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Abstract	


Julia Rolandsdotter, Idéer om samhälle och individ: Abortdebatten under 1960- och 1970-tal med 

inriktning på realpolitik och ideologi, Uppsala Universitet: Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, HT 2013. 

This essay aims to investigate and scrutinize the debate surrounding abortion during the years of 

1964 and 1974 respectively. By analyzing elements of different opinions in the debate from daily 

press, a wide range of aspects concerning the issues of free abortion have been distinguishable. This 

analysis shows that the abortion debate was, to a high degree, a question of Realpolitik and ideology 

whereas the differences over time have been visible rather than the differences between parties of 

varying opinion. By applying the theories of Ian Hacking concerning the effects of categorization, 

ideas surrounding people and society among others, have been highlighted in the debate. In 1964 

we see ideas about the woman as motherly or a victim and the society as defective or exposed 

among other factors. In 1974 on the other hand discussion about the free woman and the 

irresponsible society is very common.  
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!
 Inledning och tidigare forskning 
!
Vad handlar abortfrågan om? Många skulle hävda att frågan är moralisk och handlar om kvinnors 

rätt till sin egen kropp, eller fostrets rätt till liv. Fri abort är en fråga som ständigt återkommer i 

debatt idag. I samtiden associeras abortdebatten ofta som något som drivits av religiösa och 

feministiska tankegångar. Detta är en ensidig bild av debatten, andra dimensioner har varit minst 

lika betydande, någonting vi kommer se genom denna undersökning. Det realpolitiska (politik som 

siktar på verklighetens krav och på sakliga resultat än på ideologiska principer)och det ideologiska 

(systematiserande föreställningar och värderingar som kännetecknar en grupp t.ex. politiskt parti) i 

motsats till det moraliska, är något som bör tas i större beaktning när man diskuterar abortdebatten.    1

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur debattörer i svensk press under 1964 och 1974 

argumenterar för och mot fri abort, hur abortfrågan problematiseras och vilka aspekter som 

aktualiseras i abortfrågan. Genom att göra en empirisk undersökning av debatten under två centrala 

år (1964 och 1974) kan en rad olika aspekter uppdagas. Dessa aspekter kan bidra till förståelse för 

såväl den historiska som den dagsaktuella debatten.  

 I tidigare forskning beskriver idéhistorikern Lena Lennerhed (Historier om ett brott 2008) 

bland annat abortdebatten under 1960- och 1970-tal. Under 1963 tar Folkpartiets ungdomsförbund 

och Socialdemokratiska ungdomsförbundet ställning för fri abort. Åren efter eskalerar debatten och 

en rad fler aktörer tar ställning så som Liberala studentförbundet, Svenska kvinnors vänsterförbund, 

Grupp 8, med flera.   Lennerhed menar (i sin avhandling Frihet att njuta, 1994), i samklang med 2

historikern Kjell Östberg (1968 när allting var i rörelse 2002), att abortfrågan hos förespråkare 

handlade om frihet och kvinnans rätt att själv bestämma. Detta menar forskarna, blev också det 

främsta skälet för fri abort . Fri abort blev även, enligt dem, en reform som skulle lösa en del 

problem så som de illegala aborterna samt de oönskade barnen.   Motsidan menade att förebyggande 3

åtgärder skulle utvecklas istället för att lagstifta om fri abort. Dessa åtgärder kunde vara bättre 

tillgång till preventivmedel och ett ökat ekonomiskt stöd för ensamstående mödrar.   Jag menar att 4

!4

!  Bonniers Lexikon bok 16, Stockholm 1997, 44. Bonniers lexikon bok 8, Stockholm 1995, 244.1

!  Lena Lennerhed, Historier om ett brott: Illegala aborter i Sverige på 1900-talet, Stockholm 2008, 174, 180, 182 ff.2

!  Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse: Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, Stockholm 2002, 3

46. 

!  Lena Lennerhed, Frihet att njuta: Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet, Stockholm 1994, 141 f.4



även detta är en ensidig bild av debatten. Jag vill påstå att abortdebatten väckte en rad ytterligare 

frågor om realpolitik och ideologi som blev minst lika betydande hos både förespråkare och 

motståndare. 

  I en statsvetenskaplig studie av Stefan Swärd (Varför Sverige fick fri abort 1983) undersöks 

främst hur Sverige fick fri abort. Denna studie är i hög grad politiskt inriktad, avhandlingen 

analyserar den offentliga politikens innehåll, men undersöker främst moraldimensioner och 

kvinnofrågan som betydande punkter i den dåvarande abortdebatten.   Här saknas ett perspektiv på 5

de mer konkreta realpolitiska aspekterna som var viktiga för debatten om fri abort. Enligt denna 

undersökning skedde en del förändringar i abortfrågan 1964. Bland annat fortsatte en kulturdebatt 

där Jacob Palmes (bland annat författare av debattböcker) bok Fri abort blev ytterst 

uppmärksammad, det var också under detta år som Liberala studentförbundet tog ställning för fri 

abort och Aftonbladet blev den första stora tidning att på ledarplats ta ställning för fri abort.   Det är 6

alltså under denna tidpunkt som frågan om fri abort i hög grad blir aktuell. Att den svenska 

abortlagstiftningen började kritiseras under det tidiga 1960-talet hade, enligt flertalet forskare, att 

göra med den så kallade ”Polenaffären”.   ”Polenaffären” fick sitt namn efter att en rad svenska 7

kvinnor reste till Polen (ett land där fri abort infördes 1959) för att utföra abort, någonting som 

uppmärksammades häftigt av svensk media.    8

	   Nutida undersökningar har gjorts kring mer realpolitiska aspekter på abort som till exempel 

den socioekonomiska. Dessa undersökningar har kommit fram till att kvinnor som gjort upprepade 

aborter ofta tillhör en låg socioekonomisk grupp, detta gäller såväl Skandinavien som Amerika. En 

svensk undersökning kring abort visar att 30% av abortsökande kvinnor angav socioekonomiska 

aspekter (arbetslöshet hos de själva eller partnern, dålig ekonomi samt osäkert boende) som skäl till 

aborten. Många menade också att abortbeslutet i fråga hade kunna förändrats med ytterligare 

socioekonomiskt stöd.   Även tidigare undersökningar talar om socioekonomi. Sociologen Rita 9

Liljeström (känd samhällsdebattör under 1960- och 1970-tal) skriver i ”A study of abortion in 

Sweden” om statens förslag för att förebygga aborter. Här diskuteras bland annat införandet av 

moderskapspenning, moderskapsbistånd, bostads- och möbelbistånd, daghem, förskolor samt gratis 

!5

!  Stefan Swärd, Varför Sverige fick fri abort: Ett studium av en policyprocess, Stockholms universitet 1983, 4 & 37.5

!  Swärd, Varför Sverige fick fri abort 37.6

!  Lennerhed, Historier om ett brott, 176. Swärd, Varför Sverige fick fri abort, 39.7

!  Swärd, Varför Sverige fick fri abort 174.8

!  Marlene Makenzius, Unintended pregnancy , abortion and prevention, Uppsala Universitet 2012, 36, 38 & 42. 9



graviditetstest. Dessa punkter vittnar om vikten av ekonomiskt och socialt stöd för blivande 

mammor, vikten av reella reformer.   Jag finner en rad obesvarade frågor efter dessa 10

undersökningar. Frågor som kommer prägla denna uppsats.  

 Annan tidigare forskning som gjorts kring abort är bland annat Eva Palmblads Den 

disciplinerade reproduktionen från år 2000 . Boken behandlar abort ur ett maktperspektiv under 

1930- och 1940-tal och undersöker samhällets och politikens roll i reproduktionsfrågor.   Denna 11

undersökning skiljer sig alltså från min både i tid och fokus, och kommer därför inte användas 

vidare i undersökningen.  

 Få undersökningar har gjorts kring abortdebatt och hur argumentationen i debatten såg ut, 

idéhistoriska undersökningar i synnerhet saknar denna utgångspunkt. Det är därför motiverat att 

göra en närmare undersökning av abortdebatten i dagspress, detta för att belysa en rad viktiga 

aspekter som tidigare inte uppmärksammats. Jag kommer i denna undersökning, till skillnad från 

Swärd och Lennerhed, att fokusera på hur abortdebatten i svensk press såg ut med fokus på de 

realpolitiska och ideologiska aspekterna. Hur problemformulering och även idéer skapas i denna 

debatt. 	  
!
Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten för denna undersökning är att realpolitiska och ideologiska aspekter aktualiserades 

i abortdebatten. Abortfrågan var inte, som tidigare forskning menar, främst en frihetsfråga för 

förespråkare eller en ekonomisk fråga för motståndare. Min utgångspunkt blir istället att i debatten 

kring fri abort diskuteras såväl abstrakta frågor kring frihet, värderingar, samhällssyn och 

människosyn, som konkreta realpolitiska frågor bland annat om ekonomi och boendepolitik. Jag 

menar vidare att i abortdebatten skapas idéer om samhälle, ideologi och realpolitik. Filosofen Ian 

Hacking menar att nya kategorier skapar nya möjligheter till val och handling. Att klassifikation av 

människor, men även medicinsk, vetenskaplig och samhällsvetenskaplig klassifikation, är 

värdeladdad: ”De representerar värdeladdade kategorier, saker som bör göras eller inte göras. 

Kategorier av människor man bör tillhöra eller inte tillhöra.”   Detta förhållningssätt till det 12

språkliga är någonting jag kommer att ta fasta på i denna undersökning. Hur man i argumentation 

av abortfrågan skapar idéer kring hur till exempel samhället och människan bör agera eller vara.  

!6

!  Rita Liljeström, A study of abortion in Sweden, Stockholm 1974, 59.10

!  Eva Palmblad, Den disciplinerade reproduktionen: Abort- och steriliseringspolitikens dolda dagordning, Stockholm 11

2000.

!  Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, 1999, sv. övers (Stockholm 2000), 174. 12



Syfte och frågeställningar 
Denna undersökning syftar till att belysa hur realpolitiska och ideologiska aspekter 

aktualiserades i abortdebatten. Uppsatsen kommer att undersöka olika aktörers argument i 

abortdebatten under 1964 och 1974 utifrån två dagstidningar. Målsättningen blir att studera hur 

debattörer i dessa tidningar argumenterar kring abortfrågan och hur olika faktorer används i 

argumenten. Undersökningen kommer att följa dessa frågeställningar: på vilka sätt används 

realpolitiska och ideologiska aspekter i abortdebatten, hur ser skillnader och likheter ut mellan olika 

aktörer och mellan de olika åren? Hur skapas problem och idéer om individ och samhälle i 

abortfrågan? 

!
Material, metod och avgränsning 

Denna uppsats ska undersöka abortdebatten i två dagstidningar, Dagens Nyheter samt Dagen, åren 

1964 och 1974. Jag finner det lämpligt att starta undersökningen i samband med att en del tidningar 

och ungdomspartier börjar ta ställning för fri abort, det är alltså under denna tid det skapas en debatt 

i frågan. Undersökningen tar slut i och med riksdagens beslut om fri abort år 1974.   13

Tidningsmaterialet är fördelaktigt eftersom det ger varierade ingångar i frågan, de tillhör också 

olika politiska inriktningar. En annan aspekt som gör min studie intressant är att det finns få 

undersökningar kring hur man diskuterade och problematiserade abortfrågan där svensk press utgör 

det huvudsakliga materialet.  

  Kriterierna för valet av material har varit att det ska finnas ett brett urval av debattinlägg 

kring abortfrågan. Att olika ståndpunkter vad gäller frågan har kunnat urskiljas ur argumentationen 

har också varit en förutsättning. Det empiriska material undersökningen bygger på är alltså Dagens 

Nyheter (liberal) samt Dagen (kristlig och opolitisk).   Dagen var pingströrelsens tidning och dess 14

chefredaktör fram till 1974 var pingströrelsens egen ledare Lewi Pethrus. Dagens Nyheter var under 

denna tid en av Sveriges absolut största tidningar och spelade en stor roll för dåtidens politiska och 

kulturella klimat. Trots tidningens liberala signatur kom den, av många under 1960-talet, att 

stämplas som vänstervriden på grund av en del journalisters politiska ställning.   De här tidningarna 15

blir min huvudsakliga källa i undersökningen. Jag undersöker främst debattinlägg och ledarartiklar 

och vill endast se hur man argumenterar för och mot fri abort. Att välja tidningar med olika politisk 

!7

!  Nationalencyklopedin, Fri abort: <http://www.ne.se/lang/abort?i_h_word=fri%20abort>, Hämtad: 2014-01-12.13

!  Sven Tollin, Svensk dagspress 1900-1967, Stockholm 1967, 22.14

!  Lars-Åke Engblom, Karl Erik Gustafsson, Sverker Jonsson, Den svenska pressens historia IV: Bland andra 15

massmedier (efter 1945), Stockholm 2002, 32, 159 & 161.



signatur är ett medvetet val dels för att belysa skiljelinjer i abortfrågan, men också likheter som kan 

uppstå trots skild politisk signatur. Jag anser att dessa två tidningar är tillräckliga för min 

undersökning dels för att de just har olika politisk signatur och dels för att dessa tidningar hade en 

omfattande spridning och kan därför uppfattas som illustrativa för hur abortdebatten i svensk press 

kunde se ut.  

  Denna typ av material har använts tidigare i undersökning av just abortpolitik, man har 

genom press undersökt vilken ställning politiska partier tar till fri abort, hur ålder påverkar 

ställningstagande i abortfrågan samt hur debatten i press formade abortpolitiken.   Swärd gör en 16

undersökning av abortfrågan utifrån en rationalistisk förklaringsmodell, vilket innebär en studie av 

de aktörer som har utformat ett politiskt beslut, genom denna studie blir det möjligt att förklara 

beslutets tillkomst.   Till skillnad från Swärd kommer jag att läsa mitt material med utgångspunkt 17

på det språkliga. Med hjälp av Hackings teori kommer jag att undersöka hur språket i abortdebatten 

skapar idéer om och perspektiv kring olika aspekter av abortfrågan som kan kopplas till realpolitik 

och ideologi. Debattinläggen kommer att analyseras efter innehåll. Olika aspekter kommer att 

urskiljas och kategoriseras för att få en klarare bild om vilka aspekter som anses viktiga i 

abortfrågan. Jag kommer även söka finna hur man problematiserar abortfrågan och om man 

skuldbelägger någon part för de problem som diskuteras. Argumenten analyseras och tematiseras 

och relateras sedan till den historiska bakgrunden. 

  

Disposition 

Denna undersökning är indelad kronologiskt med tematiska underrubriker. Jag har valt att dela in de 

tematiska delarna efter förespråkare och motståndare istället för att dela in efter de två tidningarna. 

Detta för att tidningarna är väldigt olika både i omfattning och politisk signatur, det finns därför 

uppenbara skillnader i resonemang och argumentation. Dessa självklara skillnader är inte någonting 

jag vill belysa i denna undersökning. Uppsatsen ska snarare belysa likheter och skillnader mellan 

förespråkare och motståndare till fri abort och mellan de två åren. Efter varje årtal kommer en kort 

sammanfattning och tillsist visas resultaten av undersökningen.  

!
!

!8

!  Swärd, Varför Sverige fick fri abort 14, 114, 131. 16

!  Swärd, Varför Sverige fick fri abort, 9.17



Det kvinnliga offret och den ignoranta kvinnan, det bristande och 

utsatta samhället 1964 

!
1960-talet en bakgrund 

1960-talets Sverige var en tid då politik och ekonomi förändrades snabbt. Det talas om ”60-

talsradikaliseringen” som till en början drevs av liberaler. Liberalerna kom också att prägla en rad 

av 1960-talets brännande frågor; individuell frihet, människors lika värde och mänskliga rättigheter, 

för att nämna några. Man började att ifrågasätta konservativa traditioner så som kyrkans inflytande 

och monarkin. I stora drag var dåtidens frågor till stor del moraliska, de handlade om öppenhet i 

livsåskådningsfrågor. Denna syn influerade liberalismens initiativ till nya frågor om bland annat 

könsroller och sexualitet. I mitten av 1960-talet började sexualfrågan att debatteras bland det 

Liberala studentförbundet, dock fanns skilda åsikter liberaler emellan.  

  En annan fråga som tidigt blev aktuell hos liberalerna var frågan om fri abort. Östberg menar 

att antalet illegala aborter och riskerna med dessa blev ett viktigt argument för den fria aborten i 

relation med argument om kvinnans rätt och individens frihet.   Dessa nya tankegångar möttes av 18

en del motstånd från moralkonservativt håll, där man genom intellektuellas hjälp försökte försvara 

de traditionella värdena. Ett känt exempel är de 140 läkare som motsatte sig den sexliberalism som 

rådde genom att benämna den som ”översexualisering” och ”samhällelig promiskuitet”.    19

   I ett klimat med ständigt pågående debatt i diverse frågor förändrades också medias roll. 

Bland annat tidningar öppnade för debatt på ett helt nytt sätt. Trots en växande ekonomi fanns 

brister i den svenska välfärden. Bostadsbrist, trångboddhet och inkomstklyftor var vanliga problem i 

1960-talets Sverige. 1965 startade låginkomstutredningen vars resultat tycktes bekräfta det 

olyckliga läget.   Ett annat ämne som började debatteras under tidigt 1960-tal var könsrollsfrågan. 20

De rådande könsrollerna började kritiseras då många menade att den kvinnliga rollen hämmade 

möjligheten till frihet.   Uppenbart blev även frågan om fri abort en del av sexualdebatten under 21

denna tid. Vad menade man då att fri abort var? Lennerhed beskriver att fri abort innebar att inga 

!9

!  Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 44 ff. 18

!  Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 73 & 79.19

!  Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 68, 73 & 79.20

!  Maria Björk, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980, Uppsala 2011, 123.21



speciella skäl skulle behöva anföras för att få abort. Ville en kvinna göra en abort skulle hon få göra 

det utan komplikationer.   22

!
Förespråkare av fri abort 

Dagens Nyheter (DN) var mycket aktiv i abortdebatten, där både privatpersoner och ledare, 

diskuterar frågan flitigt. Ståndpunkterna är skilda och likaså argumentens innehåll. Så hur 

argumenterar förespråkare för fri abort? Att inte ha fri abort problemtaiseras efter ett berövande av 

kvinnans frihet, det handlar om att kvinnan, när hon tvingas föda ett oönskat barn, måste ändra 

livsstil och att ekonomiska problem blir ytterst påtagliga:  

!
Inför den mot sin vilja gravida kvinnans ögon förändras dock bilden av samhället. Ingen frihet längre! Nej ett 
påtvingande av en helt ny livsform. [- - -] Vi måste i många fall uppge våra studier och vår yrkesutbildning. Vad 
detta innebär för en individ har samhället helt klart för sig i andra sammanhang, så icke i detta. […] Vi får starkt 
ökade materiella problem, ekonomi, bostad osv.    23

!
En rad olika faktorer sammanbinds i detta argument. Vi har dels problemen med ekonomi, där 

debattören menar att dessa kvinnor kommer att få det mycket svårt vad gäller frågor om materiella 

ting och bostad, genom att diskutera dessa punkter använder debattören ekonomiska aspekter för att 

problematisera abortfrågan. Möjligheten till karriär blir också ett problem med att inte införa fri 

abort, där vi ser att både studier och yrkesutbildning kan bli lidande. Det ekonomiska används 

konkret med tydliga exempel som starkt ökade materiella problem. Tillsammans med detta får 

kvinnan också problem med sin frihet, det tidigare fria livet med dess livsform kommer att 

förändras. Frihet — en fråga som ligger i tiden — blir ett av problemen med att föda mot sin vilja.  

 Den fria individen och dess fria vilja är nyckelfrågor hos just liberalismen. I argumentet 

talas mycket om tvång och måsten, tvånget av en ny livsform och mot sin vilja tvånget att uppge 

både studier och yrkesutbildning, någonting som kopplas ihop med berövandet av friheten. I detta 

argument skapas en idé om att frihet innefattar ekonomiska möjligheter, det är så frihetsbegreppet 

får fungera i argumentationen. Friheten och ekonomin flätas samman till att skapa argumentet om 

varför fri abort behövs, dessa båda punkter är brännande i tiden, där både bostadsbrist, 

inkomstklyftor och frihetsdebatt kännetecknar 1960-talets samhälle.   Att frihet och materiella 24

!10

!  Lennerhed, Frihet att njuta, 141 f.22

�  Birgitta Gyllner, ”Rätten till fri abort”, Dagens Nyheter, 1964-05-10, nr; 125, 4.23

!  Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 68.24



problem går hand i hand i detta argument vittnar om hur man såg på frihet. I utsagan görs det 

ekonomiska till en förutsättning för frihet, det ena ger det andra. Problemet blir också en fråga för 

individen men på samhällsnivå. 

 Abortfrågan problematiseras och skapas hos jasägare mycket på detta sätt, där det materiella 

och frihet binds samman. Man talar om det materiella, det ekonomiska, trygghet, men det blir också 

en fråga om, en för unga mödrar, omöjlig statusjakt: 
!
En del har ett hem, men ingen kärlek. Mor och far arbetar för att få allt som Pettersson och Olsson har. Men för 
de ensamstående mödrarna är det ingen utväg — de måste arbeta. Det finns unga flickor som inte har 
utbildning, husrum eller arbete för att kunna ta hand om sitt barn även om de vill. Kan lagen förstå dem? Nej, 
bara en kvinna som har gått igenom en graviditet, känt de första fosterröreslerna och fött barnet och sedan 
tvingats lämna det ifrån sig. Bara hon vet vad det är. Tror någon att hon glömt sitt barn även om hon inte talar 
om det. Det är bättre att få abort än att ge bort sitt barn när det är fött.       25

!
Här diskuterar debattören inte bara vikten av arbete utan också den materiella strävan som hon 

menar finns hos föräldrar, man vill ha det så bra som ”de andra” men har inte möjlighet till det. 

Speciellt inte som ung flicka. I detta citat bildas problem på olika nivåer, dels ser vi ett problem hos 

föräldrar som arbetar för att nå en viss status och dels ser vi hur ett problem skapas där unga flickor 

inte har möjlighet att ta hand om barn. Denna statusjakt som beskrivs kan ses som en tidstypisk 

gliring till kapitalismen.   Här används arbete och boende för att demonstrera ekonomiska 26

svårigheter. Dock blir problemet även rent känslomässigt, de ekonomiska problemen har tvingat 

kvinnan att adoptera bort sitt barn, men de känslomässiga problemen är de som består i efterhand. 

Hur man ska lösa dessa känslomässiga problem demonstrerar man genom att säga att det är bättre 

att få abort än att ge bort sitt barn. Abortfrågan blir här på något vis någonting viktigt för kvinnans 

samvete, det blir inte en fråga som lagen kan ha förståelse för utan det hela är rent personligt, ”bara 

hon vet vad det är”. Alltså blir abortfrågan återigen en individuell fråga, som dock bör tas i 

beaktande och förvaltas på samhällsnivå. Vi ser också hur materiella problem ger känslomässiga 

problem, här sammanfogas känslor med ekonomi. 

  Tidigare forskning visar att kvinnorörelsens paroll under 1960-talet blev ”det personliga är 

politiskt”.   Trots att DN knappast var en tidning för kvinnorörelsen influerar ändå detta uttryck hur 27

man argumenterar för fri abort. Detta gör man genom att väva samman ekonomiska problem, där 
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kvinnan tvingats adoptera bort sitt barn för att hon varken haft boende, utbildning eller arbete, med 

känslomässiga problem som minnet av barnet.  Det är sammankopplingen av ekonomi-känslor som 

ständigt återkommer i debatten (se t.ex not 19), någonting som näst intill kan översättas personligt-

politiskt. Jag menar att dessa tankegångar låg i tiden, att liberaler under denna tid ständigt 

diskuterade den individuella friheten vittnar om att det personliga blir politiskt, inte bara hos 

kvinnorörelsen utan hos andra politiska grenar och även som här i argumentation av abortfrågan.  

 Detta med levnadsvillkor som vi sett i tidigare argumentation är någonting som återkommer, 

det är tydligt att detta blir en viktig fråga i debatten.  

!
..,inte heller pratar man levnadsvillkoren bättre eller blir modern starkare och mer motståndskraftig med 
tillhjälp av prat. [- - -] Ty det räcker inte med bara kärlek och lycka; man måste också ha den materiella och 
andliga trygghet som bereder plats åt kärleken och lyckan [- - -]    28

!
Vad betyder nu levnadsvillkor? Handlar det, som vi tidigare sett, om det ekonomiska; boende och 

arbete? Eller handlar det om berövandet av kvinnans frihet som också diskuteras? I detta citat blir 

det tydligt att levnadsvillkoren snarare handlar om ekonomi eller det materiella, än vad det handlar 

om det känslomässiga. Dock blir det också väldigt påtagligt här att dessa punkter (det 

känslomässiga och ekonomiska) går hand i hand. Den materiella trygghet debattören talar om är 

förstås inte svår att förstå. Vad som menas med ”andlig trygghet” är dock inte helt klart. Handlar det 

om ett friskt sinne hos modern eller kanske rent av tillfredsställelsen av att veta att man själv önskat 

föda detta barn? Förmodligen handlar det just om det psykiska, eftersom debattören tidigare 

diskuterat att modern inte blir starkare av bara prat, modern gestaltas här som svag, eftersom hon 

behöver bli starkare. Än en gång blir det tydligt med vikten av det materiella, detta citat visar hur 

modern faktiskt blir starkare med materiell och andlig trygghet, men även att det kan ge kärlek. 

Utsagan visar en idé om att kärlek och lycka inte fungerar utan vare sig materiell eller andlig 

trygghet. Det är alltså på detta sätt som det andliga och materiella kopplas samman till att bilda 

idéer om kärleken och lyckan.  

 Kopplingen mellan det ekonomiska och det mer känslomässiga som görs av flertalet 

debattörer vittnar om att abortfrågan problematiseras efter dessa punkter. Genom att ställa andlig 

trygghet tillsammans med materiell trygghet visar argumentet tydligt hur andlig trygghet kräver 

materiell trygghet och vice versa, än en gång det ena ger det andra. Det är så man bygger upp en 

argumentation, dock med hjälp utav olika beståndsdelar.  
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 Argumentation för fri abort kom också att kritisera religiösa tankegångar. Detta blir påtagligt 

i ett exempel där debattören Bo Gustafsson svarar på ett tidigare debattinlägg:  

!
Jag antar dock att fostret — efter hans sätt att se — redan från första begynnelsen har varit ’självständigt liv’, 
alltså från det befruktningen och första celldelningen ägt rum. Kan man nu säga så utan att hamna i medeltida, 
mystiskt religiösa ’tanke’banor?   29

!
 Kritiken av det religiösa var ”på modet” under 1960-talet. Det blir synligt genom detta argument att 

man klassar motståndare till fri abort som omoderna ”medeltida tankebanor”. 1960-talet var på 

många vis en tid då ett flertal människor ville se utveckling och modernisering av samhället, det 

blev bland annat heta diskussioner angående sexualfrågan.   Att man beskriver motståndare på det 30

här sättet är inte konstigt och ligger alltså helt i tiden, det är dock intressant att se att det religiösa i 

detta fall blir någonting främmande, det beskrivs som ”mystiskt”. Jag menar att man här beskriver 

det religiösa som mystiskt för att distansera sig och peka på det som någonting främmande och 

därmed potentiellt hotfullt. Man vill visa på hur det icke religiösa är rationellt och genomlyst medan 

det religiösa är just mystiskt. I detta citat synliggörs hur ett vi- och dom-tänkande appliceras på 

abortfrågan. Det moderna (fri abort) blir något bra medan det omoderna (ej fri abort) blir dåligt.       

!
Argumentationen hos jasägarna är som vi sett ofta konkret. I vissa fall blir det extra påtagligt, här 

kommer man med skönjbara förslag på hur man bör hjälpa en gravid kvinna: 
!
Eftersom det i praktiken är omöjligt för en kroppsligt frisk kvinna att få abort, borde samhället i sitt eget 
intresse hjälpa henne att ordna någon form av bostad i Sverige. Skulle det inte kunna gå att få låna exempelvis 
10 000 kr till en bostad på ett indexreglerat lån att återbetalas inom förslagsvis 20 år efter samma mall som en 
studieskuld?   31!

Även här använder man boendeproblem i argumentation för fri abort. Det blir alltså påtagligt att 

boende är en viktig del i hur man applicerar ekonomiska faktorer på abortfrågan. Detta sätt att 

applicera ekonomiska faktorer genom att diskutera boende, arbete och inkomst är, som vi ser, 

ständigt återkommande i argumentation för fri abort. Detta mycket konkreta förslag visar tydligt hur 

abortfrågan blir realpolitisk, det är ekonomi och boende som blir de centrala punkterna i detta 

argument.   

!
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Motståndare av fri abort 

Hos motsidan liknar argumentationen en del i hur man argumenterar och problematiserar 

abortfrågan. När debattörerna på motsidan kommer med konkreta förslag för att förebygga aborter 

är dessa ofta, som hos förespråkare, av ekonomisk art.  

!
Jag fördömer också när man dödar foster för att samhället inte kan ge kvinnan tillfredsställande sociala 
förmåner. [- - -] Familjen som gärna skulle varit en till om man fått vatten och avlopp finns också i 
verklighetens värld. Det är självklart att den reella abortindikationen var förutsedd svaghet. Att socialnämnder i 
små kommuner kan visa upprörande snålhet är tyvärr sant. Att man i detta fall medvetet valde att avslå hjälp till 
bostadsförbättringar gjorde nämndledamoterna till legala mördare, [- - -] De löjligt små bidragen måste radikalt 
ändras så att standarden för barnfamiljer eller den ensamma modern ej sänkes vid graviditet.    32

!
Precis som vi sett hos jasidan är detta förslag mot abort väldigt konkret. För att diskutera 

ekonomiska aspekter talar man om brist på avlopp och vatten och en dålig standard som kräver 

bidrag för att nå förbättring. Denna debattör menar att anledningen till att kvinnor väljer att göra 

abort ligger hos samhället och byråkratin, det är dessa som inte kan ge tillräckliga sociala förmåner, 

avslår bostadsförbättringar och visar på snålhet med löjligt små bidrag. I utsagan blir samhället 

objekt för problem. Dock är det inte kvinnan som är offer i detta argument, som vi ofta sett hos 

jasidan, utan det är familjen som diskuteras. Här ser vi en viktig skillnad mellan förespråkare och 

motståndare, där kvinnan hos förespråkare ofta porträtteras som offer och där familjen istället blir 

offret i detta citat —”familjen som gärna hade varit en till” får lida. Här läggs inte problemet och 

inte heller skulden (som ofta diskuteras hos motsidan i senare inlägg) på kvinnan utan det blir 

istället nämndledamöter som utses till mördare. Man väljer att argumentera genom att det icke 

personliga, ”överheten” på något sätt, blir förövare det blir inte längre individen som står i fokus för 

argumentationen. Hos de argument som är realpolitiska blir också reformerna reella, detta syns 

tydligt när man vill förändra samhälle och byråkrati. Det blir extra tydligt när det är 

”samhället” (nämndledamöter) som omnämns som mördare. Det är intressant att se att samhället får 

stå som syndabock även hos motsidan. Detta är en betydande likhet hos förespråkare och 

motståndare. Det är brister i samhället som orsakar nödvändigheten med fri abort, någonting som 

måste förändras enligt detta argument. Samhället får här stå för fel och brister. Problemen blir alltså 

samhälleliga och ekonomiska. 

 Som vi sett så fungerar det ekonomiska som tydliga förslag och åtgärder, dock beblandas 

detta frekvent med diskussioner om fostret: ”Att legal abort faktiskt är något annat än att operera 
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bort en kräftknöl, att fostret inte är en geléklump eller något fiskliknande med gälar, utan en varelse 

med naglar och efter luft kippande mun, detta har varit nyheter även för abortmissionärer [- - -]”.   33

Denna nästan uppfostrande och undervisande ton kan återses i flertalet argument. En del menar att 

abort endast är genomförbar om fostret betraktas som ett liv av minimalt värde, och att lösningen på 

abortfrågan handlar om inställning, ”Borde vi inte mer hjälpa lyckliga kvinnor med ofrivilliga 

graviditeter genom att försöka öppna deras blick för det myckna barnen har att ge oss, sådant som 

kan uppväga de flesta förtretligheter? ”.   Även här ser vi en uppfostrande ton i argumentet. Att tala 34

om att man måste öppna kvinnans blick vittnar om hur man såg på kvinnan som ignorant, ovetande 

och osjälvständig, det visar också hur man såg rätt inställning och ”öppen blick” som en lösning på 

abortfrågan. Här handlar det inte längre om ekonomiska problem, utan det blir en fråga om 

inställning och okunskap hos den blivande modern. Hos dessa debattörer är inte (det största) 

problemet dålig bostad, arbetslöshet eller låg inkomst. Problemet blir istället det mentala, fel 

inställning till barnet eller ovissheten om att det faktiskt är ett barn det handlar om och inte ”en 

kräftknöl”. I citaten ovan ser vi hur abortfrågan blir ett problem om inställning, där man också 

menar att rätt inställning uppväger  och kanske till och med raderar  andra problem — ”uppväga de 

flesta förtretligheter”. Detta problem ses alltså som det största. Man vill alltså ge kvinnan ett nytt 

perspektiv, ett nytt sätt att se på barnet.  

!
 En annan sak som problematiseras är de barnlösa som har stor nytta av mödrar som föder oönskade 

barn: ” Hade fria aborter [funnits, min anmärk.] hade han [deras adoptivson, min anmärk.] kanske 

inte fått chansen till livet — vi inte chansen till ett normalt familjeliv med barn”.   Här 35

problematiseras de fria aborterna med att visa på att dessa kan medföra att chansen av ett ”normalt” 

familjeliv hos barnlösa familjer går om intet. Familjelivet och möjligheten till adoption blir 

argument för att fri abort inte bör legaliseras, utan att adoption bör ersätta abort. Än en gång hamnar 

familjen, snarare än individen, i fokus.  

  Vi kan se (precis som i argumentationen för fri abort) att olika aspekter kopplas samman och 

problematiserar abortfrågan. Hur man använder ekonomiska aspekter i argumenten är ungefär 

detsamma hos båda sidor. Frihetsbegreppet är någonting som inte diskuteras hos motsidan, här gör 

man istället problemet till ett problem om inställning och okunskap. Det är anmärkningsvärt att 
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abortfrågan blir en fråga om inställning, okunskap och en typ av ignorans gentemot synen på fostret 

som ett barn, kvinnan målas alltså inte upp som ett offer hos motsidan. Trots detta, när det väl 

diskuteras konkreta förslag för att förebygga abort, är det de ekonomiska aspekterna som ideligen 

lyftes fram (dock i förhållande med andra punkter). Jasidan har ofta talat om de konkreta förslagen, 

argument hos motsidan vittnar om hur även de tvingas diskutera de realpolitiska aspekterna på 

abortfrågan.  

!
Hos tidningen Dagen diskuteras inte abortfrågan alls lika ofta som hos DN. Dock är inläggen 

mycket långa och utförliga när debatten väl kommer upp för diskussion. Till skillnad från DN är 

debattörerna i Dagen rörande överens angående abortfrågan, de alla ställer sig negativa till en 

lagstiftning om fri abort. Hur gör de då detta? I Dagen handlar argumentationen mycket om att 

bevara det traditionella och ”naturliga”, och massmedia blir boven i dramat.   

!
Men skulle inte fria aborter leda till ännu större sexuell lössläppthet? [- - -] Familjens traditionella och 
naturliga funktion att fostra och föda barn tycks ha hamnat i farozonen. [- - -] Översexualiteten har utvecklats 
till att blir ett allvarligt problem, som vi söka komma till rätta med innan obotliga skador på samhällskroppen 
uppkommit. [- - -] Sedan länge pågår en medveten och skickligt upplagd propaganda mot de traditionella 
värden på vilka vår västerländska kultur i huvudsak vilar och den utgör därför ett svårt hot mot demokratin.
[…] Massmedia spelar en stor roll i den pågående översexualiseringen och dit hör en del av pressen, film, 

teater, radio och TV som läkarna mycket riktigt påpekar.    36

!
Problemet här blir någonting större än själva abortfrågan, problemet blir istället att tradition och till 

och med den västerländska kulturen håller på att förintas. Detta skyller man då på massmedia och 

tar hela problemet ännu ett steg genom att åsyfta att detta i sin tur utgör ett hot mot demokratin. Här 

blir abortfrågan snarare endast en del i någonting större. Vidare argumenterar man för att endast det 

materiella har något värde och detta beskyller man ateister för, ”Hela vår tillvaro är bemängd med 

materialism och tron på livets totala meningslöshet, som högröstade ateistiska trumpetare i pressen 

söker sprida, gör också ungdomens liv tröstlöst och tomt på innehåll”.   I dessa citat ser vi tydligt 37

hur abortfrågan just blir en del i ett större problem. Där översexualisering leder till problemet med 

abort och ateistisk media i sin tur leder till översexualisering. Det är tydligt att de problem som 

diskuteras i inlägget ses som väldigt allvarliga, man menar till och med att de utgör en fara för hela 

samhället, ”obotliga skador på samhällskroppen”.  
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 Östberg talar, som vi sett, om kritiken av sexliberalismen av moralkonservativa grupper 

under denna tid. Detta är någonting som blir väldigt tydligt i detta argument, i frågan om fri abort 

för man även kritik mot dåtidens sexualdebatt. Även medias nya roll är någonting som tidigare 

forskning pekat på.   Det som diskuteras i detta inlägg är frågor som var väldigt aktuella hos de 38

moralkonservativa under denna tid. I argumentation mot fri abort kopplar man samman en rad 

punkter som får utgöra en del i ett stort samhällsproblem. Vi ser även hur det religiösa blir en del i 

argumentet, bland annat görs ateister till en del av problemet, men man diskuterar också hur 

”familjens traditionella och naturliga funktion” är hotad. Denna syn på hur den traditionella 

familjen bör vara är även idag associerat med kristen politik. Abortfrågan och dess problem blir här 

sammankopplad med kristen ideologi. Kristdemokraterna idag menar bland annat att familjen är 

den absolut viktigaste enheten i samhället, den kristna ideologin gör sig alltså starkt påmind i 

argumentet.   Det är intressant att se hur ”offret” i detta argument inte är individen (som vi tydligt 39

ser på många ställen hos förespråkare) utan det är samhället, traditionen, kulturen, och det naturliga 

som hotas.  

  Hotet mot det naturliga i och med fri abort återkommer i andra inlägg: ” […] ..,en s.k. ’fri’ 

abortlag skulle innebära ett fruktansvärt tvång för dessa kvinnor, kvinnor som innerst inne är fyllda 

av moderlighet och som också kan ta ansvar för och reda ut till synes hopplösa situationer”.   Här 40

menar debattören att kvinnor innerst inne är moderliga och kapabla till att ta hand om barn, det blir 

alltså någonting som ligger naturligt hos kvinnan och som hotas av en fri abortlag. Argumentet här 

är mycket intressant, kvinnan gestaltas som moderlig, man tycks veta hennes innersta natur och 

lämplighet som just moder, här finns idéer om hur kvinnan är och bör vara. I detta citat ställer man 

sig på en position där man anser sig ha kunskap om kvinnan och hennes innersta natur.    

 Vissa delar i hur man argumenterar abortfrågan blir synliga både hos förespråkare och 

motståndare. Bland annat är levnadsförhållanden någonting som blir ett vanligt problem i 

diskussion av fri abort, ”Bostäder för ensamstående mödrar bör sprängas in i den moderna 

bebyggelsen så att dessa kvinnor och barn lyfts fram ur slumtillvaron”.   Även det känslomässiga 41

återkommer hos motståndare, dock är det känslorna efter en abort som lyfts fram: ”Men det var en 

sak jag inte hade räknat med — samvetet. Det började plåga mig mer och mer, vad hade jag gjort? 
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Hade jag dödat mitt barn och stympat min kropp?”.   Hos förespråkare har vi många gånger sett att 42

argumentationen för fri abort handlar om individens fria val, hos många motståndare handlar det 

inte om friheten att välja utan istället oförmågan att välja: ”Den abortsökande, ofta drabbad av s.k. 

havandeskapspsykos, förtvivlad och hjälplös, behöver känna att hon ej har avgörandet helt i egna 

händer”.   Vi ser här att många komponenter som finns i argument när förespråkarna diskuterar 43

abortfrågan återkommer hos motståndarna, dock med annan infallsvinkel, kvinnan som oförmögen 

att själv avgöra och veta vad hon vill. Kvinnan porträtteras även som utsatt, när hon beskrivs vara 

ensam att fatta ett stort beslut. Trots det finns det en aspekt i hur en del motståndare argumenterar 

som inte kan återknytas med förespråkares argumentation — det religiösa. Detta är någonting som 

ständigt gör sig påmint i argumentation och i och med det blir abortfrågan hos Dagen en religiös 

fråga: ”Men ännu idag tänker jag på denna stora synd jag begått mot min kropp som skall vara Guds 

tempel”.   ”För den kristne är livet en gåva från Gud, och som följd härav blir allt mänskligt liv — 44

och i synnerhet det mysterium som ligger i en ny människas tillblivelse — något vars överhöghet är 

självklar. Den enda auktoritet som har rätt att bestämma över livet, är den som givit det, d.v.s. 

Gud”.   Eller: 45

!
Den vishet och kraft, som den Helige Ande ger människor med rena och lydiga sinnen, är allt annat än 
överlägset! Om vi kristna tar på oss ett fullt ansvar för samhället och omvärlden, då kan vi få uppleva, att det 
blir de kristna, som kommer sätta sin prägel på den kommande utvecklingen och inte kulturreaktionärer såsom 
Jacob Palme. Gud kallar Dig och mig till helgjuten kamp för väckelse, revolution och renässans.   46

!
I dessa exempel där kristen tro och Gud blir väldigt påtagliga aspekter på abortfrågan, kan vi också 

se den uppfostrande ton som vi sett i tidigare argumentation hos motsidan. Man menar på att den 

kristna tron har de rätta värderingarna och att andra människor spelar Gud när de vill bestämma 

vem som har rätt till liv. Man talar om vishet hos religiösa. Vad vi även kan se i dessa exempel är att 

synden blir ett stort problem med fri abort. Att utföra abort blir att utföra synd på Guds tempel — 

människokroppen. Även här får den kristna ideologin prägla argumentet mot fri abort. Som vi 

tidigare sett hos motsidan, ser vi ett återkommande mönster där man menar att det finns okunskap 
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hos människor som vill utföra aborter och att man har fel inställning till barnet. Denna typ av 

argumentation och detta sätt att se på abort återkommer. Här citerar debattören ett tidigare inlägg:  

!
Abortfrågan är ingalunda ett isolerat samhällsproblem. Som alltid beror dess lösning på vårt sätt att leva med 
varandra, vår vilja att samarbeta och satsa vår energi och våra pengar på rätt saker: [- - -]Vi kvinnor bör känna 
mycket större stolthet, och ta mycket större ansvar för den gåva vi fått: att föra livet vidare, och få vara med 

om att dana fria, självständiga och skapande samhällsmedborgare   47

!
Okunskap om hur man bäst bör spendera sin energi och sina pengar lyfts fram som ett problem, 

man ska göra detta på rätt sätt och på så vis få en lösning på abortfrågan som benämns som ett 

isolerat samhällsproblem. Precis som vi sett hos jasägare ser vi återigen ett fördömande av en 

statusjakt, där man uppenbarligen menar att människor lägger sin energi och sina pengar på 

meningslösa och onödiga saker. Den kvinna man talar om har fel inställning, de känner för lite 

stolthet för den gåva de fått. De tar heller inte det ansvar de borde vad gäller privilegiet att fostra 

medborgare. Detta citat visar tydligt på hur man i argumentationen lägger vikt vid okunskap hos 

människor som vill utföra abort, lösningen på problemet blir rätt prioriteringar och rätt inställning. 

Kvinnan porträtteras återigen som ovetande och ignorant. Hon får, i flertalet argument, stå för 

ignorans och okunskap, i ovanstående citat blir hon också ansvarslös. Synen på kvinnan hos flertalet 

motståndare vittnar om en ideologi. Systematiserande föreställningar om kvinnan, den ignoranta 

och ansvarslösa, syns i argumenten och bildar därför en ideologisk tanke om kvinnan som sådan.    

!
Sammanfattning 

I detta kapitel ser vi hur abortfrågan hos förespråkare ofta blir en individuell fråga som skall 

behandlas på samhällsnivå. Kvinnans frihet fungerar som skäl för fri abort, dock fungerar 

frihetsbegreppet relativt brett. Frihet beblandas och relateras till frågor om ekonomi och 

levnadsförhållanden, där vi sett mycket tydligt att det ena ger det andra. Ekonomi och känslor vävs 

även de samman i tal om fri abort. Hos både förespråkare och motståndare får samhället ofta stå för 

det felaktiga och bristfälliga. Här söker man förändring av olika slag, ofta är förslagen för ett bättre 

samhälle, från både för- och motsida, av realpolitisk art eftersom det är konkreta reformer som 

diskuteras — ekonomi, boende, och bidrag. 

  Även hos motsidan diskuteras ekonomi och känslor, dock sammanvävs dessa aspekter inte 

på samma sätt som hos förespråkare. Här får familjen också ta större plats än individen i 
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argumentation om fri abort. Ideologi gör sig starkt påmind i flera inlägg, genom likartade 

tankegångar om varierade aspekter. Hos motsidan till exempel, blir kvinnan flertalet gånger den 

ovetande och ignoranta. Det mentala blir centralt i argumentationen. Här får samhället stå för brister 

men det får också, tillsammans med tradition, kultur och det naturliga, stå som offer för den 

översexualisering som relateras till abortfrågan. Den så kallade statusjakten blir ett problem hos 

båda sidor. Offerrollen flyttas omkring i debatten, hos förespråkare är kvinnan offret medan det hos 

motståndare är samhället, det naturliga, tradition och fostret. 

  Vad vi kan se är att abortfrågan under 1964 innehåller en rad skilda aspekter, som dock vävs 

samman till att bilda argumentation för eller mot fri abort. De aspekter som diskuteras i abortfrågan 

kan ideligen relateras till det realpolitiska och det ideologiska hos både förespråkare och 

motståndare. Där till exempel boende, ekonomi och reformer vittnar om hur frågan blir realpolitisk 

medan definitionen av det moderna, frihet, en god människa och ett gott samhälle tyder på 

ideologiska aspekter. Systematiserande föreställningar om kvinnan och samhället uppdagas hos 

förespråkare respektive hos motståndare. Det kan handla om det kvinnliga offret hos förespråkare 

och den ignoranta kvinnan hos motståndare, emedan samhället ofta får stå för någonting bristande 

och som hos motsidan även det utsatta. Det realpolitiska och ideologiska går ofta hand i hand där 

synen på ett bristande samhälle resulterar i realpolitiska lösningar av olika slag.  

!
!
Den fria kvinnan och den pressade läkaren, det oansvariga och 

grymma samhället 1974 
!
1970-talet en bakgrund 

Idéhistorikern Maria Björk beskriver i sin avhandling från 2011 Problemet utan namn? 1970-talet 

som handlingens decennium. En rad förändringar och reformer ägde rum som bland annat 

föräldraförsäkring, deltidsarbete för föräldrar och ny abortlagstiftning. Kvinnorörelsen växte fram 

och började aktivt handla i en rad politiska frågor. Klassfrågan blev en högaktuell fråga för 

kvinnorörelsen och tidigare gränser som distanserat kvinnofrågor och könsrollsfrågor började 

suddas ut.   Även idéhistorikern Emma Isaksson diskuterar hur den nya kvinnorörelsen i Sverige 48

uppkom under 1970-talet, med grupper som bland annat Arbetets kvinnor och Grupp 8.   49
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 Trots att välfärden fått ett uppsving under 1970-talet, kom ökade krav på välfärdssamhället. Denna 

kritik dominerade hos allmänheten såväl som det offentliga samtalet. Genom det pågående 

uppbyggandet av välfärdsstaten tillkom en djup tilltro på den starka staten med alla dess 

möjligheter. Under ”handlingens decennium” genomfördes betydande socialreformer, reformer i 

familjepolitiken genomfördes i synnerhet, allt tillsammans med en tydlig jämställdhetsprägel.   50

!
Förespråkare av fri abort 

Abortdebatten under 1974 har tagit ett kliv i förändringens tecken. Tidigare aspekter som varit 

extremt påtagliga i debatten har nu ersatts av en abortdebatt där den främsta diskussionen handlar 

om kvinnan och hennes frihet. Detta blir ett kraftigt återkommande tema, där kvinnas frihet och 

rätten till valfrihet blir betydande punkter:  

!
Den nya lagstiftningen skulle innebära väsentliga men knappast revolutionerade förbättringar jämfört med 
nuläget. […] Det är dock värdefullt att principen om kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp under de 
första månaderna av graviditeten läggs fast i lag.    51

!
I andra fall sätter man likhetstecken mellan frihet och kvinnans rätt att bestämma om abort, ”Bara 

för någon vecka sedan offentliggjorde Kvällsöppet resultatet av en opinionsundersökning som tydde 

på att en majoritet av medborgarna ville ge den havande kvinnan rätten att bestämma om abort 

skulle ske. På ett årtionde har den[na] friare syn brutit igenom”.   Att kvinnorörelsen med dess 52

frågor växte fram under 1970-tal tycks ha fått effekt på politisk diskussion hos andra grupper. Detta 

blir tydligt här, eftersom abortdebatten helt börjat rikta fokus på kvinnan. Vi ser detta på fler ställen:  
!

Men en viss inställning till abort följer automatiskt en viss kvinnouppfattning även om åsiktsinnehavaren inte 
har detta fullt klart för sig. [- - -] De mest energiska motståndarna till fri abort är män. Är män mer moraliska 
än kvinnor? […] Eller önskar de konservera den kvinnouppfattning som innebär att kvinnan i första hand är 
ett medel för släktets fortplantning och först i andra eller kanske tredje eller fjärde hand en självständig 

människa?        53

!
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Här ser vi kritik mot en viss kvinnosyn, skulden läggs på män och deras syn på kvinnan som objekt 

för fortplantning. Problemet handlar om en felaktig kvinnouppfattning och att kvinnan ej får vara en 

självständig människa. Debattören fortsätter:  

!
Om en kvinna vill ha barn eller ej är ju inte något hon blir medveten om först sedan hon är på väg att få ett. [- - 
-] Slutsatsen kan bara bli en; att ta hand om egna barn betraktas av samhället som ett privatnöje som man själv 
får finansiera, inte som ett samhällsarbete som bör värderas ekonomiskt.   54

  

Här förläggs en del av problematiken också hos samhället som inte värderar moderns arbete i 

hemmet. Debattören menar alltså att synen från samhället — och männen med för den delen — är 

felaktig och att kvinnans arbete är ouppskattat och hennes förmåga att välja blir missbedömd av 

abortmotståndare. I stort sett har hela abortdebatten hos förespråkare blivit en kvinnofråga 1974, i 

princip alla inlägg innehåller den aspekten.  

!
Tror moderaterna att någon kvinna begär abort om hon inte anser att en fullföljd graviditet blir oskäligt 
betungande? Och vem kan vara bäst informerad och bäst skickad [sic] att avgöra om den blir betungande — en 
läkare, en offentlig nämnd eller kvinnan själv?    55

!
Hela abortfrågan har under 1964 blivit snävare och blir till absolut största del en fråga om kvinnan 

och hennes frihet under 1974. Som Björk visar så influerade och påverkade kvinnorörelsen många 

politiska beslut, detta blir väldigt påtagligt i förespråkarnas abortdebatt från 1974.   Kvinnan och 56

friheten går i ett. Vissa gånger ger man pikar till motsidan:  

!
Dessa förslag verkar väl motiverade och de kan i sina huvudlinjer knappast möta hårdare motstånd ens från 
moralkonservativt håll. […] Bevare oss för skräckpropaganda i en fråga som redan utan demagogi fortfarande 
är så laddad av känslor och lidelser!    57

!
Synen på de ”moralkonservativa” förs på tal, att inte ens de skulle kunna ge motstånd vittnar om 

synen på de moralkonservativa som motsträviga och nästan pessimistiska, de får stå för det 

omoderna. Man menar också att motståndare skrämmer folk genom deras propaganda och detta är 
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någonting man hoppas få slippa, eftersom frågan är tillräckligt känsloladdad som den är. Få inlägg 

kritiserar samhället på det sätt som vi sett hos jasidan under 1964. Här kommer dock ett exempel: 

!
Jag är fostret i den havande kvinnans sköte. Det är mig man talar om. Och har bekymmer för. […] Man talar om 
plikten att föda… Men hon som bär mig i sitt sköte har ju ett eget rättsmedvetande — samvetet. […] Jag vet att 
jag inte är särskilt välkommen. Hur skulle jag kunna vara det? När hon är så trött. […] Vem vill födas till 
lidande och prövningar av alla de slag? Livet är grymt. Till och med välfärden. […] Jag — fostret i en havande 
kvinnas sköte — tackar nej till livet. Just nu. Kanske kommer jag tillbaka när ni skapat en ny och bättre värld.    58

!
Här kommer ett inlägg av ett helt annat slag. Denna debattör som ”skriver åt fostret” menar att det 

inte är önskvärt att födas in i samhället som beskrivs som väldigt hårt. För det första är modern trött 

och för det andra är både välfärden och livet grymt. Här blir det väldigt påtagligt att problem i 

samhället kräver lösningen — fri abort. Det blir också en tydlig känga till välfärdssamhället. Man 

lägger problemen hos samhället och legitimerar den fria aborten med att samhället och livet är för 

grymt. Björk talar i sin avhandlingen om att samhället gjorde människan sjuk, vi ser här liknande 

idéer om att samhället gör modern trött.   Vi ser här att idéer om det grymma och hemska, i detta 59

argument, samlas under kategorin samhället, vi ser hur samhället bör vara och inte vara. Den sista 

meningen visar hur en förbättring (vad det innebär är oklart) av samhället (i citatet världen) kan 

göra så att abort inte blir nödvändig i framtiden.  

!
Motståndare av fri abort 

 Hos motståndare liknar mycket argumentation den från tidigare år. Dock har det även i denna 

tidning tillkommit nya aspekter, problem, offer och förövare. Dagen har börjat diskutera de etiska 

problem läkare och annan sjukvårdspersonal kan ställas inför i samband med införande av fri abort, 

”Och genom att läkare och övrig sjukhuspersonal har tjänsteplikt kan de tvingas till något som 

kanske strider mot deras rättsuppfattning om de nu anses har rätt till sådan lyx som samvete”.   60

Mycket argumentation ser ut just på detta sätt, man belyser en ny möjlig offergrupp — läkare och 

sjukvårdspersonal. Att de kan tvingas utföra abort, någonting som kan tära på deras samvete. Detta 

blir ett vanligt förekommande sätt att argumentera på, ”Och det är förnedrande för läkaren, att han 

tvingas ta andra hänsyn än medicinskt etiska”.   Här menar man att det till och med är förnedrande 61
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för en läkare att tvingas utföra abort. I dessa argument blir inte längre fostret eller kvinnan ett offer 

utan det är istället sjukvårdspersonal som blir lidande på grund av fri abort.  

 Andra nya problem som uppdagas i tidningen är befolkningsproblem — ”Aborterna ökar 

mer än beräknat, och svenska kvinnor föder för få barn”.    Att fri abort i sin tur kan leda till att 62

dödshjälp blir acceptabelt; ”Det är inte förvånande, att aborten används som argument för att för att 

framställa dödshjälp som naturlig. Som många har förutsett har abortdebatten fått 

’överspridningseffekter’”.   Här ser vi hur ett problem med fri abort kan leda till ytterligare problem 63

som dödshjälp. Man menar att abortdebatten gått för långt. Risken för att fri abort ska leda till andra 

problem är någonting som ofta hävdas. 

!
Om vi frångår normen att tänt liv skall skyddas öppnar vi dammluckorna för en ny slags nävrätt och brutalitet. 
Det som i sammanhanget maskeras som ’kvinnornas frigörelse’ betyder ju nämligen att män och kvinnor ges 
obegränsad rätt att förfoga över tredje parts liv. Vem vågar tro, att den rätten kan begränsas till ofött liv? Vi tror 
tvärtom, att den mycket snart kommer att drabba andra former av svagt, tynande, handikappat mänskligt liv.   64

!
Detta citat synliggör hur motsidan vill påvisa att abortdebatten och synen på rätten över fostrets liv 

kan  få konsekvenser. Man skapar ett ytterligare offer jäms med fostret — det handikappade livet, 

som också porträtteras som svagt liv. Denna parallell görs troligtvis för att visa hur synen på abort 

uppfattas när synen appliceras på andra fall. Problemet med fri abort blir alltså inte bara just den fria 

aborten, hos motståndare ses det som ett steg mot ett samhälle präglat av brutalitet och våld. Att 

man använder metaforer som ”öppnar vi dammluckorna” dramatiserar abortfrågan och avbildar 

konsekvenserna som skräckinjagande. Citatet visar också hur man ser på kvinnans frihet, inlägget 

menar att det endast är en täckmantel för att få bestämmanderätt över fostrets liv. Här blir inte 

kvinnans rätt och frihet alls samma problem som hos förespråkare av fri abort, det blir istället 

någonting man skyller på. Jag ser meningen som en pik till dåtidens högaktuella kvinnofrågor. 

Kvinnans frihet diskuteras hos motståndare på ett helt annat sätt än det vi sett hos förespråkare. Till 

exempel ser man kvinnans rätt till abort som en banal rätt och att det finns andra friheter som hellre 

bör tilldelas henne.  

!
Kvinnan bör ha frihet att avstå från befruktning. […] Felet med den aktuella debatten om aborter är alltså att 
den centrala principen om kvinnans frihet är för snävt fattad. Med mindre konventionellt baksträveri i 
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opportunismens tecken borde ett ansvarigt samhället ge mycket större frihet åt kvinnorna än den banala friheten 
att få utsläcka liv.   65

!
Det blir tydligt hur man menar att förespråkarnas syn på frihet är en begränsad och löjlig syn. Vi ser 

också hur samhället porträtteras som bakåtsträvare och att samhället istället borde ta ansvar för att 

ge kvinnor större frihet än rätten till abort, än en gång blir samhället boven, ett bristande och 

oansvarigt samhälle. Här kan vi återknyta till tidigare diskussion om det moderna och omoderna, 

där man i detta argument porträtterar abortdebatten (med talet om kvinnans frihet att få bestämma) 

som omodern. Kvinnan återkommer i debatten, det blir synligt hur förespråkare och motståndare 

skiljer sig på denna punkt. Som vi sett talar förespråkare ofta om att fri abort blir ett sätt för kvinnan 

att bestämma över sin egen kropp, hos motståndare menar man i detta utdrag att det finns andra 

”viktigare” friheter, men man menar också att kvinnan möjligtvis inte kommer fatta rätt beslut. 

”Man har också anledning att frukta, att många kvinnor kommer att fatta ett beslut som de senare 

ångrar”.   Ännu en gång menar man att kvinnan inte begriper sitt eget bästa. Andra gånger tycker 66

man att kvinnokampen blivit våldsam och ersatt gamla plikter. Att kvinnans befrielse och hennes 

rätt till sin egen kropp är ett populärt ämne som används som argument för fri abort, man menar 

också att detta ämne står i vägen för andra skyldigheter. 

!
Det tycks annars vara en föreställning, som inspirerar stora grupper inom den militanta kvinnorörelse, som på 
senare år vuxit fram i västerlandet. […] Här har det i årtusenden inskärpts, att det är föräldrarnas plikt att 
skydda sina barns liv. […] Och så blir det plötsligt högsta mode att kräva ’kvinnornas befrielse’, d. v. s. deras 
rätt att förfoga över sina ofödda barns liv, en rätt som maskeras med talet om deras rätt till sin egen kropp.   67

!
Att kvinnornas befrielse beskrivs ”plötsligt” blivit högsta mode vittnar om hur man anser att det inte 

funnits anledningar till detta. 

  Hos jasidan försvinner mycket av de konkreta, realpolitiska aspekterna under 1974, dock 

finns detta kvar i vissa inlägg hos motsidan. Dessa aspekter syns när man talar om åtgärder som 

krävs för att förhindra abort.  
!
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Samhället måste i ökad utsträckning ge stöd och hjälp både genom generella insatser och genom åtgärder som 
är särskilt avpassade för det enskilda fallet. Det får aldrig komma i fråga att bostadsfrågor, bristande möjligheter 
till barntillsyn eller ekonomiska svårigheter blir hinder för graviditetens fullföljande.    68

!
Ännu en förmaning till samhället som måste utöka åtgärder för att förhindra att abort utförs. Det är 

realpolitiska åtgärder som diskuteras genom begrepp som bostad, barntillsyn, och ekonomi. Punkter 

som har varit vanligt förekommande i debatten under 1964 hos både förespråkare och motståndare, 

som påpekat försvinner dock hos förespråkare 1974. Mycket problemformulering och 

argumentation har som visats förändrats under dessa tio år, dock återfinns en del aspekter från 1964. 

Till exempel  att abortförespråkare spelar Gud och att massmedia med kulturradikaler är problemet. 

Att fri abort kommer förstöra relationer eftersom det kommer leda till en ansvarslös omgivning.  
!
I det samhället där politikerna beslutar om fri abort, har politiken blivit Gud. […] Fri abort kommer med all 
sannolikhet att föra med sig en atmosfär av egoism, osolidariskt [sic] och ansvarslöshet, som sätter sin prägel på 
relationer överhuvud människor emellan. […] Kravet på fri abort är en frukt av idogt opinionsarbete från 
kulturradikaler, inte minst i massmedia.   69

!
Sammanfattning 

Hos 1974 års förespråkare av fri abort har diskussionen förändrats och behandlar näst intill endast 

kvinnan och friheten. Specifikt kvinnans frihet får fungera som argument för fri abort. Samhället får 

inte samma fokus som det fått i 1964-års debatt. Dock ser vi fortfarande kritik av samhället som 

beskrivs som oansvarigt och grymt, man beskriver även vad samhället måste göra — ge stöd. Här 

ser vi hos förespråkare en ideologi om att kvinnan bör ha frihet och rätt att bestämma över sin egen 

kropp— det ses som självklart. Samhället och livet står i enstaka fall för det grymma. Hos motsidan 

har man istället en gemensam idé om att kvinnans frihet är banal eller endast en maskering för att få 

förfoga över fostrets liv. I ideologin om samhället ryms tankar om det oansvariga och omoderna. 

Den känslomässiga aspekten har mångt och mycket också försvunnit från debatten.  

 Hos motståndare har abortfrågan kommit att handla mycket om etik, där man nu börjat tala 

om svåra val för läkare och annan sjukvårdspersonal. Här ser man inte längre endast fostret som 

offer för fri abort utan man menar att det även kommer skapa problem för handikappade (annat 

svagt liv) och just sjukvårdspersonal. Ännu en gång flyttas offerrollen omkring, hos förespråkare är 

det fortfarande kvinnan medan offret hos motståndare har blivit det svaga handikappade livet och 

den pressade sjukvårdspersonalen. Återigen får kvinnan stå för den ovetande parten i debatten. Vi 
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kan se att realpolitiska och ideologiska aspekter återfinns i abortdebatten även under 1974. Dock 

har en rad aspekter som flitigt diskuterades 1964 försvunnit i 1974 års debatt. Debatten har bland 

annat genom ett fokuserat tal på kvinnans frihet blivit snävare och mer fokuserad. Det realpolitiska 

får stå tillbaka för en mycket ideologisk debatt där frågor om frihet, kvinnan, läkaretik och ett gott 

samhälle tar stor plats. De få gånger realpolitik diskuteras handlar det som 1964 om ekonomi, stöd 

och insatser.  

!
!
Resultat och sammanfattande diskussion 

!
 Det kan knappast undgå någon att abortdebatten under 1964 och 1974 präglas av tidens brännande 

politiska samhällsklimat. Mycket av den samhällsdebatt som kännetecknar både 1960- och 1970-tal 

gör sig påmind i argumentation kring abortfrågan. Vi ser hur abortdebatten relateras med alltifrån 

översexualisering och läkaretik till samhällets brister och kvinnans frihet. Efter denna undersökning 

är det nu möjligt att besvara frågorna; på vilket sätt används realpolitiska och ideologiska aspekter i 

abortdebatten, finns det skillnader och likheter mellan olika aktörer och mellan de olika åren? Hur 

skapas problem och idéer om individ och samhälle i abortfrågan? Undersökningen visar tydligt hur 

man i abortdebatten behandlar en rad olika aspekter och problem på abortfrågan. Vi har de 

realpolitiska och ideologiska aspekterna som på olika vis ideligen diskuteras i debatten. Bland annat 

genom talet om kvinnan som offer eller förövare, som ignorant eller en kvinna i behov av frihet 

skapas i debatten idéer om hur kvinnan är, hur hon borde vara och även kvinnan som ett problem i 

abortfrågan. Ideologiska tankemönster uppdagas här i debatten, till exempel dessa idéer om 

kvinnan. Samhället får i talet om abort ofta stå för det bristfälliga där reformer, bidrag och insatser 

symboliserar felaktigheter, här ser vi också en ideologi som går över gränserna, detta tankesätt 

återfinns hos förespråkare, motståndare, 1964 och 1974. Man delar helt enkelt samhällssyn, en 

samhällssyn som kan relateras till dåtidens heta debattklimat (se t.ex. not 20 och 50). Samhället får i 

abortdebatten stå för problematik. Dessa aspekter vittnar om hur debattörerna på något sätt tvingas 

ner på en realpolitisk nivå — där konkreta frågor om ekonomi och levnadsstandard bildar problem i 

relation till fri abort. Ekonomi och levnadsvillor blir någonting som används för att konkretisera 

reformer, komma med förebyggande åtgärder eller som hos förespråkare visa hur dålig ekonomi 

och låga levnadsvillkor kräver fri abort. Dessa aspekter diskuteras ofta och gör i hög grad frågan 

realpolitisk. Ekonomiska brister fungerar som problem där resultatet eller lösningen då skall vara fri 

abort.  
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 Dock är det väldigt ofta som det realpolitiska kopplas samman med det ideologiska. Hos 

förespråkare 1964 blir det extremt påtagligt. Genom att visa på hur det känslomässiga och det 

materiella går hand i hand, man talar om att materiell trygghet ger andlig trygghet. Det ena står 

alltså inte utan det andra, detta är någonting som ideligen kommer tillbaka i debatten. Vi ser också 

hur man sätter likhetstecken mellan ett uppgivande av yrkesutbildning och berövandet av frihet. 

Hos motsidan sätter man istället likhetstecken mellan att ”öppna kvinnans blick” och 

problemlösning, man menar då att genom att öppna den ignoranta kvinnans blick så blir inte fri 

abort nödvändig. Hos motsidan målar man upp en bild om att fri abort leder till ett hot mot både det 

naturliga, traditionella och samhället — samhället får alltså både blir offer och förövare hos 

motståndare. Trots att talet om och synen på aspekterna skiljer sig åt, finns en liknande 

positionering i hur man ser på abortfrågan. Det är ofta brister i samhället (boende och ekonomiska 

problem), kvinnan och så vidare som diskuteras. Detta är punkter som återfinns hos såväl 

förespråkare som motståndare, skillnaden ligger snarare i hur man diskuterar, hur man talar om det. 

Ett påtagligt exempel är hur förespråkare talar om kvinnans frihet att välja medan många 

motståndare talar om oförmågan att välja. Likheten är att talet om dessa saker belyser realpolitiska 

och ideologiska aspekter på abortfrågan. Liknande tankar om till exempel kvinnan visar på ideologi, 

medan ekonomiska samhälleliga reformer vittnar om vikten av det realpolitiska.  

 Under 1974 gör debatten hos förespråkare en helomvändning och de realpolitiska aspekterna 

blir inte längre så påtagliga som de var i 1964 års debatt. Nu blir abortfrågan snävare, näst intill all 

fokus läggs på en aspekt — kvinnan och hennes frihet. Ett tydligt exempel på hur 1970-talets 

samhällsklimat influerar i abortdebatten. Här får de realpolitiska aspekterna stå tillbaka för det mer 

ideologiska. Under ett decennium har abortdebatten genomgått stor förändring, från att ha varit en 

bred fråga som innefattat flertalet aspekter har den hos förespråkare under 1974 blivit en mycket 

snäv fråga. Här sammanvävs frihet med kvinnans rätt att själv få bestämma över sin egen kropp, 

ideologiska tankar som präglar debatten. Genom att visa hur samhället inte värderar 

omhändertagandet av barn porträtteras samhället återigen som bristande. Vi ser här hur samhället 

bör agera — i detta fall värdera barnomsorg.  

  Hos motståndare däremot är frågan inte lika snäv, dock diskuteras även här en rad nya 

aspekter. Frågan blir mycket moralisk, där läkarens samvete får ta stor plats. Samhället diskuteras 

mer sällan under 1974 års debatt, vi har kvar en del inlägg där just det ekonomiska diskuteras dock 

är dessa inlägg mycket få i jämförelse med 1964 års debatt. Det är alltså varierade problem med och 

utan fri abort som syns i debatten. Alltifrån samhälle, individ, inställning, frihet, etik, ekonomi, 

boende, och levnadsvillkor problematiseras i denna debatt, diverse frågor som ändock kan relateras 
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till antingen realpolitik eller ideologi. Bland annat beskriver man läkarens svåra samvetskval 

gällande utförandet av abort, här får vi nu ett nytt offer i abortfrågan, en aspekt som inte diskuterats 

tidigare. Läkaren och sjukvårdspersonal som offer återkommer i en rad argument och är därför ett 

exempel på ideologiska tankar. 

 Östberg och Lennerhed menar att abortdebatten hos förespråkare blev en fråga som främst 

kom att handla om frihet. Jag har visat att detta sätt att beskriva abortdebatten är en förenklad syn 

på debatten, detta mönster som tidigare forskning talat om gör sig inte synbar i denna undersökning. 

Abortfrågan som kvinno- och frihetsfråga hos förespråkare verkar behandlas i en senare 

abortdebatt. Vi ser i denna undersökning klart och tydligt hur 1964 års debatt, hos motståndare såväl 

som förespråkare, var en debatt innehållande en rad olika och varierande frågor. Lennerhed menar 

också att ekonomi blev en huvudfråga hos motståndare i talet om fri abort, detta tycks inte heller 

stämma överens när vi tittar på denna undersökning. Även hos motståndare diskuteras och 

behandlas varierande aspekter. Tal om frihet och kvinnan vävs ständigt samman med det 

ekonomiska och materiella, för att nämna ett exempel. Som påpekat är det under senare år som 

abortfrågan blir snävare och mer fokuserad på enskilda aspekter. Kanske är det den bilden av 

abortdebatten som finns kvar idag.   

 Annat som blir påtagligt i denna undersökning är hur idéer om samhället och individen ofta 

syns i argumentation. Många gånger får vi en inblick i hur samhället och individen är och bör vara. 

Att kvinnan bör vara moderlig är ett exempel. En rad olika ståndpunkter aktualiseras i 

abortdebatten, synen på människan och samhället, vad som är rätt och fel. Dessa ståndpunkter 

förankras mångt och mycket med just det realpolitiska och ideologiska. Denna undersökning visar 

alltså hur abortdebatten och i synnerhet abortfrågan var en mycket bred fråga, innefattande en rad 

olika aspekter. Ett intressant resultat är att det finns få skillnader i vilka aspekter som diskuteras 

mellan förespråkare och motståndare, skillnaderna blir istället synlig över tid. Där vi under 1964 ser 

att liknande aspekter appliceras på abortfrågan mellan både förespråkare och motståndare, här är det 

istället infallsvinklar, synen på och talet om som märkbart skiljer sidorna åt. Under 1974 däremot 

syns större skillnader mellan parterna. Dock återfinns många aspekter på abortfrågan hos både 

förespråkare och motståndare. Den största skillnaden över tid är som sagt att abortfrågan blir 

snävare under 1974. Utifrån denna undersökning ser vi alltså hur abortfrågan var en omfattande 

fråga, rymmande en rad olika infallsvinklar, problem och aspekter. Genom diskussion av allehanda 

aspekter skapas en bred debatt, med skilda idéer om hur saker är och bör vara, där det ideologiska 

blir skiljelinjer medan det realpolitiska väldigt ofta blir en gemensam nämnare för reformer och 

insatser. Det finns också tydliga skiljelinjer mellan förespråkare och motståndare vad gäller idéer 
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om samhälle och individ. Genom argumentation gestaltas bilder om samhället och individen, bilder 

över problem och lösningar — ideologiska tankesätt och realpolitiska reformer.  
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