 

fjärde och sista synen på aborten representeras av fröken Mattson som menar att aborten skall vara 

helt fri. Detta på grund av att det skulle vara en juridisk inkonsekvens att säga att man inte får göra 

en abort efter en viss punkt om man också tar bort straffhoten för ett genomförande av en abort. 

Dessa fyra idéströmningar påverkar hur de olika ledamöterna anser att man skall handla för att nå 

fram till idealtillståndet i samhället.  

Även om alla ledamöterna ställer sig bakom tanken om att ett utbyggande av välfärden i samhället 

är en av lösningar för att minska antalet aborter som görs så ställer sig de flesta av dem bakom den 

andra eller tredje synen på abort. Vilket påverkar deras syn på hur man skall minska antalet aborter. 

Man kan dock se att två av välfärdsmodellerna finns mer representerade i denna debatt. Den 
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konservativa välfärdsstaten representeras av de som ställer sig bakom att aborten som något som 

accepteras i absoluta nödfall. Där man anser att man skall ha en restriktiv lag där besluten om abort 

skall tas i samråd mellan kurator, läkare och kvinnan. Med andra ord att samhället skall ha ett 

inflytande över de beslut som tas och framhålla de livsprojekt som är mest önskvärda. Den liberala 

välfärdsstaten representeras av de som  ställer sig bakom den tredje synen på abort, som något som 

skall vara fritt inom vissa gränser. Att det är individens val inom vissa ramar samt att fostrets 

rättigheter skall öka successivt under graviditeten då det mer och mer utvecklas till en egen individ. 

Det kan tyckas konstigt att den socialdemokratiska välfärdsmodellen inte lyfts fram, men det tycks i 

debatten finnas en grundtanke om att man lever i en socialdemokratisk välfärdsstat, där välfärden 

skall ges till alla medborgare i staten. Men inom den så tar man olika riktningar på hur man skall 

lösa problemet med aborterna, antingen mot en statligt dikterad möjlighet eller mot en individuellt 

utformad rättighet. Vilket då kan utläsas som en riktning mot eller drag av en konservativ 

välfärdsstat respektive en liberalvälfärdsstat inom den socialdemokratiska välfärdsstaten. Detta då 

alla förutsätter en utbyggnad av den universellt välfärden i samhället.  

Dessa sätt att se på samhället påverkar vilket handlingsutrymme som man tilldelar kvinnorna i 

debatten. Utifrån synen på aborten kan man tänka sig att denna debatt utifrån synen på aborten 

skulle ge upphov till fyra subjektspositioner eller att det utifrån välfärdsstaterna skulle ge upphov 

till tre subjektspositioner för kvinnorna. Men i debatten är det två subjektspositioner som 

framkommer. Å ena sidan så framkommer subjektspositionen ”den arma kvinnan” upp. Denna 

kvinna beskrivs vara i en svår situation under en stor fysisk och psykisk press. I denna 

subjektsposition så blir kvinnan någon som samhället skall ta hand om, beslut angående en abort är 

för stora för henne att ta på grund av hennes situation. Kvinnan ses med andra ord som en skör 

varelse som på någon nivå inte är kapabel till att själv ta beslut angående hennes möjligheter till att 

ta hand om det barn hon väntar. Kvinnan i denna subjektsposition görs beroende av samhället när 

det kommer till svåra beslut så som aborterna, där man fråntar kvinnan rätten att veta vad som är 

bäst för henne själv. Istället ställs hon under statens förmyndigande som sedan skall avgöra i de 

beslut som gäller kvinnan. Detta är med andra ord en subjektsposition med, för kvinnan, ett litet 

handlingsutrymme. Å andra sidan framkommer en subjektsposition som man kan beskriva som 

”den självständiga kvinnan” som skall ha samma rättigheter och vara jämlik männen i samhället. I 

denna subjektsposition anses kvinnan kapabel till att ta sina egna beslut, till att avgöra sin egen 

situation och vara den som bäst försvarar det ofödda barnet. Kvinnan i denna subjektsposition anses 

vara minst lika kapabel som männen att bestämma över sina egna liv, att ta kloka och väl övervägda 
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beslut. Kvinnan ges rättigheten att bestämma över sitt eget liv inom ramen för samhällets regler, 

vilket betyder att hon har rätten att ta beslut kring aborterna inom den ramen som det är accepterat 

av staten att göra dem. Med andra ord så ger man kvinnorna två subjektspositioner i debatten, en 

med ett stort handlingsutrymme som man anser har förmågan att ta de bästa besluten när det 

kommer till sina liv och en som har ett mycket mindre handlingsutrymme, som man anser behöver 

hjälp för att ta det rätta besluten i sina liv.  

Man kan tänka sig att de två subjektspositionerna är en avspegling av de två välfärdsstats tankarna 

som är mest framträdande i debatten. Där den arma kvinnan är den subjektsposition som kvinnorna 

ges i den konservativa välfärdsstaten och den självständiga kvinnan är den subjektspositionen som 

kvinnorna får i den liberala välfärdsstaten. Detta främst genom att man i den konservativa 

välfärdsstaten anser att samhället skall kabla ut de livsprojekt som man anser är de som är 

eftersträvansvärda, medan man i den liberala välfärdsstaten lämnar ett stor utrymme till och lägger 

en stor vikt vid det individuella självbestämmandet.  

Resultatet och analysen kommer nu att ställas in i ett större forskningssammanhang, mer specifikt 

relaterat till den tidigare forskningen. Men på grund av sättet som jag har valt att angripa 

abortdebatten i Sverige så har det varit svårt att hitta forskning som direkt handlar om samma sak. 

Men jag har ändå här nedanför sökt att redovisa en del skillnader och likheter mellan den tidigare 

forskningen och det jag kommit fram till i analysen och slutsatsen.  

I denna uppsats har det blivit tydligt att den kristna opinionen fått en väldigt liten plats, det absoluta 

förbudet mot en abort har haft ytterst får förespråkare. Även om den kristna etiken använts som ett 

argument mot en fri abort har det varit väldigt få argument som baserats sig på den kristna tron. 

Detta är ett resultat som kan jämföras med Peter Swärds resultat, där han menar att det är på grund 

av kristendomens svagare ställning i det svenska samhället som man kan införa en fri abort. Han 

menar även att det är typen av kristen tro som vi har i Sverige, protestantismen, är en bidragande 

faktor till den mer liberala synen på abort. Vilket inte är något som jag kan förneka eller hålla med 

om.  

Det har även framkommit i denna uppsats att aborten diskuterats på flera olika plan, något även 

Maud Edwards menar. Man har kunnat se i debatten att aborten diskuterats som ett mord, en 

nödfallsåtgärd, och som en balans mellan fostrets rätt till liv och kvinnas rättighet att själv 
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bestämma. Dessa fyra aspekter överensstämmer väldigt bra med de aspekter som Edwards 

framhållit i sin forskning. Hon menar att aborten har diskuterats som en kriminell handling, som en 

medicinsk angelägenhet, som en etisk fråga angående fostrets rätt till liv och slutligen som en 

feministisk fråga med grunden i kvinnornas rättigheter.  

I sin bok Historier om ett brott kommer Lennerhed fram till att kvinnorna hade förmågan och viljan 

att göra aborter, samt att aborterna i mångt och mycket var en klassfråga. Att kvinnorna gjorde 

aborter på flera olika grunder så som deras ekonomiska och sociala omständigheter och att de hade 

en önskan om att kunna bestämma om, hur och när de ville ha barn. Vilket är samma anledningar 

till abort som berörs i den aktuella debatten, som ledamöterna vill förebygga. Även om en del av 

ledamöterna inte riktigt verkar kunna ställa sig bakom tanken att kvinnorna faktiskt inte vill ha barn 

utan att det måste vara ekonomiska och social omständigheter som gör att de väljer att söka en 

abort.  

Fortsatta intressanta uppslag på framtida forskning inom detta ämne skulle kunna vara att undersöka 

de tidigare riksdagsdebatterna som lett fram till andra abortlagstiftningar i Sverige, på detta sätt så 

skulle man kunna påvisa den förändring som skett inom Sverige. Man skulle också kunna jämföra 

den svenska debatten med de andra samtida debatterna kring abortlagstiftningen. Något som 

förmodligen skulle tydliggöra de stora skillnaderna men även likheterna mellan länderna. Det skulle 

även kunna komma att visa på varför Sverige får en så pass liberal abortlagstiftning.  
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