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Abstract  

Michal Brehmer: Den samhällsomstörtande aborten: uppfattningar om abort i pingströrelsens 

pressorgan Dagen 1960—1969. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, VT, 2019. 

 

Denna uppsats undersöker den svenska pingströrelsens föreställningar om fri abort under 1960–

talet. Dagen, en kristen dagstidning skapad och ägd av olika medlemmar inom pingströrelsen, 

var en tongivande röst emot en liberalare abortlagstiftning under 1960- och 1970–talens 

abortdebatt. Föreställningar i Dagen om den fria abortens betydelse för individen och samhället 

behandlas i denna uppsats. De tre huvudsakliga teman som identifierats är sexualmoralen, som 

berör familjen, äktenskapet och uppfostrandet av barn i relation till abortens tillgänglighet. 

Därefter har frågor rörande värderingen av människor och diskussioner som berör 

gränsdragningen för när det mänskliga livet börjar. Samt idéer om fostrets värde och rättigheter 

under graviditeten. Slutligen har teman rörande samhällets värdegrund identifierats och 

samtalet om hur abort påverkat den, i vilken riktning och vad för konsekvenser det antogs ha 

för samhället. 

Dagen eftersträvade att ge en kristen röst i förmedlandet av nyheter i Sverige, varav frågan 

om fri abort uppfattades utgöra en avgörande komponent i de olika samhällsproblem som 

tidningen framhöll. Undersökningen visar på vilken betydelse som pingströrelsen föreställde 

att en liberalare abortlagstiftning skulle få för individen och samhället under nämnda årtionde. 

 

Keywords: abortmotstånd, pingströrelsen, sexualmoral, människovärde, samhällshot, 1960–

talet. 
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Inledning 

1938 legaliserades abort i Sverige men först under 1960–talet började diskussionen om 

införandet av fri abort att föras på allvar. Förslaget kom främst från de politiska partiernas 

ungdomsförbund och även flera kvinnoförbund. Till en början tillbakavisades kraven på en 

liberalisering av abortlagstiftningen på bred front, men opinionen vände under årtiondet för att 

leda fram till en utbred koncensus när lagen om fri abort trädde i kraft 1974. Däremot fanns det 

fanns det flera grupper som kämpade emot införandet av den fria aborten i Sverige, däribland 

läkare och kristna samfund vilka var kritiska mot idén om fri abort. En av de mer tongivande 

abortmotståndarna under 1960–talet var pingströrelsen, organiserat främst i form av 

dagstidningen Dagen, som var en aktiv röst i abortdebatten. Tidningen skrev också om andra 

samtida frågor, till exempel sexualmoralsfrågan, äktenskapet och förändringen av samhällets 

moraliska värderingar. Samtliga frågor, fri abort inkluderat, uppmärksammades därför att de av 

tidningen föreställdes innebära olika sorters hot mot samhället och även framtida generationer. 

Dessutom föreställdes dessa frågor påverka och påverkas av varandra i olika former av orsaks 

och verkan relationer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad den svenska pingströrelsen hade för 

föreställningar gällande fri abort under 1960–talet. Ursprungligen var målet att enbart fokusera 

på rörelsens syn i abortfrågan, men allt utefter undersökningens gång har det visat sig att 

abortdebatten var en del av flera då pågående debatter inom pingströrelsen. Abortfrågan 

handlade inte enbart om moderns eller barnets rätt över den andre, frågan utgjorde också en del 

av rörelsens uppfattning av sin samtid. Det handlade även om hotet mot samhället de föreställde 

sig låg i liberaliseringen av abortlagen. Samtidigt kopplades hotet om abort samman med andra 

strömningar av idéer och livsstilar som diskuterades i Dagen, den tidigare nämnda 

sexualmoralsfrågan, äktenskapets bibehållande och sekulariserandet av moraliska värderingar 

i samhället. Vilka föreställningar om fri abort uttrycktes i pingströrelsens pressorgan Dagen 

under 1960–talet? I vilken relation stod fri abort till andra pågående samhällsdiskussioner, som 

till exempel sexualmorals- och moraldebatten enligt tidningen? Och hur skiftade fokus i 

abortdebatten under tidsperioden? 
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Material och metod 

Materialet för denna undersökningen utgörs av tidningen Dagen åren 1960 fram till och med 

1969. Tidningen grundades 1945 av verksamma personer inom den svenska pingströrelsen och 

var en av de framträdande organisationerna i motståndet av abort i Sverige under 1960–talet. 

Dagens grundare och dess inledande huvudredaktör Lewi Pethrus, var den mest framträdande 

personligheten i pingströrelsen under sin levnad. Han var medlem i Filadelfiaförsamlingen i 

Stockholm där han även blev pastor och var en av initiativtagarna till grundandet av KDS 

(Kristen Demokratisk Samling) 1964. 

Men vad utmärker Dagen i förhållande till andra tidningar? För det första ägs tidningen idag 

av olika pingstförvaltningar, liknande var ägarförhållandena under 1960–talet. Då stod 

pingstmedlemmar som aktieägare för tidningen och många av delägarna var medlemmar i 

Filadelfiaförsamlingen, men även andra församlingar tecknade aktier i Dagen. Tidningen 

konstaterade själv stolt att den var ”i pingstväckelsens ägo” som ”ett andningshål i vår svenska 

dagspress” för kristen tro.1 Det leder oss in på det andra utmärkande draget för tidningen, 

nämligen att den är ”en kristen dagstidning vars främsta uppdrag är att bevaka nyheter i 

skärningspunkten mellan tro och samhälle.”2 

I min analys av tidningen har jag valt att läsa samtliga första-, ledar- och debattsidor åren 

1960–1969. Det bör poängteras att Dagen är en dagstidning som under merparten av det 

undersökta årtiondet gav ut ett nummer varje dag förutom söndagar och helgdagar. Urvalet av 

artiklar har främst baserats på att de innehåller omnämnandet av abort i någon form, vare sig 

om artikeln i fråga huvudsakligen handlat om havandeskapets avbrytande eller haft ett annat 

fokus. Det har även förekommit ett urval av artiklar som inte innehåller diskussionen om abort 

men berör ämnen som förknippats med abort. Avsikten med inkluderandet av dessa artiklar är 

att ge en tydligare bild av vilken relation abortfrågan hade till de andra samhällsdebatterna jag 

nämnt och dess betydelse för pingströrelsen i stort. Eftersom varje nummer av tidningen har 

undersökts i denna uppsats har det givit en bredare kontext, som gått utanför enbart frågan om 

fri abort, vilket resulterat i att tydligare åskådliggöra vilken roll pingströrelsen föreställde sig 

att abort hade för deras samtid och samhälle. 

                                                 

1 ”Dagen – kamporgan för kristen tro: Unik röst i den svenska presskören”, Dagen, 26 oktober 1960, citat; ”Dagen 
ett förtroendeuppdrag för det svenska pingstfolket”, Dagen, 11 oktober 1960; ”Dagens uppgift – en mission 
Huskvarnaförsamling tecknar 15.000 kronor i Dagenaktier”, Dagen, 02 december 1960; ”Dagen landets främsta 
tidning när det gäller kristna nyheter”, Dagen, 01 november 1960. 
2 ”Om Dagen - dagen.se”, åtkomstdatum 27 april 2019, https://www.dagen.se/om-dagen. 
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Som nämnt används Dagens ledarsidor i denna uppsats för att reflektera dagstidningens, och 

i bredare mening även pingströrelsens åsikter och föreställningar gällande abortfrågan. Dock 

hade Dagen en uttalad inställning till sina ledarsidor 1965: 

De signerade artiklarna i en tidning är inget uttryck för tidningens egen ståndpunkt. För de 
signerade artiklarna i en tidning står författaren själv men inte tidningen. Därför kan de signerade 
artiklarna betraktas som skribentens egen mening och står i tidningen endast som sådana.3 

Samma sak gällde för ledarna signerade av tidningens dåvarande chefredaktör Lewi Pethrus. 

Men eftersom tidningens artiklar och ledarsidor, signerade och osignerade, nästan uteslutande 

höll samma linje i abortfrågan och faktumet att Dagen ägdes av pingströrelsefolk, gör att de 

signerade ledarna och artiklarna (vissa av artiklarna är också signerade) inte kommer särskiljas 

i någon betydande mening från de osignerade i denna uppsats. Vid ytterst få tillfällen, 

insändarsidan ”Säg din mening” inräknade, tog tidningen ett tydligt avstånd från de åsikter som 

yttrades i sina signerade artiklar och ledare. Insändarna, det vill säga läsarnas synpunkter har 

inte inkluderats i denna uppsats. I de fall där ledarsidor uttrycker olika synpunkter kommer det 

visas att det rådde delade meningar över vissa aspekter av abortfrågan inom pingströrelsen. 

Undersökningen har genomförts med en tematisk analys av pingströrelsens syn på abort, 

närmare bestämt de olika debatter och samhälleliga diskussioner som abortfrågan uttrycktes i 

eller som ansågs påverka eller påverkas av den. De tre teman som identifierats under arbetets 

gång är moraldebatten gällande människovärdet, diskussionen om sexualmoralen, äktenskapet 

och avslutningsvis det hot fri abort i kombination med dessa utgjorde för samhället. Ett annat 

tema som iakttagits är abort i religiös bemärkelse och främst dess relation till bibliska skrifter.  

Men det har valts bort främst på grund av att dessa former av argument inte var lika 

framträdande i abortdebatten. 

För att inte skapa förvirring och missförstånd om vilka åsikter som tar sig uttryck i 

undersökningen vill jag förtydliga att alla värderande ordval om abort, sexualmoral, äktenskap 

och andra diskussioner är endast en reflektion av Dagens åsikter i frågan, till exempel ord och 

begrepp som ”fostermord” och ”sexuell vidlyftighet”. Även de korta summerande eller 

analytiska kommentarer som sker löpande är endast för att återge rörelsens inställning till frågan 

och vilken innebörd den hade för dem. 

                                                 

3 Lewi Pethrus, ”Är Dagen partiorgan?”, Dagen, 12 februari 1965. 
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Tidigare forskning 

Det finns förhållandevis mycket skrivet om abortens historia i Sverige under 1900–talet, 

däremot finns det förhållandevis lite forskning som behandlar den svenska antiabortrörelsen 

under detta sekel. Denna uppsats erbjuder därför ett nytt perspektiv på föreställningarna 

gällande abort inom den svenska antiabortrörelsen under 1960–talet. Förhoppningen är att detta 

ska väcka uppmärksamhet för detta outforskade område i svensk historia, samt visa på abortens 

betydelse för antiabortrörelsen och pingströrelsen under nämnda decennium. 

En del av den befintliga forskningen om abort i svensk historia har gjorts av bland annat Rita 

Liljeström i A Study of Abortion in Sweden. Hon har undersökt barnets identitet i förhållande 

till föräldrarna under 1700–1800-talen och moderniseringens inverkan på familj och arbete.4 

Lena Lennerhed har i Historier om ett brott skrivit om hur abort har sett ut i Sverige under 

1900–talet, vilka abortutövarna var, kvinnorna som sökte göra abort och vad som motiverade 

dem. Hon har även skrivit Kvinnotrubbel, om hur abortverksamheten fungerade i praktiken i 

Sverige 1938–1974 och vilka som beviljades abort.5 I Befolkningsfrågan och välfärden 

beskriver Ann-Katrin Hatje abortfrågans roll i befolkningsfrågan och politiken under 1930- och 

1940-talet.6 Den innefattar även den debatt och politik som låg till grund för 1938 års 

abortlagstiftning. 

Barnets identitet i förhållande till föräldrarna, familjens och arbetets modernisering, 

kvinnors motivering att göra abort och befolkningsfrågan är alla punkter som tas upp i Dagens 

diskussion och föreställningar kring abort. Men jag har valt att inte göra några omfattande 

jämförelser i denna uppsats. Den främsta anledningen är att endast en jämförelse av en av dessa 

punkter är en studie i sig själv och ryms därför inte inom ramen för denna uppsats. Istället 

kommer jag göra korta jämförelser eller tecken på liknelser mellan Dagens föreställningar och 

åsikter med resultatet från andra forskare. 

I boken Finns det ett kristet synsätt på abort? har Mats Kumlien undersökt den Svenska 

kyrkans (SK) syn på abort under åren 1950–2012. Kumlien har även producerat en översiktlig 

återgivning om hur abortfrågan sett ut inom kristendomen från 300–talet fram tills 2012.7 En 

av slutsatserna Kumlien drar är att 1960–talet visade på att ”delar av den svenska kristenheten 

                                                 

4 Rita Liljeström, A study of abortion in Sweden: A Contribution to the United Nations World Population 
Conference (Stockholm: Kungl. Boktryckeriet P. A. Nordstedt & Söner, 1974). 
5 Lena Lennerhed, Historier om ett brott: illegala aborter i Sverige på 1900-talet (Stockholm: Atlas, 2008); Lena 
Lennerhed, Kvinnotrubbel : abort i Sverige 1938-1974 (Möklinta: Gidlunds förlag, 2017). 
6 Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- 
och 1940-talen (Stockholm: Allmänna Förlaget, 1974). 
7 Mats Kumlien, Finns det ett kristet synsätt på abort? (Uppsala universitet, 2012), s. 36–41, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-180067. 
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rörde sig mot en betydligt öppnare attityd, beträffande både kyrkans roll som normgivare och 

abort”, även om ”frågorna fortfarande var kontroversiella och komplicerade.”8 Vad jag vill visa 

med denna uppsats är vad andra delar av den svenska kristenheten hade för syn på abortfrågan. 

Särskilt den del som var tongivande i abortdebatten under 1960–talet, det vill säga 

pingströrelsen och det kristna pressorganet Dagen. Eftersom Kumlien inte närmare går in på 

SK:s föreställningar om abort, utan jämför istället deras hållning med lagens utformning, 

kommer jag inte att göra en jämförelse mellan SK:s och Dagens föreställningar om abort. 

Elin Hunger har gjort en studie av den svenska antiabortrörelsens visuella språk.9 Hungers 

studie behandlar de visuella framställningarna i den internetbaserade motståndsdiskursen kring 

hur abort konstruerar kvinnan, hennes kropp och idéerna om kön. Mer specifikt har hon tittat 

på organisationerna Ja till livet och Människorätt för ofödda (MRO). Liknande arbete gällande 

studier av bilder har gjorts av Solveig Jülich i ”Picturing Abortion Opposition in Sweden”, där 

hon har undersökt syftet i skapandet av Lennart Nilssons fotografier av foster.10 Till skillnad 

från Hunger och Jülich kommer jag inte att undersöka Dagens visuella språk eller dess 

ursprung, utan ämnar istället klarlägga pingströrelsens föreställningar om abort och främst idén 

om fri abort. Min analys kommer istället att beröra rörelsens föreställningar om den fria 

abortens olika innebörder och potentiella fara. 

Det är viktigt att diskutera Pingströrelsen i egenskap av antiabortrörelse. Annulla Linders 

har gjort en jämförelse av den svenska och amerikanska antiabortrörelsen under 1960- och 

1970-talen. Hon menar att skillnaden mellan de amerikanska och svenska rörelserna var att den 

svenska saknade direkta band till politiska aktörer och att de som verkat för fri abort hade 

framgångsrikt fått med sig en utbred koncensus i samhället. Även ingreppets utförande och 

finansiering påverkade möjligheterna till protester och påtryckningar av de inblandade.11 

Linders summerar den svenska antiabortrörelsen under decennierna med 

the absence of an organization devoted exclusively to abortion rights in Sweden essentially 
turned the right-to-life organization into a struggling political player without a clear target and 
without an oppositional counterpart that would help keep the issue alive.12 

Min studie söker att problematisera och se om detta verkligen stämmer överens med Dagen och 

hur de formulerade frågan om abort och budskapen de framförde i abortdebatten. Det jag främst 

                                                 

8 Kumlien, 2012, s. 39. 
9 Elin Hunger, ”Abort/Motstånd” (C-uppsats, Uppsala Universitet, 2013). 
10 Solveig Jülich, ”Picturing Abortion Opposition in Sweden: Lennart Nilsson’s Early Photographs of Embryos 
and Fetuses”, Social History of Medicine 31, nr 2 (01 maj 2018): 278–307, https://doi.org/10.1093/shm/hkv114. 
11 Annulla Linders, ”A Historical Comparative Analysis of the Outcomes of the Abortion Movements in Sweden 
and the United States”, Sociological Forum Vol. 19 (2004): s. 372, 380f, 390. 
12 Linders, 2004, s. 392. 
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kommer att problematisera är punkten gällande vilka uttryckta mål gällande abortfrågan 

tidningen hade och vad de eftersträvade. 

I en studie av hur väl en rörelse lyckas eller misslyckas att implementera sina idéer i praktisk 

eller legal mening, är det avgörande att också göra klart för sig vilka föreställningar de hade för 

att bättre förstå vilka mål de hade. Och det är först när vi kan se hur och hur mycket en rörelsers 

idéer skiljer sig från den allmänna opinionen den ämnar påverka, vi kan utröna ytterligare 

insikter till en rörelses resultat i att påverka sin omgivning. Därför har jag valt att göra en studie 

som visar på en betydande del av den svenska antiabortrörelsen och dess föreställningar om 

abort. Avsikten är att skapa en grund för vilken forskning om svenska motståndsrörelser till fri 

abort kan bygga vidare på. 

 

Disposition 

Undersökningens upplägg kommer att utgöras av tre delar. Den första delen, Sex och 

samlevnad, handlar främst om vilka implikationer abort hade för människors sexuella vanor 

och parrelationer. Det kommer inkludera diskussioner och föreställningar om raggarlivsstilen, 

innebörden av äktenskapets upplösande, familjens betydelse för barnen, fostret och kvinnans 

motiveringar till abort. Även sexualmoralen och dess uppfattade relation till fri abort och dess 

roll i abortdebatten diskuteras i detta avsnitt. 

Undersökningens andra del, Värdet av ett liv, berör frågan om kvinnans rätt till val och 

fostrets rätt till liv. Det kommer också handla om vad tillåtandet av fri abort föreställdes 

innebära för värderingen av människors och rörelsens ställningstagande när det mänskliga livet 

ansågs uppstå och vilka konsekvenser samhällets tillåtande av fri abort hade för människors 

agerande, samt vilka moraliska värderingsprinciper som omgärdade tankarna om fri abort. 

Idéer om ett samhälle, undersökningens tredje och sista avsnitt kommer innehålla 

diskussionen om vad Dagen ansåg att fri abort innebar för skillnaden i synen på samhället och 

vilka problem en sådan samhällssyn kunde innebära för både nationen och medborgarna. Samt 

en vidare om diskussionen om människovärde och om den uppfattade förändringen i samhällets 

grundläggande värderingar. 
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Undersökning 

Sex och samlevnad 

Pingströrelsen har i svensk historia varit en drivande faktor i nykterhetsrörelsen. Även om 

alkoholen inte lika tydligt utgjort en större del av abortdebatten är det värt att notera tidningens 

uppmärksamhet kring alkoholbruket i landet. Främst på grund av alkoholens föreställda 

inverkan på ungdomar och i synnerhet kvinnors sexuella vanor. Under 1960–talets inledande 

år pågick diskussionen om alkoholproblemet bland ungdomar och debatter gällande vad som 

uppfattades som ungdomens moraliska förfall. Mycket av detta ingick i vad som kallades 

”raggarproblemet”, vilket främst handlade om ”raggarlivsstilen”. Raggarproblemet 

diskuterades inte bara i Dagen utan var något som ingick i den allmänna samhällsdebatten och 

ledde även till statliga utredningar på området. Anledningen till att alkohol- och raggarfrågan 

omnämns här, beror på att alkoholkonsumtionen hos kvinnor och flickor särskilt pekades ut. 

Alkoholmissbruket ansågs ligga bakom kvinnors asocialitet och ökandet av sexuella umgängen 

och ”vidlyftighet”.13 

 Ungdomarnas sexuella frigjordhet ansågs göras på bekostnad av ”andra livsvärden”, vilket 

riskerade att tonåringar inte utvecklades till andligt fullvärdiga vuxna. Denna form av 

levnadssätt som ungdomarna hade adopterat började refereras allt mer som en form av 

”nyhednisk livsstil”. Raggarlivsstilen var en av de nyhedniska livsstilarna som fruktades sätta 

permanenta spår i ungdomarna.14 

Sexualundervisningen i skolan utgjorde också en del av förändringen i sexuella relationer 

och som i sin tur påverkade familjebildandet. Tidigare var kunskapsbristen om sex bland flickor 

ett problem, men en ”överdriven kunskap” befarades skapa större problem. Men det var viktigt 

att inte tillåta social tabubeläggning av ogifta mödrar och av utomäktenskapliga barn. Däremot 

var det att gå för långt med försköningen av en sexuell livsstil som förespråkade 

utomäktenskapliga förbindelser. Dessa livsstilsformer ansågs vara sexuellt och känslomässigt 

förvrängda som påverkade individerna som anammade dem. Samt att det påverkade tryggheten 

för de utomäktenskapliga barnen ”som stuvas in på barndaghem på dagarna och får se en mängd 

                                                 

13 Exempel på olika artiklar och ledare som berör alkohol mot ungdomar och arbetet för nykterhet. ”Allmän aktion 
mot ungdomsfylleriet sättes igång i slutet av november”, Dagen, 20 oktober 1961; ”Rekordfylleri bland ungdom”, 
Dagen, 13 december 1961; ”Skaffa inte sprit till ungdomen tema vid kampanjmötet”, Dagen, 20 november 1961; 
”Två hundra tusen svenska hem katastrofdrabbade av spriten”, Dagen, 24 november 1961; ”Asociala flickorna det 
största problemet”, Dagen, 15 november 1962; ”Asocialt beteendemönster sprids snabbt bland minderåriga 
flickor”, Dagen, 24 november 1962; ”Katastrofal ökning av kvinnofylleriet”, Dagen, 28 november 1962. 
14 ”Den farligaste förförelsen”, Dagen, 14 augusti 1965. 
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främmande herrar passera revy hos modern på nätterna”15. Det redan etablerade familjesystemet 

var att föredra i jämförelse med det nya levnadsättet: 

Det gamla systemet satte upp för de allra flesta naturligt, harmoniskt familjeliv som ideal, det 
nya ett vimsigt, udda, naturvidrigt, planlöst hopknippande av människor, som skall påtvingas 
den stora massan, så att det uppstår ett sexuellt proletariat.16 

Av citatet ovan kan vi avläsa att familjen skapade lugn och harmoni, i kontrast till den upplysta 

och fria sexuella livsstilen som genererade mentalt svagare och sammansatta individer. Barn 

som föddes under den nya livsstilen beskrevs ha ett liv av svårigheter framför sig. Detta skapade 

oro inför framtiden: ”Kan man hysa annat än oro för släktets framtid, när dessa känslomässigt 

skadade människor snart skall ta ansvaret för den tunga samhällsapparaten och själva få 

barn?”17 

I Dagen skedde debatten om fri abort ofta i samband med andra diskussioner och pågående 

debatter i tidningen: ”Det har gått mynt och magi i ord och begrepp som samlagsteknik, fria 

aborter, barn utom äktenskap, frigiditet, fria pessar till skolflickor.” Den nya sexualmoralen 

kritiserades för att visa på bristande ansvar och ökade möjligheterna för män att sexuellt utnyttja 

kvinnor. Vilket också ansågs känneteckna det svenska samhället vid den här tiden.18 

Om det socialdemokratiska studentförbundets diskussion om kvinnans rätt att själv 

bestämma över abort, tog Dagen strid mot. Enligt tidningen var faran med en liberalare 

abortlagstiftning att det kunde ”dra med sig ökad sexuell lössläphet”. Studentförbundets 

proklamerande att kvinnors främsta anledning till illegal abort var att de inte ville ha barn med 

en viss man ifrågasattes med: ”Varför inlåter hon sig då på sexuella förbindelser med de risker 

detta medför?”19 Det kan sammanfattas att de lösa sexuella förbindelserna uppfattades ligga 

bakom ökningen av antalet kvinnor som önskade abort, samtidigt som tillåtandet av fler aborter 

ökade möjligheterna för ett utökande av ”lössläppta” individer. 

En TV-sänd debatt om sexualmoral 1962 blev vitt omtalat i hela landet, likaså fick den stor 

uppmärksamhet i Dagen. En av debattörerna i Tv-debatten var Dagens chefredaktör, pastor 

Lewi Pethrus. I frågan om sexualdriften i och utanför äktenskapet uttryckte han att det fanns en 

skillnad mellan drift och kärlek. Driften var en biologisk företeelse medan kärleken var en 

andlig sådan. Kärleken gör att parterna gärna avstår den ”sexuella upplevelsen tills man är 

                                                 

15 Lillemor Holmberg, ”Den hjärtlösa normlösheten”, Dagen, 13 januari 1965. 
16 Ibid. 
17 Lillemor Holmberg, ”Fadern som gick upp i rök”, Dagen, 21 januari 1965. 
18 ”Illegala aborter”, Dagen, 18 augusti 1963. 
19 Ibid. 
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gift.”20 Denna debatt skiftade tidningens fokus från raggarproblemet till att handla om 

sexualmoralsdebatten, där raggarlivsstilen utgjorde en del av diskussionen. Sexualmoralen blev 

också huvudfokuset i diskussionen om abort under kommande år. 

 Lewi Pethrus utvecklade sitt ställningstagande i Dagen med det som handlade om 

äktenskapets betydelse och roll utöver sexualmoralen. 

Äktenskapet och dess lagar är samhällets sätt att skydda sig mot sedeslöshetens djungel, som 
uppstår där äktenskapets helgd åsidosättes. Det är inte i första hand en kyrkans eller 
kristendomens anordning, utan det är en samhällets institution som skyddar det mot 
upplösning.21 

Äktenskapet var inte enbart en fråga om sexuella förbindelser. Det var också en institution som 

samhällets hela existens vilade på. Sovjetunionen användes därför som exempel för att visa på 

vad ett utsuddande av äktenskapet resulterade i. Produkten av äktenskapets upplösande var en 

sexuell ”anarki” som producerat ”horderna av vilda och hemlösa barn”. Abortantalet hade ökat 

som resultat och effekterna tycktes också kunna ses i fabrikernas minskade produktion.22 

 Pethrus var inte ensam om att koppla sexualmoral, äktenskap och abort med varandra. 

Ledarskribenten Lillemor Holmberg menade att kvinnors ”välmotiverade olycka när de förleds 

att under otrygga förhållanden sätta oönskade barn till världen” inte var ett resultat av hennes 

sexuella vanor. Otryggheten grundade sig i insikten om att ett barn behöver en balanserad och 

säker tillvaro, en familj som utgjordes av både en far och en mor. Det var en ovärderlig 

utgångspunkt för barnets utveckling.23 

Vidare i en annan artikel diskuterades antalet barn som föddes utanför äktenskapet och de 

problem som föreställdes uppkomma för de ensamstående mödrarna. Till exempel svårigheten 

att försörja sig och skaffa tillsyn för sitt barn. Lämpligare skulle det vara att männen som 

misstänktes vara fadern utredes i fallet och såg till att underhållsbidragen betalades in. 

Situationen med utomäktenskapliga barn och försörjningssvårigheterna med barnen förklarades 

som ett resultat av ungdomens ”moraliska förslappning”. Frånvaron av en familj framställdes 

som en tänkbar orsak till det ökade antalet av asociala och missanpassade ungdomar. Därför 

ansågs det vara ”i samhällets intresse att äktenskapen fortbestår som förr. De ger samhället 

stabilitet.”24 

                                                 

20 ”Intensiv debatt om sexualmoralen: Kristen etik starkt hävdad i TV”, Dagen, 28 september 1962. 
21 Lewi Pethrus, ”Samhällsomstörtande sexualdoktriner”, Dagen, 29 september 1962. 
22 Ibid. 
23 Lillemor Holmberg, ”Den nya dubbelmoralen: Ett förräderi mot kvinnorna”, Dagen, 9 maj 1964. 
24 ”Gifta och ogifta”, Dagen, 17 februari 1960. 



10 

 

Familjens samansättning, att det fanns både en mamma och en pappa, var avgörande för 

barnets uppbringande. Även om Dagen var noga med att inte fördöma eller tabubelägga mödrar 

som beslutade att behålla sina barn och uppfostra dem på egen hand,25 så var faderns närvaro 

under barnets uppväxt att föredra framför hans frånvaro. Fadern ansågs bidra till att ingjuta 

barnet med egenskaper såsom ”ledarskap, ansvarstagande och osjälviskhet”.26 

Att vart fjärde äktenskap slutade i skilsmässa inom ett handfull år i vissa delar av landet, 

föreställdes resultera i att hundratusentalet barn levde: 

i splittrade hem. På 10 år blir det en hel armé av ungdom, som aldrig egentligen skolats i konsten 
att ta hänsyn till andra människor genom att i vardagslivet få uppleva vad en enig och lojal 
familjegemenskap innebär. Varg bland vargar blir det naturliga.27 

Barn som föddes upp utanför äktenskapet och utan familj ansågs riskera att växa upp till 

människor utan hänsyn mot andra. Det skulle slutligen innebära utdöendet av den samhälleliga 

gemenskapen. 

Orsaken till denna situation ansågs vara människors bristande självdisciplin och pliktkänsla 

mot sin partner och barnen. Förespråkarna för den nya sexualmoralen ansågs vara människor 

som verkade för splittring, hat och anarki.28 Därför var inte den nya sexualmoralen, som främst 

antogs ta sig uttryck bland ungdomar, ett alternativ som kunde ersätta familjeinstitutionen: 

Det har i många kulturer funnits tendenser att ersätta familjeinstitutionen med något annat. Så 
har man i Ryssland gjort mycket omfattande experiment, där barnen i unga år togs från 
föräldrarna för att få en mera kollektiv uppfostran i statlig regi. Man övergav snart dessa försök, 
liksom man gjort det på andra håll, och återgick till familjen, då man kom fram till att intet kan 
ersätta familjen.29 

Dagen framhäver här att familjekonstruktionen är ofrånkomligt för att bibehålla ett stabilt 

samhälle. Samhällets existens och framtid föreställdes vila på familjeinstitutionen. De lösa 

sexuella förbindelserna innebar upplösandet av familjen, vilket ansågs vara en anarkistisk 

handling som splittrade människor och samhället. Det fanns inget substitut för familjen. 

I en debattbok av en ung teknolog, hävdades abortfrågan vara ”en politisk och inte en 

medicinsk fråga”. Även att sexuell lösläpphet inte var förbjudet enligt svensk lag och att det var 

en vuxen människas ensak. Dagen invände mot att den unga teknologen ”förbiser totalt att en 

av de demokratiska samhällets viktigaste principer är att varje individ tar ansvar för sina 

                                                 

25 Se exempel: Holmberg, ”Den hjärtlösa normlösheten”, Dagen, 13 januari 1965; ”Utomäktenskapliga”, Dagen, 
19 oktober 1965; ”Polenresorna”, Dagen, 21 juni 1967. 
26 T. Strömner, ”Den nya omoralen och den gamla psykologien”, Dagen, 4 november 1964. 
27 Fred Richter, ”Moralisk schizofreni – eller renässans”, Dagen, 19 augusti 1964. 
28 Ibid. 
29 Erik Martinsson, ”Det goda hemmet”, Dagen, 9 juli 1965. 
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gärningar. För sexdriften finns det inget undantag.” Samtidigt var det problematiskt om fria 

aborter skulle minska födelsetalen i landet, eftersom antalet födda barn var lägre än dödsantalet. 

Det var trots allt ”Familjens traditionella och naturliga funktion att föda och fostra barn”. Att 

abort skulle vara en fråga om politik och inte medicin var inte förenligt eftersom översexualitet 

blivit ett så pass ”allvarligt problem, som vi måste komma tillrätta med innan obotliga skador 

på samhällskroppen uppkommit.”30 Hotet mot samhället prioriterades högre av Dagen än 

individens rätt till ett privat sexliv. 

Det var inte enbart familjens sammanhållning som stod under hot av en framtida fri abort. 

Gemenskapen i samhället föreställdes spela en viktig roll i människors liv, utan den skulle 

människor mista ”solidaritet och en positiv samhällssyn.” Teknologens ställningstagande till 

abort var ”tecken på en fortskridande moralisk och andlig nedgång” som orsakades av pressens 

ateistiska idéströmningar vilket gjorde ”ungdomens liv tröstlöst och tomt på innehåll.” 

Massmedia ansågs spela också en avgörande roll i översexualiseringen av befolkningen.31 

Det nya sexuella levnadssättet ansågs ge upphov till en uppsjö av negativa konsekvenser och 

preventivmedel föreställdes vara ”ett sätt att skydda sig från obehagliga konsekvenser av det 

sätt man valt att leva.” Ungdomens sexualliv ansågs heller inte vara en privatsak eftersom ”Det 

sätt vi lever på återverkar på vår omgivning praktiskt-socialt, mänskligt andligt”. Därför kunde 

inte sexuallivet anses vara en privatsak ”i en demokrati som skall fungera.”32 Uppdagandet vid 

1960–talets mitt av polenresorna, som handlade om att svenska kvinnor åkte till Polen för att 

göra abort när de inte beviljades i Sverige, föreställdes vara ytterligare tecken på att kvinnor 

”försökte undfly” konsekvenserna av sitt sexualliv.33 

Utförandet av abort var enligt Dagen ett dödande av liv som främst gjordes av ansvarslösa 

människor för att göra familjeplanerandet perfekt. Men vad som oroade mer var samhällets 

deltagande i familjeplanerandet och tvingandet av sjukvårdspersonalen till utförandet av abort. 

Samhället med sina resurser understöder företaget och nästan tvingar läkare och 
sjukvårdspersonal att följa med i utvecklingen som dess assistenter. 
 Det antikristna samhället är här.34 

Utdraget ovan är för att belysa att det inte enbart var tillåtandet av fria aborter som var ett 

problem. Att samhället skulle kunna tvinga ovillig vårdpersonal att delta i aborten innebar något 

bekymrande. Statens förhållning till de nya sexuella levnadssätten och människovärdering 

                                                 

30 ”Läkarna och samhället”, Dagen, 3 februari 1964. 
31 Ibid.  
32 Gun Rydgård, ”Aktuell reflex: sexualmoralen och de unga”, Dagen, 8 augusti 1962. 
33 Eric Warenstam, ””Liberala” studenter och Polen”, Dagen, 13 februari 1965. 
34 ”Oplanerat föräldraskap”, Dagen, 7 mars 1969. 
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ansågs vara ”ett återfall i ett primitivt tänkande”. Abort sågs som ett socialt problem och aborten 

var en lösning, men i bemärkelsen av ”massmord”.35 

Att fri abort skulle minska tonårsmödrarnas antal ansågs felaktigt, istället föreställde sig 

tidningen att en sådan lagförändring skulle: 

resultera i en ännu mer omfattande sexuell upplevelse bland ungdomar i lägre tonåren – i strid 
mot gällande lag – och troligen kommer blott antalet graviditeter i de åldrarna att öka. 
Konsekvenserna blir givetvis då att aborterna bör vara fria – synpunkter som också skymtar i 
bakgrunden.36 

Skiftandet av den allmänna opinionen till att ställa sig bakom förslaget om fri abort var enligt 

Dagen tecken på ett skifte från kristna värderingar. ”Skadeståndet för att ett oplanerat barn är 

på väg är en absurd tanke. Men så långt har vi avlägsnat oss från naturliga värderingar. Det 

antikristna samhället är här.”37  

Det som skapade invändningar från Dagens sida var huvudsakligen dimensionen om abort 

som berörde dödandet av ett liv till förmån för den sexuellt upplysta livsstilen: 

Man löser inte sociala problem med massmord. Livet eller bilen? I den kallhamrade staten, som 
helst diskuterar i kronor och ören, mäter man människovärdet med linjal. Veckokalendern får 
bestämma över liv och död. De godtyckliga gränserna, ett återfall i ett primitivt tänkande dras 
upp till försvar i en tid då den sexuella upplysningen sägs vara på frammarsch.38 

Frammarschen av den sexuella upplysningen behövde en konkurrerande, kristen sexualmoral. 

Dagens målsättning var att förespråka en sexualmoral vilken stödde de kvinnor som valde att 

fullfölja sin graviditet, för att därigenom värna om fostrets liv.39 För den moderna 

sexualmoralen föreställdes leda till ”att många finkänsliga och etiskt högtsyftande[sic] 

människor blir hämmade och helt enkelt inte vågar sig in i äktenskapet.” Dessa var de 

människotyper som förväntades kunna bli ”de bästa föräldrarna och trofastaste makarna.”40 

 Abortmöjligheterna i kombination med nya livsmönster och sexuell upplysning, var en 

bidragande faktor till den nya sexualmoralen. Samtidigt föreställdes ökningen av aborter som 

ett resultat av de lösa sexuella förbindelserna för att undfly ansvaret för sex. Upplösandet av 

äktenskapet och familjen, två institutioner som ansågs samhällsbärande, föreställdes innebära 

ett hot mot samhällets gemenskap och för de kommande generationerna som växte upp utan 

                                                 

35 Bernt Olsson, ”Aborterna och den kristna ungdomen”, Dagen, 27 december 1969. 
36 ”De kulturradikalas dubbelmoral”, Dagen, 8 oktober 1965. 
37 ”Oplanerat föräldraskap”, Dagen, 7 mars 1969. 
38 Olsson, ”Aborterna och den kristna ungdomen”, Dagen, 27 december 1969. 
39 ”Polenresorna”, Dagen, 21 juni 1967. 
40 Lillemor Holmberg, ”Den solkiga brudslöjan”, Dagen, 9 januari 1965. 
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dessa former av strukturer. ”Det är lösaktighetspropagandan som är den stora boven – och mot 

den hjälper till sist ingenting annat än en samhällsväckelse.”41 

 

Värdet av ett liv 

1962 anlände amerikanskan Sherri Finkbine till Sverige för att söka abort eftersom hon inte 

beviljades en hemma i USA. Anledningen till att hon ville göra abort var att hon brukat 

sömnmedlet Neurosedyn, vilket hade visat sig skada foster under utveckling. Nyheten 

uppmärksammades i svensk media och Dagen var inte ett undantag. Finkbinefallet 

uppmärksammade frågan om lämpligheten att abortera foster som skadats under graviditeten. 

Dagens chefredaktör Lewi Pethrus skrev en ledare om nyheten. Hans allmänna hållning var att 

den svenska abortlagen ”tillåter på ganska lösa grunder utsläckandet av tusentals människoliv, 

som har lika stor rätt till livet som någon annan.” Däremot var det i Sherri Finkbines fall, där 

hon ovetande tagit tabletter som skadar det utvecklande fostret, lämpligt att tillåta en abort.42 

Men det rådde något delade meningar i frågan om människovärdet för skadade foster. En 

annan serie av ledare och debattartiklar skrivna av Per Edman framhävde att ett människoliv 

under utveckling är hjälplöst, oskyddat och ”beroende av sin moder för sitt liv.” Missbildning 

ansågs därför inte få utgöra en lämplig grund för abort. Dels för att fostrets skador ofta kunde 

botas eller behandlas, dels för att det var orimligt att anta vilka möjligheter som föreligger ett 

barn: ”Historien vittnar om att många framstående personligheter har varit handikappade av en 

eller annan missbildning.”43  

Abort på foster uppfattades lika orimligt som att barn vid 3 månaders ålder skulle dödas för 

att de var oönskade. Detta grundade sig i föreställningen om att ”det befruktade ägget och 

därmed det spirande livet i moderns sköte är att betrakta som en levande individ.”44 Det ansågs 

heller inte finnas någon gräns från det att ägget befruktats till det att hon dör ”där 

människovärdet skulle kunna anses börja. Ett ingrepp mot ett foster, ett nyfött barn eller en 

vuxen ansågs vara samma sak och det vore därför godtyckligt att betrakta just livet före födelsen 

som mindre okränkbart.”45 

 Trots att fostret rätt till liv föreställdes okränkbart var inte dess ålder moraliskt orelevant vid 

en abort: 

                                                 

41 ”Välfärd även för de ofödda”, Dagen, 22 april 1969. 
42 Lewi Pethrus, ”Tablettraseriets offer”, Dagen, 11 augusti 1962. 
43 Per Edman, ”Aktuell reflex: De milda abortlagarna”, Dagen, 15 augusti 1962. 
44 Per Edman, ”Aspekter på abortproblemet: Replik till Malin Larsson”, Dagen, 7 september 1962. 
45 ”Abortfrågan debatterad på kyrkodag”, Dagen, 11 september 1962. 
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Men vad man särskilt skulle vilja framhålla är att de många aborterna hör samman med bristande 
respekt för livet. Det är inte bara en svulst det är frågan om, när läkaren genomför en abort, det 
är liv och handlingen blir så mycket allvarligare, ju längre det dröjer efter befruktningen.46 

Även om abort uppfattades innebära ett dödande, ett mord, så var det värre desto senare efter 

befruktningen som den utfördes. 

Hans Johansson skrev att den kristna människosynen inte grundade sig på ras, kön, religion, 

partitillhörighet eller något annat. Värderingen av en människa utifrån sina olika egenskaper 

uppfattades göras från en materialistisk utgångspunkt. Egenskaper som tänka, känna, älska, 

värdera och så vidare saknas helt hos fostret. ”såväl fysiska som psykiska, som utmärker 

normalt utvecklade människor.” Avsaknaden av dessa egenskaper gav stöd åt de befintliga 

abortindikationerna, ”och varför inte också för fri abort.” Invändningen Dagen hade mot ett 

sådant synsätt var att det för de grupper av människor som saknar någon av dessa egenskaper, 

till exempel funktionshindrade och psykiskt sjuka, likväl kunde bedömas lämpliga för 

”barmhärtighetsmord”.47 

Diskussionen om människovärde utan det metafysiska föreställdes resultera i att det bara är: 

de egenskaper som människan kan prestera, som blir avgörande för värderingen av henne. Det 
var så de gamla vikingarna handlade när de satte ut de svaga och klena nyfödda barnen för 
vargarna. Och det var med sådana motiv som Hitler under andra världskriget lät massmörda[sic] 
gamla och sjuka, därför att dessa var en belastning för det tyska riket.48 

Moral som den ovan, vilka inte grundade sig i kristendomen beskrevs riskera bli en moral 

likvärdig med hedningarnas utsättande av barn och nazisternas mord av samhällets utsatta mest 

grupper. Gud uppfattades enligt några röster som ”den enda auktoritet som har rätt att bestämma 

över livet”.49 

Eftersom abort betraktades som mord var det faktum att över 10.000 legala aborter 

genomfördes varje år, något som började att talas om i termer av ”massmord”50: 

Massmord skulle det kallas, om befolkningen i en svensk småstad skulle utrotas. Skulle sedan 
processen upprepas år efter år med allt större småstäder, skulle alla demokratiska krafter i landet 
vända sig emot det samhälle som tillåter något sådant utan att reagera. […] Där har vi 
abortsituationen i ett nötskal.51 

Föreställningen att abort var mord föranledde till oron om att dödandet av människor inte 

skulle sluta vid aborten. ”Idag är det våra barnbarns tur att bli dräpta, imorgon är det 

                                                 

46 Erik Martinsson, ”Bristande respekt för livet ofta orsak till aborterna”, Dagen, 28 oktober 1965. 
47 Hans Johansson, ”Abort och människovärde”, Dagen, 18 augusti 1964. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 ”Abort och moraliskt ansvar”, Dagen, 6 juni 1969. 
51 ”Massmord”, Dagen, 16 maj 1969. 
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föräldrarnas tur. Ty vem har något monopol på att själv få behålla livet, när man icke sparar 

andras liv?” Abort ansågs vara föräldrarnas sätt att lösa problem som uppstod av deras sexliv. 

En ”psykopatens kortsiktiga reaktion på uppkomna problem, som kunde lösas på andra sätt av 

vuxna normala människor.”52 Att tillåta fri abort var en ”laglöshetens legaliserande” som skulle 

leda till ett förhärdande av samhällsmoralen, samt att det skulle leda till ökningen av aborter.53 

Dagens uttalade föreställning var att ”det påbörjade livet – fostret skall åtnjuta samhällets 

skydd” och att aborten innebar ett dödande av ett liv.54 Därav var fri abort ”en brottslig frihet 

[…] som vill ha rätt att fritt förfoga over ofödda barns liv.”55 Införandet av fri abort sågs också 

som ett borttagande av det skydd kvinnan hade för att motstå påtryckningar om abort, särskilt 

från fästman eller föräldrar. Även om situationen för att fullfölja graviditeten tycktes ha de 

sämsta möjligheter framhölls exempel på där människor ändock lyckats ”höja sig till gigantiska 

insatser på olika områden.” Nej, istället skulle samhället stödja de med ”dåliga utgångspunkter” 

och skänka dem en ”människovärdig tillvaro.”56 

Introducerandet av A-pillret (Abort-pillret) mötes av stor kritik från tidningen. Oklarheten 

gällande om tabletterna förhindrade graviditet eller om de var abortframkallande var 

problematiskt när det nu skulle bli ”varje kvinnans rättighet att avgöra, om det liv hon bär på 

skall utsläckas. Det är en ödesdiger linje, som landets högsta rättsvårdande myndighet slår in 

på.” ”Det vore utan tvivel ett stort misstag, om de opinionsbildande krafter, som anser livets 

värnande som en samvetssak.”57 

Om riksdagens beslut om att tillåta forskningen kring dessa piller kritiserades av Dagen. Det 

uppfattades som omoraliska experiment och tillåtandet av dem befarades öppna vägen för andra 

former av forskning: 

Möjligen skulle man kunna säga, att det är angeläget att forskningens frihet och fortskridande 
inte äventyras. Det må vara sant i stort sett, men forskningens frihet måste dock respektera vissa 
gränser. Vad som skedde i Nazi-Tyskland i fråga om medicinska experiment ger oss anledning 
att påpeka, att det finns forskning som utvidgar det mänskliga vetandets område men som ändå 
måste bedömas som stridande mot vetenskaplig anständighet. Den nu tillåtna forskningen är inte 
mer etisk försvarlig, därför att Sveriges riksdag ställt sig bakom den.58 

Rädslan med riksdagens godkännande att experimentera med A-piller var att det i framtiden 

kunde leda till accepterandet av forskning bortom all anständighet och moral. 

                                                 

52 Klara Ekre Leivestad, ”Vördnad för livet”, Dagen, 16 september 1966. 
53 ”Den sämsta tänkbara lösningen”, Dagen, 30 september 1965. 
54 ”Abortens bakgrund”, Dagen, 13 februari 1965; ”A-pillren än en gång”, Dagen, 27 april 1967. 
55 ”Kvinnans frihet och livets höghet”, Dagen, 25 september 1965. 
56 Ibid. 
57 ”Laglöshetens samhälle”, Dagen, 25 mars 1965. 
58 ”Förvånansvärd tystnad”, Dagen, 8 april 1967. 
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De sista åren av 1960–talet började Dagen allt mer uppmärksamma fosterexperimenten, 

experiment som utfördes på aborterade mänskliga foster. Att dessa experiment utfördes var 

enligt tidningen kopplat till människosynen som omgärdade de som talade för fri abort. Genom 

denna människosyn föreställdes det aborterade fostret, vare sig det var vid liv eller ej, ”inte 

betraktas som individer i lagens mening utan som ”vävnadspreparat”.”59 Forskningen på 

aborterade foster var ”bara den naturliga förlängningen av aborten, som är det stora brottet.” 

Abort vilket ansågs vara ett ”överlagt fostermord”. Bortsett från de fall där moderns liv stod på 

spel ansågs samhället ta sig rätten att råda över det ”ofödda livet.” Förändringen av 

människosynen och det ökade abortantalet föreställdes vara den bakomliggande orsaken till 

”det stora flertalet chockerande experiment.”60 

Abortens liknelser med nazisternas illdåd under förintelsen var ett genomgående tema i 

kritiken mot abort, särskilt under 1969.61 Likaså blev det allt vanligare att under 1960–talet 

avslutande år tala om de nya sexuella levnadssätten och idéerna om fri abort som ”nyhedenism”. 

Våra hedniska förfäder ansåg det naturligt att sätta ut de nyfödda i vildmarken, om det inte fanns 
bröd för dem. Lika naturligt anser våra nyhedniska ungdomsradikaler det vara, att ett oönskat 
foster inte har någon rätt att leva. Om modern vill, skall hon ha rätt att uttala dödsdomen, och 
samhällets resurser skall ställas till hennes förfogande.62 

Att samhällets resurser ställdes till förfogande var något som kristna aldrig skulle kunna 

acceptera. Abort fick bara godkännas i undantagsfall, i annat fall gick värnandet av fostret 

först63 och Dagen åtog sig som kristen tidning att ”hävda det ofödda barnets rätt.”64 Abort gick 

också utanför själva akten och de konsekvenser en fri abort föreställdes kunna få, det handlade 

också om vilken moralisk grund man stod på. Den kristna moralen var ”den eviga moralen” 

som stod för ”allt livs okränkbarhet”, till vilket fostret inräknades. Den nyhedniska eller 

ateistiska moralen föreställdes vara föränderlig och den accepterade inte fostrets liv som 

okränkbart.65 

Som svar på abortförespråkarnas argument om rätten för en fri människa att bestämma över 

sig själv var invändningen att ”ingen människa isoleras i sitt sammanhang. Den kvinna som 

                                                 

59 ”Solidaritet till döds”, Dagen, 26 april 1969. 
60 ”Experiment med foster”, Dagen, 12 april 1969. 
61 Se följande artiklar med liknelser till förintelsen och nazisterna Torsten Henriksson, ”De förlorade 13000”, 
Dagen, 23 december 1969; ”Den nyhedniska utmaningen”, Dagen, 21 oktober 1969; Olof Djurfeldt, ”Jag 
protesterar”, Dagen, 17 oktober 1969; ”TV-program som väckarklocka”, Dagen, 17 oktober 1969. 
62 ”Manifestation för livet”, Dagen, 27 december 1969. 
63 Olof Djurfeldt, ”Fria aborter på bekostnad av läkarnas samvetsfrihet”, Dagen, 26 februari 1965. 
64 ”Liberalism på avvägar”, Dagen, 3 mars 1965. 
65 Gudrun Kullgren, ”Den djupaste frågan kristendom eller ateism”, Dagen, 2 mars 1965. 
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önskar abort är icke fri.” Barnet, som inte kan föra sin talan, har ”rätt att leva.”66 Därför ansågs 

det oroväckande att allmänhetens ställning i abortfrågan förändrats under årtiondet till att allt 

mer acceptera idén om fri abort. ”Att gripa in för att rädda människoliv, det är vår absoluta 

plikt. Passiviteten kan aldrig försvaras, varken inför det ofödda livets utsläckande eller inför 

självmördarens förtvivlade gärning.”67 

Frågan om abort var inte endast relevant för modern och fostrets fri- och rättigheter. Även 

utövarna av aborterna, läkarna och sjuksköterskorna, och ”deras hävdvunna rätt att vägra 

ingrepp, som de anser strida mot patientens fysiska ock psykiska hälsa”,68 togs också i 

beaktning. Frågan om abortutövarnas relevans i abortdebatten väcktes när det förelåg förslag 

om att abortingreppet skulle inkluderas i sjukvårdspersonalens tjänsteplikt. Där invände Dagen 

med att ingen bör tvingas att agera mot sitt samvete och att det fanns ”människor här i landet, 

vilkas samveten ej är till salu.”69 Läkarnas samveten föreställdes baseras på vetskapen. Det vill 

säga ”att livet börjar i befruktningsögonblicket” och att det därför inte var möjligt att ”betrakta 

det växande fostret som ett ting eller en svulst under de första tolv havandeskapsveckorna och 

som en mänsklig varelse med rätt till liv senare.”70 

Att tjänsteplikten skulle gå före principen om samvetsfrihet, samt att fri abort av allmänheten 

sågs som humant, var ett hot mot det svenska samhället. Dessa två förändringar föreställdes 

kunna leda till att 

det inom kort växa fram en opinion för rätt att ta livet av missbildade spädbarn eller onyttiga 
gamlingar. Läkarna har alla skäl att slå vakt om sin rätt att säga nej till ingrepp, som de finner 
omtiverade[sic] eller stötande för sitt samvete. 
 Tjänsteplikt för läkare att bli massabortörer är en snarast oundviklig konsekvens av en 
uppluckrad abortlagstiftning. Mönstret finns redan utvecklat – men inte i demokratier.71 

Vad som bör belysas med texten ovan är ”men inte i demokratier”. Med tidigare liknelser till 

nazisternas experiment och moraliska värdegrund, är implikationen här att en övergång till en 

liknande moral i abortfrågan i slutändan kommer leda till en avdemokratisering av det svenska 

samhället. 

Vidare uppfattades frågan om tjänsteplikt också innebära ett hot mot kristna inom dessa 

yrkesgrupper och ett avkristnande av staten: 

                                                 

66 Folke Edsmyr, ”Den fria abortens följder”, Dagen, 16 mars 1965. 
67 ””Rätten” att begå självmord”, Dagen, 27 oktober 1967. 
68 ”Skall läkaren”, Dagen, 21 juli 1966. 
69 ”Samveten ej till salu”, Dagen, 11 mars 1965. 
70 ”Dags för stramare abortlagstiftning”, Dagen, 22 april 1966. 
71 ”Liberalismen”, Dagen, 23 juli 1966. 
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Ibland undrar man, om det helt enkelt rör sig om en medveten taktik syftande till avkristning av 
dessa yrkesgrupper. […] Den antikristliga tvångsstaten skildras i Uppenbarelseboken som en 
stat, där ingen får vare sig köpa eller sälja utan att ha vilddjurets märke på pannan. Mycket av 
den nuvarande ateistiska taktiken är av samma slag: man försöker göra arbetsförhållandena 
odrägliga för de kristna inom en viss sektor av samhällslivet – den målmedvetna avkristningens 
taktik. I ett sådant läge behövs det kristendom med bekännarmod och kampanda.72 

Samhällets och statens förändrade inställning i dessa frågor var ”oroande belägg för vad som 

sker med vårt samhälle” eftersom de ansågs innebära en förändring av ”de värderingar som 

under århundraden utgjort samhällets grundvallar.” Skiftet i allmänhetens inställning till 

abortfrågan och de frågor den närmast berörde, uppfattades närmast som en samhällets 

”avveckling istället för utveckling.” Resultatet skulle bli att ”den mest värnlösa av alla 

mänskliga varelser, det icke framfödda barnet” fråntagits sitt skydd.73 

 

Idéer om ett samhälle 

Som nämnts tidigare drevs frågan om fria aborter till en början av de politiska ungdoms- och 

kvinnoförbunden. Abortfrågan var en i raden av nya idé- och tankeströmningar under 1960-

talet. Faktumet att dessa nya idéer förespråkades och anammades i hög grad av unga i samhället 

gick inte obemärkt förbi. I en serie av ledare avhandlades Folkpartiungdomens diskussioner om 

att införa fri abort. Förbundets samtal om fri abort ställde sig Dagen frågande till: ”Borde det 

inte ha varit lika självfallet med en rekommendation om ökat ansvarsmedvetande och hänsyn 

bland ungdomen?” Att abort skulle liberaliseras ansågs problematiskt eftersom ”Abort är och 

måste förbli en nödfallsutväg, som kan försvaras när det gäller hot mot moderns liv och hälsa. 

Svårligen eljest.”74 

Samtalet från Folkpartiets och även Socialdemokraternas ungdomsförbund om fri abort 

avslogs. ”Med cynism och förakt för liv och mänsklighet kräver FPU och Sveriges 

Socialdemokratiska Studentförbund fria aborter!” 

Vem ger oss rätt att döda ett tänt människoliv? Vi vill inte påstå att alla aborter skulle vara 
obefogade; men när unga ’radikaler’ gör uttalanden om ting de varken förstår eller vill ta 
kärleksfullt ansvar för, då grips åtminstone vi av helig vrede.75 

                                                 

72 ”Kampen för samvetsfrihet”, Dagen, 15 mars 1965. 
73 Birger Ekstedt, ”Brott mot gällande lag”, Dagen, 17 augusti 1968. 
74 ”Frihet till abort”, Dagen, 11 juli 1963. 
75 Gunilla Andersson, Britta Gustafsson, och Gun Gustafsson, ”Aktuell reflex: Protest mot fria aborter”, Dagen, 
19 september 1963. 
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Bara att idén om fri abort diskuterades var så pass allvarligt att det väckte uppmärksamhet och 

även vrede. Det ansågs visa på en total brist på respekt för det mänskliga livet och samhällets 

moraliska värdegrund. 

Ifrågasättandet av den befintliga abortlagstiftningen och yrkandet för dess liberalisering av 

ungdomen innebar ett hot mot samhällets grundläggande värderingar. Dagen ansåg att det 

visserligen låg i ungdomens natur att ifrågasätta 

vad som varit och vad som är. […] Men allt det som unga människor med tvärsäkert 
gåpåarhumör kommer med, kan inte karaktäriseras som friska synpunkter. […] Det finns ingen 
anledning för erfaret och omdömesgillt folk att alltid falla i farstun för en frejdig, ungdomlig 
argumentation. ETT PÅTAGLIGT omoget ungdomsinitiativ är förslaget om ’fria aborter’. […] 
Hela problemställningen är befängd. Den är lösgjord från alla etiska värden. från[sic] respekten 
för livet och från det personliga ansvar, man måste lära människor ta i olika livssituationer. Om 
inte samhällsutvecklingen skall fullständigt urspåra.76 

Strömningarna av nya ideologier och tankar som ungdomsförbunden gav uttryck för var enligt 

tidningen inte bara omogen och bevis på bristande livserfarenhet. Det innebar också ett hot mot 

samhällsutvecklingen. 

Diskussionen om fri abort var ett uttryck för ungdomen, och ett resultat av att vara ”ung och 

radikal”. För ”Det är inte utan betydelse att man har erfarenhet av livet att falla tillbaka på när 

man skall ge sig i kast med frågor av detta slag”.  

För att vara radikalt liberal behövde man först ”kasta överbord alla hävdvunna regler som 

har något att göra med moraliskt ansvar”. Ungdomsförbunden ansågs av Dagen inte kunna 

tillräckligt om konsekvenserna till abort för att kunna tas seriöst.77 

Som antytt i tidigare delar av undersökningen var motståndet till abort inte absolut. I en 

kommentar till Liberal Ungdoms påstående om KSA:s (Kristet Samhällsansvar) inställning till 

abortfrågan svarade Lewi Pethrus med: ”Vi har aldrig tagit avstånd från de medicinska 

indikationerna för abort […] Däremot är det vår uppfattning att man bör vara så restriktiv som 

möjligt när det gäller tillämpningen av abort”. Vidare säger han att  

Vi har emellertid aldrig gjort oss till talesmän för en negativ inställning till abort i de fall då 
verkliga medicinska skäl för en sådan föreligger. […] Att vi skulle godta den nuvarande 
lagstiftningen är också felaktig. Vi har tidigare reserverat oss mot den sociala indikationen, och 
den inställningen står vi fortfarande för.78 

Dagens motsättning i abortdebatten var i huvudsak mot införandet av fri abort eller tillåtandet 

av abort på sociala indikationer, i övrigt stod man bakom den då befintliga abortlagstiftningen. 

                                                 

76 Bernhard J:son Ernestam, ”Aktuell reflex: Kring den fria aborten”, Dagen, 27 september 1963. 
77 J L, ”Fria aborter orealistiska krav KSA:s inställning oförändrad”, Dagen, 18 oktober 1963. 
78 Ibid. 
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Som visats tidigare i undersökningen ansågs abort vara ett dödande av mänskligt liv, men i 

situationer som när moderns hälsa eller liv stod på spel var en abort acceptabel. Men att tillåta 

fri abort var att tillåta dödandet av mänskligt liv. 

Ett av problem som det svenska samhället föreställdes stå inför enligt Dagen var 

befolkningsfrågan.79 Statistik som visade på ”stigande antalet åldringar jämfört med 

befolkningen i sin helhet” uppfattades som en högst relevant fråga. Även i abortdebatten. Fria 

aborter innebar enligt Dagen en risk att förvärra det redan låga födelsetalet och ansågs visa på 

en mentalitet som inte värnade om det svenska samhällets överlevnad: 

Man kan då fråga sig, om ett folk överhuvudtaget har rätt att fortleva, som mister känslan för sin 
egen framtid och som inte vill ta besväret att sätta ett tillräckligt antal barn till världen för att 
säkra släktets bestånd.80 

Medvetenheten och uppmärksammandet av befolkningsfrågan i Dagen hade sitt ursprung 

från Alva och Gunnar Myrdals uppmärksammande av frågan i svensk politik på 1930–talet med 

boken Kris i befolkningsfrågan. Likt makarna Myrdal påstod tidningen att barnen var en 

bristvara som krävde reformer för att ändra på utvecklingen, främst genom att förändra 

villkoren i den sociala miljön.81 Och för Dagen var de sexuella levnadssätten, utöver familjen 

och äktenskapet, centrala för de som värnade om samhället att förändra. 

Ett problem var att samtidigt som kvinnor vilka beviljades abort inte förlorade ”socialt 

anseende”, fick ”den ogifta kvinnan som föder fram sitt barn drabbas av många svårigheter.” 

Problemet till denna situation föreställdes vara acceptansen av den fria sexuella livsstilen. Mot 

vilken endast en samhällsväckelse från kristna tycktes kunna hjälpa. För att säkerhetsställa att 

den allmänna inställningen inte skulle få ett långvarigt fäste, förespråkades en mentalitet som 

värnade om att de kvinnor som föder sina barn ”bemöts med respekt.”82 

Lösaktighetspropagandan och fria aborter föreställdes grunda sig ”i vårt sekulariserade tids 

nedvärdering av människovärdet.” Uppfattningen var att abortsökande kvinnor vid ”samtal” 

kom till insikt om ”att de bör föda sina barn till världen” och att de efter födseln ”inte önska 

lämna dessa ifrån sig.”83 Dessutom föreställdes graviditetens början påverka kvinnans psykiska 

tillförlitlighet. Därigenom ifrågasattes kvinnans lämplighet att fatta beslut om abort, vilket hade 

                                                 

79 För artiklar och ledare om befolkningsfrågan och abort se: Edman, ”Aktuell reflex: De milda abortlagarna”, 
Dagen, 15 augusti 1962; Edman, ”Aspekter på abortproblemet: Replik till Malin Larsson”, Dagen, 7 september 
1962; Edsmyr, ”Den fria abortens följder”, Dagen, 16 mars 1965. 
80 ”Abort och befolkningspolitik”, Dagen, 23 april 1968. 
81 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, Fjärde reviderade utgåvan, andra 
tryckningen (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2018), s. 120 ff. 
82 ”Välfärd även för de ofödda”, Dagen, 22 april 1969. 
83 Erik Martinsson, ”Gynekologerna ej för fri abort: Snabbare handläggning önskvärd”, Dagen, 29 december 1965. 
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långtgående ”konsekvenser för framtiden”. Istället behövde bostadsproblemet och andra former 

av sociala frågor och problem tas itu med istället för ”samhällets kapitulation” till fri abort.84 

Fri abort var inte lösningen, istället skulle problemet lösas genom att undanröja orsakerna till 

abort. 

Mot 1960–talets senare hälft skiftade tyngdpunkten i argumenteringen mot fri abort, särskilt 

under decenniets sista år. Föreställningen om att abort innebar ett dödande av en människa blev 

allt mer den huvudsakliga poängen som framfördes i Dagens artiklar och ledarsidor i 

abortfrågan,85 med motiveringen att: 

Alla andra argument mot abort är sekundära ex. att abort leder till minskad respekt för mänskligt 
liv, att det leder till sexuell lösaktighet, att sjukhusresurserna inte räcker till, att abort är en dålig 
behandling av ett socialt och psykiatriskt problem, att det innebär risker för kvinnan, att kvinnan 
skall ta ansvar för sitt handlande, att man kanske aborterar bort stora män och kvinnor, att 
samhället behöver flera barn.86  

Även om befolkningsfrågan återfinns som ett genomgående tema i diskussionen om abort, 

överskuggades den av punkten om abort som ett mord. Det blev också allt mer vanligt att 

jämföra utförandet av fria aborter med det gamla praktiserandet av barnutsättning. 

Barnutsättning som gjordes när ett nyfött barn inte ansågs starkt nog 

att klara ett primitivt liv. Vi dödar dem nuförtiden innan de föds inte för att vi inte har mat att 
föda dem eller för att de är så svaga att vi inte skulle kunna klara dem till ett normalt liv. 
 Vi dödar dem för att de är ovälkomna, oönskade: de hindrar våra studier, de förstör vår ekonomi, 
så att vi inte har råd med bil eller TV, de hindrar våra kvinnor från att ta arbete på halvtid och 
försvårar emancipationen, de går oss på nerverna genom att bli så många. […] Den oönskade 
graviditeten är ett av samhällets svåra problem.87 

Att foster klassades som oönskade var ett problem. Ett problem för samhället. En utmaning som 

Dagen föreställde sig att samtiden stod inför. Detta behövde förändras genom samhällsväckelse 

i sexualmoralsdebatten och en väckelse av samhällets grundläggande värderingsprinciper. 

Precis som i diskussionen om fosterexperimenten gjordes även i samtalet om abort, 

jämförelserna med hedonismen och nazismen. Principen som fri abort grundade sig på 

föreställdes vara densamma som låg bakom nazisternas dödande av judar baserades på. Mer 

specifikt pekades tanken om ”livsovärdigt liv” ut som principen bakom dessa två tankegångar: 

Det var nazisterna, som i trettiotalets Tyskland formulerade principen om ’livsovärdigt liv’. 
Genom den tog man sig rätt att avliva först de sinnessjuka och svagsinta, sedan de obotligt sjuka, 
de gamla och de arbetsoförmögna. Tanken var den: ju sjukare, ju svagare eller mer handikappad 

                                                 

84 ”Ett år efteråt”, Dagen, 11 mars 1966. 
85 Se till exempel: Henriksson, ”De förlorade 13000”, Dagen, 23 december 1969; ”De oönskade har rätt att leva”, 
Dagen, 8 december 1967; ”Förvånansvärd tystnad”, Dagen, 8 april 1967; ”Manifestation för livet”, Dagen, 27 
december 1969. 
86 Lars Jacobsson, ”Om abort och sexualmoral”, Dagen, 23 februari 1967. 
87 Ibid. 
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en individ är, desto mindre kan han göra anspråk på att vara en människa i egentlig bemärkelse. 
[…] Det är ofint att påminna om det, men det är exakt samma tankar som ligger bakom sådana 
formler som ’fri abort’ och ’valfri abort’. Det låter riktigt att säga: varje barn har rätt att komma 
till världen som ett önskat barn. Men om man vänder på satsen och säger: inga oönskade barn 
bör födas, och därför måste vi ge gravida kvinnor rätt till abort, då har man också förnekat de 
oönskade rätten att leva. Liv som kommit till utan planering och beräkning är alltså enligt denna 
teori livsovärdigt och samhället bör inte hindra, att det förkvävs på fosterstadiet, så snabbt och 
estetiskt tilltalande som möjligt. Så blir det i varje fall, om endera ’fri abort’ eller ’valfri abort’ 
kommer att bli lagfäst. En sådan ’reform’ skall anses för att vara humanitär. I verkligheten är det 
fråga om rena barbariet.88 

Föreställningen om den fria abortens konsekvenser innefattade inte bara äktenskapets 

upplösande när ansvaret för sex togs bort. Att barnets rätt till liv nedprioriterades om det var 

oönskat och frånvaron av dess uppfattade människovärde, ansågs leda till experimenten på 

mänskliga foster. De värderingar som fri abort ansågs vila på föreställdes innebära ett ytterligare 

hot, som en moralisk grund besläktad med nazisternas. En moralisk världsåskådning där de 

svaga och försvarslösa fråntogs sitt samhälleliga skydd. Det västerländska och kristna samhället 

föreställdes stå inför ett existentiellt hot om denna moraliska utveckling realiserades i lag. Fria 

aborter föreställdes helt enkelt vara rent barbari. 

Det var den sekulariserade världssynen som föreställdes göra det moraliskt rätt att tillåta 

kvinnan att själv bestämma om abort och att man inte värnade om samhället och dess 

institutioner: ”Den sekulariserade synen på dessa frågor kommer av att man inte ser vare sig 

äktenskapet eller samhället som de gudomliga anordningar de i själva verket är.”89 Allt detta, 

tillåtandet av fria aborter, upplösandet av äktenskapet och fostermord var sammantaget ”en 

kuslig illustration till västerlandets moraliska kris.” Vare sig det var legaliserat eller inte gjorde 

det ”inte brottet mindre. […] Fri abort innebär kapitulation”.90 En kapitulation av det kristna, 

demokratiska samhället. 

  

                                                 

88 ”De oönskade har rätt att leva”, Dagen, 8 december 1969. 
89 Lewi Pethrus, ”Materialistisk sexualuppfattning”, Dagen, 04 juli 1968. 
90 ”Vart fri abort”, Dagen, 08 juli 1969. 
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Slutdiskussion 

I pingströrelsens föreställningsvärld ingick abort i flera debatter och diskussioner. 

Abortfrekvensen föreställdes påverkas av decenniets introducerande för nya sexuella livsstilar, 

samtidigt som abortmöjligheterna ansågs påverka ungdomarnas sexliv. Till en början handlade 

abortdiskussionen om raggarproblemet, där sex, lössläphet och abort ingick. Men efter en Tv-

debatt 1962 skiftade fokus i abortdebatten till att handla om sexualmoralen, inom vilken 

raggarproblemet kom att inkluderas i. Sexualmoralen var under merpaten av årtiondet det som 

dominerade samtalet om abort i Dagen. Det handlade bland annat om hur de nya levnadssätten 

innebar ett hot mot äktenskapets, samt familjens bevarande. Äktenskapet och familjen 

föreställdes vara två institutioner vilka skapade stabilitet för samhället och balanserade 

individer. Vilka i framtiden skulle ta över ansvaret för samhällsapparaten. Abort sågs som ett 

socialt problem som krävde sociala lösningar, enligt denna föreställning kunde inte det sexuella 

levnadsättet betraktas som en privatsak. Sexuellt ansvarstagande uppfattades därför vara en del 

av medborgarens plikt gentemot samhället. 

 Abort ledde också in Dagen på diskussioner som berörde frågan om det mänskliga livets 

början och värde. Den allmänt accepterade ställningen inom pingströrelsen var att livet började 

vid befruktningen, även om fostrets ålder vid en abort påverkade aktionens moraliska värde. 

Även om abort ansågs nödvändigt och befogat i vissa fall, var det enligt tidningen ofrånkomligt 

att abort var ett mord. Fri abort innebar enligt dem en förflyttning från samhällets kristna 

värderingar till en ateistisk/ nyhedenistisk värdegrund. Den stora skillnaden uppfattades vara 

att de nya värderingsprinciperna inte såg fostrets liv som okränkbart. Hotet mot samhällets 

moraliska värdegrund började diskuteras allteftersom att den svenska opinionen i abortfrågan 

vände till att stödja fria aborter. Oron var att denna moral som inte uppfattades värna om fostrets 

rätt till liv och därför tillät abort, också skulle leda till dödandet av andra grupper i samhället 

som inte kunde försvara sig. ”Uppluckringen” av människosynen genom tillåtandet av abort 

ansågs kunna föranleda till de handlingar nazisterna utförde under förintelsen. Människovärdet 

var också en fråga som under 1960–talets avslutande år började uppta en allt större del av 

abortdebatten. Och som under decenniets sista år blev det också det klart dominerande fokuset 

för Dagen. 

 Abortens åverkan på samhällets värdegrund hade lett till ett hot mot kristna och 

kristendomen. Abortdebatten hade väckt frågan om statens rätt att åkalla tjänsteplikt för alla 

läkare och vårdpersonal som utfärdade aborterna. Att kristen personal inte längre skulle få ha 

möjligheten att vägra ingreppet sågs som en medveten taktik att avkristna sjukvården. Och 
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slutligen hela statsapparaten. Det fruktades att det svenska samhället var på väg att bli 

antikristet. 

 Sammantaget kan man säga att abort föreställdes ha flera olika betydelser för både individen 

och samhället. Dessutom skiftade diskussionen fokus från alkohol och raggare till 

sexualmoralen för att slutligen kretsa kring frågan om människovärdet. Istället för att införa fri 

abort ansågs det lämpligare att samhället skulle satsa på social hjälp, men också reformer för 

att undanröja orsakerna som drev kvinnor till att vilja avbryta sitt havandeskap. Men för sina 

läsare, kristna personer eller andra som var mot fri abort, förespråkade Dagen en 

samhällsväckelse för att ändra samhällets moral, liksom de sexuella levnadssätten. 

Trots att abortfrågan inte var Dagens enda mål eller syftes till dess existens, var det ändock 

en fråga som upptog en stor del av tidningens verksamhet. Inte nog med det, den hade också ett 

tydligt budskap om vad man ämnade göra i frågan. Det sträckte sig från samhällsväckelser inom 

sexualmoralen och samhällets värderingar, till samhällets undanröjande av sociala 

omständigheter som motiverade utförandet av abort. Därför är Annulla Linders argument, som 

citerades i slutet av Tidigare forskning, inte korrekt på punkten ”political player without a clear 

target”, vilket jag har kunnat påvisa med min undersökning. Dagen hade en tydligt uttalad 

ställning och ett klart uttryckt mål i abortfrågan. 

Om vi som Linders inte tar reda på en rörelses föreställningar och idéer, riskerar vi att missa 

avgörande insikter gällande en rörelses målsättning i en fråga. Linders är själv nära att göra den 

poäng jag vill framföra med denna uppsats. Det vill säga hur ”movements formulate their 

demands and press for change” 91 inte får bortses från. Men jag vill också framhäva värdet av 

att förstå människors föreställningar. Det kan hjälpa oss att förstå varför människor och grupper 

av människor handlar som de gör. Kontextualiserar vi dessa föreställningar mot andra gruppers 

idéer kan vi få syn på varför idéer sprids eller inte sprids. Alla våra handlingar börjar trots allt 

med en tanke.  

                                                 

91 Linders, ”A Historical Comparative Analysis of the Outcomes of the Abortion Movements in Sweden and the 
United States”, s. 393. 
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