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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om 1944 samt 1953 års Statens offentliga utredningars föreställningar om 

abort och de som genomgick detta ingrepp, hur deras sociala situation såg ut samt i vilka 

sammanhang männen omnämndes. De använda källorna är alltså Betänkande i abortfrågan 

samt Abortfrågan. Syftet är att bidra med en historievetenskaplig undersökning om abort 

eftersom de flesta forskningar har förekommit inom juridik och medicin. Studien är uppdelad 

i tre delar: Definitionen av abort, De aborterande kvinnorna och Männens roll, som 

tillsammans ger en helhetsbild. Yvonne Hirdmans teoretiska diskussion om genusordning och 

genuskontrakt fungerar som ett ramverk i min studie. Resultatet visar att familjelivet och 

äktenskap var normer som skulle följas vilket innebär att abort endast skulle göras av kvinnor 

som var sjuka eller svaga. Kvinnan skulle alltså vara moder enligt normen och mannen 

försörjare samt överhuvud. Vidare visar undersökningen på att mannens sociala och 

ekonomiska situation påverkade abortbeslutet. De föreställningarna påverkades av 

kommitténs könsfördelning och politiskt ideologiska utgångspunkter. 
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1. Inledning 

Sexualitet har alltid varit något naturligt för människor även om syftet med en sexuell relation 

har sett olika ut beroende på tid och rum. Man har dock alltid haft kunskap om att barn kan 

komma till via samlag och därför har abort också varit omdiskuterat under lika lång tid. 

Vanligtvis brukar man vara intresserad av vad människor har för åsikter om detta ämne men i 

mitt fall är jag mer intresserad av statens föreställningar om abort, och har därför valt att 

fokusera på dess syn på den individ som genomgår detta ingrepp och vars liv påverkas av 

detta beslut samt dennes partner. Idag är det vanligt att man känner eller är bekant med någon 

som har genomfört en abort då det talas öppet om detta i vårt samhälle och är allmänt 

accepterat bland folk, vilket den nuvarande lagen också bekräftar. Själv har jag kommit i 

kontakt med personer som har genomgått ett sådant ingrepp och jag har under lång tid 

funderat kring hur man talade om abort förr i Sverige. Jag ska göra ett nedslag i en kort period 

i Sveriges historia, närmare bestämt runt mitten av 1940- samt 1950-talen och analysera 

abortdiskursen ur statens synvinkel. 

 

1.1 Abort genom tiderna 

I alla tider har kvinnor blivit oönskat gravida och därmed också försökt göra abort. I Antikens 

Grekland och Rom var abort tillåtet ända fram till 200-talet då det förbjöds eftersom man ville 

säkerställ statens framtid.
1
 Abort var fram till dess ett verktyg som användes för att anpassa 

befolkningstillväxten vilket ändrades då kristendomen stärktes i området, eftersom det ansågs 

vara en stor synd att dräpa. Fortplantning ansågs nämligen vara betydelsefullt inom den 

kristna tron och abort var ett hinder för reproduktionen. Kvinnor i Europa har sedan dess 

straffats på olika sätt för barnbegränsning samt för att de förhindrade befruktning. Från slutet 

av 1300-talet och fram till 1700-talet försökte man därför utplåna abort genom häxprocesser 

då man brände kvinnor som hade avbrutit en graviditet. Den katolska och lutheranska kyrkans 

ansåg nämligen att det var kvinnans plikt att föda barn, som var en gudsgåva.
2
  

1 

I Sverige kunde kvinnor innan år 1734 även få böter om de aborterade, vilket alltså ändrades 

detta år då man istället införde dödstraff.  En lagförändring gjorde det från år 1778 möjligt för 

kvinnor att föda anonymt, i hopp om att barnamorden skulle minska. Kostnaderna för 

                                                           
1
 Eduards, Maud (2007) Kroppspolitik; om Moder Svea och andra kvinnor. s. 83 

2
 Davidson, Barbro & Forsling, Christina (1982) Abort förr och nu. s. 9-11 
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anonyma förlossningar var höga och medförde att endast rikare kvinnor fick tillgång till denna 

kostsamma vård och att de fattiga kvinnornas situation stod sig oförändrad. Under 1700- och 

1800-talet fick kvinnor som blev gravida utom äktenskapet stå ut med den offentlig skam som 

kyrkan vanligen bestraffade dem med. Männen pålades däremot ingen skam och enbart 

kvinnorna ansågs vara skyldiga till utomäktenskapliga graviditeter.
3
  

 

Under 1800-talet övergick dödstraffet till olika slags straffarbeten vilket i sin tur ändrades till 

fängelsestraff år 1921.
4
 Alltså samma år som kvinnor fick rösträtt och förändringen var 

således en följd av att kampen för kvinnors rättigheter ökade sedan början på seklet. Trots 

detta var abort olagligt ända fram till 1938, då det endast blev lagligt om det fanns en social, 

medicinsk och eugenisk (rashygienisk) grund. Synen på sexualitet omvärderades dock under 

1960-talet vilket ledde till att sexuella relationer utom äktenskapet blev mer accepterat och 

preventivmedel blev mer tillgängligt för kvinnor. Detta ledde dessutom även till att 

debattfrågan kring abort lyftes fram och man började arbeta med en ny abortlag, och lagen om 

fri abort anstiftades år 1974 och gav kvinnorna rätt att bestämma över sin egen kropp.
5
  

Kvinnor har genom tiderna således inte haft rätten att själva avgöra ifall de vill göra abort 

utan snarare har staten och kyrkan genom olika lagar haft makt över kvinnors graviditet och 

reproduktion. Alltså påverkades dessa beslut förstås av statens föreställningar om 

medborgarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag ska fokusera på 1940- samt 1950-talen, och gör ett nedslag år 1944 och 1953. Abort har 

varit föremål för en rad vetenskapliga undersökningar inom juridik och medicin, men 

dessvärre förekommer det betydligt färre studier med en historisk inriktning, speciellt då det 

gäller den tidsperiod som jag ska studera. Syfte med att undersöka den svenska statens 

föreställningar om abort och kvinnor som gjorde abort, vilka de ansågs vara och hur deras 

män omnämndes, är att bidra till tidigare forskning med en historievetenskaplig undersökning 

i ämnet. Eftersom det är kvinnan som genomgår den medicinska behandlingen är också synen 

på kvinnan relevant i sammanhanget. Med andra ord är min huvudfrågeställning: hur såg 

statens föreställningar om abort och de aborterande kvinnorna ut i 1944 respektive 1953 års 

                                                           
3
 Davidson, B. & Forsling, C. (1982) s. 12-14 

4
 Davidson, B. & Forsling, C. (1982) s. 19-22 

5
 Odlind, Viveca & Bygdeman, Marc & Milsom, Ian (2008) Familjeplanering; preventivmedel, aborter och 

rådgivning. s.15-17 
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Statens offentliga utredningar? Begreppet stat definieras som ett lands regering och de 

centrala myndigheter och verk som är direkt underordnade denna.
6
 Det är denna definition jag 

syftar på när begreppet stat används eftersom en regering ser till att Statens offentliga 

utredningar genomförs. I tidigare forskningar har forskare sällan studerat vilka kvinnor som 

gjorde abort var och vilken roll männen hade i det hela. Enligt mig är det en oerhört 

betydelsefull pusselbit som måste studeras närmare, eftersom dessa faktorer troligtvis har 

bidragit till att abortfrågan ser ut som den gör idag. För att kunna få svar på huvudproblemet 

ska jag därför studera vilka kvinnorna var enligt utredningarna samt i vilka sammanhang 

männen omnämndes. Dessa föreställningar påverkades av definitionen av begreppet abort, 

som också kommer studeras närmare. Med andra ord ska de olika delarna tillsammans bidra 

med en helhetsbild av en outforskad del av abortdiskursen. 

 

1.3 Statens offentliga utredningar som källmaterial  

Källmaterialet som används i denna undersökning är följande två utredningar; Statens 

Offentliga Utredningar 1944:51 Betänkande i abortfrågan av Socialdepartementet samt 

Statens Offentliga Utredningar 1953:29 Abortfrågan av Inrikesdepartementet. Eftersom jag 

ska studera utredningarna mer detaljerat i vissa frågor har jag avgränsat mitt källmaterial till 

endast två utredningar, då jag anser att kvaliteten är viktigare än kvantiteten i min 

undersökning. Tidigare forskningen har inte studerar abortfrågan under den utvalda 

tidsperioden särskilt ingående, vilket i min mening är intressant eftersom stora förändringar 

skedde under och efter andra världskriget. Denna period är dessutom intressant eftersom den 

befinner sig mellan utformandet av de enda abortlagarna i svensk historia, och var därmed 

inflytelserika. 

 

Statens offentliga utredningar består av en rad olika betänkande i olika frågor. Tanken är att 

dessa rapporter ska vara till hjälp för regeringens propositioner.
7
 När en regering ska lägga 

fram ett lagförslag kan det emellanåt behövas en ingående genomgång av ett område som är 

svårt att lösa, vilket leder till att regeringen tillsätter en kommitté som utreder saken grundligt. 

En kommitté brukar bestå av politiker, tjänstemän och experter, alltså av individer som är 

specialister inom området.
8
 Kommitténs uppdrag är att ta fram fakta som de sedan analyserar 

                                                           
6
 Svenska ordboken (2006) s. 1070 

7
 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504, 2011-12-17 

8
 http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503, 2011-12-17 

http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13504
http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503
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och därefter lägger de fram förslag baserade på dessa analyser. Kommitténs arbete brukar 

presenteras i ett betänkande som alltså blir en offentlig utredning utgiven av staten, en del av 

serien som kallas Statens offentliga utredningar och som förkortas SOU.
9
  

  

En kommitté består av en grupp individer och det är angeläget att återge vilka individer som 

var ansvariga för de utvalda utredningarna, eftersom det är deras föreställningar om abort som 

studeras. Ansvariga för Betänkande i abortfrågan var statsrådet Tage Erlander, professor Curt 

Gyllenswärd, byråchefen Alf Johansson, riksdagsledamoten och professorn Sten Wahlund. De 

hade dessutom hjälp av medicine licentiaten Gunnar Inghe, medicine licentiaten och 

stadsläkaren i Lund Olof Johnsson, docenterna och överläkarna Sam Clason och Per 

Wetterdal samt kuratorn Lis Lagercrantz-Asklund. Förbundssekreteraren Inga Bagger-

Sjöbäck var utredningens sekreterare.
10

  

 

Ansvariga för Abortfrågan var överläkarna Harald Johansson och Eva Lagerwall, advokaten 

Valborg Lundgren, borgmästaren Sven Lutteman, förbundsordföranden Inga Thorsson och 

liksom i den andra utredningen socialläkaren Gunnar Inghe. Sekreteraren var stadsfiskalen 

Ture Aldén. Kuratorerna Karin Malmfors och Lis Lagercrantz-Asklund samt läkaren Yngve 

Holmstedt var även till deras hjälp.
11

 

 

1.4 Hirdmans genusteori 

Ofta anses abortfrågan vara en kvinnlig fråga eftersom det främst handlar om kvinnans kropp 

och rätten att bestämma över den egna kroppen. Jag anser det dock vara både en kvinnlig och 

manlig fråga eftersom en graviditet är omöjlig utan båda en man och en kvinna, med andra 

ord finns det två parter som bör åskådliggöras. När man studerar abortfrågan finns det alltså 

anledning att fundera kring kvinnans respektive mannens roll och relationen mellan dessa, 

således att man studera genusperspektivet. Jag kommer därför att använda mig av Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemet, för att skapa en förståelse av just denna relation. Hon tittar 

nämligen, liksom andra genusforskare, närmare på den sociala underordningen som anses 

vara en naturlig del av kvinnors liv.
12

  

                                                           
9
 http://www.sou.gov.se/fragakom.htm, 2011-12-17 

10
 Betänkande i abortfrågan, s. 6. Statens offentliga utredningar (1944:51) 

11
 Abortfrågan, s. 7-8. Statens offentliga utredningar (1953:29) 

12
 Hirdman, Yvonne (2004) ”Genussystemet; reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Genushistoria; 

en historiografisk exposé. Red. Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna. s. 113 

http://www.sou.gov.se/fragakom.htm
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Genus förklarar Hirdman som föränderliga stereotyper av det som anses vara manligt och 

kvinnligt och här urskiljer hon det kulturella från det biologiska. Hon menar att män och 

kvinnor ges olika förutsättningar med grund i att vi biologiskt har två olika kön. Hirdman 

kallar detta förhållande mellan könen för genusordning eller genussystem. Genussystem är en 

förutsättning för andra sociala system, alltså för de sociala, ekonomiska och politiska 

systemen. För att genussystemet ska fungera krävs två logiker eller principer, som Hirdman 

uttrycker det. Hon kallar den första för dikotomin, även kallat för ”isärhållandets tabu”, som 

går ut på att allt manligt och kvinnligt hålls isär och alltså inte kan blandas. Hierarkin är 

hennes benämning på den andra principen och går ut på att männen utgör normen för det 

allmängiltiga och normala och anses vara människor medan kvinnor är en lägre sort som inte 

har lyckats nå upp till förebilden.  

 

För att kunna analysera genusordningen i samhället har Hirdman även skapat ett annat 

begrepp; genuskontrakt. Det syftar på de osynliga eller ej omtalade uppgörelserna som finns i 

samhället mellan kvinnor och män. Hon menar att det oftast är ett kontrakt som bestäms av 

den ena parten och som definierar den andra parten, alltså är inte mannen och kvinnan jämlika 

i detta kontrakt. Kontraktet kan finnas på tre plan; den kulturella, sociala eller individuella 

nivån. Med andra ord mellan de föreställningar vi har om manligt och kvinnligt i exempelvis 

arbetet eller förhållanden.
13

 

 

1.5 Metod 

Jag kommer att använda mig utav en kvalitativ metod, närmare bestämt en textanalys då jag 

ska tolka och analysera källmaterialet. För en tydlig struktur har jag kategoriserat 

undersökningen genom att skapa teman, i form av delfrågor. De ska granskas noggrannare 

separat först och resultaten visar tillsammans en helhetlig bild av föreställningarna om abort 

och kvinnor som gjorde abort. Texterna ska alltså analyseras med hjälp av delfrågorna och 

genusbegreppen. Jag ska även använda mig av en diskursanalytisk ansats då jag studerar 

synen på abort. En diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om ett ämne för att förstå 

sig på hela eller delar av samhället och det är alltså detta bestämda talesätt som analyseras i en 

diskursanalys.
14

 Då man använder sig av diskursanalys som metod ska man bland annat 

studera det som faktiskt har skrivits eller sagts för att undersöka vilka mönster det finns i 

                                                           
13

 Hirdman, Y. (2004) s. 115-117, 120-121 
14

 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2000) Diskursanalys; som teori och metod, s. 7 
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uttalandena och med hjälp av detta försöka komma fram till vilka sociala konsekvenser som 

framställningen av realiteten får.
15

 Alltså är det en del av abortdiskursen som analyseras i 

denna uppsats och inte hur saker och ting förhöll sig i verkligheten.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Som tidigare nämndes har det inte forskats mycket kring ämnet abort ur ett historiskt 

perspektiv, särskilt inte om aborterande kvinnors sociala situation eller männen roll. Det finns 

dock ett flertal studier om abort i vår tid. Vivian Wahlberg har tillsammans med några 

författarkollegor forskat kring kvinnors och mäns upplevelser av abort i nutidens Sverige och 

delvis Italien i Minnen efter abort (2004). De återger även kort hur synen på abort har sett ut 

under 1900-talet samt berör abortbegreppets definition och abortlagens utformning genom 

tiderna. De sakförhållandena är relevanta i min studie då jag studerar hur utredningarna 

preciserade begreppet abort samt hur abortlagen påverkade denna precisering.  

 

Det finns dock en historievetenskaplig studie om abort som berör det jag ska undersöka. I 

doktorsavhandlingen Genus och politik (1994) studerar och jämför Elisabeth Elgán nämligen 

abort- och preventivmedelspolitiken i Sverige och Frankrike från början av 1900-talet fram 

till andra världskriget. Hon studerar delvis könsdimensionen och olika reformförsök och 

konstaterar att den svenska abortdebatten under 1920-talets slut och 1930-talets början gick ut 

på att barnafödande var kvinnans natur och därför inte borde göra abort. Staten hävdade alltså 

att kvinnor inte ville göra abort, men i realiteten valde många kvinnor att abortera illegalt. 

Elgáns avhandling ger en bild av hur staten såg på abort innan den första abortlagen kom till 

och ger därför mer kunskap om föreställningarna om kvinnan som moder, som också kommer 

att diskuteras i den här studien.  

 

Ytterligare forskning ur ett historiskt perspektiv är Historier om ett brott (2008) av Lena 

Lennerhed, som inriktar sig på de illegala aborterna. Hon studerar hur aborterna utfördes och 

av vem samt vilka kvinnor som aborterade illegalt under 1900-talets Sverige. Med hjälp av 

material ur realiteten så som rättegångshandlingar och brev kommer Lennerhed bland annat 

fram till att kvinnor ansåg att de hade rätt att abortera trots att det var olagligt och bröt mot 

normen. Hennes studie är alltså särskilt relevant eftersom de utredningar jag studerar till stor 

del också berörde illegala aborter. Eva Palmblad studerar sambandet mellan aborter och 

                                                           
15

 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (2000) s. 28 
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sterilisering samt befolkningspolitikens föreställningar om reproduktionen som 

normaliserande i uppsatsen Abortpolitikens dolda dagsordning under trettio- och fyrtiotalen 

(2000). Hon talar bland annat om familjeidealet och äktenskapet som norm, vilket även 

studeras i denna studie. Hennes resultat lyfter fram betydelsen av att också studera männens 

roll och könsrollerna i allmänhet i det dåtida samhället.  

 

Maud Eduards studerar i boken Kroppspolitik (2007) hur svensk offentlig politik har förhållit 

sig till den kvinnliga kroppen. Eduards fördjupar sig inom fem områden; kvinnorörelser, 

akademin, prostitution, landets säkerhet samt abort. Meningen är att dessa ska studeras separat 

men att de även tillsammans kan ge en bild av förhållningar kring kvinnokroppen. I kapitlet 

om abort fokuserar hon på utvecklingen från olaglig till laglig abort under åren 1960-1975. 

Författaren kommer bland annat fram till att när kvinnor görs till politiska subjekt och 

särskiljs från modersidealet blir kroppsordningen demokratisk. Då jag diskuterar synen på 

aborterande kvinnor som mödrar är denna studie relevant. 

 

Utöver de redan nämnda forskningarna är även en studie om abortsökande och deras män 

något närmare vår tid relevant. I tidsskriften Socionomen (1980) utgavs artikeln 

”Abortsökande kvinnor… och deras män” av Ann Lalos som handlar om en abort-

undersökning som utfördes år 1977. I artikeln sammanfattar hon den undersökningen i vilken 

hon samt några kollegor intervjuade alla abortsökande kvinnor och mer än hälften av deras 

män i Umeå under våren. Lalos konstaterar att många kvinnor inte gjorde abort på grund av 

sociala eller ekonomiska skäl utan snarare på grund av att de ville ägna sig åt annat än att föda 

och uppfostra barnet just då. 
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2. Det svenska samhället under 1940- och 1950-talen 

Vid en undersökning om statens föreställningar om abort och aborterande kvinnor är det 

nödvändigt att känna till hur det svenska samhället såg ut under den tid som studeras. Som 

tidigare nämndes är relationen mellan kvinnor och män enligt mig central inom ämnet abort 

och därför är det främst angeläget att lyfta fram deras roll i samhället men även hur relationen 

mellan individ och stat såg ut, då undersökningen bygger på statens syn på individen. Därför 

kommer i detta avsnitt fokus att ligga på de ovan omnämnda saker i det svenska samhället 

under 1940- och 1950-talen. 

 

Sverige var inte delaktigt i andra världskriget men trots det påverkades befolkningens vardag 

av kriget, ungefär 400 000 män var inkallade av försvarsmakten och placerade vid landets 

gränser som en föreberedelse ifall kriget skulle nå landet. Vissa bestämmelser infördes, bland 

annat hyresreglering som höll bostadskostnaderna nere och stopp för löner samt priser år 

1942. Detta påbud gjorde det möjligt för en någorlunda oförändrad folkförsörjning. Eftersom 

utrikeshandeln var begränsad infördes ransonering på många dagligvaror som kaffe, te, tobak, 

kött och bensin. Denna begränsning innebar en förändring i vardagslivet. Även demokratin 

påverkades under andra världskriget på olika sätt, exempelvis kunde regeringen förbjuda och 

censurera publiceringar av tidsskrifter som var oönskade år 1940. Efterfrågan på arbetskraft 

ökade under efterkrigstiden på grund av att ekonomin expanderade vilket ledde till att fler 

kvinnor gick ut i arbetslivet. De behövdes främst i fabrikerna samt inom vård och omsorg, och 

eftersom dessa yrken dominerades av kvinnliga arbetare var lönerna låga. Av de arbetande 

kvinnorna arbetade flera deltid och kombinerade hemsysslorna med en del lön.
16

 Den första 

kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesselgren, valdes in 1921 och har vittnat om ett passivt 

motstånd från sina manliga kollegor och hon menade att partikamraterna ansåg att kvinnliga 

politiker skulle ägna sig åt ”mjuka” frågor.
17

  

 

Kvinnor fick rösträtt år 1921 men först år 1947 fick Sverige sitt första kvinnliga statsråd. En 

kvinnorörelse som drev frågor om fred, familjelivet samt rätten till den egna kroppen och 

sexualiteten, bland annat rätten till p-pillret, växte fram under efterkrigstiden. Målet var en 

kvinnlig frigörelse och man strävade efter ett fullständigt medborgarskap, även biologisk då 

man ansåg att kvinnan själv skulle bestämma över sin kropp. En annan fråga som var viktig 

                                                           
16

 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (2007) Det svenska samhället 1720-2000; böndernas och arbetarnas 

tid. s. 300-302, s. 306-307 
17

 Rydström, Jens & Tjeder, David (2009) Kvinnor män och alla andra; en svensk genushistoria. s. 134-135 
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inom sexualpolitiken var skattesystemets uppbyggnad. Under denna tid lades nämligen 

kvinnans lön samman med mannens och staten beskattade den gemensamma summan, vilket 

innebar att en betydande del av kvinnans inkomst gick till skatt och därmed var det inte 

lönsamt att kvinnor arbetade. Gifta och ogifta kvinnor ställdes mot varandra och den 

arbetande kvinnan erkändes i detta system inte som en skattebetalande medborgare.
18

  

 

Efter andra världskriget dominerade en slags hemmafruideologi, som uttrycktes i bland annat 

1944 års lagstiftning om kommunala hemvårdarinnor. Kommunerna skulle alltså 

tillhandahålla utbildad personal som kunde ha hand om hemmet då husmodern var sjuk, vilket 

klargör att männen inte förväntades hjälpa till i hushållet. Efter krigets slut tvingades många 

kvinnor bort från arbetsmarknaden då det allmänt fanns föreställningar om att de skulle ta 

hand om barnen och hushållet. Det fanns dessutom brister i barnomsorgen och endast 

välbärgade kvinnor hade råd att anställa en barnflicka. Ensamstående kvinnors ekonomiska 

situations var desto sämre då de förväntades både försörja familjen och ta hand om barnen, då 

kostnaderna för barnomsorg var för höga för dem. Många kvinnor fick därför förlita sig på 

grannar, syskon, föräldrar samt äldre barn. Hemmafruideologin hade sin storhetstid under 

1950-talet. Inte alla kvinnor levde upp till normen då ett stort antal kvinnor arbetade, heltid 

eller deltid beroende på om de var gifta eller inte.
19

 

 

Utöver de redan nämnda samhälleliga faktorerna är det väsentligt att ha kunskap om vilket 

politiskt parti som styrde under 1940- samt 1950-talen. I slutet av 1939 bildades en 

samlingsregering, i vilken Socialdemokraterna, Folkpartiet, Bondeförbundet samt Höger-

partiet ingick, och satt kvar under hela andra världskriget. Statsminister var dock 

socialdemokraten Per Albin Hansson. Partierna åsidosatte de partiskiljande frågorna under de 

åren, men när kriget var över ville många socialdemokrater fortsätta med det reformarbete de 

hade påbörjat innan kriget bröt ut. I juli 1945 tillträdde en socialdemokratisk regering med 

samma statsminister som tidigare. I oktober 1946 dog Hansson och efterträddes av Tage 

Erlander, som var statsminister ända fram till 1969.
20

  

                                                           
18

 Hedenborg, S. & Kvarnström, L. (2007) s. 311-313 
19

 Rydström, J. & Tjeder, D. (2009) s. 166-168 
20
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3. Undersökning och diskussion 

3.1 Definitionen av abort 

I följande avsnitt kommer jag studera vad Statens offentliga utredningar uppger att en abort 

innebar år 1944 samt 1953. Jag kommer fokusera på hur man definierade detta begrepp vid 

respektive år samt peka på skillnader och likheter, alltså kommer fokus här mestadels ligga på 

vad begreppet betydde enligt författarna, som genom utredningarna representerar staten. 

 

3.1.1 Betänkande i abortfrågan 

En abort definierades i utredningen ur ett medicinskt perspektiv som ett i förtid avbrutet 

havandeskap. I utredningen beskrevs det i detalj hur en abort går till, vilket jag tolkar som att 

man hade en bestämd uppfattning kring begreppet abort. Man beskrev det på följande sätt: 

 

Fostret löses från sin förbindelse med livmoderväggen vid moderkakans vidhäftning ett stycke in i 

livmoderns slemhinna. När fostret avgår och efterbörden lossnar, uppstår på platsen för 

moderkakan ett utbrett ytligt sår, vilket i okomplicerade fall läkes jämförelsevis snart utan 

ärrbildning genom överväxt från kvarvarande delar av slemhinnan, såsom fallet brukar vara vid 

slemhinneskador.
21

 

 

Utredningen delade in aborter i olika underkategorier; spontana och medvetet framkallade 

aborter. Om havandeskapet avbröts medan fostret var livskraftigt och outvecklat omnämndes 

aborten som ”spontan eller framkallad förtidsbörd”, alltså det som vanligen kallas för 

missfall. Utredarna var noggranna med att påpeka att en spontan abort eller missfall, som 

även är en del av benämningen abort, brukade ske fram till att barnet nådde en längd på 35 

cm. Då ansågs nämligen fostret vara utvecklat och livskraftigt. Det framgår att en tidsgräns i 

form av veckor inte var fastställd eftersom ett foster utvecklas olika mycket över en viss tid 

beroende på bland annat vårdmöjligheterna. Dock sattes en gräns vid vecka tretton då man 

talade om tidig och sen abort, kopplat till läkningens betydelse. En framkallad abort, som 

enligt utredningen i vardagligt språkbruk brukade omtalas som abort, kallades även för 

provocerad samt medvetet framkallad och delades in i legal samt illegal abort, ur juridisk 

utgångspunkt. Kategorierna grundades i den svenska lagen och de som utförde illegala aborter 

följde helt enkelt inte det som ansågs vara rätt enligt författningen. I utredningen användes 

                                                           
21
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dessutom begreppet fosterfördrivning förknippat till abort och utredarna ansåg att alla aborter 

bör inkluderas i detta begrepp.
22

 

 

3.1.2 Abortfrågan 

Till skillnad från i Betänkande i abortfrågan fanns i denna utredning inte en tydlig definition 

av begreppet abort i denna utredning. Det användes dock en hel del uttryck som syftade på 

abortens innebörd. Ett sådant exempel är ”avbrytande av havandeskap” men det förklarades 

inte tydligt vad som menades med detta. Det gäller även begreppet fosterfördrivning och 

spontan abort. Andra begrepp som brukades var legal samt illegal abort, alltså även här 

talades det om aborter som följde eller bröt mot rättsnormen. Legal samt illegal abort 

diskuterades särskilt mycket i utredningen i olika sammanhang och visar därför på att det 

enligt utredarna förekom både lagliga samt olagliga sätt att avbryta havandeskap. Dock 

framgår det inte utöver detta vad man menade med begreppet abort.
23

 

 

3.1.3 Jämförande analys 

Att analyserar föreställningarna om begreppet abort är alltså särskilt intressant eftersom det 

inverkar på den övergripande synen på kvinnorna och männen som kommer i direkt kontakt 

med detta begrepp, alltså de som skulle ha blivit föräldrar. Det förklarar vilka staten 

förmedlade att kvinnorna som avbröt graviditeter var, ex. genom att de kategoriserades som 

lagliga respektive illegala via abortlagen som nämns närmare senare. Jag kan konstatera att 

det fanns både likheter och skillnader då man tittar på statens sätt att klargöra begreppet abort 

på år 1944 samt 1953. Utredningarna var överlag överens om att abort var lika med att en 

graviditet avbryts, alltså att fostret fördrivs från kvinnans kropp. Förutom den gemensamma 

medicinska förklaringen var även den juridiska förklaringen lik, alltså att kvinnor avbröt en 

graviditet på den svenska lagens villkor eller lagstridigt. Eftersom män främst arbetade inom 

vårdyrken under den här tidsperioden, vilket förklaras noggrannare längre ner, var den 

medicinska förklaringen alltså främst sedd ur ett manligt perspektiv. Det förekommer däremot 

skillnader kring hur detaljerat man förklarade begreppet i utredningarna. Här tar definitionen 

av begreppet nämligen slut i den senare utredningen men som jag tidigare nämnde fanns det 

utöver de redan nämnda kategorierna ännu fler i den tidigare utredningen; som tidig och sen 
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abort, spontan och medvetet framkallad. Rapporten från år 1944 uppmärksammade alltså fler 

kvinnor genom att tydligt förklara vilka kvinnor som kopplades till de olika aborttyperna, på 

så sätt att utredarna visade på att en graviditet kunde avbrytas på olika sätt. Alltså talade 

utredarna bland annat om kvinnor som medvetet gjorde abort och de som fick missfall och 

därmed inte själva valde att avbryta graviditeten. Vidare talade de om kvinnor som aborterade 

i olika skeden av graviditeten. Det visar på att begreppet abort inte är så enkelt som det låter, 

vilket man kan se exempelvis då utredarna i Betänkande i abortfrågan talade om att det 

vardagliga språkbruket inte stämde överrens med utredarnas uppfattning, enligt vilka även ett 

missfall ansågs vara abort. Alltså var budskapet till befolkningen tydligare i rapporten från 

1944 än i den från 1953. I den senare utredningen fick läsaren däremot själv bilda en 

uppfattning om hur en graviditet kunde avbrytas. 

 

1953 års utredning är mindre detaljerad i sin definitionsbeskrivning, vilket enligt min mening 

kan bero på två saker. Det ena är att utredarna inte ansåg det vara viktigt att förklara detta 

eftersom det redan förklarades i den förra utredningen och alltså att de lutade sig på 

förklaringen från 1944 och inte ville upprepa sig, eller på grund av att de ansåg det vara 

självklart vad man syftade på. Detta kan bestyrkas av att tre av utredarna, Inghe, Lagercrantz-

Asklund samt Bagger-Sjöbäck som bytte efternamn till Thorsson, deltog i bägge utredningar. 

En annan anledning kan vara att författarna medvetet valde att vara otydliga på grund av att 

de ville slippa ifrågasättningar som skulle kunna uppstå, och därför medvetet lämnade det 

öppet för spekulationer. Studier visar däremot att alla de omnämnda begrepp även används 

numera och har samma betydelse som år 1944.
24

 Alltså kan man anta att de även förekom och 

brukades år 1953, trots att de inte omnämndes i utredningen. 

 

I min mening är det särskilt intressant att analysera varför båda utredningar la stor vikt på 

kategorierna legal respektive illegal abort och kommer därför senare i undersökningen även 

fördjupa mig kring dessa föreställningar. Legala samt illegala aborter var enligt utredarna 

angeläget att studera närmare, oavsett hur detaljerat man definierade begreppet abort. När den 

första abortlagen i svensk historia kom år 1938 blev det möjligt för vissa kvinnor, med 

tillräcklig medicinskt-social, humanitär eller eugenisk grund, att avbryta ett havandeskap och 

det var denna lag som fortfarande gällde när utredningen från 1944 publicerades. Med 
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medicinsktsocial menas att kvinnan var tvungen att ha något kroppsligt fel eller någon 

sjukdom som vid förlossningen kunde riskera hennes hälsa eller liv. Humanitär grund innebar 

att kvinnan var under 15 år eller hade blivit utsatt för våldtäkt eller incest.  Kvinnor vars barn 

riskerade att få en allvarlig sjukdom, som sinnessjukdom eller sinneslöshet, på grund av att 

någon av föräldrarna genetiskt kunde föra vidare sjukdomen hade en eugenisk grund. Innan 

Abortfrågan offentliggjordes förändrades abortlagstiftningen med ett tillägg, vilket medförde 

att även sociala faktorer från och med då prövades. Då tog man även hänsyn till bland annat 

kvinnans levnadsförhållanden. Kvinnorna behövde dock Socialstyrelsens eller två läkares 

intyg för att få fullborda en abort.
25

 Därmed delades de svenska kvinnorna in i olika 

kategorier som avgjorde om en abort var legal eller illegal. Kvinnor kategoriserades helt 

enkelt eftersom man särskilde bland annat de kvinnor som gjorde legal abort från de som 

gjorde illegal. Dessutom skilde man på de kvinnor som var medicinskt svaga från de som var 

ekonomiskt svaga. 

 

Lena Lennerhed menar att abort kan tolkas, upplevas och definieras på olika sätt eftersom det 

är något kulturellt och historiskt föränderligt.
26

 Hon ger exempel på att det vi i nutiden kallar 

abort förmodligen inte uppfattades på samma sätt av en kvinna som levde på 1600-talet som 

av en aborterande kvinna idag. Betänkande i abortfrågan och Abortfrågan publicerades med 

endast nio års mellanrum men det förekom ändå en liten skillnad som berodde på bland annat 

tillägget i abortlagen, alltså vilka aborter som betraktade legala. Denna förändring uttrycktes 

dock inte tydligt i utredningarna. Vidare nämner Lennerhed att det på 1930- och 1940-talen 

genomfördes mellan 10 000 och 24 000 illegala aborter per år, vilket experter hade räknat 

ut.
27

 Alltså tillhörde många svenska kvinnor kategorin illegala aborterande kvinnor under 

denna tidsperiod vilket förklarar varför denna kategorisering var omdiskuterad i bägge 

utredningar. Det är därför viktigt att känna till hur begreppet definierades under den 

tidsperioden enligt utredningarna eftersom det skiljer sig från nutidens definition. 

 

Hur begreppet definierades samt hur man talade om aborter inom utredningsgruppen 

påverkades med all säkerhet av de personer som deltog i utredningen. Om man tittar tillbaka 

på vilka utredarna var kan man finna att två av tio var kvinnor år 1944, vara en endast var 

sekreterare i utredningen. År 1953 var fem av tio utredare kvinnor. Antalet kvinnliga utredare 
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och det faktum att det fanns få kvinnor i riksdagen och regeringen under denna tid gör att jag 

tolkar det som att begreppet abort definierades utifrån en manlig syn på ingreppet. I 1944 års 

kommitté fanns alltså en kvinnlig kurator samt en kvinnlig sekreterare vid namn Inga Bagger-

Sjöbäck, vilket antyder att hon inte satt i kommittén som sakkunnig i abortfrågan. Hon var 

dock förbundssekreterare i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. I 1953 års kommitté hade de 

kvinnliga utredarna däremot olika yrken, en var överläkare, en advokat, två kuratorer samt en 

förbundsordförande. Den sistnämnda hette Inga Thorsson som tidigare hade efternamnet 

Bagger-Sjöbäck, med andra ord samma Inga som hade deltagit i rapporten från 1944.
28

 Det 

var alltså vanligt att de kvinnliga utredarna arbetade inom vård och omsorg, vilket beror på att 

de yrkena var vanliga bland kvinnor under efterkrigstiden som tidigare nämndes.  

 

Men man kan dessutom konstatera att en kvinnlig politiker satt i kommittén som sakkunnig, 

dock främst i utredningen från år 1954 då hon troligen endast agerade som sekreterare i 

Betänkande i abortfrågan. Troligen fick hon som kvinna representera gruppen kvinnor. Det 

fanns även manliga politiska sakkunniga i 1944 års kommitté. Tage Erlander som satt i 

kommitté var under den tiden socialdemokratiskt statsråd men blev sedan statsminister år 

1946.
29

 I den kommittén satt även professor Sten Wahlund som dessutom var riksdagsman 

1944-1970 och centerpartist.
30

 I 1953 års kommitté fanns dock ingen manlig politiker med i 

gruppen. Man kan konstatera att politikerna (förutom Wahlund) som satt i utrednings-

grupperna tillhörde det Socialdemokratiska partiet, vilket troligen berodde på att det partiet 

var starkast under den tiden.  

 

Om man tittar närmare på gruppernas könsfördelning kan man finna att det i Betänkande i 

abortfrågan saknades kvinnliga läkare medan en av de fyra läkarna i Abortfrågan var kvinna 

och därmed förekom även en medicinsk ingångpunkt ur ett kvinnligt synsätt. Vårdyrkena var 

förr i tiden främst manliga yrken vilket dock förändrades i början av 1900-talet då även 

kvinnor kunde bli läkare. De kvinnliga läkarna arbetade däremot främst privat då de sällan 

anställdes på statliga sjukhus. Kvinnorna som arbetade inom vårdyrken under första hälften av 

1900-talet var främst sjuksköterskor, barnmorskor eller gynekologer, alltså inriktade på 
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kvinnlig hälsa.
31

 Det finns spår av en sådan könsfördelning inom vårdexpertisen i 

utredningarna, och man kan konstatera att den kvinnliga läkaren som deltog i 1953 års 

kommitté var överläkare medan de övriga kvinnorna som var med som sakkunniga inom vård 

var kuratorer. 

 

Sett ur ett genusteoretiskt perspektiv kan man konstatera att de manliga utredarna upprätthöll 

en obalans i genuskontraktet. Genuskontrakt innebär att det finns konkreta föreställningar om 

hur män och kvinnor ska vara mot varandra i ibland annat arbetet. Det kan konstateras att 

föreställningen var att mannen skulle ha den ledande rollen och kvinnan inte skulle ta alldeles 

stor plats inom riksdag och regering, men även inom kommittéerna. Ett genuskontrakt förs 

vidare från en generation till en annan, med andra ord går föreställningarna om relationen 

mellan manliga och kvinnliga roller i arv, enligt Hirdman. I utredningarna kan man däremot 

finna att det finns fler kvinnliga utredare år 1953 än år 1944, samt att kvinnorna satt som 

sakkunniga i fler olika yrkesområden, som tidigare nämndes. Alltså förekom inte samma 

föreställningar om manliga och kvinnliga roller i utredningsarbetet, vilket tyder på att man tog 

mer hänsyn till kvinnlig expertis i abortfrågan år 1953. Fördelning mellan könen och yrken 

kan ha satt sin prägel på föreställningarna om definitionen samt aborterande kvinnor och deras 

partner och det är därför angeläget att ha i åtanke.  

 

3.2 De aborterande kvinnorna 

Här kommer jag lyfta fram vilka kvinnor som enligt utredningarna avbröt graviditeter. 

Föreställningar kan förändras beroende på vilka individer som berörs, så här ska jag försöka 

se ifall detta påverkar helhetssynen på abort. Jag kommer fokusera på hur utredningar 

resonerar kring vilken betydelse kvinnornas sociala bakgrund och situation spelade för 

huruvida de var berättigade ingreppet. 

 

3.2.1 Utredning från 1944 

Rapporten baserades på en rad undersökningar som påverkade hur föreställningen om kvinnor 

och abort utformades i utredningen. Dessa var Abortklientelets sociala förhållanden och 

motivkomplex av Gunnar Inghe och Gustav Jonsson, Efterundersökningar av 184 

abortsökande kvinnor i Lund av Olof Johnsson samt Efterundersökningar av 100 
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abortsökande i Stockholm av Gunnar Inghe, Margit Krantz och Johan Takman. Alla dessa 

personer arbetade inom medicinkåren och Inghe samt Johnsson var även delaktiga i 

utredningen.  

I Abortklientelets sociala förhållanden och motivkomplex bestod materialet av journaler samt 

intervjuer som beskrev den sociala situation som kvinnor som hade vårdats för abort på 

Sabbatsbergs sjukhus hade befunnit sig i. Materialet samlades in åren 1930-34 samt oktober 

1935-maj 1937. Efterundersökningarna i Lund byggde på läkaren Olof Johnssons samtal med 

hans patienter samt uppgifter från journaler åren 1935-37. Efterundersökningarna i Stockholm 

baserades däremot på uppgifter från några av de kvinnor som sökte sig till Riksförbundet för 

sexuell upplysning, RFSU, åren 1935-37.
32

 Det är alltså dessa undersökningar som påverkade 

utredningens föreställning om kvinnornas sociala situation samt bakgrund. Utredarna nämnde 

dock att studiernas resultat påverkades av materialets innehåll och studieområdens sociala 

miljö som kunde se olika ut beroende på vilken plats som studerades. Det är således viktigt att 

ha i åtanke, men samtidigt valde utredarna att låta de tre undersökningarna komma fram i 

utredningen och alltså vara representativa för sin tid.  

 

Hur framställdes då kvinnorna som gjorde abort i utredningen från 1944? Betänkandet 

fokuserade på en rad faktorer när den beskrev de kvinnor som hade gjort eller önskade göra 

abort. Dessa faktorer var: civilstånd, ålder, barndomsmiljö, yrkestillhörighet, 

försörjningsförhållanden, bostads-förhållanden samt barnantal.
33

 När det gäller civilstånd 

menade författarna att ungefärligen lika många gifta som ogifta kvinnor gjorde abort, medan 

antalet frånskilda och änkor var betydligt färre. I Stockholm var däremot ogifta kvinnor mer 

representerade enligt en studie, som visade att: ”I genomsnitt är den fyra till fem gånger 

högre bland ogifta än bland gifta; i vissa åldersgrupper avsevärt högre”.
34

 Dock var det 

endast de aborter som utfördes på sjukhus som var representativa i Stockholm, och utredarna 

påpekar att gifta kvinnor troligen hellre sökte sig till sjukhus än ogifta och grundade detta 

antagande i att det såg ut så enligt Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av 

havandeskap som publicerades år 1935.
35
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1944 års utredare delade samma uppfattning som tidigare utredarna när det gäller vilka som 

sökte sig till sjukhusen och därmed menade de att antalet ogifta kan ha varit större än vad 

undersökningarna visade. Samtidigt menade utredarna att antalet ogifta som gjorde abort var 

så stor i vissa områden att det var vanligare med avbrutna än avslutade graviditeter. I 

Stockholm ska dock endast en tredjedel av ogifta gravida kvinnor ha aborterat år 1936, men 

utredarna menade att dessa siffror kunde vara vilseledande eftersom man kände till exakt antal 

födslar både inom och utanför sjukhus, men att man endast kände till aborterna som utfördes 

på sjukhus. En tredjedel av stockholmskvinnorna som blev gravida som ogifta gifte sig 

slutligen och behöll barnet, alltså kunde en och samma kvinna gå från ogift till gift under en 

graviditet och på sätt tillhöra olika grupper vilket försvårade undersökningar. Det framgår 

emellertid att inte alla gifte sig omedelbart.
36

 

 

De tidigare gjorda studierna visade enligt 1944 års betänkande olika resultat angående 

kvinnornas ålder. Författarna menade att i vissa studier var ungdomar överrepresenterade och 

i andra var majoriteten äldre kvinnor. De nämnde att Abortklientelets sociala förhållanden 

och motivkomplex visade på det senare. Utredarna menade att det var något vanligare med 

abort bland äldre kvinnor än yngre, vilket de ansåg berodde på att gifta kvinnor med många 

barn övervägde abort. Däremot var det svårare att bedöma åldern på de ogifta kvinnorna, 

enligt utredningen. En sammanställning av sjukhusmaterial visade dock att antalet aborter var 

vanligast bland kvinnor mellan 20 och 30 år, men författarna ansåg även att äldre oftare sökte 

sig till sjukhus än yngre.
37

  

 

När det gäller kvinnornas barndomsmiljö kan man i utredningen finna att det inte förekom 

stor kännedom om kvinnornas uppväxt, men enligt undersökningen i Stockholm kom de flesta 

från barnrika familjer, som vanligen bestod familjen av fem eller sex barn. Endast sex procent 

av kvinnorna hade varit det enda barnet. I samma undersökning fann man att  

 

… flertalet hade haft eget förvärvsarbete och börjat försörja sig själva i medeltal mellan 15 och 16 

års ålder, och inte mindre än 22 %, innan de ännu fyllt 15 år. De hade likadels lämnat hemmet 

jämförelsevis tidigt, i medeltal vid ungefär 17 års ålder, och 22 % redan innan de fyllt 15 år. De 

gifta abortpatienterna hade i något större utsträckning stannat längre i föräldrahemmet.
38
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Mer än en femtedel av kvinnorna som deltog i undersökningen hade alltså flyttat hemifrån 

eller börjat arbeta innan de hade fyllt femton år. Utredarna hade dock ingen möjlighet att 

analysera om det endast såg ut så bland kvinnor som senare i livet skulle göra abort eftersom 

det enligt dem inte fanns något material att jämföra med. De antog däremot att risken för abort 

var vanligare bland inflyttade kvinnor än bland kvinnor födda i storstäder, eftersom 

Stockholmsundersökningen visade på detta. Detta förklarades med att kvinnornas kunskap 

påverkades av bostadsortens miljö: 

 

Orsakerna härtill tordes vara att söka dels i landsortsklientelets relativt sämre kännedom om 

tillförlitliga antikonceptionella metoder, dels i den uppluckring av de sociala kontakterna, som 

miljöförändringen medför. Landsortsklientelet är med andra ord i olika avseenden sämre rustat än 

de infödda stadsborna att möta de speciella frestelser och svårigheter av sexuell natur, som möta i 

staden.
39

 

 

Författarna syftade alltså på att stadsbornas vana vid stadslivets frestelser var till deras fördel 

eftersom de kunde ta till sig kunskap om sociala och sexuella frestelser samt relationer. 

Samtidigt innebär det att man såg på landsortsbor som mindre kunniga då deras omgivning 

inte utsatte dem för samma prövningar och därmed förmedlade kunskaper. Av texten framgår 

att en del landsortsbor dessutom kortvarigt besökte Stockholm för att göra abort, denna 

uppfattning hade även läkare enligt författarna. När det gäller yrkestillhörighet påpekade 

utredarna att flera studier visade på att arbetshustrur framträdde starkast bland gifta kvinnor 

och hembiträden bland ogifta. I Stockholm var det dessutom vanligare med abort bland 

arbetande än hemmakvinnor, och bland yrkesutövarna var restaurangpersonal och hår-

frisörskor mest representerade. Detta framhölls enligt undersökningen bero på att kvinnor 

med sådana yrken oftare än andra kom i kontakt med fler personer. Även i detta fall menade 

författarna att en särskild grupp kvinnor som tillhörde arbetarklassen, oftare sökte sig till vård 

på sjukhus vilket kan ha påverkat undersökningsresultaten. De menade även att det var oklart 

om dessa resultat angående yrken representerade resten av landet, eftersom det saknades 

uppgifter.
40

  

 

Utredningen beskriver även kvinnors inkomstförhållanden. Enligt en studie, gjord av läkaren 

A. Lennér vid Sabbatsbergs sjukhus, var det vanligt att aborterande kvinnor hade det sämre 
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ekonomiskt ställt än andra kvinnor samt att det i Stockholmsundersökningen framkom det att 

kvinnor som gjort abort uppgav att de hade sämre löner än andra kvinnor med samma yrke.
41

  

Av texten framgår att inkomstuppgifterna kom från kvinnorna själva och inte hade 

kontrollerats, vilket kan tolkas som att utredarna ifrågasatte kvinnornas vilja att tala sanning. 

Vidare påpekas att kvinnors osäkerhet angående försörjningen ofta kopplades samman till 

kvinnornas motiv till aborten, vilket tyder på att risken för abort var vanligare bland kvinnor 

med sämre ekonomi. Utredarna hänvisade till Stockholmsundersökningen när de menade att 

eftersom kvinnorna hade jämförelsevis låga inkomster gick det mesta av inkomsten till hyran. 

Det var enligt flera av studierna vanligt med trångboddhet bland de kvinnor som gjorde abort. 

I betänkandet syftade man på att abort var vanligast bland förstföderskor, eftersom det första 

barnet var det som förorsakade de stora förändringarna i en ogift kvinnas liv. Utredningen 

hänvisade till studier som visade att betydligt fler ogifta kvinnor än gifta gjorde abort under 

sin första graviditet, det man skulle kunna kalla för förstföderskor vid en fullbordad graviditet. 

De gifta kvinnorna som aborterade hade mestadels däremot lika många barn som andra 

genomsnittliga barnfamiljer. Vissa kvinnor använde abort som ett hjälpmedel för att skjuta 

fram barnafödandet till en mer lämplig tidpunkt, enligt efterundersökningar gjorda i Lund och 

Stockholm.
42

 

 

3.2.2 Utredning från 1953 

I likhet med 1944 års betänkande baserades 1953 års utredning Abortfrågan föreställningarna 

på en rad förstudier och undersökningar. De var Socialstatistiska data rörande kvinnor, som 

hos medicinalstyrelsen ansökt om legal abort av medicinalstyrelsens statistiska avdelning, De 

illegala aborternas antal och geografiska fördelning av Ture Aldén, Illegalt aborterade 

kvinnorna av Ture Aldén samt Efterundersökningar av abortklientelet i Göteborg, Malmö, 

Hälsingborg samt Stockholmslän på uppdrag av utredningskommittén åren 1947-51.  

 

Medicinalstyrelsens studie, från 1938-52, undersökte abortsökande kvinnors sociala situation 

och var alltså en studie om de som ansökte om att få göra en legal abort. Ture Aldén utförde 

båda undersökningarna, åren 1938-49, om illegala aborter genom att samla samman material 

som på olika sätt nådde myndigheter, eftersom kvinnor som aborterade illegalt sällan själva 
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ville delta i undersökningar. Materialet bestod av domstols- och förundersöknings-protokoll 

samt sjukhusjournaler. Aldén påpekade att det var svårt att avgöra vilka fall som berörde 

illegala aborter, vilket kan ha påverkat resultatet. Efterundersökningen gick ut på att tre av 

landets rådgivningsbyråer samlade in upplysningar med hjälp av kuratorer och på initiativ av 

utredarna. De nämnda undersökningarna var alltså centrala i utredningens föreställningar om 

kvinnorna som gjorde abort. Abortfrågans utredare analyserade kvinnornas geografiska 

fördelning, civilstånd, ålder, uppväxtförhållande, socialgruppering, ekonomiska förhållanden, 

bostadsförhållanden, barnantal samt hälsotillstånd utifrån de gjorda förundersökningarna.
43

  

 

Gällande geografiska fördelningar visade Medicinalstyrelsens undersökning enligt utredarna 

bland annat på att det förekom flest abortsökande i storstadsområden år 1949. Utredningen 

pekade på att det även såg ut så i mitten av 30-talet, alltså att flest kvinnor ansökte om att göra 

abort i tätbefolkade delar av landet. Samma resultat fann de i Aldéns undersökning, som 

visserligen ställde abortantalet mot antalet graviditeter. När utredarna sedan ställde dessa två 

undersökningar mot varandra kunde de se att siffrorna för abortsökande och utförda aborter 

samma år skiljde sig beroende på vilket område man tittade på. Endast i storstäderna var 

antalet abortsökande större än de verkställda aborterna, medan det knappt förekom någon 

skillnad i resten av landet. Abortfrågans författare förklarade att resultatet berodde på att det i 

landsortsområden var vanligare med aborter beviljade med tvåläkarintyg än i storstäderna.
44

  

 

Vidare analyserade utredarna kvinnornas civilstånd och menade att antalet gifta abortsökande 

kvinnorna hade ökat och de ogifta minskat mellan 1939 och 1949 och baserade detta på 

medicinalstyrelsens undersökning. Enligt dessa siffror fann utredarna dock även att abort hade 

blivit vanligare bland förut gifta, som kan tolkas som skilda kvinnor samt änkor. Detta 

antagande stärktes även med en sammanställning från efterundersökningarna i Stockholm 

som visade på att denna utveckling även fortsatte mellan 1949-1952, med andra ord att antalet 

abortsökande gifta kvinnor steg och ogifta minskade. Utredarna menade dock att detta 

berodde på att de ogifta kvinnorna som ville göra abort sökte sig till de som utförde illegala 

aborter istället. Aldéns undersökning om illegala aborter visade att antalet genomförda aborter 

hade ökat bland ogifta och minskat bland gifta under samma tidsperiod. Utredarna påpekade 

däremot att den senare undersökningen omfattade betydligt mindre material och ifrågasatte 
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om det överhuvudtaget var tillräckligt för att dra några slutsatser. Samtidigt höll de fast vid 

föreställning om att gifta vanligen utförde legala aborter medan ogifta snarare aborterade 

illegalt. Utredarna gjorde en sammanfattning av undersökningarna om legala och illegala 

aborter, och kom fram till att de ogifta kvinnorna som gjorde abort år 1949 ”skulle alltså i 

hela landet avbryta havandeskapet omkring nio gånger så ofta som de gifta”.
45

 I Stockholm 

var det enligt utredningen vanligare att en ogift kvinna avbröt en graviditet än att hon 

fullföljde den. Det var dessutom fyra till fem gånger vanligare med abort bland ogifta än gifta 

kvinnor i Stockholm. Utredningen påpekade dessutom att ett mindre antal gravida ogifta 

kvinnor som inte aborterade utan ingick äktenskap innan förlossningen. Det var därmed svårt 

att kategorisera kvinnor eftersom förändringar i deras sociala situation kunde ske under 

graviditeten.
46

  

 

Utredarna lyfte dessutom fram kvinnornas ålder som betydelsefull upplysning om 

abortklientelet. Enligt medicinalstyrelsens studie framgick att endast få gifta abortsökanden 

var under tjugo år och att majoriteten var 25-30 år samt att det förekom en del som var över 

40 år. Majoriteten av de ogifta abortsökande kvinnorna var däremot mellan 20-25 år, en 

fjärdedel var under 20 år och det var ovanligt att ogifta över 40 år ansökte aborttillstånd. 

Studien om de illegala aborterna visade på samma sak gällande de ogifta kvinnorna men de 

gifta kvinnorna som gjorde illegala aborter var något yngre än de legala. Utredarna tolkade 

detta som att ”yngre gifta kvinnor antingen lättare än äldre vänder sig till kvacksalvare eller 

också har svårare att få legal abort och därför i större utsträckning tvingas vända sig till 

kvacksalvare”.
47

 Utredarna fann att åldern på abortsökande kvinnor hade sjunkit sedan 1943, 

framförallt bland ogifta kvinnor. Vad det gäller de gifta kvinnorna fann man samma resultat i 

studien om de illegala aborterna. Däremot visade inte efterundersökningen på ett sådant 

tecken, vilket utredarna menade berodde på att detta material var begränsat och vilket kan 

tolkas som att de förlitade sig på de tidigare omnämnda undersökningarna mer i denna fråga.
48

 

När det gäller de aborterande kvinnornas uppväxtförhållanden menade utredarna att detta 

analyserades i undersökningarna men att 

 

Det är emellertid svårt att dra slutsatser av sådant material, då man inte känner närmare till 

genomsnittsbefolkningens situation. Huruvida abortklientelets barndomsmiljö och förhistoria 
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uppvisar speciell anmärkningsvärda drag torde därför alltjämt få betraktas som outrett. 

Bearbetningen av handlingarna i medicinalstyrelsen har icke givit något resultat på den punkten.
49

 

 

Alltså omnämndes kvinnornas barndomsmiljö endast på grund av att utredarna ville påpeka 

att detta var en svår sak att undersöka och att de därför inte ville dra några slutsatser kring 

kvinnornas uppväxtmiljö. Författarna analyserade dock mer om kvinnornas social-

grupperingar, alltså ifall de arbetade eller inte och vilka yrken de arbetande kvinnorna hade. 

Enligt medicinalstyrelsens studie var förvärvsarbetande kvinnor överrepresenterade. 

Utredarna kom fram till att det var vanligare med arbetande kvinnor bland illegala aborter än 

legala, då de ställde undersökningarna mot varandra. Aldéns undersökning visade på att det 

var vanligast med abort bland kontorister, servitriser och affärsanställda bland det illegala 

klientelet. Affärsanställda och kontorister var även överrepresenterade bland legala aborter. 

Utredarna uttryckte att det var svårt att avgöra varför just dessa yrkesgrupper var 

överrepresenterade eftersom de undersökningar som man baserade på saknade vissa 

”socialpsykologiska” delar. Vidare diskuterades även kvinnornas ekonomiska förhållanden 

men även detta var enligt författarna svårt att undersöka. Fokus låg främst på att det fanns 

brister i studiematerialet samt att det inte fanns någon offentlig statistik att jämföra med. Ändå 

nämndes bland annat att åtta procent av abortsökande i Göteborg samt tretton procent av de 

ensamstående i Solna hade socialstöd, enligt efterundersökningen av abortklientelet.
50

 

 

Däremot fanns det enligt utredningsförfattarna desto mer att säga angående kvinnornas 

bostadsförhållande. De talade om bostadslöshet, dåliga bostäder och trångboddhet, som enligt 

dem alltså var de tre viktigaste bostadssvårigheterna. Med bostadslöshet menade utredarna de 

fall där kvinnan hade ett tillfälligt boende och till dåliga bostäder räknades hem med märkbara 

brister. Trångboddhet menade de däremot var ett otydligt begrepp eftersom det inte alltid 

förekom exakta uppgifter på antalet boende eller bostadsstorleken. Dessa uppgifter byggde 

därför på kvinnornas beskrivningar av hemmet och familjen. I Abortfrågan kom skribenterna 

ändå fram till att det var vanligare med bostadssvårigheter bland kvinnor som fått aborter 

beviljade hos medicinalstyrelsen än de som fått beviljat av tvåläkarintyg. Vidare åsyftades att 

det var vanligast med dåliga bostäder i Norrland och bostadslöshet i Stockholm. Det var enligt 

utredarna dessutom vanligast med bostadssvårigheter, särskilt dåliga bostäder och 

trångboddhet, bland gifta och förut gifta medan ogifta oftast hade bekymmer med 
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bostadslösheten. Bostadslöshet förekom också en aning oftare bland yngre aborterande 

kvinnor. Det pekade på att barnantalet inte spelade så stor roll när det gällde trångboddhet, 

eftersom abort förekom nästintill lika ofta i små som stora familjer enligt Abortfrågan.
51

  

 

När det gäller barnantalet nämndes det att endast 3,7 procent av gifta abortsökande var 

barnlösa samt att 30,5 procent hade fyra eller fler barn. Bland de ogifta abortsökande 

kvinnorna hade 76,8 procent inga barn och bland resten var det vanligt med ett barn. 11,3 

procent av förut gifta var barnlösa och 12,5 procent hade fyra eller fler barn. Utredarna 

menade att abortsökande kvinnor hade fler barn än övriga kvinnor, med grund i 

medicinalstyrelsens studie samt efterundersökningar från Helsingborg av abortklientelet. 

Barnlösheten bland illegala aborter låg på 14 procent bland gifta och på 80 procent bland de 

ogifta, alltså var barnlöshet vanligast bland ogifta både då det gäller legala och illegal abort.
52

 

I Abortfrågan granskades dessutom kvinnornas hälsotillstånd i abortundersökningarna och 

slutsatsen blev att 

 

Kroppsliga sjukdomar överväger på landsbygden, bland lägre socialskikt samt bland gifta och 

äldre kvinnor med många barn. Detsamma gäller gruppen uttröttningstillstånd, klenhet etc. medan 

psykiska insufficienstillstånd överväger i städer, särskilt storstäder, bland ogifta och förut gifta 

kvinnor… samt hos yngre kvinnor och kvinnor med få barn. Dessutom kan konstateras att 

efterblivenhet och psykoinfantilism är vanligast bland ogifta och yngre kvinnor samt kvinnor med 

barn.
53

 

 

Begreppen som används i citat diskuterades av utredarna, som menade att det inte alltid var 

självklart vilken grupp en abortsökande ansågs tillhöra eftersom hälsointygen ofta var 

kortfattade. Dessutom fanns ingen enhetlig uppfattning om begreppen eller diagnoserna bland 

landets läkare.
54

 

 

3.2.3 Jämförande analys 

De föreställningar om aborterande kvinnors sociala situation och bakgrund som synliggörs i 

de båda utredningarna berör framförallt en rad olika abortundersökningar. De undersökningar 

som Betänkande i abortfrågan analyserade kan tolkas som partiska eftersom de ansvariga för 
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studiernas även var delaktiga i utredningen, som tidigare nämndes. De analyserade alltså sitt 

eget studiematerial som fick representera alla aborterande kvinnor. Även Abortfrågan visar på 

samma sak när det gäller undersökningarna om de illegala aborterna, där Aldén agerade som 

sekreterare i utredningen som baserades på hans egen förstudie. Utredningen från 1953 

baserade dock även sina analyser på en mer objektiv undersökning utförd av medicinal-

styrelsen. Det är i min mening viktigt att ha denna koppling mellan undersökningarna och 

utredarna i åtanke vid analysen av resultatet, eftersom föreställningarna som sagt kan vara 

tendensiösa. Det kan konstateras att utredarna både 1944 och 1953 utgick från uppgifter som 

rörde aborterande kvinnors sociala tillstånd. Det skiljer sig dock en aning då 1953 års 

utredning, till skillnad från 1944 års utredning, även analyserade kvinnornas hälsotillstånd och 

geografiska fördelning.  

 

3.2.3.1 Civilstånd 

I utredningen från 1944 menade utredarna att abort var lika vanligt bland gifta och ogifta men 

att det visade på att de ogifta var överrepresenterade bland sjukhusbesökande i Stockholm. I 

utredningen från 1953 kom författarna däremot fram till att aborter var vanligare bland ogifta 

kvinnor. De hade dessutom en tydligare indelning när det gällde legala samt illegala aborter 

och menade att en ökning hade skett bland gifta abortsökande kvinnor samt bland gifta 

kvinnor som gjorde illegala aborter. Det framkom inget i Betänkande i abortfrågan om en 

förändring över tid, vilket kan bero på att man inte hade tillgång till tidigare studiematerial till 

skillnad från i Abortfrågan, som kunde se en utveckling baserat på flertal undersökningar. 

Däremot diskuterade båda utredningarna problematiken med att dela upp kvinnor som gjorde 

abort i grupper efter civilstånd eftersom detta kunde förändras under en graviditet. I studien 

Abortsökande kvinnor och deras män som gjordes under våren 1977 i Umeå kom 

undersökarna fram till att av de abortsökande kvinnorna var hälften samboende eller gifta 

samt att 70 procent hade ett stabilt förhållande. 80 procent av de abortsökande paren hade 

varit tillsammans i mer än ett halvår. Umeåstudien visar på att majoriteten av de som deltog i 

undersökningen hade ett väletablerat förhållande vilket skiljer sig från föreställningarna i de 

undersökta betänkandena.
55

 Abortfrågan förändrades i stor omfattning från 1940- och 1950-

talen till slutet av 70-talet vilket kan ha bidragit till att abortsökande kvinnors civilstånd såg 

annorlunda ut. Dessutom var Umeåundersökningen en lokal studie och således inte särskilt 

representativ för hela landet. 
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3.2.3.2 Barndomsmiljö och ålder 

Föreställningarna om kvinnornas barndomsmiljö var olika i utredningarna. Författarna till 

utredningen 1944 var tydliga med att det inte fanns stor kännedom om uppväxtmiljön men 

uttalade sig ändå om hur det såg ut bland Stockholmskvinnorna. De menade att de 

aborterande kvinnor som kom i kontakt med sjukhuset vanligen kom från stora familjer och 

att en av fem av kvinnorna var självförsörjande samt hade flyttat från föräldrahemmet innan 

de hade fyllt femton år, alltså tog de hand om sig själva relativt unga. Utredarna menade att 

dessa kvinnor oftast var inflyttade till Stockholm. I utredningen från 1953 påpekade 

skribenterna däremot att det förekom studiematerial om de abortsökande kvinnornas 

barndomsmiljö men att det däremot inte gick att komma fram till något utan ett jämförbart 

material om befolkningen. Eftersom utredningen från 1944 lyfte fram Stockholm utan att ha 

något att gå på om samtliga svenska aborterande kvinnor kan man tolka det som att siffrorna 

om Stockholmskvinnorna fick vara representativa för alla. Utredarna från 1953 lämnade 

däremot det hellre osagt eftersom de troligen inte ville ge en felaktig bild av kvinnornas 

barndomsmiljö. 

 

När det gäller kvinnornas ålder hade utredningarna en någorlunda lik bild. Utredarna bakom 

Betänkande i abortfrågan menade att det var en aning vanligare med äldre kvinnor som 

gjorde abort, vad de definierade som äldre är dock oklart. Det kan tolkas som att de syftade på 

åldersgruppen 20-30 år, eftersom de nämnde att flertalet av de sjukhusbesökta kvinnorna 

tillhörde denna grupp. Även i utredningen från 1953 menade författarna att abort var 

vanligare bland kvinnor mellan 20 och 30 år. Bägge utredningar nämnde att yngre kvinnor 

som genomgått abort troligen oftare aborterade illegalt. Det enda som skiljer sig när det gäller 

utredarnas föreställningar om åldern är att den senare utredningen även studerade en 

förändring över tid, som visade att kvinnornas ålder hade sjunkit. Föreställningarna om 

aborterande kvinnors ålder kan bekräftas med att Umeåundersökningen från år 1977 också 

kommer fram till att en stor majoritet, hela 80 procent, var över 20 år. Vidare konstaterar de 

att medelåldern var drygt 26 år bland de abortsökande kvinnorna. Undersökarna menar 

däremot att det fanns få ungdomar.
56
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3.2.3.3 Yrkestillhörighet och ekonomiskt tillstånd  

Föreställningarna om yrkestillhörigheten var däremot olika i Betänkande i abortfrågan samt 

Abortfrågan. Det framkom att utredarna från år 1944 inte hade tillräckligt med uppgifter om 

kvinnornas yrken för att dra några slutsatser. Men de nämnde ändå att kvinnor som genomgått 

abort i Stockholm inte var hemmafruar utan oftare yrkesarbetade, vanligen som frisörskor 

eller restaurangpersonal. Som tidigare nämndes fanns det en tydligare indelning mellan legala 

och illegala aborter år 1953 än 1944, vilket framkom i analysen om yrkestillhörighet. 

Utredarna menade nämligen att det var vanligare att yrkesarbetande kvinnor aborterade 

illegalt. Bland de arbetande kvinnorna, legala samt illegala aborter, tillhörde flertal 

yrkesgrupperna affärsanställda och kontorister. Alltså kan det konstateras att utredarna i 

utredningen från 1953 hade en tydligare bild av abortsökande och aborterande kvinnors 

socialgrupperingar.  

 

Olika yrken var överrepresenterade i utredningarna, men Abortfrågans författare ville inte 

spekulera om huruvida abort var vanligare inom särskilda yrken. Författarna till betänkandet 

från 1944 antydde däremot att det inte var ovanligt att de som i sina yrken mötte många 

människor valde att göra abort. Om man däremot tittar på kvinnornas roll på arbetsmarknaden 

allmänt under 1940- och 50-talen kan man se att kvinnor vanligen arbetade inom den privata 

sektorn och att det var lättare att säga upp en kvinna än en man.
57

 Eftersom utredningarna 

visar på att abort var vanligare bland arbetande kvinnor kan man konstatera att de troligen var 

rädda för att de skulle bli sparkade, vilket skulle påverka deras ekonomiska situation eftersom 

det troligen också var svårare för en kvinna att bli anställd.  

 

Fram till 1939 kunde kvinnor därutöver avskedas om de blev havande eller ingick 

äktenskap.
58

 Det kan hända att detta inte helt hade förändrats med lagändringen år 1939 då 

attityder är svåra att förändra. Det fanns säkert en fortsatt oro bland kvinnor över vad som 

skulle hända med arbetet vid en graviditet även in på 1940- och 50-talen. Lagändringen 

innebar alltså att genuskontraktet förändrades från ett osynligt avtal om att kvinnan skulle 

stanna hemma från arbetet när hon blev moder till att en mer accepterad föreställning om 

arbetande kvinnor. Denna förändring skedde troligen inte omedelbart utan tog som sagt säkert 

tid, men kontraktet var under förändring under 1940-och 50-talen. Det förekom dock också ett 
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genuskontrakt som talade om vilka arbeten yrkeskvinnor kunde ha under den här tiden, som 

nämndes ovan. Genuskontraktet berodde på att det fanns en hierarki inom genusordningen på 

arbetsmarknaden. Kvinnor ansågs inte kunna utföra arbeten lika bra som männen, speciellt 

om de var mödrar då de riskerade att bli avskedade. Diskussionerna i utredningarna visar att 

genuskontraktet på arbetsmarknaden var en styrande faktor i frågan om den eventuella 

aborten och det påverkade synen på kvinnornas beslut huruvida de skulle föda sitt barn eller 

ej. 

 

Gällande aborterande kvinnors ekonomiska tillstånd fann utredningen från 1944 att en 

undersökning visade att det var vanligt att kvinnor som genomgått abort i Stockholm var 

mindre bemedlade, och en annan antydde att de hade sämre löner än andre kvinnor inom 

samma yrkesgrupp. Utredarna uttalade sig ifrågasättande om kvinnornas uppgifter, medan den 

senare utredningen konstaterade att studiematerialet var otillräckligt. Ändå påpekade de att en 

liten andel, åtta respektive tretton procent, var i behov av socialstöd i Göteborg och Solna. 

Med andra ord fanns det en osäkerhet angående kvinnornas ekonomiska tillstånd både 1944 

och 1953, den framgick dock mer i Abortfrågan. Trots detta presenterade utredarna statistik 

från olika delar av landet.  

 

3.2.3.4 Bostadssituation och barnantal 

Båda utredningarna ansåg även att kvinnornas bostadsförhållande vara särskilt intressant. I 

utredningen från 1944 kom utredarna fram till att trångboddhet förekom oftare bland 

aborterande kvinnor än genomsnittet av invånarna i Stockholm. Utredningen från 1953 

hänvisade däremot också till andra boendeproblem. Vanligaste bostadssvårigheterna förutom 

trång-boddhet var bostadslöshet samt dåliga bostäder. Enligt denna utredning förekom också 

bostadssvårigheter oftare bland kvinnor som beviljades abort av medicinalstyrelsen än av 

tvåläkarintyg. Gifta och unga kvinnor var de överrepresenterade grupperna. Det kan tolkas 

som att 1953 års utredare menade att kvinnor som avbröt graviditeter kunde ha olika slags 

bostadssvårigheter, till skillnad från 1944 års utredare som enbart hänvisade till trångboddhet. 

Detta berodde troligtvis inte enbart på studiematerialet vilket kan bestyrkas med att utredarna 

från 1944 års utredning inte spekulerade kring några andra boendesvårigheter förutom 

trångboddhet. Med andra ord kan det konstateras att de endast såg trångboddhet som ett 

bostadsproblem. 
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Författarna till Betänkande i abortfrågan ansåg att aborter mestadels gjordes av de som hade 

blivit förstföderskor om graviditeten hade fullföljts samt att gifta kvinnor som gjorde abort 

hade ungefär lika många barn som de genomsnittliga barnfamiljerna. I utredningen från 1953 

talades det betydligt mer om barnantal och det fanns siffror som visade att nästan en tredjedel 

av abortsökande gifta hade tre eller fyra barn, medan nästan var fjärde ogift var barnlös. De 

flesta som kategoriserades som förut gifta hade däremot mellan ett och tre barn. Till skillnad 

från Betänkande i abortfrågan menade författarna till utredningen från 1953 att kvinnor som 

ansökte om abort var barnrikare än andra kvinnor. Bland illegala aborter var få gifta kvinnor 

barnlösa medan ungefär fyra av fem ogifta inte hade några barn. Barnantalet studerades även i 

Umeå i slutet av 70-talet. I den studien konstaterades att en fjärdedel av paren som ansökte 

om abort hade minst två barn.
59

 Resultaten visar med andra ord att det inte var helt ovanligt 

att kvinnor som aborterade eller abortsökande kvinnor redan var mödrar. 

 

3.2.3.5 Hälsotillstånd och geografiska fördelning 

Förutom de redan nämnda sociala ämnesområden, som förekom i bägge utredningar, 

studerade utredningen från 1953 dessutom kvinnornas hälsotillstånd samt geografiska 

fördelning. Det visade på att de kvinnor som valde att göra abort på grund av psykiska 

sjukdomar oftast var bosatta i städer, särskilt storstäder, vidare var de vanligen också unga 

och ogifta eller förut gifta med få barn. Kvinnor med kroppsliga sjukdomar och 

uttröttningstillstånd var oftast äldre gifta kvinnor med många barn och bodde främst på 

landsbygden. En undersökning visade på att av de kvinnor som hade ansökt om beviljande av 

abort i slutet av 40-talet oftare bodde i storstäder. Det var dessutom vanligare att man blev 

nekad att genomföra abort i storstäderna än i landsortsområdena, där så gott som alla 

abortansökningar hade blivit beviljade. Sammanfattningsvis kan man konstatera att båda 

utredningarna hänvisade i stor omfattning till kvinnornas sociala situation och bakgrund och 

för det mesta studerade samma faktorer. I Abortfrågan nämndes därutöver aborterande 

kvinnors geografiska fördelning samt hälsotillstånd, vilket saknades i utredningen från 1944.  

 

3.2.3.6 Föreställningar om kvinnan som moder 

Det har forskats minimalt om aborterande kvinnors sociala situationer och därför finns det 

inte särskilt mycket material att jämföra utredningarnas föreställningar med, förutom Umeå-
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undersökningen. I Artikeln Abortsökande kvinnor… och deras män skriver Ann Lalos, som 

även var delaktig i Umeåundersökningen som sakkunnig kurator, att aborter under 1970- och 

80-talen gjordes av andra orsaker än förr. Till skillnad från förr ville kvinnorna under dessa 

årtionden troligen göra annat, exempelvis utbilda sig eller arbeta, istället för att föda barn. De 

hade även en god relation till mannen och ganska gynnsamma socioekonomiska 

omständigheter till skillnad från kvinnor som förr i tiden aborterade.
60

 

 

Eftersom det saknas ytterligare tidigare studier om aborterande kvinnors sociala situation och 

bakgrund får man istället analysera allmänt om kvinnan roll inom familjen och samhället 

under 1940- samt 1950-talen. Maud Eduards menar att vi måste ta i beaktning att det fanns 

och fortfarande finns föreställningar om kvinnans modersinstinkt och hennes roll som moder. 

Det fanns en idé om att det var varje kvinnas livsuppgift att vara moder och man hade svårt att 

släppa tanken om att kvinnor kanske i själva verket inte vill bli mödrar. Det har genom tiderna 

uppfattats som självklart att kvinnor skulle vilja ha barn men att sociala problem skapade 

hinder vilket ledde till att kvinnor aborterade. Man kan konstatera att det fanns en sådan 

föreställning i båda utredningarna, i vilka man framhävde aborterande kvinnors sociala 

svårigheter och därmed syftade på att kvinnor som aborterade hade och/eller hade haft någon 

form av sociala svårigheter. Eduards menar att de som har en sådan syn på kvinnan har svårt 

att acceptera att majoriteten av kvinnor som gör abort avstår från moderskapet och att de inte 

vill ha barnet.
61

 Det finns även tecken på detta i utredningarna, i exempelvis utredningen från 

1944 talades det om att det förekom att kvinnor flyttade fram barnfödandet till en mer lämplig 

tidpunkt genom att abortera. Man påpekar alltså att kvinnor vill vara mödrar, dock vissa 

senare i livet. Däremot nämns det inte att kvinnor gjorde abort på grund av att de inte ville bli 

mödrar.  

 

Vidare menar Eduards att relationen mellan den svenska staten och föreställningen om 

kvinnors reproduktiva förmåga har speglats av tre grundtankar. Den första tanken är att staten 

förbjuder abort och därmed gör anspråk på kvinnor som mödrar. De har med andra ord inget 

annat val. Den andra är att kvinnor ges villkor som gör det möjligt för dem att fullfölja det 

som är naturligt för dem, dvs. att föda barn. Det sker när staten utvecklar en välfärdsstat som 

underlättar moderskapet, genom bland annat moderskapspenning, hälsovård för barn och 
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mammor, rätten att behålla sitt arbete vid graviditet samt andra politiska reformer. I de två 

första grundtankarna ser man på kvinnan främst som moder. Frigörelse genomsyrar däremot 

den tredje tanken, och kvinnorna bestämmer själva ifall de vill ha barn eller inte. Alltså sker 

en utveckling från  

 

… det tvingande moderskapet över det underlättande till det frivilliga. De tre grundtankarna 

korresponderar med olika föreställningar om kropp och nation, från naturaliserad relation över en 

socialt och kulturellt skapad till en där kvinnokroppen friskrivs från nationella anspråk.
62

 

 

Det kan tolkas som att statens föreställningar kring aborterande kvinnors kropp under 1940- 

samt 1950-talen kan placeras i den andra grundtanken som främst såg kvinnan som moder, 

vilket nämndes ovan. Staten försökte underlätta moderskapet för kvinnorna genom vissa 

förbättringar; moderspenningen som infördes 1931 samt barnbidraget som infördes 1937.
63

 

Med andra ord fick kvinnorna betalt av staten för att föda barn. Dessa reformer är exempel på 

hur den socialt och kulturella relationen existerade redan under 30-talet. Abortpolitiken under 

den tidsperioden har studerats av Elisabeth Elgán och enligt min mening bekräftar hon att den 

andra grundtanken var dominerande redan på 1930-talet. Redan i utredningen Betänkande 

med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap från 1935 ville man att kvinnor 

med tillräcklig social grund skulle beviljas abort vilket dock regeringen gick emot i sin 

proposition inför 1938 års abortlag, enligt Elgán.
64

 Alltså kan man se hur den andra 

grundtanken om kvinnors reproduktion påbörjas under 30-talet då vissa reformer tillsammans 

med begränsad laglig rätt till abort skulle få kvinnor att välja det som var naturligt för dem, att 

föda barn. Sen dess har synen på kvinnors reproduktion stegvis utvecklats och övergått till 

kvinnors självbestämmande över fortplantningen.  

 

3.3 Männens roll 

De män som skulle ha blivit fäder om graviditeten fullföljdes istället för avbröts brukar 

glömmas bort i diskussionen om abortfrågan eftersom fokus främst brukar ligga på fostrets 

eller kvinnans rättigheter. I nedanstående avsnitt ska jag studera vilka föreställningar statens 

offentliga utredningar hade om männen roll i abortfrågan, eftersom det krävs två personer 

inom en sexuell relation. 
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3.3.1 1944 års betänkande 

”Den situation i vilken barnafadern befinner sig påverkar direkt kvinnans läge”.
65

 Så började 

utredarna det relativt korta stycket där fadern omnämndes och som återspeglar texten. 

Utredarna ansåg att kvinnornas motiv till abort ofta var på grund av de svårigheter mannen 

kunde ha. Då syftade de främst på mannens ekonomiska situation eftersom gifta kvinnor 

påverkades av makens möjlighet och förmåga att försörja ett barn, eller ännu ett. Mannens 

inkomst avgjorde även om han skulle kunna ingå äktenskap med en gravid kvinna, enligt 

författarna. Vidare menade de att det var till en mans ekonomiska fördel ifall barnet inte 

föddes, särskilt om paret inte var gifta. Att ingå äktenskap när kvinnan blev gravid innebar ett 

legaliserat ekonomiskt ansvar. Vidare diskuterades mannens intresse av aborten, alltså att det 

förekom att män som lät kvinnan ta beslutet eftersom de ansåg aborten vara betydelselös samt 

ofarlig och därmed lämnade de det legala ansvaret enbart till kvinnan. Detta ointresse var 

större i ostadiga förhållanden.
66

 Alltså menade utredarna att äktenskap innebar färre aborter 

vilket kan avläsas i följande citat:  

 

Det måste emellertid från abortprofylaktisk synpunkt vara en fördel om mannen under alla 

förhållanden kan fås att överväga möjligheten att legalisera förbindelsen. Om ett beslut i positiv 

riktning understödes av gynnsamma miljöfaktorer, kommer detta att verka direkt 

abortförebyggande.
67

 

 

Man kan konstatera att utredarna i citatet menar att det var mannen som skulle besluta om 

paret skulle ingå äktenskap. Det kan uppfattas som att de ansåg att det var självklart att 

kvinnan ville gifta sig med mannen och förväntade sig att han skulle erbjuda henne en 

legaliserad relation. Med andra ord var kvinnan inte delaktig i beslutet, enligt utredningen. 

Andra svårigheter som förekom var mannens brist på förståelse för kvinnans situation, bland 

annat att klenhet förekom samt att förlossningar var för täta, men även spritmissbruk hos 

mannen. Enligt utredningen förekom det även att män tvingade kvinnan att göra abort, men 

detta var ovanligt eftersom undersökningar hade visat på att de flesta lät kvinnan ta beslutet.
68

 

Mannen omnämndes som älskare då kvinnan hade blivit gravid med någon annan än sin make 

eller fästman samt att kvinnor kunde känna avsky hos den man som skulle bli far och därför 
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valde att göra abort.
69

 Förutom det ekonomiska ansvaret hos mannen menade utredningen att 

det även förekom ett juridiskt medansvar. I sina rekommendationer skrev utredarna nämligen 

att de hade velat undersöka ifall mannen kunde fällas i de fall det förekom att han ”aktivt 

befrämjat fosterfördrivningen”.
70

 Mannen omnämndes direkt i endast de ovan nämnda fall 

men var även indirekt nämnd då utredarna omnämnde en kvinna som gift, alltså vet man 

endast att kvinnan hade en manlig partner men inte hur han ställde sig till aborten.
71

 

 

3.3.2 1953 års betänkande 

Även i 1953 års utredning lyftes faderns betydelse fram. Kvinnans relation till fadern ansågs 

vara särskilt betydelsefull i de fall där mannen hade övergivit kvinnan eller då någon av dem 

var gifta eller i en seriös relation med någon annan. Störst fokus låg dock på den otrogna 

kvinnan som enligt utredarna gjorde abort eftersom hon inte ville förlora sin make eller 

fästman eller få barn utom äktenskapet, vilket skulle vara skandal. Barnafaderns hälsa och 

ekonomiska tillstånd var även avgörande då spritmissbruk, kriminalitet och arbetslöshet 

innebar en belastning för kvinnan. När det gäller hälsan antydde utredningen att aborter kunde 

beviljas om mannen bar på ”farliga arvsanlag”. Då skulle man nämligen undvika att barnet 

fick sjukdomen. Utredarna menade dessutom att det var vanligt att män försökte få kvinnan 

att göra abort oavsett ifall det gällde legal eller illegal abort. De menade i likhet med 1944 års 

utredare att många män var ointresserade och överlät beslutet till kvinnan.
72

 Enligt 

utredningen påverkades abortmotivet troligen ganska mycket av barnafaderns inställning till 

graviditeten. Skribenterna menade att ”i de fall barnafadern intar en positiv attityd till henne 

och graviditeten, försvinner hon i de flesta fall automatiskt från de abortsökandes skara”.
73

 

Då det talades om kuratorssamtal i utredningen nämndes det att det skulle finnas någon slags 

kontakt med barnafadern men att samtalet främst skulle ske med kvinnan som hade genomgått 

ingreppet.
74

 Det var alltså endast i dessa fall som männen omnämndes direkt i utredningen 

men männen var även i denna utredning osynliga då gifta kvinnor omtalades.
75
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3.3.3 Jämförande analys 

Det går att konstatera att männen inte fick ett stort utrymme i någon av utredningarna, 

närmare bestämt uppmärksammades de endast på ungefär 1,5 sida samt 2 sidor förutom de 

ytterst få enstaka omnämningar i resten av texten.
76

 Detta visar på att utredarna ansåg att 

abortfrågan i allmänhet var en kvinnofråga samt att det var de som hade ansvar för beslutet. 

Männen roll i abortsituationen har inte heller varit en stor del av tidigare forskning i 

abortfrågan. Detta konstaterade även undersökarna i Umeåstudien då det nämns att männen 

roll inte hade studerats alls mellan början av 50-talet och slutet av 70-talet.
77

 

 

Vilka var då föreställningarna om männens roll i de statliga utredningarna? Både 1944 samt 

1953 menade utredarna att kvinnornas situation påverkades av männens intresse, hälsa samt 

deras förhållande och därmed avgjorde även de sakerna en kvinnas abortbeslut. Mannens 

ekonomiska situation var också central, dock mer enligt utredningen från 1944 som ansåg den 

vara en mycket betydelsefull faktor för att ett par skulle kunna ingå äktenskap eller ett äkta 

par skulle kunna försörja ett barn. Man kan vidare konstatera att utredningarna förespråkade 

äktenskap och den klassiska familjebilden, att en kvinna som blev gravid skulle leva i ett 

legalt förhållande med fadern. Mannen hade däremot det största ansvaret, försörjningen, och 

var familjens överhuvud.  

 

När otrohet förekom och ledde till en graviditet var det kvinnans ansvar, och det förekom att 

hon försökte dölja otroheten med en abort enligt utredningarna. Mannen beskrevs däremot 

främst som älskaren och inte den som ansvarade för graviditeten, förmodligen på grund av att 

otroheten inte kunde bevisas lika stark som hos en gravid kvinna. Utredningarna diskuterade 

likaså männen roll i abortbeslutet. Det tyder på att fler män försökte övertala kvinnan att 

abortera 1953 än 1944, samtidigt som många kvinnor själva fick ta beslutet ifall de ville 

abortera eller inte. Männens delaktighet i abortbeslutet belystes även i Lalos 

Umeåundersökning på 1970-talet, som visade på att abort vanligen var en angelägenhet för 

kvinnan. En fjärdedel av de kvinnor som deltog i undersökningen tog beslutet helt själva 

medan ytterligare en fjärdedel samtalade med mannen om beslutet men beslutade ändå om 
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abort på egen hand. Det framkom dock inte vilka som var delaktiga i resten av abortbesluten, 

men författaren påpekar att abort ofta var kvinnans angelägenhet.
78

  

 

I relationen mellan den aborterande kvinnan och mannen som skulle ha blivit fader kan man 

se att de statliga utredningarna hade föreställningar om kvinnan som svag och i behov av en 

man. Det var normen som framställdes, med andra ord att kvinnan var svagare än mannen. 

Mannen skulle ta sitt försörjningsansvar och vilja gifta sig med kvinnan, medan hon 

förväntades föda barn inom en legal relation. Även när en man var svag, på grund av 

exempelvis spritmissbruk, ansågs kvinnan vara ännu svagare, vilket enligt min mening 

grundas i att hon fortfarande inte kunde klara sig på egen hand. Med andra ord krävdes det en 

ordningsam man och en kvinnlig kropp då en familj bildades. Utredningarna förespråkade 

nämligen ett sådant familjeliv, då det kan tolkas som att de såg en ordningsam man som 

räddaren i nöden då en kvinna funderade på att abortera. Normen som framställdes var alltså 

den heterosexuella relationen där mannen var familjens överhuvud. Att kvinnan skulle välja 

abort tycks vara ett lämpligare alternativ än att vara ensamstående mamma, eftersom det 

innebar att normen inte följdes. Om man analyserar vilka benämningar som används för 

mannen kan man se att utredningarna omtalar mannen som barnafader, alltså ansåg författarna 

att en man var en far redan från det tidiga skedet av en graviditet. Med andra ord var även 

användningen av ett sådant begrepp ett sätt att förespråka familjelivet, då utredarna syftade på 

att fostret hade en fader oavsett om det skulle aborteras eller inte. Sammanfattningsvis kan 

man alltså säga att en kvinna under 1940- och 1950-talen var beroende av en man och 

förväntades föda hans barn så att de tillsammans kunde bilda en familj, denna bild kan 

kopplas till tidigare slutsatser om kvinnan som moder. 

 

Eva Palmblad analyserar familjeidealet som har sett någorlunda oförändrat ut de senaste 

tvåhundra åren. Hon menar att befolkningspolitiken har präglats av äktenskapet som norm, 

inom vilket barnafödande var självklart.
79

 Alltså kan det tolkas som att de män som såg till att 

försörja sina kvinnor gjorde det möjligt att följa normen. De män som inte tog sitt ansvar, 

eftersom kvinnan behövde en man för bland annat försörjning, bidrog därmed till att normen 

inte följdes. Tidigare forskningar har främst studerat kvinnans och fostrets rättigheter och 

sällan mannens roll i abortbeslutet. Eduards nämner däremot mäns äganderätt då hon menar 
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att vid ökad aborträttighet hos kvinnan minskar mannens kontroll och äganderätt över kvinnan 

samt fostret.
80

 Författaren syftar på de nuvarande abortlagen och skriver att  

 

Med 1974 års abortlag fick kvinnan ökad bestämmanderätt över sin kropp. Och sitt liv. Ingen 

annan ägde längre formell rätt att värdera kvinnors skäl för att avbryta en graviditet. Det måste ses 

som en vändpunkt i demokratisk och frigörande riktning.
81

 

 

Eduards uppfattning kan således förklara bestämmanderätten under 1940- och 1950-talen, då 

få kvinnor hade rätt att abortera enligt lagen. En kvinna var enligt abortutredningarna 

beroende av mannen, som tidigare nämndes, och som därmed hade någorlunda kontroll över 

hennes kropp och abortbeslut. Elgán har undersökt bland annat vad som uppfattades som 

manligt och kvinnligt i abortdebatten från 1900-talets början fram till andra världskriget. Hon 

kommer fram till att manlighet preciseras som något aktivt, abortpolitikens syfte var att 

omforma männens beteende i det svenska samhället. Man försökte hämma männens 

osedligheter, då deras sexuella beteende kunde ställa till problem. Det kvinnliga preciserades 

däremot som något passivt. En kvinna var nämligen ett passivt objekt i enlighet med hennes 

natur. Kvinnans samhälleliga uppgift låg i den reproduktiva funktion som kunde påverkas av 

hennes sociala förhållanden eller mannens oansvarighet. Elgán menar att männen framhävdes 

som familjeöverhuvud och som nationsbyggare av abortpolitiken.
82

 Alltså kan man se att 

kvinnan även innan 1940-talet var beroende av mannen vilket bekräftar mina slutsatser om 

föreställningar av mannen som en stark individ och kvinnan som en svag, eftersom en sådan 

samhällsuppfattning inte förändras på kort tid. Även om kvinnan under den studerade tiden 

var beroende av mannen låg abortbeslutet i slutändan hos henne, vilket innebär att kvinnor 

inte var helt passiva. Det var dock många faktorer som påverkade ett sådant beslut. Relationen 

till mannen och hans situation samt inställning var några sådana och därmed var kvinnan 

delvis passiv enligt mig. Det såg troligen inte ut så för ogifta kvinnor. 

 

3.4 Genusordningen och genuskontraktet 

I analysen om utredningarnas föreställningar om aborterande kvinnor och deras män kan man 

konstatera att genusordningen framträder påtagligt. Det märks nämligen att den politiska 

ordningen påverkas av hur det manliga och kvinnliga särskiljdes, och det finns också en tydlig 
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hierarki i relationen dem emellan. Dikotomin innebär uppfattningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt, exempelvis delas yrken, färger, intressen, egenskaper med mera in i 

manligt och kvinnligt. Dessa ska alltså hållas isär. Isärhållandet leder till maktskapandet då 

det medför att man ställer könen mot varandra, alltså ger det en hierarkisk ordning i relationen 

mellan könen.
83

 Isärhållandet är påtagligt i utredningarna särskilt när kvinnornas sociala 

situation diskuteras eftersom männen mestadels inte beblandas där, vilket visar på att det är 

kvinnornas situation som är avgörande vid en abort och att ansvaret ligger hos dem. Kvinnan 

är trots allt den som är gravid och den som aborterar vilket innebär att hon ansvarar för den 

roll som biologiskt är tilldelad henne, som moder.  

 

Mannen har däremot sin roll som försörjare och familjeöverhuvud, det är hans ekonomiska 

och sociala situation som däremot avgör såvida det ogifta paret kan ingå äktenskap och 

därmed behålla barnet eller huruvida det gifta paret har råd med ett barn. Här ställer man 

alltså könen mot varandra vilket också leder till att en hierarki uppstår. Inom en hierarki 

värderar man mannen högre än kvinnan då han anses vara normen, han är fullständig 

människa och kvinnan abnormiteten. Utredningarnas föreställningar visar på att kvinnorna var 

svagare än männen, som kunde klara sig själva till skillnad från kvinnorna. Tidigare 

diskuterades att kvinnan ansågs vara svagare än mannen även i de fall mannen var svag på 

grund av olika faktorer som exempelvis missbrukare eller arbetslös, vilket innebar att han 

skulle vara en dålig försörjare. Ansvarsfullhet var normgivande, men den ansvarfulle 

familjförsörjaren var alltid en man.  

 

Det förekom alltså ett osynligt kontrakt på individnivå enligt statens föreställningar som gick 

ut på att kvinnan ska agera som moder och sköta om familjelivet medan mannen hade det 

ekonomiska ansvaret för familjen. Som tidigare nämndes ärvs ett sådant genuskontrakt från en 

generation till en annan, alltså lärde flickor sig att följa mammans roll och pojkar pappans. 

När det gäller föreställningar som kvinnan som moder kan man se att det även såg ut så innan 

1940-talet och även fram till den nuvarande abortlagen, som började gälla år 1974. Innan dess 

fick kvinnor alltså inte själva välja ifall de ville bli mödrar eller inte. Männen förväntades 

däremot ställa upp då en kvinna blev gravid utom äktenskap och ingå en legal relation som 

skulle innebära att graviditeten fullföljdes. 
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4. Avslutning 

I undersökningen har jag studerat hur förställningarna om abort samt de aborterande 

kvinnorna och deras män såg ut i Statens offentliga utredningar från 1944, Betänkande i 

abortfrågan, och 1953, Abortfrågan. Resultaten har därutöver jämförts för att skillnader och 

likheter ska kunna urskiljas. Studien består av tre undersökningsdelar för en påtagligare 

struktur som tillsammans ger en helhetsbild av synen på abort. Dessa delar är Definitionen av 

abort, De aborterande kvinnorna samt Männens roll. Det finns även en analysdel i vilken 

större delen av den teoretiska diskussionen förs, nämligen Genusordningen och 

genuskontraktet. Jag ska här nedan börja med att presentera resultatet i respektive del för att 

sedan knyta samman dem. 

 

I Definitionen av abort frågade jag mig hur utredningarna definierade begreppet abort på 

grund av att det inte är självklart att abort hade samma betydelse i betänkandena eller som det 

har idag. Begreppsdefinitionen påverkade dessutom den allmänna föreställningen om abort 

och de som kom i kontakt med ingreppet. Det fanns både likheter och skillnader i utredarnas 

definitioner. Båda rapporterna menade att abort var ett avbrytande av en graviditet samt att en 

abort kunde utföras legalt eller illegalt, med andra ord fanns en gemensam medicinsk och 

juridisk förklaring på begreppet. Den medicinska förklaringen var dock främst sedd ur ett 

manligt perspektiv vilket förklaras med att ingen kvinnlig läkare satt i 1944 års kommitté 

medan endast en av fyra läkare i 1953 års utredningsgrupp var kvinna. Det fanns även något 

skilda uppfattningar om vad som ansågs vara en legal abort, vilket berodde på ett lagtillägg. 

Utredningarna skiljer sig även i hur detaljerat de förklarade abortbegreppet, då Betänkande i 

utredningen nämnde fler varianter av aborter, exempelvis sen och tidig abort, och därmed 

hade en tydligare begreppsbestämning. Utredarna talade exempelvis om att en abort 

betraktades vara ett missfall på samma sätt som ett framkallat avbrytande av havandeskapet, 

vilket inte omnämndes i Abortfrågan. Skillnaden kan bero på att den senare kommittén höll 

med om den tidigare utredningsgruppens definition och inte ansåg det vara viktigt att upprepa 

den, vilket bekräftades med att tre utredare var delaktiga i båda utredningarna. Utredarna 

valde kanske även att vara otydliga för att de inte ville ifrågasättas. Tidigare forskning visade 

dock på att alla abortbegrepp som användes i utredningen från 1944 även används idag vilket 

alltså tyder på att de även förekom år 1953 fast de inte omnämndes. De olika begreppen 

bidrog till att aborterande kvinnor delades in i olika kategorier utifrån exempelvis ifall de 

själva hade valt aborten eller inte samt ifall de var legala eller illegala.  
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Jag kom fram till att begreppsförklaringen påverkades av vilka som satt i kommittéerna. År 

1944 var endast en femtedel kvinnor medan hälften var kvinnliga sakkunniga år 1953, alltså 

en utveckling i könsfördelningen.  Vidare konstaterar jag att det främst var männen som stod 

för förklaringen av begreppet då de var mer fördelade inom yrkesgrupperna och hade 

betydelsefulla roller, det var främst män som satt som medicinska sakkunniga. Däremot ökade 

kvinnornas spridning i yrkesgrupperna om man jämför utredningsgrupperna. Sett ur ett 

genusteoretiskt perspektiv konstaterade jag att det inom politiken fanns ett osynligt 

genuskontrakt som talade om att mannen hade den ledande rollen och kvinnan inte skulle ta 

stor plats, det kunde man se i fördelningarna i utredningsgrupperna. Däremot skedde en 

förändring i detta kontrakt eftersom fler kvinnor deltog i Abortfrågan som sakkunniga och 

inom fler yrkesområden. Denna uppfattning om könsfördelningen inom politiken kan ha 

påverkat föreställningarna om begreppet abort. 

 

Den del i uppsatsen som berörde De aborterande kvinnorna handlade om föreställningarna 

om de aborterande kvinnornas sociala situation samt bakgrund. Utredningarnas syn på 

kvinnorna baserades på en rad olika undersökningar. Eftersom ansvariga för vissa av 

studierna även var delaktiga i Statens offentliga utredningar kan de ha varit partiska eftersom 

deras undersökningar var representativa för alla aborter. Båda Betänkande i abortfrågan och 

Abortfrågan studerade kvinnornas civilstånd, ålder, barndomsmiljö, yrkestillhörighet, 

försörjningsförhållanden, bostadsförhållande samt barnantal. Den senare analyserade också 

kvinnornas hälsotillstånd och geografiska position till skillnad från 1944 års utredning. I 

Betänkande i abortfrågan konstaterades att abort var lika vanligt bland gifta och ogifta 

kvinnor medan 1953 års utredning visade på att det var vanligare att kvinnan som genomgått 

abort var ogift. I Umeåstudien från slutet av 1970-talet menade man däremot att hälften av de 

gifta eller samboende och hela 70 procent hade ett stabilt förhållande. Statens offentliga 

utredningar hade även olika uppfattningar om kvinnornas barndomsmiljö. I Abortfrågan 

yttrade sig inte utredarna om denna faktor då de menade att studiematerialet inte räckte till. 

Betänkandet från 1944 menade samma sak men framhävde ändå hur aborterande 

Stockholmskvinnor vanligen kom från stora familjer samt att en femtedel av dessa antigen 

hade börjat arbetat eller flyttat hemifrån innan de hade fyllt 15 år. Utredningarna hade 

däremot en någorlunda lik syn på kvinnornas ålder. De menade nämligen att aborterande 

kvinnor oftast var mellan 20 och 30 år, men påpekade samtidigt att yngre troligtvis vanligen 
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gjorde abort på illegala sätt. Denna föreställning styrktes med Umeåundersökningen som och 

visade på att en stor majoritet av abortsökande kvinnor var över 20 år. 

 

Föreställningarna om kvinnornas yrkestillhörighet var också olika. Enligt utredarna till 

Betänkande i abortfrågan fanns inte heller tillräckligt med uppgifter om vilka yrken kvinnor 

som genomgått abort tillhörde. Men även i detta fall fick Stockholmskvinnorna som 

aborterade vara representativa för alla. Bland dem var det vanligare att kvinnorna 

yrkesarbetade, oftast som restaurangpersonal eller frisörskor, än var hemmafruar. 1953 års 

utredning hade något mer kunskap om vilka yrken kvinnorna hade och menade att de 

arbetande kvinnorna som aborterade vanligen tillhörde yrkesgrupperna kontorister och 

affärsanställda. Däremot medgav författarna till Abortfrågan att de inte kände till tillräckligt 

om kvinnornas ekonomiska situation för att yttra sig, men de gav ändå exempel på att en liten 

andel i Göteborg och Solna var i behov av socialstöd. Utredningen från 1944 konstaterade 

däremot att aborterande kvinnor i Stockholm vanligen var mindre bemedlade och hade sämre 

löner än andra kvinnor med samma yrke. 

 

Det var dessutom vanligare med trångboddhet hos kvinnor som gjort abort i Stockholm än 

genomsnittet av invånarna i staden, enligt Betänkande i abortfrågan. Bostadssvårigheter, som 

trångboddhet, dåliga bostäder samt bostadslöshet, var vanligare bland unga och gifta 

aborterande kvinnor enligt Statens offentliga utredning från 1953. Den senare utredningen 

menade även att abortsökande kvinnor var barnrikare än andra kvinnor, till skillnad från 1944 

års betänkande som menade att de hade ungefär lika många barn som de genomsnittliga 

banfamiljerna. Även tidigare forskning, i form av Umeåstudien, visar på att det inte var helt 

ovanligt att abortsökande kvinnor redan hade barn. I Abortfrågan konstaterade även utredarna 

att abortsökande kvinnor som hade psykiska sjukdomar vanligen bodde i storstäder medan de 

som hade kroppsliga sjukdomar och uttröttningstillstånd oftare bodde på landsbygden. De 

menade dessutom att abortsökande kvinnor i slutet av 1940-talet vanligen bodde i storstäder. 

 

Lalos menar att abortorsakerna under 1970- och 80-talen främst berodde på att kvinnorna ville 

ägna sig åt annat än att föda och uppfostra barn, och inte på sociala och ekonomiska faktorer 

till skillnad från förr i tiden. Utredningarna jag har studerat visar tvärtom att de sociala och 

ekonomiska faktorerna var de främsta orsakerna till att kvinnor ansökte om att få göra abort. 

Om man istället hänvisar till tidigare forskning om kvinnors roll i familjen och dåtidens 
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samhälle kan man se att fokus främst ligger på bilden av kvinnan som modersgestalt. Jag 

konstaterade även med hjälp av Eduards studie att utredningarna hade en bild av att kvinnor 

som aborterade egentligen ville vara mödrar men att de sociala svårigheterna stod i vägen för 

detta. Vidare visade inte utredningarna några tecken på att de förstod att vissa aborterande 

kvinnor helt enkelt avstod från moderskapet. Utifrån Eduards uppfattning om hur synen på 

den kvinnliga kroppen har utvecklats i det svenska samhället och Elgáns analys om 

abortfrågan under 1930-talet kan jag konstatera att moderskapet kan ha varit normerande för 

kvinnor under den tid som de statliga utredningarna utgavs. 

 

I avsnittet om Männens roll diskuterades utredningarnas föreställningar om männen del i 

abortfrågan, alltså i vilka sammanhang de omnämndes. Jag konstaterade att männen inte 

omtalades i stor omfattning i någon av utredningarna och att detta förklarades med att 

Betänkande i abortfrågan och Abortfrågan främst såg abortfrågan som en kvinnofråga. 

Kommittéerna menade dock att männens intresse, hälsa och relation påverkade kvinnors 

situation. Båda utredningarna var dessutom överens om att männens ekonomiska tillstånd var 

en betydelsefull faktor vid abortbeslutet eftersom det var detta som avgjorde ifall paret kunde 

ingå äktenskap eller försörja ytterligare ett barn. Med andra ord fastställer jag att de statliga 

utredningarna förespråkade äktenskap och den klassiska familjebilden, om att en kvinna 

skulle föda barn inom en legal relation och mannen vara överhuvud och försörjare. 

Utredningarna menade att det fanns de män som överlät abortbeslutet till kvinnan men även 

de som övertalade kvinnan att göra abort, utredningen från 1953 pekade en aning mer på det 

senare.  

 

Abortundersökningen i Umeå från 1977 visade dock på att abort vanligen var en angelägenhet 

för kvinnan. Vidare menade de statliga utredningarna att kvinnor behövde en man som 

försörjde dem, alltså var de svagare än männen. För kvinnan tycktes alltså abort vara ett 

lämpligare alternativ än att vara ensamstående mamma. Aborter kunde däremot förhindras om 

männen var stabila och ville ingå äktenskap, ett beslut som enligt utredarna var upp till 

männen. Även tidigare forskning, exempelvis Palmblad, nämner att familjeidealet under 

större delen av 1900-talet gick ut på att männen genom att försörja kvinnan och familjen såg 

till att normen följdes. Vidare har Eduards studie visat att männen hade större kontroll och 

äganderätt över kvinnan och fostret innan 1970-talet, vilket konstaterades i min undersökning 

med åtanke i föreställningarna om mannen som familjens överhuvud. Dessutom visade Elgáns 
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studie om tiden innan 1940-talet också att männen ansågs vara aktiva och i abortdiskursen 

framställdes kvinnor som passivt objekt, vilket troligen även genomsyrande abortpolitiken 

under 1940- och 50-talen. Detta kunde troligen se olika ut beroende på om kvinnan var gift 

eller ogift. 

 

I avsnittet om Genusordningen och genuskontraktet konstaterades det att det förekom en 

uppenbar genusordning i utredningarnas föreställning. Kvinnan ansvarade för uppfostran och 

den modersroll som biologiskt är tilldelad henne medan mannen hade en roll som överhuvud 

och försörjare, enligt kommittéerna. Könrollerna hölls alltså isär och ställdes mot varandra 

vilket medförde att en hierarki uppstod. Utredarna ansåg nämligen att männen kunde klara sig 

själva till skillnad från kvinnorna, som var svaga och i behov av en man. Ett osynligt 

genuskontrakt förekom dessutom på individnivå som sa att könsrollerna skulle se ut på det 

viset, vilket fördes vidare från en generation till en annan. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de olika undersökningsdelarna ger en helhetsbild om att 

de offentliga utredningarna ansåg att endast kvinnor som hade någon sjukdom eller som av 

samhället ansågs vara svaga skulle göra abort medan alla andra kvinnor skulle vara mödrar. 

Staten bestämde alltså att friska och stabila kvinnor skulle föda barn om de blev gravida 

oavsett om de själva ville det eller inte. Enligt de statliga utredningarna hade männen ett stort 

ansvar eftersom kvinnorna behövde en man som var villig att försörja barnet eller ingå 

äktenskap med dem. Den bilden är dock främst manlig vilket en analys av kommittéerna 

visar. Eftersom några utredare satt i båda kommittéerna fanns troligen en någorlunda lik 

uppfattning om abortbegreppet, även fast det inte alltid uttrycktes. Föreställningarna om 

aborterande kvinnor och deras män var emellanåt lika, men skiljde sig även vilket berodde på 

att föreställningarna var baserade på olika förstudier och undersökningar. Uppsatsen bekräftar 

tidigare forskningars slutsatser om att kvinnors sociala svårigheter ansågs vara en stor orsak 

till aborten under den studerade tidsperioden. Sett i relation till kvinnors och mäns roller i 

samhället under 1940- och 1950- talen synliggörs tydligt att männen hade större kontroll i 

abortpolitiken. Det förekom även en genusordning som visade vad som var normativt, 

nämligen att kvinnans plats var hemmet och mannen skulle yrkesarbeta och försörja familjen. 

Könen skulle hållas isär samtidigt som mannen ansågs vara starkare än kvinnan. Normen 

upprätthölls genom ett osynligt genuskontrakt på individnivå.  
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Uppsatsen har bidragit med en mer ingående analys av en del av abortdiskursen under åren 

1944 samt 1953, som saknades i tidigare forskning. Det har varit särskilt intressant att 

undersöka föreställningarna om aborterande kvinnor och männens roll i abortfrågan eftersom 

det inte har studerats alls mycket inom det området. Det hade varit intresseväckande att 

forska vidare kring föreställningar om dessa under andra tidsperioder eftersom man då 

eventuellt kan urskilja en utveckling. Jag menar nämligen att man troligen kan finna ett svar 

på varför aborter har gått från att vara illegala till legala i Sverige om man studerar statens 

syn på aborterande kvinnors sociala situation och männen roll samt vilka dessa var. Jag 

hoppas på att få läsa mer om detta i kommande forskning.  
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