
Rätten till abort

Diskursteori och innehållsanalys applicerad på svensk 

abortlagstiftning

Av: Anneli Carlström

Handledare: Jens Rydström

Lunds Universitet | Institutionen för Genusvetenskap

Masteruppsats 30 hp

Genusvetenskap | Vårterminen 2016



Innehållsförteckning
Abstract.................................................................................................................................................2

Introduktion.......................................................................................................................................... 3

Inledning...........................................................................................................................................3

Syfte..................................................................................................................................................4

Bakgrund.......................................................................................................................................... 4

Teori och tidigare forskning......................................................................................................... 7

Metodologi..........................................................................................................................................11

Material...........................................................................................................................................11

Innehållsanalys............................................................................................................................... 11

Diskursteori.................................................................................................................................... 12

Metodologisk diskussion................................................................................................................ 14

Analys.................................................................................................................................................15

Tematisk innehållsanalys................................................................................................................15

Diskursteoretisk analys...................................................................................................................19

Avslutande diskussion........................................................................................................................ 33

Källförteckning...................................................................................................................................39

Bilagor................................................................................................................................................ 41

Bilaga 1 – Tematisk innehållsanalys av Proposition 1974:70........................................................ 41

Bilaga 2 – Abortlagstiftning 2016 och 1974...................................................................................42

Bilaga 3 – Förslag till Lag om rätt till abortoperation....................................................................44



Abstract

In this essay, I use discourse theory on three versions of the Swedish abortion law: the current law 

from 2016, the law from 1974 and a bill from an abortion committee added in 1965. I also do a 

thematic content analysis on a parliamentary bill from 1974 discussing the need for and the purpose 

of a more permissive law.

The history of the Swedish abortion law is diverse. In 1938, the law stated that abortion was only 

allowed if the life of the pregnant person was in serious danger – illegal abortions was punished 

with imprisonment for all involved. In 1974 a new law was passed, that was allowing abortions 

instead of prohibiting them. This law from 1974 is the basis of the law that is currently in place.

I want to see which parties take on an active role, and how this affect the law. I also want to see 

what similarities and differences there are in content and creation of meaning between the four 

texts.

My analysis show that there are problems of consistency in use of concepts, which have an impact 

on the interpretation and overall purpose of the law.

Keywords: Abortion law, Life, Animal rights, Discourse theory, Content analysis

Nyckelord: Abortlagstiftning, Liv, Djurrätt, Diskursteori, Innehållsanalys
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Introduktion

Inledning

I Sverige har vi något som i dagligt tal refereras till som 'fri aborträtt'. Denna rättighet slogs fast i en 

lagtext  1974,  vilken  ersatte  en  lagstiftning  från  1938  som  endast  tillät  abort  i  de  fall  som 

havandeskapet var ett  allvarligt  hot  mot den gravida  personens liv eller  hälsa.  1974 års lagtext 

gjorde  det  möjligt  att  kontrollera  att  de  aborter  som genomfördes  var  säkra för  individen,  och 

familjer fick plötsligt möjlighet att kontrollera storleken på sin familj på mer tillförlitliga sätt.

Det uttalade målet med en friare lagstiftning är att minska behovet av aborter, och det första steget  

som togs var att minska behovet av illegala aborter. Genom att öka befolkningens tillgång till  och 

användning av preventivmedel så minskades antalet oönskade graviditeter. På detta sätt har antalet 

aborter i Sverige minskat och av de aborter som genomförs, utförs majoriteten under de första 12 

veckorna av havandeskapet.

I dagsläget är lagtexten utformad på så sätt att under de första 18 veckorna av ett havandeskap har  

den gravida personen själv rätt att fatta beslut om en abort. Efter denna tidpunkt blir dock den fria 

aborträtten grundligt reglerad, och beslutet om havandeskapets vara eller icke vara sker utanför den 

gravida personens kontroll: före artonde veckan handlar det om en abort, och efter artonde veckan 

handlar det istället om ett avbrutet havandeskap, vilket är i mycket högre grad reglerat än vad abort 

är. Ett argument som ständigt återkommer i texter om lagtextens utformning är att det är rimligt att  

ju längre havandeskapet pågått, desto fler rättigheter måste appliceras på fostret, och därför kan inte 

den gravida personen ensam fatta beslutet när havandeskapet pågått en längre tid. Men hur kan en 

person eller en myndighet anses representera ett fosters vilja bättre än personen som bär den i sin 

kropp? Kan ett foster ens sägas ha en vilja? Och kan viljan hos en potentiell individ jämföras med 

rättigheterna hos den etablerade individen som bär den?

För  att  förstå  varför  abortfrågan ofta  uppfattas  som så  kontroversiell,  måste  en  förstå  vad  det  

handlar om på ett djupare plan: det är frågor om liv och död, om rätt och fel. Abortfrågan blir lätt ett 

slagfält för frågor om moral, etik och mänskliga rättigheter, där vetenskap och religion ofta ställs 

emot varandra. Det är svårt, kanske omöjligt att undvika dessa konflikter – varken lagtexten eller 

jag har lyckats med det. Vad denna uppsats fokuserar på är istället hur lagtexten som rör abortfrågan 

har formulerats i dess olika stadier; lagförslaget från 1965 års abortkommitté; propositionen som 

föregick 1974 års  lagtext;  1974 års  lagtext och 2016 års lagtext.  Hur mycket  av lagtexten  kan 

förstås som en illustration av dolda strukturer som finns i Sverige rörande havandeskap, den gravida 

personen och fostret?
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Under de drygt 40 år som gått sedan det att Sverige fick sin första abortlagstiftning som tillät abort i 

icke-livshotande situationer har det skett många och signifikanta förändringar i samhället: hur vi 

lever, hur vi reser, hur vi bor och hur vi tänker. Vad som var en självklarhet på 70-talet är glömt  

idag, och saker som bara fanns inom science fiction-genren då är en självklarhet i varje hem idag. 

Det måste därför kunna anses vara anmärkningsvärt  att  abortlagstiftningen har i  princip samma 

utformning och innehåll idag som när den infördes.

Med denna studie kommer jag därför titta närmare på dagens lagstiftning och en del av de texter 

och förslag som föregick den. I det material jag valt vill jag se hur olika diskurser samverkar för att 

skapa en bild av vad abort är, vad behovet är och vad samhällets roll i det hela anses vara. Kan det  

vara möjligt att de diskurser som kringgärdar fenomenet abort är desamma idag som de var för 

drygt fyrtio år sedan?

Syfte

Syftet med denna studie är att analysera de diskurser som formade och som fortfarande kan antas 

forma abortlagstiftningen. Detta kommer göras genom en analys av fyra texter, där jag kommer titta 

på begrepp och formuleringar utifrån diskursteori i tre av texterna: 1974 års lagtext, 2016 års lagtext 

samt det förslag till abortlagstiftning som presenterades av 1965 års abortkommitté i den Statliga 

Offentliga Utredning som föregick propositionen (SOU 1971:58, se bilaga 3). Jag kommer också 

göra en innehållsanalys av propositionen som föregick lagens införande 1974 (Prop 1974: 70).

Frågeställningar

•Vilka parter tilldelas en aktiv roll i lagtexten, och hur kan deras olika roller i abortlagstiftningens 

tillkomst och existens förstås utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv?

•Vilka skillnader och likheter i innehåll och meningsskapande går att se mellan SOU:ns lagförslag, 

propositionen och de två lagtexterna?

Bakgrund

Vad abort är för något, vad det innebär och hur ett eventuellt behov ser ut är debatter som oftast 

förts  långt  bort  från  den  gravida  personen  och  andra  som berörs  av  dem.  Idéhistorikern  Lena 
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Lennerhed menar att abort är ett fenomen som i sig är historiskt och kulturellt föränderligt, då det är 

”en handling som kan definieras, upplevas och tolkas på olika sätt” (2008, s. 82). Detta går att se  

tydligt i de olika lagstiftningar och inställningar till abort som finns runt om i världen. I Sverige har 

frågan om abortens vara eller inte vara gått från tabu och tystnad, via döds-, och fängelsestraff för 

både personen som utfört ingreppet och personen som fått det utfört, att vara en öppen hemlighet 

där omgivningens inställning dikterades av klasstillhörighet, till att landa i dagens tillåtande men 

reglerade lagstiftning.

Vad vi vet så är abort ett fenomen som existerat så länge mänskligt liv funnits (Lennerhed, 2008, s.  

81).  Med  kunskapen  som  statistik  ger  oss,  har  det  dragits  slutsatser  om  att  det  spelar  ingen 

betydande roll för antal genomförda aborter om det är lagligt eller inte. Det som påverkas av förbud 

och lagar är metoderna som används och hur många gravida personer som får allvarliga skador eller 

dör vid ingreppet (SOU 2005:90, s 81). Unna Liddy menar att abort är så fundamentalt att gravida 

personer i alla samhällen har varit beredda att genomföra det även om det är illegalt och riskfyllt 

(1995). Enligt den statliga utredningen  Abort i Sverige, så har både illegala aborter och dödsfall 

relaterat till ingreppet i princip försvunnit sedan införandet av den nuvarande abortlagstiftningen 

1974.  Detta  innebär  dock  inte  att  illegala  aborter  är  synonymt  med  riskfyllda  aborter,  vilket 

Lennerheds historiska studie (2008) visar. Till exempel hade uppskattningsvis var fjärde kvinnlig 

patient på Allmänna barnbördshuset år 1919 gjort en illegal abort, och överläkare Hjalmar Forssner 

menade  att  kunskapen  kring  dessa  begränsades  av  det  faktum  att  ingreppet  sällan  fick 

komplikationer (Lennerhed, 2008, s. 99).  En ny studie från bland andra WHO och Guttmacher 

Institute visar på hur antal genomförda aborter sjunker i takt med att preventivmedel blir möjliga att 

få tag i:

Where there’s little contraception, there are more unintended pregnancies; where there are more  

unintended pregnancies, there are more abortions. Those who don’t get one of these often unsafe  

illegal  abortions,  carrying  their  unwanted  pregnancies  to  term,  bear  a  higher  risk  of  maternal  

mortality and may be condemned to a cycle of poverty driven by a growing family they can’t afford 

(Cauterucci, 2016).

Enligt Lennerhed är och har abortfrågan alltid varit både en kvinnofråga och en klassfråga. De 

varnande exempel som tidningar spred under tidigt 1940-tal – om dödsfall och fällande domar – 

handlade nästan uteslutande om individer från arbetarklassen. Individer från de övre klasserna hade 

råd att betala för säkra (fortfarande illegala) aborter och löpte mindre risk för skador eller att åka 

fast (Lennerhed, 2008, s. 59). Dessa familjer hade också ofta möjlighet att skicka iväg den gravida 

personen för att genomgå havandeskapet och föda i hemlighet, och därmed slippa stigmat av ett 
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utomäktenskapligt barn utan att behöva riskera en illegal abort.

Vad som gäller i Sverige

1938 införde Sverige en lagstiftning kring abort som ofta anses vara den första av detta slag i landet. 

Denna lagstiftning var mycket strikt och tillät endast abort i de fall då den gravida personens liv var 

i  allvarlig  fara.  1946  kom  ett  tillägg  till  lagtexten,  men  detta  tillägg  ändrade  inte  på  den 

grundläggande principen: abort var olagligt med vissa undantag, och alla som var inblandade i en 

illegal abort riskerande fängelsestraff.

Drygt 30 år senare – 1965 – tillsattes en abortkommitté av justitiedepartementet, vars uppdrag var 

att  formulera ett  förslag till  ny abortlag.  Detta  förslag  var  klart  1971 (se  bilaga 3).  Med detta 

material som grund formulerades en ny abortlagstiftning i Sverige: denna trädde i kraft 1974. Sedan 

den nya lagens införande har ett flertal tillägg gjorts, i huvudsak 1995. Trots dessa tillägg så är det i 

grunden  samma  lagstiftning  som gäller  idag  (se  bilaga  2).  1974  års  lagtext  kontrasterar  högst 

väsentligt mot sin föregångare i det att den tillåter abort – med undantag – medan 1938 års lagtext  

förbjuder abort – med undantag.

     I Sverige 2016 har gravida kvinnor rätt att besluta om abort fram till och med utgången av 18:de 

veckan av sitt havandeskap. Efter utgången av 18:de veckan behöver den gravida kvinnan1 göra en 

ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd, som beslutar om tillstånd eller avslag utifrån lagen och 

allmänna riktlinjer. Detta är huvuddragen i den abortlagstiftning som varit i bruk i Sverige sedan 

1974, och den har sedan dess införande varit föremål för både kritik och hyllningar. Den nuvarande 

svenska abortlagen är en lag som – till skillnad från tidigare lagtext – ger möjlighet för den gravida 

kvinnan att själv fatta beslut om sin graviditet och kropp fram till drygt 4 månader in i processen.  

1938 års lagstiftning tillät  abort  på så kallad begränsad medicinsk indikation efter prövning av 

Medicinalstyrelsen,  vilket  innebär  att  en  person  kunde  få  tillstånd  till  abort  i  de  fall  som 

havandeskapet utgjorde en allvarlig risk för liv och hälsa på grund av sjukdom (Abortstatistik 2014, 

s. 8). 1946 kom ett tillägg som tillät abort även av socialmedicinska skäl – nu togs det även hänsyn 

till levnadsomständigheter samt själsliga och kroppsliga krafter (SOU 2005:90, sid. 41). I praktiken 

var det mycket svårt att få en abort p.g.a lagens restriktivitet och hur olika den tillämpades i olika 

1Den nuvarande lagstiftningen använder sig av ett normativt språk där den gravida personen alltid omtalas 
som kvinna. Det är oklart hur lagen skulle appliceras i de fall den gravida personen hade en annan 
genusidentitet. I den typ av texter som jag undersöker i denna studie är språket cis-normativt och 
heteronormativt, det vill säga utgår ifrån att personen som är havande identifierar sig som kvinna, att det är 
två personer som är inblandade i graviditeten och att den andra personen identifierar sig som man. För att 
uppmärksamma att detta inte alltid är fallet har jag därför valt att använda begreppet 'den gravida personen' 
istället för 'kvinnan' eller 'modern', och använder ett genusneutralt språk när jag talar om relationer bland 
individer inblandade i en graviditet. 
Självklart kan jag varken ändra formuleringen i citat eller i lagtexter, men min förhoppning är att kontrasten 
mellan det normativa språket och mitt försök till ett neutralt språkbruk ska visa på hur formuleringen av 
lagtexter skapar och reproducerar underliggande strukturer. För att visa på detta kommer jag skriva kvinnan.
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delar av landet. Det var inte ovanligt  att ansökningar drog ut på tiden så länge att det inte var 

relevant längre, i många fall troligtvis med flit (SOU 2005:90, s. 45).

När aborter är förbjudna eller strikt reglerade finns det få alternativ för gravida personer som står 

utan de resurser som krävs för att betala för en säker men illegal abort. De tvingas välja mellan att 

riskera komplikationer och död vid en osäker abort eller förlossning, att föda ett barn hen inte vill 

eller kan ta hand om eller att ge upp barnet för adoption och i många fall leva med en livslång, 

mental saknad efter det förlorade barnet (Liddy, 1995, s. 32). I samband med tillägget som kom 

1946 (se ovan), gjordes även ett tillägg i strafflagen som dikterade att ”en kvinna som uppsåtligen 

dödat sitt foster kunde befrias från straff om omständigheterna var synnerligen förmildrande” (SOU 

2005:90, sid.  41).  Dessa ändringar infördes trots starkt motstånd,  och motiverades med att  den 

ursprungliga formuleringen hade tolkats mer restriktivt än vad som var meningen.

Något som alltid varit centralt i frågan om abortens vara eller icke vara är förhållandet till fostrets  

livsduglighet. Med nuvarande praxis ges i regel inte tillstånd för abort efter vecka 22, då fostret kan 

vara livsdugligt vid den tiden. Däremot kan tillstånd ges för avbrutet havandeskap om det finns risk 

för kvinnans liv och hälsa. Skillnaden är att vid detta ingrepp ska fostret, om möjligt, räddas (SOU 

2005:90, s. 97-98).

Teori och tidigare forskning

Generellt sett verkar den forskning som har gjorts kring abort handla om tre huvudsakliga aspekter: 

fysiska aspekter och risker med såväl havandeskapet i sig som med olika metoder att göra abort,  

historiska paralleller till dagens praktiker – till exempel metoder som använts och motivation att 

genomföra  ingreppet,  och  konsekvenser  som  uppstår  i  samhällen,  familjer  och  hos  enskilda 

individer när abort är illegalt. Generellt finns det dock inte speciellt många studier om den svenska  

abortlagstiftningen  ur  ett  nutida  perspektiv.  När  denna  lagstiftning  nämns  i  oberoende  studier 

placeras den oftast på en piedestal på grund av sitt fokus på individens rättigheter och den gravida 

personens rätt att själv besluta om sitt havandeskap.

För denna studie kommer jag att göra en läsning av materialet ur ett genusvetenskapligt perspektiv 

och leta efter vad materialet målar upp för bild av fenomenet abort och de parter som är delaktiga i 

eller har ett intresse i processen och resultatet. Det genusvetenskapliga perspektivet innebär att jag i 

denna studie fokuserar min läsning på de individer och grupper som ofta hamnar i en underordnad 

position i denna typ av lagtexter och bestämmelser. I fallet med abortlagstiftningen är detta den 

gravida personen (eller kvinnan).
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I stort kan en säga att litteraturen kring denna fråga hanterar relationer mellan tre aktuella parter: 

Staten,  Den gravida personen (eller kvinnan) och Fostret.  Dessa tre parter tillskrivs sedan olika 

värden och egenskaper som används för att motivera författarnas olika ståndpunkter.

Fostret

Fostret diskuteras i majoriteten av studierna, och samma tillskrivna egenskaper används för att driva 

olika argument. Till exempel foster som bärare av potentiellt liv – vilket ger många läkare moraliska  

dilemman kring att ge remisser för abort, och gör att många vägrar att ge dessa remisser på grund av  

moraliska principer kring liv (Nordberg et al, 2014). Samma egenskaper använder sig filosoferna 

Giubilini och Minerva (2013) av för att sätta fostrets potentiella liv och person i kontrast till den  

gravidas 'riktiga' person [actual person], och argumenterar för att efter-födsel-abort bör vara tillåten 

på samma grunder som innan-födsel-abort,  då den 'riktiga'  personens bestämmanderätt  över sin 

kropp och sitt liv inte bör kunna påverkas av en potentiell person utan rättigheter och mål: ” it makes  

no sense to  say that  someone is  harmed by being prevented from becoming an actual  person” 

(Giubilini & Minerva, 2013, sid. 262). Vi kan här se att de två sidorna i debatten har accepterat 

fostret som bärare av potentiellt liv som en grundsten i sin argumentation – vad som skiljer dem åt  

är den mening som läggs in i detta potentiella liv. Argument som bygger på denna grund kommer att  

skilja sig åt på ett etiskt och moraliskt plan, men grunden kommer vara densamma.

Filosofen Cheryl E. Abbate (2014) framför argument som är inne på samma tema men med ett 

annat perspektiv, nämligen ur en djurrättslig synvinkel. Hon menar att det finns stora diskrepanser i  

hur både ett fosters rätt till liv och en gravid persons rätt till val gällande sin kropp motiveras i 

moraliska  argument,  eftersom  de  i  båda  fallen  uteslutande  refererar  till  människor:  för  att  ett 

argument ska kunna åberopa moral och vara trovärdigt, kan det inte ta hänsyn till  vissa liv och 

kroppar samtidigt som det utesluter och ignorerar andra. Till skillnad från debatten ovan, är det 

sällan som debatter om djurrättsliga frågor står  på gemensam grund. När det kommer till  icke-

mänskliga  djurs  rätt  till  liv,  talas  det  oftast  om  intelligent  liv  istället  för  potentiellt  liv.  När 

grundläggande koncept  och argument  från en debatt  används i  en annan, kan vi  tydligt  se hur 

avskärmade de är från varandra: en gris är till exempel mer intelligent än ett mänskligt foster, men 

det skulle aldrig användas som ett argument i abortfrågan. 

Att ett foster vid någon tidpunkt under en graviditet går från att vara icke-levande till levande är en 

uppfattning som går tillbaka till  läkare i det  antika Grekland. I  gammal svensk lagstiftning var 

denna  tidpunkt  när  den  gravida  personen  uppfattade  de  första  fosterrörelserna  –  Kvickningen 

(Lennerhed, 2008, s. 108). I dagsläget finns det istället en fastställd tidsgräns: efter artonde veckan 

måste det tas hänsyn till att fostret kan vara vid liv, och efter 22:a veckan ges enligt praxis inget  

tillstånd för abort eftersom fostret antas vara livsdugligt vid denna tidpunkt (SOU 2005:90, s. 97). I 
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och med denna tidsgräns förflyttas avgörandet om fostrets livsduglighet från den gravida personen 

till läkare och myndigheter.

Den gravida kroppen

Maud Eduards menar att när diskussioner om abort sker utifrån ett individuellt rättighetsperspektiv, 

så ställs den gravida personens medborgerliga rättigheter mot fostrets rätt till liv. Staten blir här en  

utomstående part som kan påstå sig vara utan agenda, och de båda berörda parterna blir jämlika 

individer (2007, s. 119). Eduards menar också att rörelser mot abort har förändrat språket i debatten 

såtillvida att foster istället benämns som ofödda barn, vilket gör det lättare att se dem som individer 

med rättigheter. ”Den levande, gravida kvinnan ses inte mer som en individ än det embryo till liv  

som hon härbärgerar” (2007, s. 104). Kulturjournalisten Kajsa Ekis Ekman går längre än så när hon 

talar om den gravida kroppen i relation till surrogatmödraskap:

Precis  som  sexet  är  oskiljaktigt  från  människan,  är  fostret  oskiljaktigt  från  kvinnan  under  

graviditeten. Denna enhet kan inte filosoferna göra så mycket åt. Vad de gör är att dekonstruera den i 

teorin. Fostret är något annat, hävdar de,  något som egentligen inte hör ihop med kvinnan, som bara 

råkar sammanfalla med henne. Fostret ligger i kvinnan, men det är en egen individ eller en produkt 

[…] Vatikanens abortmotstånd bygger på precis samma tes: att fostret redan som befruktat ägg är en 

egen människa och att kvinnan bara är en behållare. (Ekman, 2010, sid 161)

Detta citat går helt i linje med den förskjutning av ansvar som diskuterades under rubriken ovan: 

borttagandet av 'Kvickningen' som markering för när ett foster får liv. Beslutet om liv eller icke-liv 

fattas  utanför  den  gravida  personens kropp,  kroppen ses  inte  längre  som sammankopplad  med 

fostret – enheten är dekonstruerad.

Teologen Rebecca Todd Peters menar att det som ofta står i vägen för en policy som ger den gravida  

personen rätt att själv bestämma över sin kropp och sin situation är att det skulle bekräfta dessa 

personer som självständiga subjekt, kapabla att fatta rationella beslut. Detta står då i motsättning till  

den patriarkala uppfattningen att personer i känsliga eller svåra situationer (speciellt om dessa också 

uppfattas som kvinnor) har ett behov av skydd och bör beskyddas (2012, s. 136). I Lennerheds text, 

som utgår ifrån en svensk, historisk kontext, visar hon på hur den gravida personen görs till det 

objekt som samhällsdebatten på 1960-talet kretsade kring, men inte själva tar del av den offentliga 

debatten. En ogift mor som argumenterade för att även oönskat gravida personer skulle ha frihet och 

möjlighet till självförverkligande, blev ofta utsatt för kritik riktad mot relationen till sitt eget barn 

(Lennerhed, 2008, s. 179).

     Todd Peters artikel utgår ifrån situationer och debatter i U.S.A, och visar hur dagens argument 
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för abort har fastnat i krocken mellan patriarkal tradition och individuell valfrihet, medan argument 

mot abort har skiftat sin roll från dömande och smutskastande till sympatiska röster som vill hjälpa 

(2012, s. 130). Dessa grupper menar bland annat att ofödda barn behöver en chans att leva, inte  

minst för att det är en stor förlust för den gravida personen själv att vara utan det. De menar också  

att abort är skadligt för den gravida personen, och att förbud mot aborter därför syftar till att skydda 

och hjälpa dessa personer. I princip innebär detta att debatten har skiftat från att handla om skydd av  

fostret från det gravida personen till att handla om skydd av den gravida personen från sig själv 

(Todd Peter, 2012, s. 132). 

Staten

Den ställning som staten tar i abortfrågan beror på en mängd olika faktorer, till exempel religiöst  

inflytande och moraliska och etiska ställningstaganden inom medicin-, och läkarvetenskap. Sverige 

är  ett  i  hög grad  sekulariserat  samhälle,  där  staten är  separerad  från  kyrkan.  Detta  innebär  att 

lagstiftningen om abort tenderar att ta hänsyn till bioetik snarare än religiös etik. Filosofen Victor 

Saenz  (2014)  menar  att  bioetik  är  ett  fält  som  dras  med  stora  klyftor  mellan  moraliska 

uppfattningar, inte minst inom abortfrågan där debatten har genererat mängder av litteratur. Trots de 

till  synes  oförenliga  ståndpunkterna  menar  Saenz  att  företrädare  både  för  abort  och  mot  abort 

fortsätter  att  hoppas  på  rationella  lösningar  som båda  sidor  kan  acceptera  (2014,  s.  209).  De 

grundläggande principerna inom bioetik är det som ska styra medicinsk praktik: Nyttoprincipen, 

rättviseprincipen, rätten till självbestämmande och att inte orsaka skada. Nyttoprincipen innebär att 

läkaren ska sätta nyttan som patienten har av en behandling före sina egna eller andras preferenser,  

rättviseprincipen  innebär  att  resurser  till  patienten  och  förutsättningar  för  bra  vård  ska  vara 

desamma  oavsett  var  i  landet  behandlingen  utförs.  Rätten  till  självbestämmande  betyder  att 

patienten ska informeras om de olika alternativ som finns för att kunna fatta ett självständigt beslut 

om sin behandling, och principen att inte orsaka skada innebär slutligen precis detta (Grimes, 2008, 

s. 185-186). Ett problem med dessa principer är dock att det är omöjligt att avgöra vad som till  

exempel är till nytta för patienten utifrån medicinska fakta. En sådan bedömning kommer alltid att  

vara subjektiv (Veatch, 2006 , s. 594).

I svensk lag var det länge så att den gravida personen själv hade kontroll över fostrets status som 

levande  eller  icke-levande.  Ett  foster  ansågs  nämligen  levande  från  det  att  den  så  kallade 

kvickningen – de första fosterrörelserna – skett. Trots experiment och försök från myndigheters sida 

att ta över kontrollen, så fortsatte det att vara den gravida personens eget avgörande om detta skett 

eller inte (Lennerhed, 2008, s. 107). Under slutet av 1600-talet tog staten över rollen att avgöra när 

fostret var vid liv eller inte: och det var med den religiös-inspirerade uppfattningen att liv började 

vid befruktning och abort oavsett tidpunkt var att likställa med mord (Lennerhed, 2008, s. 109-110). 
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Staten har alltså varit en högst aktiv part i abortfrågan i Sverige sedan åtminstone 1400-talet, och 

har dikterat när abort är tillåtet och när det inte är det utifrån dåtidens uppfattningar om när liv 

uppstår.  I  dagens  lagstiftning  är  detta  kopplat  till  en  medicinsk  diskurs  snarare  än  en  religiös 

diskurs, men fortfarande har den gravida personen själv lite eller inget att säga till  om rörande 

fostrets eventuella livsduglighet.

Metodologi

Material

Det material som används i denna uppsats är fyra texter, varav tre är normativa texter – i detta fall  

två  lagtexter  och  ett  förslag  till  lagtext:  2016  års  abortlag,  1974  års  abortlag  och  1965  års 

abortkommittés förslag till abortlag (SOU 1971:58, se bilaga 3). För den sistnämnda texten har jag 

valt  att  inte  inkludera  de  delar  av  den  offentliga  utredningen  som  diskuterar  behovet  och 

utformningen av en abortlag, och endast analyserat det som slutligen blev deras förslag till lagtext.

Den fjärde texten är en diskuterande text: den proposition som låg till grund för utformningen av 

den  abortlagstiftning  som  antogs  1974  (Prop  1974:  70).  Denna  proposition  är  de  berörda 

departementens bearbetning av kommittéers rapporter och remissvar från olika organisationer och 

myndigheter.

Jag anser att analys av det material jag valt kan ge en inblick i hur olika diskurser samverkat i olika 

sammanhang för att skapa den betydelse som abortlagen har idag. Min urvalsprocess av material 

har genomgående syftat till att skapa en helhetsbild av och kontext till lagtexterna.

Innehållsanalys

I propositionen använder jag mig av tematisk innehållsanalys. Tillvägagångssättet som jag använder 

mig av här är att först göra en närläsning av texten där jag noterar begrepp, meningar och citat som 

på  ett  övergripande  sätt  sammanfattar  innehållet  i  materialet.  Genom  att  se  vad  de  olika 

sammanfattningarna har gemensamt och vilken sorts kunskap de vill förmedla, har jag placerat dem 

i olika kategorier som relaterar till deras huvudsakliga teman. Detta blir ett sätt att se de allmänna 

värderingarna i denna fråga, som ges uttryck för i texten (Bergström & Boréus, 2012, sid. 53). Ett  

exempel på detta tillvägagångssätt är sammanfattningen: barn som föds ska ha goda förutsättningar 

till  uppväxt  och  utveckling.  Denna  mening  är  en  sammanfattning  av  ett  flertal  uttalanden  i 
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propositionen  som  klargjorde  att  detta  var  en  önskvärd  positionering  och  inställning.  Denna 

sammanfattning placerade jag sedan i en tematisk kategori under rubriken Rätt till ett bra liv, vilket 

var den gemensamma nämnaren för just detta tema. Denna kategori kan i sin tur sägas tillhöra en 

samhällsdiskurs som ofta kretsar kring väldigt svåra frågor, som till exempel värdet av liv och vad 

som kan anses vara ett värdefullt liv eller ett liv värt att leva. De teman som jag identifierat har 

alltså varit explicita i texten – uttalade positioneringar och åsikter (Bergström & Boréus, 2012, sid. 

51).

De teman jag identifierat i propositionen (1974:70) är som följer: Rätt till liv, Rätt till ett bra liv, 

Familjepolitiska  åtgärder,  Medicinska aspekter och slutligen Konflikten mellan fostrets  och den 

gravida personens liv.

Diskursteori

Den metodologiska bas jag kommer använda mig av i denna studie är grundad i Laclau & Mouffes 

diskursteori.  Den  grundläggande  tanken  i  denna  metodologi  är  att  sociala  fenomen  är  ständigt 

föränderliga  och att  mening är  aldrig  konstant.  Det  finns  en  strid  kring  sociala  definitioner  av 

samhälle och identitet, där olika diskurser kämpar om att etablera entydighet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 31). Kampen mellan diskurserna går ut på att försöka skapa en verklighet som vi 

kan leva i som om den vore objektiv och självklar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 40).

En annan viktig aspekt av diskursteori är att den dekonstruerar de till synes objektiva lagar som ofta 

används för att dela in människor i bestämda grupper. Grupper och kategoriseringar blir istället 

något som alltid är skapat av diskursiva politiska processer (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 40). 

Dessa processer är både lingvistiska och materiella. Till exempel talas det om gravida personer som 

annorlunda  från  andra  människor  och  de  behandlas  annorlunda  på  grund  av  graviditeten: 

exempelvis  genom att  förväntas  diskutera  privata  angelägenheter  med främlingar,  att  förväntas 

tillåta människor att ta på deras kroppar, eller att människor reser sig för dem på bussar och tåg.  

Detta  handlar, från ett diskursteoretiskt perspektiv,  om diskursiva kategoriseringar som etablerat 

dessa  som en separat  grupp som tillskrivs  särskilda  egenskaper  och beteenden,  samt  har  andra 

förväntningar på sig (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 42).

För att analysera de övergripande teman och diskurser jag finner i propositionen, använder jag mig 

som sagt av vad Winter Jørgensen och Phillips identifierar som begrepp användbara i en konkret 

diskursteoretisk  analys  av  empiriskt  material.  Dessa  är:  tecken,  knuttecken,  identitetsskapande 

begrepp och begrepp för konfliktanalys (2013, sid. 57). Detta är samma begrepp som jag använder i 

min analys, där jag gör en närläsning av 2016 års lagtext, 1974 års lagtext samt lagförslaget från 
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1965 års abortkommitté (se bilaga 2 och 3).

Tecken är ett grundläggande analysbegrepp inom diskursteori. Det kan definieras som 'beteckning 

och det betecknade' - det är både term och tankeinnehåll. Ett tecken är alltså sammanvävningen av 

ordet eller uttrycket i sig och de föreställningar som läggs in i ordet eller uttrycket (Bergström & 

Boréus, 2012, sid. 365).

Knuttecken eller  knutpunkter är de tecken som organiserar diskurser, identiteter och sociala rum. 

Genom att hitta dessa knuttecken är det möjligt att börja undersöka hur diskursen är organiserad 

utifrån dessa positioner. Detta är möjligt att göra då knuttecken inte har någon egentlig mening i sig 

själva, utan ges mening och innehåll genom sin relation med andra tecken. De knuttecken som jag  

använder i denna studie är  nod/nodalpunkt och  mästersignifikant (Winter Jørgensen och Phillips, 

2013,  sid.  57). Nod/Nodalpunkt är  ett  tecken  som  fungerar  som  ett  nav  i  en  diskurs,  och 

mästersignifikant är  ett  tecken  som  representerar  överordnade  identiteter.  Båda  dessa  tecken 

används för att beskriva diskursers uppkomst och stabilisering (Bergström & Boréus, 2012, sid. 

373). Exempelvis går tecknet 'Havandeskap' i 2016 års lagtext att identifiera som ett knuttecken – 

en nod i detta fall. Genom de övriga tecknens relation med tecknet 'Havandeskap', får detta tecken 

mening, samtidigt som det också organiserar de andra tecknens  inbördes hierarkier och relationer.

Identitetsskapande begrepp är sådana tecken som bland annat skapar gruppbildning, identitet och 

representation inom en diskurs (Winter Jørgensen och Phillips, 2013, sid. 57). De identitetsskapande 

begrepp som jag kommer använda mig av i min diskursteoretiska analys är moment,  element, myt 

och  subjektsposition.  Som  begreppen  ovan  är  moment ett  tecken  som  beskriver  diskursens 

uppkomst och stabilitet – det är ett tecken vars mening det inte råder kamp om. Ett element används 

för att beskriva diskursens innehåll,  det är ett begrepp som används för att beskriva tecken vars  

mening det råder en kamp om. En myt är ett analysbegrepp som används för att beskriva begrepp 

som  upprätthåller  och  stabiliserar  en  diskurs.  Det  är  ett  tecken  som  är  särskilt  enande  och 

identitetsskapande, och som eliminerar i princip all konflikt inom ett tecken. En subjektsposition är 

också  ett  identitetsskapande  begrepp,  en  position  som  diskursen  tillskriver  människor.  Detta 

begrepp lämnar dock visst  utrymme för konflikt inom tecknet (Bergström & Boréus, 2012, sid. 

373).

Konfliktanalytiska  begrepp är  hegemoni,  antagonism och  flytande  signifikant,  och  det  är  också 

dessa jag kommer använda i denna studie. Vid användandet av konfliktanalytiska begrepp handlar 

det oftast om att visa fram de övergripande idéer som finns i diskursen. Analysbegreppet hegemoni 

används för att tala om en diskurs som inte utmanas, medan antagonism är en beteckning för det 

betydelsekrig  som  kan  uppstå  när  samma  tecken  tillskrivs  olika  betydelser  av  olika  diskurser 

(Bergström & Boréus, 2012, sid. 373). En  flytande signifikant är ett så kallat tomt tecken, vilket 

innebär att det är speciellt öppet för olika betydelser (Bergström & Boréus, 2012, sid. 365).
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Winter  Jørgensen  och  Phillips  menar  att  diskursteori  rent  generellt  har  som  grundprincip  att 

diskursen  aldrig  är  helt  stabil  –  det  finns  alltid  en  mer  eller  mindre  synlig  kamp  om 

meningsskapandet  inom och utanför  diskursen.  Genom dessa begrepp för  konfliktanalys  är  det 

möjligt att synliggöra kampen om mening och verklighet, och gör det också möjligt att se de idéer  

som är så etablerade som sanning att det inte finns någon kamp kring dem (2013, sid. 58).

I diskursteoretiska termer kan lagstiftningar beskrivas som en lingvistisk artikulation av samhällets 

normer om ett ämne. Detta betyder att lagstiftningen kan sägas vara en process där olika tecken ges 

mening genom en samhällelig diskussion, i detta fall representerat av de olika myndigheter och 

organisationer  som  inkluderades  i  proposition  1974:70.  Dessa  tecken  sammanfogas  i 

ekvivalenskedjor där  rangordning  av  tecknen sker,  och  tecknen  får  mening genom sättet  de  är 

kopplade till varandra (Bergström & Boréus, 2012, sid. 367). Lagtexten kan betraktas som en slags 

ritning över olika diskursers roll i en samhällsfråga. Denna typ av texter därför kan användas för att 

kartlägga den strävan efter konsensus i meningsskapande och den antagonism som finns mellan 

olika tecken och dess betydelser.

I  just  abortlagstiftningen kan vi  framförallt  urskilja följande fem tecken:  Fostret,  Havandeskap, 

Kvinnan,  Staten  (som  representeras  av  myndigheter  och  även  mellanhänder  i  form  av 

sjukvårdspersonal) och Abort. Förutom dessa finns även aspekten Tid som en bakomliggande faktor 

som förändrar nämnda teckens inbördes relation.

Metodologisk diskussion

Sammanfattningsvis har jag ovan presenterat de olika metodologier som används i denna uppsats. 

Med hjälp av dessa metoder, applicerade på olika texter, har jag identifierat ett antal viktiga begrepp 

inom varje text. En konsekvens av att jag använder mig av olika metoder är att det finns en risk för  

otydlighet.  Även  om  metoderna  i  sig  liknar  varandra  och  är  kompatibla,  så  har  de  en  egen 

terminologi som ofta är svår att översätta mellan de metodologiska traditionerna. Jag vill därför i 

detta  kapitel  ytterligare  klargöra  vad  jag  menar  med  de  olika  begrepp  jag  använder  i  olika 

sammanhang.

 I den diskursteoretiska analysen ligger inte fokus på hur många gånger ett tecken används, och inte 

heller vilken roll det har grammatiskt (även om det också kan vara en del av diskursanalys). Här gör 

jag istället en närläsning av texten för att förstå vilken roll olika ord, begrepp och individer spelar i 

texten  och  hur  de  är  kopplade  till  varandra  inom  en  eller  flera  diskurser.  Begrepp  som 

nod/nodalpunkt, Mästersignifikant, Element och Subjektsposition har alla olika roller att spela inom 
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en diskurs, och ett begrepp kan ha olika meningar inom olika diskurser, vilket leder till antagonism 

– en kamp om tecknens mening (Bergström & Boréus, 2012, sid. 373).  

     När jag talar om ett teckens position i en diskurs, så syftar jag till vilken av de ovan nämnda 

roller som tecknet spelar i sammanhanget. Jag talar inte om tecknets grammatiska position i texten,  

men den lingvistiska aspekten är inte helt frånvarande i diskursteoretisk analys. Den position som i 

satslära kallas (aktivt) subjekt - alltså den positionen som i en mening gör något - blir ofta vad som 

kallas en subjektsposition i  diskursen.  Genom att till  exempel  identifiera  'Havandeskap' som en 

nodalpunkt  i  den  diskursteoretiska  analysen,  får  vi  möjlighet  att  se  hur  detta  är  en  position  i  

materialet som ändå finns som en viktig bakomliggande faktor i materialet, trots att ordet i sig inte 

nämns mer än ett par gånger.

De  teman  jag  identifierat  i  propositionen  (1974:70)  är:  Rätt  till  liv,  Rätt  till  ett  bra  liv,  

Familjepolitiska  åtgärder,  Medicinska aspekter och slutligen Konflikten mellan fostrets  och den 

gravida  personens liv.  Några  av dessa teman är  diskurser  i  sig  själva,  till  exempel  Medicinska 

aspekter som utan problem hade kunnat kallas för Medicinsk diskurs. Andra av mina ovanstående 

teman är istället en del av en större diskurs, exempelvis Familjepolitiska åtgärder som kan kopplas 

både till diskurser om familjen och diskurser om samhälle och ekonomi.

Analys

Tematisk innehållsanalys

I  denna  delen  av  min  analys  har  jag  gjort  en  läsning  av  riksdagspropositionen  Kungl.  Maj:ts  

proposition med förslag till abortlag m. m. (1974:70). I denna text har jag fångat upp ett antal citat 

och sammanfattade meningar som symboliserar olika värderingar som ges uttryck för. Dessa har jag 

sedan delat upp i de fem övergripande teman, som analyseras nedan.

Teman funna i materialet (prop. 1974:70)

1. Rätt till liv

2. Rätt till ett bra liv

3. Familjepolitiska åtgärder

4. Medicinska aspekter

5. Konflikten mellan fostrets och den gravida personens liv
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Rätt till liv

Rätten till liv är något som genomsyrar hela diskussionen om aborter. I propositionens diskussioner 

är den närvarande i det som ger intryck av att vara en balansgång mellan konservativa och religiösa 

röster och kvinnorättsrörelser. Det problematiska i att bestämma när ett liv börjar är grunden för 

många av de konflikter  som finns i  texten.  Slutsatsen som läggs fram i propositionen, efter  en 

diskussion utifrån remissvaren, verkar vara en kompromiss av detta mycket svåra dilemma. Genom 

att fastställa en övre tidsgräns för när abort är tillåten utifrån när ett foster beräknas kunna överleva 

utanför  livmodern,  eftersträvar  propositionen  en  situation  där  kvinnans principiella  rätt  att 

bestämma över sin graviditet gäller samtidigt som fostrets rätt till liv inte kränks.

    En intressant formulering som används i  propositionen är ordet  'livsduglig'  (Till  exempel  i  

sammanhanget att om kvinnans liv eller hälsa är i fara ska abort kunna genomföras även om fostret 

är livsdugligt). Genom detta uttryck och andra formuleringar såsom 'självständigt liv', försvinner 

fokus  från  liv  i  sig  och  läggs  istället  på  kvaliteten  på  livet  ifråga.  Ett  liv  kan  definieras  som 

fungerande funktioner i en fysisk kropp, men är det då mord att plocka en blomma? Ett liv kan 

också definieras av minnen och mentala funktioner, men då kan spädbarn knappast räknas som 

levande  då  deras  sinnen  inte  ännu  fullt  utvecklats.  Dessa  exempel  är  två  ytterligheter  på  ett 

spektrum,  och  jag  vill  med dessa  illustrera  hur  bred  denna  diskussion  kan  göras.  Att  tala  om 

'livsduglighet' blir därmed ett sätt att inte behöva ta ställning i den frågan och istället fokusera på en 

formulering av lagstiftningen som tar hänsyn till alla parter.

Rätt till ett bra liv

I propositionen går det att se tydliga tecken på genomslaget av kampen för kvinnors rättigheter. Att 

den grundläggande principen för lagen ska vara kvinnans rätt att bestämma över graviditeten, att det 

är en rättighet att bestämma över om, när och hur många barn en vill ha – båda dessa är exempel på 

hur kvinnan ges kontroll över sin kropp och sitt liv. I och med att det blir den gravida personens eget 

val huruvida hen vill behålla fostret eller inte, så förändras också samhällets intresse i processen.  

När reproduktion blir ett medvetet val, är det inte bara familjens roll som utvecklas och förändras.  

Staten får genom detta ett  ansvar för att skapa förutsättningar för att befolkningen ska välja att  

reproducera sig. Detta är ytterligare exempel på hur fokus förflyttas från liv i sig till livskvalitet.

När  reproduktion  är  den  enskilda  individens  skyldighet  gentemot  staten,  är  det  också  på  den 

enskilda individen som konsekvenserna av denna hamnar: finns det inte pengar till mat – då svälter 

familjen. I propositionen talas det uttryckligen om hur synen på familjen har utvecklats och hur de 

olika  rollerna  inom familjekonstellationen förändrats.  Exempelvis  pekar texten på  att  det  är  ett 

ansvar att föda barn och inte en skyldighet, och att barn som föds ska vara välkomna och ska kunna  

erbjudas bästa möjliga förutsättningar för sin uppväxt och utveckling. 
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     De förberedande diskussionerna kring abortlagen lägger vikt vid att ansvaret för ett foster inte är 

över vid födseln och uppmärksammar att det finns ett behov av stöd från samhällets sida såväl före 

och under som efter ett havandeskap, oavsett om det genomförs eller avbryts. Det klargörs också att 

det inte längre ska anses vara en skyldighet att föda barn. Jag menar att dessa är alla resultat av 

feministiska gruppers kamp för att öka kunskapen om så kallade 'kvinnoproblem'.

Familjepolitiska åtgärder

Familjepolitiska åtgärder har ett övergripande tema: fokus ligger på olika åtgärder som syftar till att 

minska antalet oönskade graviditeter i samhället, och därigenom minska behovet av aborter. Detta 

ska  uppnås  genom  stöd  till  föräldrar,  både  med  ekonomiska  medel  och  information  och 

kontaktpersoner.  Det  är  ett  uttalat  syfte  att  skapa  en  situation  där  fler  väljer  att  genomgå 

graviditeten.

Enligt kommittén bör abortfrågan lösas genom aktiva insatser från samhällets sida. Åtgärderna bör 

gå  ut  på  att  underlätta  för  den  enskilde  att  planera  föräldraskap  med  ofarliga  metoder  för  

födelsekontroll. Vidare bör samhället föra en målmedveten familjepolitik som ger föräldrarna ett  

sådant socialt och ekonomiskt stöd att kvinnan frivilligt väljer att föda. (Prop 1974: 70, sid. 29)

Detta kan ses som en metod för att föra diskussionen runt den centrala problematiken: Om alla 

graviditeter är önskade graviditeter finns det ingen intressekonflikt mellan foster och den gravida.

Medicinska aspekter

De medicinska aspekter som diskuteras i propositionen kan mer eller mindre uteslutande sägas vara 

argument och motivering till  varför abort bör vara reglerat i lag. Dessa motiveringar utgår ifrån 

olika synvinklar och argumenterar för varför en lag är i alla parters intresse. Risk för komplikationer  

och att den offentliga vården ska vara personlig och pålitlig kan till exempel ses som en motivering 

utifrån principen av  kvinnans eget intresse av sitt välbefinnande. En övre tidsgräns som reglerar 

sena aborter motiveras dels med samhällets begränsade resurser och dels risken för ett livsdugligt 

foster. Det påpekas också att abort inte kan anses vara ett preventivmedel eftersom det medför risker  

för den gravida personen som inte är förenliga med de regler som gäller för preventivmedel. Detta 

placerar abort-processen i en position som är mer reglerbar och avskild från till exempel p-piller 

och kondomer.

Propositionen (1974:70) talar om målsättningen för den moderna läkarvetenskapen som ansvarig 

för mer än bara kroppen – dess fokus ska även ligga på ett upprätthållande av 'god psykisk och 
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fysisk hälsa' (se bilaga 1). I detta sammanhang kan dessa faktorer tolkas som ett sätt att fastställa  

abortoperationer som annorlunda gentemot andra medicinska procedurer. Detta används i sin tur för 

att motivera en striktare kontroll i den lagstiftning som slutligen fastställs, under devisen att skydda 

enskilda personer från subjektiva uppfattningar och åsikter. Denna reglering av abort  kan å ena 

sidan sägas vara i den enskilda personens intresse, eftersom det blir en lagstadgad rättighet som inte 

kan ifrågasättas. Däremot är den – på ett strukturellt plan – ett exempel på hur lagen används för att  

reglera vissa kroppar och kontrollera mänskliga rättigheter, och också en påminnelse om att denna 

rättighet inte är en okränkbar självklarhet.

Konflikten mellan fostrets och den gravida personens liv

Den intressekollision som finns mellan fostrets rätt till liv och kvinnans rätt att bestämma över sin 

graviditet (och sin kropp) har jag identifierat som det centrala problemet i materialet. Det som är 

intressant  här är  att  det är endast  en av dessa parter som har möjlighet att tala för sig i  denna 

konflikt, och det skapar en situation där andra personer – ofta själva inte involverade i processen – 

vill föra fostrets talan å dettas vägnar. Oavsett hur välmenande dessa yttre röster är, så är det dock 

högst svårt att bevisa huruvida att ett foster kan ha någon åsikt i frågan om det vill leva eller inte.  

Frågan är väl därför snarare om det överhuvudtaget kan finnas en intressekollision på dessa grunder.

     En annan aspekt av detta problem är relationen mellan förälder och barn, något som delvis 

diskuteras i materialet. Propositionen menar att det bör läggas tillit till att föräldern själv är bäst att  

bedöma  huruvida  hen  har  möjlighet  att  ta  hand  om ett  barn  på  ett  bra  sätt.  Självklart  är  det  

individuellt vad som kan anses vara ett 'bra liv', men vissa grundläggande behov delas av mer eller  

mindre alla levande varelser såsom föda, skydd och trygghet. Det är rimligt att anta att ett barn utan 

tillgång till  dessa saker inte överlever. Vad har ett barn för intresse av att leva ett kort liv med 

smärta, hunger och otrygghet, och vad har en förälder för intresse i att genomgå en graviditet och 

födsel för att se sitt barn lida?

     I min genomgång av teori och tidigare genomförd forskning nämner jag teologen Rebecca Todd 

Peters, och hennes studie som visar fram hur debatten om abort i U.S.A har fastnat mellan den 

patriarkala  traditionen och den individuella  valfriheten.  Hon menar  att  detta  har  resulterat  i  en 

situation  där  fostret  inte  längre  anses  behöva  beskyddas  från  den  gravida  personen,  utan 

konservativa och religiösa röster som motsätter sig aborträtten istället vänder fokus mot den gravida 

personen, som anses behöva beskydd från sig själv (Todd Peter, 2012, s. 132). I mitt material finns 

det  antydningar  om detta  resonemang,  till  exempel  uttalas farhågor  om att  en lagstiftning som 

explicit lägger all bestämmanderätt på den gravida personen också skulle göra denna person ensam 

ansvarig för beslutet och dess eventuella konsekvenser. Det förs en genomgående diskussion om hur 

ansvaret ska kunna fördelas mellan olika personer och positioner utan att det slutgiltiga beslutet 
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hamnar hos någon annan än den gravida personen själv. De lagparagrafer (2 § och 8 §, se bilaga 2)  

som  i  dagsläget  fastställer  sjukhus  och  vårdinrättningars  skyldighet  att  erbjuda  kontakt  med 

kuratorer och samtalskontakter under olika steg i abortprocessen kan ses dels som ett stöd i ett svårt 

beslut, men kan också ses som ett sätt för samhället att försäkra sig om att bakomliggande orsaker  

till en önskad abort är legitima och rationella.

Diskursteoretisk analys

I diskursteoretiska termer kan lagen sägas vara en artikulation av samhällets åsikter om ett ämne, 

det vill säga en process där olika tecken sammanfogas och bildar en diskurs. I lagtexten angående 

abort  finns  det  ett  antal  tecken  som kan  urskiljas  på  centrala  positioner  i  diskursen.  Dessa  är 

liknande mellan de tre olika lagtexter jag analyserat, men de skiljer sig åt på anmärkningsvärda sätt 

som jag kommer beskriva senare i analysen.

Tecken i 2016 års lagtext: Foster, Havandeskap, Kvinnan, Myndigheter/Läkare, Abort.

Tid finns närvarande som en bakomliggande faktor som förändrar de förut nämnda teckens inbördes 

relation.

Tecken i 1974 års lagtext: Foster, Havandeskap, Kvinnan, Socialstyrelse, Sjukhus/Vårdinrättning, 

Abort.

Tecken  i  Lagförslag  från  1965  års  abortkommitté:  Havandeskap,  Kvinnan,  Sjukhusnämnd 

(utvalda läkare), Sjukvård/Sjukvårdsinrättning, Operativt ingrepp (abortoperation).

Foster

Tecknet 'Foster' finns i 2016 års lagtext och i 1974 års lagtext, men är helt frånvarande i 1965 års  

lagförslag. Det är ett tecken vars mening det inte råder någon kamp om i någon av dessa texter, 

vilket gör det till ett så kallat moment i diskursen. Positionen som detta tecken har gentemot andra 

tecken skiljer sig dock åt mellan de olika lagtexterna.

     I 2016 års lagtext innehar tecknet 'Foster' en överordnad position gentemot de andra tecknen. 

Tecknet visar på en etablerad överordning, vilket skapar en hegemoni som de andra tecknen måste 

anpassa sig till. Vid en närläsning av lagtexten går det att se att tecknet 'Foster' endast nämns en 

gång: ”Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är  
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livsdugligt” (3§ andra stycket, se bilaga 2). Tecknet nämns i ett sammanhang som ställer sig över 

och skapar villkor och undantag för andra tecken. Trots att tecknet 'Foster' endast nämns en gång, så 

är detta tecken ständigt närvarande som en bakomliggande faktor och en förutsättning för de andra 

tecknens relation till varandra och kampen för meningsskapande inom sig själva.

     I 1974 års lagtext finns exakt samma paragraf, med samma formulering som jag återgett ovan. I  

denna lagtext är dock tecknet 'Foster' underordnat de andra tecknen i diskursen. Detta beror på 6§ 

första  stycket: ”Kan  det  antagas  att  havandeskapet  på  grund  av  sjukdom  eller  kroppsfel  hos  

kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får socialstyrelsen lämna tillstånd till abort  

utan hinder av bestämmelsen i 3 § andra stycket”  (se bilaga 2), som i denna version av lagtexten 

ger  socialstyrelsen  möjlighet  att  ge  tillstånd  till  en  abort  oavsett  om  fostret  kan  antas  vara 

livsdugligt, med förutsättning att ett fortsatt havandeskap utgör en fara för den gravida personens liv  

eller hälsa. På grund av detta har jag identifierat tecknet 'Foster' i denna text som ett moment – ett 

tecken vars mening det inte råder någon konflikt om inom eller mellan diskurser.

     Vilken position som tecknet 'Foster' innehar i diskursen än alltså mer beroende på detta teckens  

relation till de andra tecknen, snarare än den mening som tecknet i sig tillskrivs. Tecknet 'Foster' 

förändras inte nämnvärt i sig själv mellan de två lagtexterna, utan dess position gentemot de andra 

tecknen förändras genom att de andra tecknens tillskrivna mening och värde förändras.

Havandeskap

Tecknet 'Havandeskap' finns representerat i alla tre texter som analysen berör. De har dock olika 

positioner och olika roller i diskursen, trots att det är samma tillstånd som åsyftas.

     I 2016 års lagtext fungerar detta tecken som en nod, alltså en sorts knutpunkt inom diskursen. 

Alla andra tecken i diskursen har en relation till detta tecken, och tecknet 'Havandeskap' är också 

förutsättningen för den inbördes relation som de andra tecknen har till varandra. Ett exempel på 

detta är 5§ vars första stycke lyder: ”Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra  

abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §”. Genom relationen med tecknet 'Havandeskap' styrs de 

valmöjligheter och handlingar som tecknet 'Kvinnan' kan göra. Tecknet 'Kvinnan' nämns dock inte, 

utan finns istället med som en underförstådd närvaro och som underordnad tecknet 'Havandeskap'.

Tecknet 'Havandeskap' i sig betyder dock inte så mycket, vilket är i linje med hur knutpunkter och 

knuttecken fungerar. Dessa tecken är så kallade 'tomma tecken – de är beroende av andra tecken för 

att  få innehåll  och mening (Winther Jørgensen och Phillips, 2013, sid. 57). I detta fall är  det i  

kombination med den bakomliggande faktorn 'Foster' och den överordnade hegemoniska position 

om fostrets liv som alltid skyddsvärt, som dess mening och betydelse skapas. Att havandeskapet 

bevaras fram till en viss tidpunkt är essentiellt för fostrets – den bakomliggande faktorn – fortsatta  

existens. Utan fostrets status som skyddsvärd skulle tecknet 'Havandeskap' inte inneha den särskilda 
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medicinska status som det har idag, och abort skulle inte vara mer etiskt och moraliskt laddat än till  

exempel en blindtarmsoperation.

      1974 års lagtext innehar tecknet 'Havandeskap' en position som jag identifierar som ett moment.  

Det  sker  ingen kamp om tecknets  mening inom diskursen.  Tecknet  'Havandeskap'  och  tecknet 

'Kvinnan' har i denna lagtext en relation som skiljer sig från 2016 års lagtext. I 1974 års lagtext är  

dessa två tecken sammankopplade på så sätt att de med mycket få undantag alltid nämns i samband 

med varandra.

     I 1965 års abortkommittés lagförslag identifierar jag även här tecknet 'Havandeskap' som ett 

moment. I denna text går det att se stora skillnader i relationen mellan tecknen, den skiljer sig något 

från 1974 års lagtext, men drastiskt från 2016 års lagtext. Tecknet 'Havandeskap' positioneras alltid 

så att  det är  passivt gentemot tecknet 'Kvinnan'.  Oftast  talas det inte om detta tecken alls,  utan 

tecknet 'Kvinnan' nämns för sig själv, som till exempel i 3§ ”Kvinnan opereras så tidigt som möjligt  

och alltid med för henne skonsammast möjliga metod” (se bilaga 3). Detta kontrasterar från 2016 

års lagtext högst väsentligt: här blir 'Havandeskap' istället det tecken som är underförstått.

Kvinnan

Tecknet  'Kvinnan'  är  ett  tecken som finns närvarande i  alla  de tre  texter som har inkluderats i  

analysen. Liksom de andra tecknen som dyker upp i fler av texterna, så har användningen av detta 

tecken mellan lagtexterna både likheter och skillnader.

     I 2016 års lagtext har jag identifierat tecknet 'Kvinnan' som en subjektsposition. Det betyder att 

'Kvinnan'  i  detta  fall  är  en  identitet  som tillskrivs  en  individ,  om vilken  det  sedan kan  göras 

stereotypa antaganden om till exempel motiv, situation och egenskaper. I denna text kan 'Kvinnan' 

dessutom sägas vara ett  element,  det  vill säga ett  tecken där det finns en konflikt  mellan olika 

överlappande diskurser om tecknets mening och innehåll. Detta går till exempel återigen att se i den 

intressanta relation som tecknet 'Kvinnan' har med tecknet 'Havandeskap' i lagtexten. I 1§ är det 

tecknet 'Kvinnan' som äger tecknet 'Havandeskap', men i 2§ och 5§ är tecknet 'Havandeskap' istället 

självständigt  och  i  6§  är  det  istället  tecknet  'Havandeskap'  som  äger  tecknet  'Kvinnan'.  Den 

åtskillnad som görs mellan tecknet 'Havandeskap' och tecknet 'Kvinnan' och det sätt dessa byter 

plats och roll i lagtexten kan förstås som ett sätt att göra havandeskapet till en funktion avskild från 

kroppen och människan som är dennas förutsättning. Ekman (2010) menar att  det är detta som 

händer i talet om surrogatmödraskap, att ”vänja människor vid att betrakta graviditet som något en  

kvinna äger, i stället för något en kvinna är” (2010, sid 165).

Det är rimligt att anta att aspekten 'Tid' spelar in i relationen mellan de två tecknen – 'Kvinnan' och 

'Havandeskapet', och successivt påverkar dessa teckens relation varandra (och i förlängningen de 

andra tecknen i diskursen). Detta antagande baserar jag på två orsaker: dels har 'Tid' betydelse för 
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om det är en abort eller ett avbrutet havandeskap som är aktuellt: före artonde veckan är det en 

abort, och efter artonde veckan är det generellt ett avbrutet havandeskap, vilket är i mycket högre 

grad reglerat än vad abort är. Den andra anledningen har att göra med det hegemoniska konsensus 

som kringgärdar tecknet 'Fostret'.  När fostret  i  lagtexten kan antas ha uppnått  livsduglighet (3§ 

andra  stycket),  får  tillstånd för  abort  inte  längre  ges  till  'Kvinnan'.  Här  menar  jag  att  tecknet  

'Kvinnan' (som i sammanhanget är ett indirekt objekt) förlorar sin möjlighet att agera som ett aktivt 

subjekt  och  sin  position  som  ägare  av  tecknet  'Havandeskap'.  Istället  blir  'Kvinnan'  i  detta 

sammanhang mer av ett bihang till, eller ägt av, tecknet 'Havandeskap' .

En annan faktor som spelar in i relationen mellan dessa två tecken är de risker som finns med ett  

havandeskap.  Lagtexten  refererar  till  dessa  som  'Sjukdom  eller  kroppsfel  hos  kvinnan'  och 

'Allvarlig/Särskild fara för kvinnans liv eller hälsa' (1§, 6§, 9§). I lagtexten hanteras det vid två 

separata tillfällen (1§ och 6§) vad som gäller när ett avbrytande av havandeskapet riskerar kvinnans 

liv eller hälsa. Däremot finns det bara ett tillfälle som hanterar fall där havandeskapet i sig riskerar 

kvinnans liv eller hälsa (6§). Detta får anses vara anmärkningsvärt då ett havandeskap generellt 

anses  vara  något  väldigt  riskfyllt  för  en  kropp  att  genomgå  –  till  exempel  har 

sjukvårdsupplysningens hemsida en lista på 24 stycken mer eller mindre vanliga konsekvenser av 

ett  havandeskap  under  rubriken,  ”Komplikationer  och  besvär”.  Här  nämns  bland  annat 

muskelkramp, graviditetsdiabetes och blodpropp (www.1177.se). Lagtexten har dock mer fokus på 

de fall där ett avbrytande av havandeskapet utgör en större risk för kroppen än vad havandeskapet i 

sig gör.

     I 1974 års lagtext har jag även här identifierat tecknet 'Kvinnan' som en subjektsposition. Här 

förekommer tecknet dock i ett annat övergripande sammanhang – detta tecken styr både tecknet 

'Havandeskap' och tecknet 'Foster'. Detta innebär till exempel att den identitet som tillskrivs detta 

tecken även påverkar de andra två.  Till  skillnad från i 2016 års lagtext,  så förekommer tecknet 

'Kvinnan' i positioner som är synliga, aktiva och överordnat. Istället för att tecknet 'Kvinnan' ägs av 

tecknet 'Havandeskap' – vilket är situationen i 2016 års lagtext – så är det tecknet 'Havandeskap' 

som är underordnat och ägs av tecknet 'Kvinnan'.

Det som båda lagtexterna har gemensamt är att de i båda fall använder tecknet 'Kvinnan' som en 

aktör i processen. Oavsett om tecknet 'Kvinnan' innehar en passiv eller en aktiv position gentemot 

de andra tecknen i diskursen, så är detta tecken ett exempel på en diskursivt bestämd position som 

personer i en viss situation kan tillskrivas eller identifiera sig med.

     När det kommer till tecknet 'Kvinnan' i 1965 års abortkommittés lagförslag, går det även här att 

tolka detta tecken som en subjektsposition – en bestämd position för människor. Men det går också 

att se detta tecken som en myt. Vad som skiljer en myt från en subjektsposition är att myten skapar 

en identitet och eliminerar mer eller mindre all konflikt inom den identiteten. Myten är också en 
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tom signifikant, vilket innebär att identiteten i sig inte betyder något. Detta går att se i lagförslaget i  

den mening att tecknet 'Kvinnan' är i princip helt passivt, det är inte en person som det talas om utan  

en  endimensionell  idé  om någon utan  talan.  I  princip  hade  'Kvinnan'  kunnat  bytas  ut  mot  till  

exempel 'Lampan', och paragraferna hade inte förändrats nämnvärt. Tecknet 'Kvinnan' kan i detta 

förslag till lagtext sägas representera inte ett subjekt, utan en fiktiv person vars uppgift är att ge de 

andra tecknen något att förhålla sig till – det som är viktigt är att det finns något där, men vad eller  

vem det är har ingen betydelse.

Myndighetsrepresentanter och Yrkesrepresentanter

Hur det talas om dessa tecken skiljer sig åt mellan de tre texterna. Vad som är likt är att jag i alla  

texter  har  identifierat  dessa  positioner  som  mästersignifikanter.  En  mästersignifikant  är  en 

överordnad identitet som, inom diskursen, kan utöva makt över de andra tecknen. Ekman (2010) 

menar att eftersom institutioner med makt numera inte  kan motivera den med att makten är av 

naturen given, så måste maktrelationer motiveras på annat sätt: ”Detta görs genom att de döljs” 

(Ekman, 2010, sid. 84). Detta är relevant eftersom det i alla texter jag undersökt finns tecken i en 

maktposition,  men de är ofta  delvis eller  helt dolda.  Dessa dolda maktpositioner kan i  texterna 

genomgående identifieras som myndighetsrepresentanter och yrkesrepresentanter.

     I 2016 års lagtext har jag identifierat två mästersignifikanter: 'Socialstyrelsen' och 'Läkare'. Att 

dessa identiteter är överordnade går bland annat att se på den relation de har gentemot de andra 

tecknen  i  diskursen.  Särskilt  tydligt  blir  detta  gentemot  tecknet  'Kvinnan',  som  också  är  en 

identitetsposition.  Tecknen 'Socialstyrelsen'  och  'Läkare'  innehar  båda  en  aktiv  roll  i  lagtexten, 

medan identiteten 'Kvinnan' är passiv och underordnad (bl.a. 3§, 5§, 6§). Att dessa två tecken kan 

utöva  makt  över  tecknet  'Kvinnan'  på  sättet  som  görs  är  dels  på  grund  av  de  behov  som 

subjektspositionen 'Kvinnan'  tillskrivs  i  situationen,  och dels  den  roll  som 'Socialstyrelsen'  och 

'Läkare' tillskrivs utanför diskursen. De behov som 'Kvinnan' tillskrivs när denna subjektsposition är 

sammankopplad med tecknet 'Havandeskap' handlar nästan uteslutande om att beskydda och hjälpa. 

Denna makt och detta ansvar finns dels hos tecknet 'Socialstyrelsen' och dels hos tecknet 'Läkare'.  

Detta  går  att  se  i  bland  andra  paragraf  3  första  stycket;  ”Efter  utgången  av  adertonde 

havandeskapsveckan  får  abort  utföras  endast  om  socialstyrelsen  lämnar  kvinnan  tillstånd  till  

åtgärden.  Sådant  tillstånd  får  lämnas  endast  om  synnerliga  skäl  föreligger  för  aborten”,  och 

paragraf 7; ”Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd för abort eller avbrytande av havandeskap  

enligt 6 § får inte överklagas”. Här blir det tydligt hur 'Socialstyrelsen' är det tecken som sitter på 

den yttersta makten när det kommer till frågan om abort efter artonde havandeskapsveckan eller 

avbrutet  havandeskap.  Makten  och  ansvaret  som  ges  till  dessa  tecken  för  att  skydda 

subjektspositionen 'Kvinnan' eliminerar rätten att bestämma själv, och ger intrycket att den gravida 
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personen anses behöva skyddas från sig själv och sina egna beslut.

Att jag även identifierat tecknet 'Läkare' som en mästersignifikant beror på att även detta tecken är 

överordnat de andra tecknen, och är i lagtexten jämbördigt med tecknet 'Socialstyrelsen'. På vissa 

sätt skulle tecknet 'Läkare' kunna sägas vara underordnat tecknet 'Socialstyrelsen', främst på grund 

av  att  den  roll  och  det  handlingsutrymme  som  läkaren  har  inom  diskursen  dikteras  av 

socialstyrelsen. 2016 års lagtext är dock formulerad på ett sätt som placerar tecknet 'Läkare' och 

tecknet 'Socialstyrelsen' i princip sida vid sida. Ett exempel på detta är paragraf 1 och 4 i 2016 års 

lagtext:

1 § ”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas 

före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan 

antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa”.

4 § ”Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens 
prövning”.

I 1 § kan vi se en högst intressant formulering: trots att det uttryckligen endast är personer med 

behörighet att utöva läkaryrket som får genomföra en abort på en annan person (se 5§, bilaga 2), så 

är  personen  som  ska  utföra  ingreppet  helt  frånvarande.  Detta  skulle  kunna  ses  som  ett 

osynliggörande av den roll som läkaren spelar i processen, men jag vill snarare påstå att det är ett 

uttryck för den maktposition som denna roll har i förhållande till de andra tecken också involverade. 

Det  är  läkaren  som  bestämmer  om  ingreppet  genomförs,  men  rollen  som  beslutsfattare  är 

underförstådd istället för uttalad. Detta gör både innehavet av denna roll såväl som resonemanget 

och processen bakom beslutet svårt att både se och kritisera.

Lagtextens 4 § kan på många sätt ses som ett försök att skapa en motvikt till den maktposition som 

tecknet 'Läkare' tilldelas i lagtexten. Om läkaren vägrar genomföra en abort, så ska Socialstyrelsen 

pröva beslutet. Vad det är som prövas av socialstyrelsen är dock inte helt klart: är det om läkarens 

beslut var motiverat? Eller är det om den gravida personen kan få tillstånd till abort trots läkarens 

nekande? Det kan verka som samma sak, men det finns viktiga skillnader. Om det är läkarens beslut 

som socialstyrelsen  prövar,  så  är  läkaren  underordnad  denna  instans.  För  att  nekandet  ska  få 

giltighet måste den överordnade positionen godkänna det.

Min tolkning av lagtexten är dock att det inte är läkarens beslut i sig som prövas av socialstyrelsen, 

utan det som tas ställning till är om den gravida personen kan ges tillstånd till en abort. Här blir 

tecknen 'Läkare' och Socialstyrelse' två jämbördiga instanser som tittar på samma fråga ur olika 

synvinklar – de kan komma fram till olika slutsatser, men båda har samma giltighet. Denna slutsats 

drar  jag  av  det  faktum att  det  endast  är  när  en  person  blir  nekad  att  genomgå  en  abort  som 

socialstyrelsen gör en prövning.
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     I 1974 års lagtext innehar även här tecknet 'Socialstyrelse' rollen som mästersignifikant. Till 

skillnad från den lagtext som beskrivs ovan, är detta det enda tecken med denna roll i 1974 års 

lagtext. Det är dock inte möjligt att utifrån lagtexten avgöra om det finns ett ytterligare tecken med 

denna funktion – motsvarigheten till tecknet 'Läkare' i 2016 års lagtext. 1974 års lagtext hänvisar till  

”särskild utredning”, men det finns ingen förklaring på vilka personer eller yrkesrepresentanter som 

utför denna utredning.

2 §. Har havandeskap pågått längre tid än tolv veckor och det efter särskild utredning angående 

kvinnans personliga förhållanden konstateras, att hinder som avses i 1§ ej föreligger mot abort, får 

sådan åtgärd på kvinnans begäran företagas intill utgången av adertonde havandeskapsveckan.

Utredning som avses i första stycket får underlåtas, om det med hänsyn till tillämplig abortmetod 

eller av annan särskild anledning är uppenbart att hinder mot aborten ej föreligger.

Denna utredning sker efter tolfte havandeskapsveckan (där gränsen går för när det krävs tillstånd 

från socialstyrelsen att genomföra en abort i 1974 års lagtext), men den sker innan socialstyrelsen 

prövar ärendet – vilket de endast gör om abort nekas (1974 års lagtext, 4 §, se bilaga 3). Den eller 

de personer som är ansvariga för denna utredning är alltså i princip jämbördiga med socialstyrelsen, 

men personen/personerna är helt osynliga i lagtexten och det är omöjligt att veta om det handlar om 

läkare eller annan vårdpersonal, hur många som är inblandade, om de är en oberoende kommitté  

eller hur de undersöker ”kvinnans personliga förhållanden”.

I 1974 års lagtext finns det ytterligare ett tecken som passar in i kategorin 'Myndighetsrepresentant',  

och  det  tecknet  är  'Sjukhus/Vårdinrättning'.  Detta  tecken är  ett  exempel  på  en  Hegemoni –  en 

diskurs som inte  utmanas.  Lagtexten klargör att  en abort  endast får  genomföras på platser som 

socialstyrelsen godkänner. Detta skulle kunna ses som ett sätt att dra en tydlig gräns mellan legala 

och illegala aborter, att ytterligare etablera uppfattningen att illegala aborter är farliga och osäkra. I 

detta finns hegemonin, uppfattningen som inte utmanas: Sjukhus och godkända vårdinrättningar är 

säkra,  kompetenta  och pålitliga.  Detta  ger  i  sin  tur  legitimitet  till  kravet  att  aborter  endast  får 

genomföras av behöriga läkare och på – av socialstyrelsen godkända – platser.

     I  lagförslaget  från  1965  års  abortkommitté  (se  bilaga  3),  så  kan  vi  se  att  tecknet 

'Sjukvård/Sjukvårdsinrättning'  innehar  en  hegemonisk  position som är  i  princip  densamma som 

finns i 1974 års lagtext. Det som är intressant här är hur platsen som vården utförs på, och själva 

processen  att  få  vård  båda  ingår  i  denna  hegemoni.  Sjukvården  skiljs  inte  från 

sjukvårdsinrättningen, och det blir därför överflödigt att tala om den personal som utför ingreppet i 

närmare detalj – de är ett med sin arbetsplats.

I  detta  lagförslag är  det  tecknet  'Sjukhusnämnd'  som jag identifierat  som en  mästersignifikant.  
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Denna nämnd består av utvalda läkare, och de har full kontroll över abortprocessen. I lagförslaget 

från 1965 års abortkommitté finns det inga tidsbegränsningar för genomförandet av en abort, men å 

andra sidan är det sjukhusnämnden som bestämmer om en abort får genomföras, oavsett längd på 

havandeskapet. I 5 § klargör lagförslaget att de läkare som ingår i sjukhusnämnden ska bestå av 

”Läkare med specialistkompetens i kvinnosjukdomar och förlossningar” (1965, 5§, se bilaga 3). 

Förutom det uppenbart problematiska i att tala om ”Kvinnosjukdomar” och att antyda att graviditet 

är en sjukdom, så är det också anmärkningsvärt att den gravida personen inte har någon rätt att själv 

fatta  beslut  om en  abort.  Det  ursprungliga  förslaget  till  det  som  sedan  blev  'Världens  friaste 

abortlagstiftning' innehöll alltså ingen garanti för att en person som begärde att få genomföra en 

abort fick tillstånd till det.

     Genomgående i de tre texterna är att det finns en officiell nämnd, bestående av ett odefinierat 

antal personer, som fattar det slutgiltiga beslutet om det aktuella ingreppet får genomföras eller inte. 

Texterna har olika villkor och bestämmelser för när och på vilket sätt som denna nämnd ska träda 

in, men gemensamt för alla tre är att det slutliga beslutet inte finns hos den gravida personen.

Abort, Avbrutet havandeskap och  Abortoperation

Det grundläggande begreppet i lagen är såklart 'Abort'. Det kan tyckas vara ett självklart påstående, 

då begreppet till och med ingår i lagstiftningens titel: Abortlag. I de tre texterna jag sett närmare på  

blir det dock tydligt att det är mer än ett begrepp som används för att tala om denna process.

     I 2016 års lagtext har jag identifierat tecknet 'Abort' som ett moment. Detta innebär att det är ett 

tecken vars mening är etablerad och accepterad av diskursen – det finns ingen kamp om mening.

Vid en närmare läsning av lagen blir det dock tydligt att begreppet abort delar plats med ett annat 

begrepp, nämligen Avbrutet havandeskap. Detta används som ett eget begrepp för första gången i 2 

§: ”Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av havandeskapet enligt 6  

§ skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs”. Däremot finns det en formulering med 

liknande betydelse  i  1  §:   ”Begär en kvinna att  hennes  havandeskap skall  avbrytas,  får  abort  

utföras om åtgärden vidtas  före utgången av  artonde havandeskapsveckan [...]”.  I  detta  senare 

exempel används 'avbrytande av havandeskap' som en synonym till abort, medan det i det tidigare 

exemplet handlade till synes om två skilda begrepp och åtgärder.

Vid en närläsning av lagtexten har jag identifierat fem tillfällen där det kan antas att 'Abort' och 

'Avbrutet havandeskap' används som synonymer eller att den ena termen så att säga representerar 

båda (1§, 4§, 6§ andra stycket, 9§). Jag har också funnit fem tillfällen då båda termerna används i 

ett  sammanhang  som  gör  dem  till  två  skilda  termer,  eller  där  en  term  används  och  det  i 

sammanhanget är tydligt att det är just den termen och dess regler som åsyftas (2§, 5§, 7§, 8§).  

Dessutom finns det två tillfällen där det inte går att avgöra om termerna är menade som synonymer 
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eller inte (3§, 6§ första stycket).

Då det inte finns någon förklaring till vad skillnaden mellan dessa begrepp är i lagtexten, har jag fått  

söka efter bakgrunden till begreppet i propositionen som föregick dessa förändringar i lagtexten:

”Liksom utredningen anser vi att ett foster som är livsdugligt utanför kvinnans kropp i möjligaste  

mån skall räddas. Detta är i regel också kvinnans önskemål. Synsättet att även foster har rätt till  

skydd leder till att fostret om det är livsdugligt,  också har rätt till så god vård som möjligt. Ett  

livsdugligt foster bör således erhålla den vård som finns tillgänglig för att räddas till livet. Att i en 

sådan situation tala om abort kan ge en felaktig föreställning om vilka åtgärder som skall vidtas av 

hälso- och sjukvården. Det är inte som vid abort frågan om att graviditeten avbryts för att den inte är 

önskvärd.  I  den nu aktuella  situationen måste  havandeskapet  avbrytas  på grund av ett  hotande  

sjukdomstillstånd. För att tydliggöra den annorlunda karaktären på detta slag av ingrepp bör det 

därför, såsom utredningen föreslagit, benämnas avbrytande av havandeskap”.

Fosterdiagnostik och abort, 1994/95: 142, sid 38.

Det är alltså den bakomliggande faktorn 'Fostret' – och dettas antagna livsduglighet – som skiljer 

begreppen  'abort'  och  'avbrutet  havandeskap'  åt,  vilket  gör  det  väldigt  intressant  att  de  ibland 

används  som  synonymer  och  ibland  inte.  Förutom  detta  finns  det  i  ovanstående  citat  många 

intressanta användningar av de diskursiva tecken som jag diskuterat tidigare i analysen. Redan i 

första meningen redogör författarna för sin inställning i frågan om behovet av abort, och denna 

ståndpunkt motiveras genom ett påstående om en av de berörda parterna som själv inte kommer till 

tals:  ”Detta är i regel också kvinnans önskemål”. Det är mycket möjligt att så är fallet, men det är 

svårt att se detta påstående som något annat än nyttjandet av en utsatt grupp för att försvara sin  

åsikt, speciellt när detta påstående kommer något senare i texten: ”Det är inte som vid abort frågan  

om att  graviditeten  avbryts  för  att  den  inte  är  önskvärd.  I  den  nu  aktuella  situationen  måste  

havandeskapet avbrytas på grund av ett hotande sjukdomstillstånd”. Detta antagande som görs i 

citatet ovan, att abort handlar om en oönskad graviditet och avbrutet havandeskap handlar om en 

nödvändig åtgärd, visar på en okunskap om hur ytterst komplicerad denna fråga är för de allra flesta 

som genomgår den. Slutsatsen som dras verkar vara att om fostret varit i den gravida personens 

kropp i 19 veckor istället för 17 veckor, så är fostret önskat.

     Textförfattarna menar också att om fostret har rätt till skydd, så har det även rätt till vård (om det 

är livsdugligt):  ”Ett  livsdugligt foster bör således erhålla den vård som finns tillgänglig för att  

räddas till  livet”. Det låter onekligen som en motivering för att rädda potentiellt liv, utan att ta 

hänsyn till de livslånga fysiologiska problem som kommer av att vara född månader för tidigt. Det 

antagande som görs av denna utredning är att det är i fostrets intresse att leva – till varje pris. Detta 
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kan, som jag diskuterat i den tematiska innehållsanalysen, knappast sägas vara fallet – ett foster har  

ingen uppfattning av sig själv eller en eventuell framtid, och kan därför inte påstås ha något intresse  

av ett liv mer än i ytterst basala termer. I denna utredning blir det också tydligt att ett livs rätt till  

skydd och  vård  uteslutande  appliceras  på  människor.  Den  diskrepans  som filosofen Cheryl  E. 

Abbate (2014) pekar ut mellan behandlingen och argumenten kring fosters rätt till liv och djurs rätt 

till liv blir otroligt tydlig i utdraget ovan. Citatet: ”Synsättet att även foster har rätt till skydd leder  

till att fostret om det är livsdugligt, också har rätt till så god vård som möjligt”  innehåller i sig 

ingen referens till fostrets arttillhörighet men skulle – på grund av vårt samhälles syn på djur som 

mindre värda – aldrig kunna handla om ett annat djur än människan.

     Användningen av både abort och avbrutet havandeskap i lagtexten motiveras alltså främst genom 

argument  som  hänvisar  till  fostrets  liv,  som  kan  ses  i  citatet  ovan.  I  ett  betänkande  från 

Socialutskottet kring den gravida personen och fostret  menar de dock att  införandet av avbrutet 

havandeskap  i  lagtexten  och  de  andra  ändringarna  som  föreslogs  i  dessa  propositioner  var  i 

huvudsak av språklig och redaktionell karaktär (1994/95: SOU18, sid. 4). I den första texten anses 

alltså införandet av begreppet 'avbrutet havandeskap' vara ett viktigt ställningstagande rörande ett 

fosters rättigheter, och i den andra texten är det en främst språklig förändring – en bland alla andra. 

Med tanke på den inkonsekventa användningen av begreppet i lagtexten är det intressant att dess 

betydelse även vid införandet av begreppet varit inkonsekvent.

     Konsekvenserna  av  att  lagtexten  inte  är  konsekvent  med hur  dessa  begrepp används blir 

egendomligt i 9 § första stycket: ”Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen  

utför abort på annan, dömes för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år”. Det är inte bara 

tillåtet  att  utföra  abort  på  sig  själv,  det  finns  heller  inget  hinder  att  utföra  ett  avbrytande  av 

havandeskap på någon annan. Då avbrytande av havandeskap är den metod som används när fostret 

anses kunna överleva utanför livmodern, är frågan om detta istället skulle falla under de lagar som 

gäller för misshandel och dråp. Dock är det långt ifrån alltid som ett avbrutet havandeskap utförs 

som ett substitut för en abort: ett kejsarsnitt är ett etablerat exempel på ett avbrutet havandeskap. I  

teorin  är  alltså  detta  ett  ingrepp som det  inte  krävs  läkarutbildning för  att  utföra,  enligt  denna 

lagtexts formulering.

Det finns även en allvarligare konsekvens av det inkonsekventa användandet av abort och avbrutet 

havandeskap – där de ibland är synonymer och ibland är två skilda begrepp med varsitt regelverk 

och riktlinjer. Det gör bland annat att lagtexten blir otydlig: svår att förstå och följa, och det öppnar 

upp för möjliga tolkningar och kryphål som ofta är mer restriktiv än vad som var den ursprungliga 

meningen.

     I 1974 års lagtext identifierar jag tecknet 'Abort' som en nod. Detta tecken fungerar alltså som en 

knutpunkt  för  de  övriga  tecknen  i  diskursen,  och  det  är  därifrån  vilket  de  andra  huvudsakliga 
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tecknen får sin mening och inbördes relation. Socialstyrelsens position som en identitet överordnad 

tecknet 'Kvinnan' och tecknet 'Sjukhus' dikteras genom dessa teckens relation till tecknet 'Abort'. 

Utan detta tecken har socialstyrelsen (inom just denna diskurs) ingen möjlighet att ha en överordnad 

ställning då de andra tecknen inte längre är beroende av sin inbördes relation: Socialstyrelsen kan 

inte neka tillstånd för ingrepp om det inte finns ett ingrepp att göra. Att detta tecken kan identifieras 

som en nod innebär också att tecknet i sig är ett så kallat tomt tecken – 'Abort' är det knuttecken som 

binder samman diskursen, men tecknet i sig ges ingen betydelse. Reglerna som lagtexten placerar 

kring  tecknet  är  som  de  murar  som  kringgärdar  en  övergiven  borg.  Det  tomma  tecknet  kan 

tillskrivas olika meningar i olika tider, och reglerna kommer upprätthålla dem alla.

     Lagförslaget från 1965 års abortkommitté använder sig av tre olika begrepp i sin framställning: 

Abortoperation, Operation och Ingrepp. Dessa har jag för enkelhets skull valt att kalla 'Operativt 

Ingrepp', något som stöds av 1 § i lagförslaget:

1 § Med abortoperation förstås i denna lag operativt ingrepp, som kvinna underkastar sig för att  

slippa föda och som läkare utför i syfte att hindra att hennes havandeskap fortsätter.

I min analys av 1965 års abortkommittés lagförslag har jag identifierat tecknet 'Operativt ingrepp' 

som en nod. Som i fallet med 1974 års lagtext ovan, så agerar detta tecken som en knutpunkt för de 

andra tecknen – det är genom detta tecken de får sin inbördes relation. I sig självt betyder dock 

tecknet 'Operativt Ingrepp' mycket lite, om något alls.

Jämförelse 1974 och 2016

På grund av begränsningar i materialet kommer jag inte kunna dra slutsatser om hur det kommer sig 

att orden som används för att tala om abortprocessen byts ut mellan varje text som jag tittat på. 

Eftersom språket  och  sättet  det  talas  om fenomen är  en  central  del  av  diskursteoretisk analys, 

kommer jag nedan att diskutera kring det förändrade språkbruket.

Tidigare i denna text talade jag om den diskrepans som verkar finnas angående havandeskapets 

påverkan på (och eventuella fara för) kvinnans liv eller hälsa (se diskursteoretisk analys, sid. 22). 

Speciellt tydligt blir detta när vi jämför 1974 års lagtext med 2016 års lagtext (min kursivering):

1974 års lagtext: 6 §Kan det antagas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan 

medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får socialstyrelsen lämna tillstånd till 

abort utan hinder av bestämmelsen i 3 § andra stycket.

Abort på grund av sjukdom eller kroppsfel som avses i första stycket får utföras av 

den som är behörig att utöva läkaryrket utan hinder av bestämmelserna i 3 och 5 §§, om ej 
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åtgärden kan anstå utan våda för kvinnan.

2016 års lagtext: 6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan 

medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna tillstånd till 

avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskapsveckan och oavsett hur 

långt havandeskapet framskridit.

Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan 

inte kan anstå utan fara för kvinnan får åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i  

första stycket och 5 § andra stycket. Lag 2007:998.

Den bestämmelse som det  refereras  till  i  1974 års  lagtext,  3  §  andra  stycket,  är  en av  de  två 

paragrafer som inte genomgått en förändring sedan lagen infördes. Denna paragraf lyder som följer: 

”Tillstånd  enligt  första  stycket  får  ej  lämnas,  om  det  finns  anledning  antaga  att  fostret  är  

livsdugligt”. Detta betyder att i den ursprungliga formuleringen av abortlagstiftningen befann sig 

tecknet  'Kvinnan'  (i  varje  fall  rent  principiellt,  eftersom ett  godkännande fortfarande måste  ges 

genom socialstyrelsen)  i  en position som värderades  högre  än 'Fostret',  i  de  fall  då ett  fortsatt 

havandeskap utgjorde ett hot mot hennes liv eller hälsa.

     Vid en jämförelse av de två ovanstående lagparagraferna har den till synes genomgått stora 

förändringar under de drygt 40 år som skiljer dem åt. Vid en närläsning av 2016 års lagparagraf går 

det dock att se att den övergripande meningen är i stort sett oförändrad. I korthet går denna paragraf 

att förstå som följer: första stycket gör det möjligt för socialstyrelsen att ge tillstånd för avbrytande 

av havandeskap oavsett hur lång tid som gått i de fall att havandeskapet utgör en risk för personens 

liv eller hälsa. Detta första stycke överensstämmer med 1974 års lagparagraf i stort, med skillnaden 

att abort har bytts ut mot avbrytande av havandeskap. Som jag diskuterat tidigare i detta kapitel är  

användningen av 'avbrutet havandeskap' inte menad som en synonym till abort. Med tanke på den 

ursprungliga  formuleringen  av  lagparagrafen  (1974  års  lagtext,  se  ovan)  samt  den  växelvisa 

användning av begreppen som (till synes) ömsom synonymer och ömsom skilda begrepp i övriga 

paragrafer i lagtexten (2016 års abortlag, se bilaga 2), är det dock svårt att avgöra vad som avses, 

och vad som anses vara underförstått.

     I det andra stycket pågår det en del intressanta saker. Här talas det om i de fall då ett avbrytande  

av havandeskap utgör en risk för personens liv och hälsa, och att i dessa fall får åtgärden utföras 

utan  hinder  av bestämmelserna i  första  stycket:  ”Om avbrytande av  havandeskap på grund av  

sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får åtgärden utföras utan  

hinder av bestämmelserna i första stycket och 5 § andra stycket”. 'Åtgärden' som detta stycke av 

paragrafen syftar på lär rimligtvis vara densamma som nämns i första stycket: ett avbrytande av 

havandeskapet. Så i de fall då ett avbrytande av havandeskapet utgör en risk för personens liv eller 
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hälsa, får havandeskapet avbrytas utan hinder av bestämmelser i första stycket. Det enda som är 

möjligt  att  identifiera  som  ett  hinder  i  detta  första  stycke  är  inhämtandet  av  socialstyrelsens 

tillåtande för ingreppet, vilket innebär att i de fall som beskrivs ovan behöver inte socialstyrelsens 

godkännande inhämtas – frågan är om de ens behöver informeras i förväg.

1974 års lagtext: 5 §. Abort får utföras endast om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt här i riket eller 

om socialstyrelsen i annat fall av särskilda skäl lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Endast 

den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort. Åtgärden skall ske på allmänt 

sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning som socialstyrelsen godkänner.

2016 års lagtext: 5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta 

havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på allmänt sjukhus eller på 

annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har godkänt. Lag 2012:936

Som det  går  att  se  på  både  5  §  och  6  §  från  2016 års  lagtext,  så  har  dessa  genomgått  stora 

förändringar sedan den ursprungliga lagen togs i bruk 1974. Om vi ser på hänvisningen i 2016 års 6 

§ – till 5 § andra stycket – kan vi se att de hinder som 6 § andra stycket hänvisar till är som följer: 

abort eller avbrytande av havandeskap får endast utföras av en person som är behörig läkare, och 

abort eller avbrutet havandeskap ska ske på godkänt sjukhus eller sjukvårdsinrättning. Med denna 

tolkning skulle det alltså teoretiskt sett vara möjligt att genomföra – i de fall som ett avbrytande av  

havandeskapet utgör en risk för personens liv eller hälsa – ett sådant här ingrepp på vilken plats som 

helst, utfört av vem som helst och utan socialstyrelsens godkännande. Utan en definition på vad 

som kan anses vara en risk för personens liv eller hälsa, vill jag påstå att här finns grunden till en 

verkligt fri abortlagstiftning.

     Vid en första anblick förhindras ovan beskrivna scenario av 2016 års 9 §:

9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, dömes för 

illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst 

fyra år. Vid  bedömande  huruvida  brottet  är  grovt  skall  särskilt  beaktas,  om  gärningen  skett  

vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit särskild fara för kvinnans liv eller hälsa.

För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. Brottsbalken.

Notera dock, att bestämmelserna i 9 § ovan talar om abort, medan 6 § talar om abort och avbrutet 

havandeskap. Som jag diskuterar tidigare (se sid. 27) så är det möjligt att anta att termen abort i 9 § 

är menat som en synonym för både detta begrepp och avbrutet havandeskap. Dock är detta endast  

en  tolkning,  på  grund  av  den  otydlighet  i  användningen  av  begrepp  som  är  genomgående  i 
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lagtexten. Men även om vi antar att 9 § ovan förbjuder både utförande av abort och avbrytande av 

havandeskap av en person som inte är behörig läkare, så är det ändå tillåtet att genomföra ingreppen 

på vilken plats som helst och utan socialstyrelsens godkännande. Utöver detta är det också tillåtet 

enligt lagen att utföra ingreppet på sig själv, med eller utan läkarbehörighet.
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Avslutande diskussion

Frågeställning

•Vilka parter tilldelas en aktiv roll i lagtexten, och hur kan deras olika roller i abortlagstiftningens 

tillkomst och existens förstås utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv?

•Vilka  skillnader  i  innehåll  och  meningsskapande  går  att  se  mellan  SOU:ns  lagförslag, 

propositionen och 2016 års abortlagstiftning?

Vilka som är aktörer i abortlagstiftningen skiljer sig åt beroende på vilken av texterna som en tittar 

på. Det finns dock en övervägande likhet i vilka de aktörer är som jag funnit i de olika materialen,  

samt i deras relation till andra aktörer och de passiva positionerna. Gemensamt för alla texterna är 

att myndighetsrepresentanter och yrkesrepresentanter innehar positioner med en framträdande roll 

och ett stort ansvar för lagens upprätthållande. Detta placerar speciellt yrkesrepresentanterna i en 

något prekär situation då de har ett ansvar både mot att upprätthålla lagstiftningen, och samtidigt ta 

hand om enskilda individer vars behov inte alltid överensstämmer med lagar och regler. I slutändan 

handlar det ändå om omvälvande förändringar i en persons kropp och liv, och hur välmenande och 

ansvarstagande myndigheter och läkare än är så finns det yttersta ansvaret ändå hos personen som 

är  gravid.  Detta  är  ett  faktum  som  de  olika  yrkesrepresentanterna  måste  hantera,  men 

myndighetsrepresentanterna  har  möjlighet  att  bortse  ifrån då de inte  konfronteras med enskilda 

individer i samma utsträckning. Även i de fall som myndighetsrepresentanterna måste gå in och 

fatta  beslut  i  ett  enskilt  ärende,  så  är  sannolikt  inte  den  gravida  personen  närvarande  vid 

beslutsfattandet och blir därför lättare att se som en abstrakt idé snarare än som en konkret person.

Innehåll och meningsskapande

Den stora skillnaden som går  att  se  mellan mellan  de  normativa  texterna  (lagtexterna)och den 

diskuterande texten (propositionen) är just sättet som det talas om abort. I de normativa texterna är 

syftet  att  diktera  de  överenskomna  bestämmelserna  och  villkoren  för  olika  situationer.  I  den 

diskuterande texten talas det däremot om dessa situationer, bestämmelser och villkor. En aspekt som 

får utrymme i propositionen men är frånvarande i lagtexten är Rätt till ett bra liv som jag diskuterar 

i den tematiska innehållsanalysen (sid. 16). Detta är en intressant aspekt eftersom den inte bara 

handlar om förutsättningar för att ge fostret en bra uppväxt – det handlar också om samhällets (och 

textförfattarnas) uppfattningar om vad som är ett bra liv. Optimala förutsättningar och resurser är 

ingen garanti för att en person ska uppleva sitt liv som bra eller ens värt att leva. Det går inte att  

förutsäga en persons livskvalitét  baserat  på omgivningens resurser eller  den egna kroppen eller 
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medvetandets förutsättningar. Därför kan denna aspekt aldrig vara mer än en spekulation när det  

kommer till abortfrågan.

Det  begrepp  som har  en  avgörande  roll  i  diskursens  utformning  och  skapande  av  mening  är  

begreppet Abort. Detta begrepp innehar en spännande plats i de olika material jag analyserat, då det 

i varje text är olika ord som används för att till synes beskriva samma fenomen. Detta resulterar  

dock i  att  olika  begrepp  tilldelas  liknande  betydelse  i  lagtexten,  men i  själva  verket  har  olika 

mening.  Till  exempel  används  begreppet  Operativt  ingrepp  i  den  första  formuleringen  av 

lagförslaget, medan detta byts till Abort i den lag som fastställs 1974 (se bilaga 2).  Det är ett rimligt 

antagande att dessa två begrepp är menade att betyda samma sak. Men det är onekligen två begrepp 

som inte kan användas på samma sätt – då det första är en generell beskrivning och den andra är en 

specifik beskrivning – vilket gör det att den underliggande meningen blir annorlunda även om detta  

inte  var  meningen.  Till  exempel  blir  det  en  motivering  till  att  behandla  abortoperationer  som 

annorlunda från andra operativa ingrepp. Ett Operativt ingrepp kan vara vilket ingrepp som helst, 

men Abort är en specifik beskrivning av ett ingrepp som är ofrånkomligt sammanflätat med mening 

och kamp. Med en diskursteoretisk terminologi är Abort ett tecken vars mening det råder kamp om. 

I teorin och tidigare forskning blir det tydligt att beroende på vilken diskurs som talar kan abort vara  

en självklar mänsklig rättighet, men det kan också vara ett brott, i värsta fall ett mord. Att operera 

bort blindtarmen och att operera bort ett foster är två olika ingrepp som är kopplade till två olika 

traditioner  och  bakomliggande  betydelser  och  motiv.  Trots  att  de  båda  kan  förekomma  i 

förebyggande syfte och i situationer där det handlar om liv och död, så klassas de som helt olika 

ingrepp. Genom att använda sig av begreppet Abort i propositionen och i lagtexterna så etableras 

denna skiljelinje  mellan operativa ingrepp och abortoperationer,  vilket  lätt  skapar en mer utsatt 

situation för frågan och de som engagerar sig i den då dessa inte ges legitimitet av sjukvården på 

samma villkor som andra typer av ingrepp.

Inom  mitt  material  har  motsättningar  till  abort  som  rättighet  funnits  närvarande  endast  som 

exempel,  och  lagtexterna  i  sig  har  i  min  bedömning  varit  relativt  neutrala  i  sin  formulering.  

Närläsningar har dock visat – som syns i tidigare presenterade analyser – att det finns exempel på 

hur motståndet till fri abort lever kvar i lagstiftningen än idag. Detta går att se bland annat genom 

den omväxlande användning av begreppet som finns i 2016 års lagstiftning (se Diskursteoretisk 

analys), där begreppet Abort ibland används som en synonym till begreppet Avbrutet havandeskap, 

och  ibland  som  ett  fristående  begrepp.  Ett  annat  exempel  är  att  vid  en  viss  tidpunkt  under 

havandeskapet  förflyttas  bestämmanderätten  över  den  gravida  kroppen  från  personen  själv  till  

myndighetsrepresentanter. Denna förflyttning av beslutsrätt sker drygt en månad innan ett foster 
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antas  kunna  överleva  utanför  livmodern.  Trots  att  fostret  under  denna  månad  fortfarande  är 

beroende av den gravida personens kropp för att kunna överleva, har den gravida personen inte rätt 

att själv bestämma över sin kropp. Det är tydligt att det finns en kamp inom lagtexten, där fostrets 

rätt till liv ständigt vägs mot den gravida personens rätt att bestämma över sitt liv och kroppen. 

Denna kamp har varit tydlig genom lagtextens utveckling, och det är anmärkningsvärt hur 2016 års 

lagtext  försöker  i  det  längsta  att  inte  ta  ställning  till  frågan.  På  många  sätt  känns  det  som en 

utstuderad taktik – det inkonsekventa användandet av olika begrepp och paragrafer som hänvisar till  

andra paragrafer som i sin tur hänvisar till ytterligare paragrafer. Risken med att lagstiftningen är så 

otydlig i sin formulering är att den kan tolkas och användas på sätt som inte överensstämmer med 

med lagens ursprungliga syfte. Speciellt om en samvetsklausul skulle införas i Sverige, vilket skulle 

ge sjukhuspersonal möjlighet att neka gravida personer remisser och medicinska procedurer som 

riskerar  skada  på fostret,  tror  jag att  det  skulle  bli  stora problem, för  i  grunden handlar  denna 

lagstiftning om en fråga som tyvärr fortfarande är etiskt och politiskt laddad: personer med feminint 

kodade kroppars rätt att själv bestämma över sagda kropp. 

I Sverige finns i dagsläget inte uppfattningen om att den gravida personen behöver skydd från sig 

själv och sina egna beslut, i alla fall inte uttalad i officiella sammanhang. Dock vill jag påstå att den 

som följt de samhällsdebatter som pågår – om till exempel barnuppfostran, offentlig amning och 

vårdens inställning till förändringar och skador på kroppar efter födsel – kan se att inställningen till 

kvinnor med barn som tar del i och driver på dessa diskussioner ofta möts med förlöjligande och 

ifrågasättanden om sitt eget föräldraskap. På många sätt kan det sägas vara samma bemötande som 

mötte kvinnor i samhällsdebatten på 1960-talet (Lennerhed, 2008, s. 179).

Det finns flera omformuleringar i 2016 års lagtext som visar på en förändrad relation mellan de 

olika tecken i diskursen från de tidigare texterna. Som jag diskuterat i tidigare kapitel, så finns det 

ett fokus i 2016 års lagtext som riktas mot de eventuella faror mot den gravida personens liv och 

hälsa som kan finnas med att avbryta ett havandeskap (se Diskursteoretisk analys). Detta är en högst 

underlig formulering, då det rimligtvis borde vara så att om ett avbrytande av havandeskapet utgör 

ett hot mot liv och hälsa, så borde väl även ett fortsatt havandeskap utgöra ett lika stort hot, om inte 

ett större. Med detta bakomliggande resonemang måste jag dra slutsatsen att denna formulering är 

ett exempel på hur lagstiftningen vill skydda fostret från den gravida personen utan att säga det rakt 

ut.  Genom  att  placera  resonemanget  inom  en  medicinsk  diskurs  och  utgå  ifrån  den  gravida 

personens hälsa och liv, ger lagstiftningen intrycket av att  skydda den gravida personen medan 

fokus i själva verket ligger på att skydda fostret och havandeskapet.

     En annan omformulering som påverkar tecknens inbördes relationer är införandet av begreppet 

Avbrutet havandeskap. Detta är ett begrepp som både visar på de medicinska framsteg som gjorts i 
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prematur-vård,  och  också  etablerar  fostret  som  en  individ  innan  födseln.  En  abort  får  inte 

genomföras om fostret kan antas vara livsdugligt, men när det kommer till ett avbrutet havandeskap 

så antas fostret i princip alltid vara livsdugligt. Det senare ingreppet kan alltså sägas handla om två 

individer,  medan det  tidigare i  mycket  högre utsträckning hanterar  en individ och en potentiell 

individ. När dessa två begrepp används som synonymer, försvinner också en av dessa betydelser. 

Genom att sluta tala om foster som potentiella individer och istället tala om dem på samma sätt som 

en etablerad individ elimineras det svåra stadium där ett fosters liv eller icke-liv handlar om en 

persons trosuppfattning. Detta sätt att resonera kan resultera i en situation där den gravida personen 

ges kontroll över fostret och havandeskapet fram till födseln eller ännu längre, men traditionellt så 

blir situationen istället att liv anses börja vid befruktning och då är vi tillbaka vid 1938 års lagtext 

och en icke-existerande aborträtt.

En diskussion som oftast lyser med sin frånvaro i debatten kring ett fosters rätt till liv, är frågor om 

djurs rätt till liv. Detta kan ses som två orelaterade frågor, men jag håller med filosofen Cheryl E.  

Abbate när hon i sin artikel diskuterar rätten till liv, rätten till att göra val och den rätt som vissa 

individer antas ha eller tar sig till andras kroppar (2014), och hur dessa frågor är relevanta både 

inom djurrättsliga frågor och abortfrågor. När dessa frågor läggs upp sida vid sida blir det tydligt 

vilken centrering hela debatten har på mänsklighet, det mänskliga värdet och det mänskliga livet. 

Det är nämligen få som i debatten om ett fosters rätt till liv också talar om de tusentals djur som 

hålls instängda och tvingas reproducera sig för att hålla igång mjölk-, och köttindustrin. Tydliga 

moraliska ställningstaganden görs i lagtexten och sättet som diskussioner kring den förs, att rätt att 

leva och rätt att välja är mänskliga privilegier. Men det är också mer begränsat än till att vara ett  

mänskligt privilegium – det är också undantaget olika grupper av människor som inte anses ha rätt 

till denna medborgerliga rättighet. I propositionen som varit en del av mitt material i denna studie 

fastslogs det att då den grundläggande principen är kvinnans egen rätt att bestämma om graviditet 

fullföljs eller avbryts, så måste detta även gälla de personer som tidigare ansetts inkapabla att fatta 

sådana beslut själva: personer med intellektuella funktionsvariationer. Personer med mentala och 

fysiska  funktionsvariationer  är  för  det  mesta  frånvarande  i  samhälleliga  diskussioner  om 

reproduktion, sexualitet  och liknande – som att dessa frågor inte förväntas beröra personer med 

funktionsvariationer. Uteslutandet av olika grupper från diskussioner och lagstiftning som jag har 

diskuterat ovan kan mycket väl tolkas som ett överseende eller bristande kunskap om dessa frågor 

hos de som formulerar lagtexten. Individer som faller utanför de normativa ramarna i samhället är i 

de  allra  flesta  fall  frånvarande  i  officiella  dokument  och  sammanhang,  såtillvida  dessa  inte  är  

speciellt  skrivna  eller  arrangerade  för  att  uppmärksamma  demsamma.  Uteslutandet  av  andra 

grupper än de normativa kan också tolkas som ett subtil markering att detta är en rättighet som är 

36



tilldelad, och som därför kan dras tillbaka.

Som jag nämner i den diskursteoretiska analysen på sidan 29, skulle lagtexten kunna tolkas på så 

sätt att det är tillåtet att utföra en abort på sig själv, men inte på andra. Den slutsats som går att dra  

av  detta  är  att  lagtexten  (när  det  är  frågan  om en  abort)  inte  handlar  om att  skydda  fostrets 

potentiella liv, utan om att reglera processen för att skydda den gravida personen. Ett förbud mot att 

utföra en abort på sig själv lägger grunden för en mycket mer restriktiv syn på när abort bör vara  

tillåtet, eftersom det ofta är svårt att avgöra när det handlar om en illegal abort och ett missfall – en 

så kallad spontan-abort där kroppen själv stöter bort fostret av olika anledningar. Konsekvenser av 

detta  tänkande  går  att  se  till  exempel  i  El  Salvador  där  ett  missfall  räknas  som  mord  och 

fängelsestraffen är långa (Amnesty International Report, 2015/16, sid 150).

Den svenska lagtexten går en svår balansgång när den försöker värdera den gravida personens liv 

och fostrets potentiella liv utan att ställa dem mot varandra. Något som dock är frånvarande från 

diskussionen är  den  kroppsliga  integriteten.  Hur mycket  det  försöks  att  eliminera  den verkliga 

kroppen från lagtexten, går det inte att komma runt att den ena parten befinner sig inuti den andra 

parten – en relation som måste fortgå under en längre tid. Det är inte ett symbiotiskt förhållande där 

båda parter drar nytta av varandra, utan snarare en parasitisk relation där den ena parten är beroende 

av och drar kraft från den andra parten för att överleva. Om vi tar hänsyn till det faktum att den  

gravida  kroppen bokstavligt  talat  är  förutsättningen för  fostrets  överlevnad,  så  är  det  mer eller 

mindre omöjligt att värdera bådas existens och deras kroppsliga integritet på samma gång.

I de lagtexter och förarbeten som jag tittat  på i denna studie så går det tydligt att se hur denna 

balansgång har förändrats och utvecklats. Betydelsen av havandeskap och abort har ändrats, och det 

går att se kvardröjande konflikter av meningsskapande i de olika tecknen som är aktiva i lagtexten 

idag.

Den svenska abortlagen förtjänar knappast att talas om som 'fri abort', då det som jag diskuterat i  

denna uppsats fortfarande handlar om en högst reglerad och kontrollerad process som visserligen 

börjar  hos  den  gravida  personen  men  avslutas  hos  en  myndighet.  Att  tilldelas  en  viss 

bestämmanderätt över sin kropp innebär att individen har en viss frihet, men att ge ett potentiellt liv 

samma värde som ett etablerat liv bortser från all tid, omvårdnad och resurser som skapade det 

etablerade livet. Det borde vara i samhällets intresse att istället ta hand om de individer som redan 

lever  inom  det,  genom  till  exempel  integration.  Skyddandet  av  det  potentiella  livet  i 

abortlagstiftningen  kan  i  och  med  detta  ses  som  ett  principiellt  skydd  av  kontrollen  över 

reproduktiva kroppar. Det blir en manifestation av makt och resurser att värdera ofödda, potentiella 
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liv högt samtidigt som de individer som lever i fattigdom ignoreras och småbarnsfamiljer lämnas åt 

sitt öde när de kommit ut från sjukhusen. Det potentiella livet verkar ha ett värde och är skyddsvärt  

just på grund av att det är sammankopplat med ett annat liv. När det potentiella livet har uppnått en 

status som självständigt och är skiljt från kroppen som det var en del av så länge, så försvinner 

intresset från abortmotståndare och skyddet från lagstiftning och myndigheter trots att behovet av 

stöd och hjälp är som störst i detta stadie av det nya livet.

Det var drygt 40 år sedan som den första versionen av dagens abortlagstiftning fastslogs – kanske 

kan vi snart fortsätta resan mot en verkligt fri abortlagstiftning.
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Bilagor

Bilaga 1 – Tematisk innehållsanalys av Proposition 1974:70

Rätt till liv
•Tidpunkten när fostret ”har nått ett stadium som kan medge självständigt liv” (sid 14)
•Förbättrade vårdmöjligheter som påverkar ”tidsgränsen för möjligheten att överleva” (sid 14)
•”Tillförsäkra  operatören  en  betryggande  marginal  mot  att  ingrepp  sker  då  kvinnan  bär  på  en 
livsduglig varelse” (sid 45)
•Om kvinnans liv eller hälsa är i fara ska abort kunna genomföras även om fostret är livsdugligt (sid 
70)
Rätt till ett bra liv
•Att föda ändras från en skyldighet till ett ansvar (bl.a. sid 32)
•Att inte vara redo för föräldraskap bör vara en grund för rätt till abort.
•Rådgivning innan ska undersöka om kvinnan är beredd att ta ev. risker med en operation, och se till  
att det är hennes eget beslut och inget som hon pressats till.
•Den grundläggande principen är att det är kvinnans egen rätt att bestämma om graviditet fullföljs  
eller avbryts.
•Barn som föds ska ha goda förutsättningar till uppväxt och utveckling.
•Det är en rättighet att få bestämma när och hur många barn en önskar.
•Förståelsen i samhället har ökat inför att många inte vill ha barn eller inte kan ta hand om barn.
Familjepolitiska åtgärder
•”Enligt kommittén bör abortfrågan lösas genom aktiva insatser från samhällets sida. Åtgärderna 
bör  gå  ut  på  att  underlätta  för  den  enskilde  att  planera  föräldraskap med ofarliga  metoder  för 
födelsekontroll. Vidare bör samhället föra en målmedveten familjepolitik som ger föräldrarna ett 
sådant socialt och ekonomiskt stöd att kvinnan frivilligt väljer att föda” (sid 29)
•Ekonomiskt  stöd till  familjer  är  ett  steg mot att  göra fler  graviditeter önskvärda (en preventiv 
metod).
•Utbildning och information är vad som ska minska behovet av aborter – måste vara lättillgängligt.
•Stöd och rådgivning/utredning ska finnas vid varje steg i processen.
•Antal aborter som genomförs verkar inte påverkas nämnvärt av lagar och tillstånd.
Medicinska aspekter
•Abort kan inte räknas som ett preventivmedel, p.g.a risker.
•Abortoperationer anses mer utsatta för subjektiva etiska och moraliska ställningstaganden, och bör 
därför vara reglerat i lag och inte vara en fråga mellan endast patient och läkare.
•Samhällets resurser är en faktor för mer restriktiva regler efter en viss tid (dyrare procedur). En 
annan faktor är risk för komplikationer och risken att fostret är livsdugligt.
•Den offentliga vården ska vara personlig och pålitlig.
•Tidsaspekten påverkar vilken abortmetod som används, och är också faktorn med störst betydelse 
för komplikationer (sid 17)
•Målsättning för den moderna läkarvetenskapen är inte bara att bota, utan också att bibehålla god 
hälsa och förebygga fysiska och psykiska sjukdomar.
Konflikten mellan fostrets och den gravida personens liv
•Fostrets rätt och kvinnans rätt är en intressekollision (sid 60)
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Bilaga 2 – Abortlagstiftning 2016 och 1974
Abortlag 2016

(1974:595)

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av  
artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes  
liv eller hälsa. Lag 1995:660.

2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas 
stödsamtal innan åtgärden utförs. Lag 1995:660.

3 § Efter  utgången av  adertonde havandeskapsveckan  får  abort  utföras  endast  om socialstyrelsen  lämnar  kvinnan 
tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.
Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning. (Lag 1995:660).

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §. Abort eller 
avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen 
för vård och omsorg har godkänt. Lag 2012:936

6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes  
liv  eller  hälsa,  får  Socialstyrelsen  lämna  tillstånd  till  avbrytande  av  havandeskap  efter  utgången  av  artonde 
havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet framskridit.
Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan  
får åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket och 5 § andra stycket.  Lag 2007:998.

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd för abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § får inte överklagas. 
Lag 1995:660.

8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall kvinnan erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar 
för verksamheten på det sjukhus eller den inrättning där åtgärden utförts skall tillse att ett sådant erbjudande lämnas.  
(Införd g. Lag 1995:660.)

9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, dömes för illegal abort till böter 
eller fängelse i högst ett år.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande  
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit 
särskild fara för kvinnans liv eller hälsa.
För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. Brottsbalken.

10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till  
böter eller fängelse i högst sex månader.

11 § Utbyte av brott  enligt  denna lag skall  förklaras  förverkat,  om det  inte är  uppenbart  oskäligt.  (Införd g.  Lag 
2005:294, som trätt i kraft 1 juli s. å.)

Citerat från

Johan Munck, Sveriges Rikes Lag (2016) Sid. B 239. Wolter Kluwer Sverige AB
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Abortlag 1975

Utfärdad d. 14 juni 1974

(SFS nr 595)

1 §. Begär kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas och kan åtgärden ske före utgången av havandeskapets tolfte  
vecka, får abort utföras, om ej åtgärden på grund av sjukdom hos kvinnan kan antagas medföra allvarlig fara för hennes  
liv eller hälsa.

2 §. Har havandeskap pågått längre tid än tolv veckor och det efter särskild utredning angående kvinnans personliga 
förhållanden konstateras,  att  hinder som avses i  1§ ej  föreligger mot  abort,  får sådan åtgärd  på kvinnans begäran 
företagas intill utgången av adertonde havandeskapsveckan.
Utredning som avses i första stycket får underlåtas, om det med hänsyn till tillämplig abortmetod eller av annan särskild 
anledning är uppenbart att hinder mot aborten ej föreligger.

3 §.  Efter  utgången av  adertonde  havandeskapsveckan får  abort  utföras  endast  om socialstyrelsen  lämnar  kvinnan 
tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.
Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

4 §. Vägras abort i fall som avses i 1 eller 2 §, skall frågan omedelbart underställas socialstyrelsens prövning.

5 §. Abort får utföras endast om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt här i riket eller om socialstyrelsen i annat 
fall av särskilda skäl lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra  
abort. Åtgärden skall ske på allmänt sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning som socialstyrelsen godkänner.

6 §.  Kan det  antagas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för 
hennes liv eller hälsa, får socialstyrelsen lämna tillstånd till abort utan hinder av bestämmelsen i 3 § andra stycket.
Abort på grund av sjukdom eller kroppsfel som avses i  första stycket får utföras av den som är behörig att utöva 
läkaryrket utan hinder av bestämmelserna i 3 och 5 §§, om ej åtgärden kan anstå utan våda för kvinnan.

7 §. Mot socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort får talan ej föras.

8 §. Den som har tagit befattning med abortärende får ej obehörigen yppa vad han därvid erfarit om enskilda personers  
förhållanden. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till  böter eller fängelse i högst ett år.  
Allmänt åtal får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

9 §. Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på annan, dömes för illegal abort till 
böter eller fängelse i högst ett år.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande  
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit 
särskild fara för kvinnans liv eller hälsa.
För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

10 §. Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till  
böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft d. 1 jan 1975, då lagen (1938: 318) om avbrytande av havandeskap skall upphöra att gälla.

Citerat från Sveriges Rikes Lag 1975. 96:e upplagan, ansvarig utgivare Torkel Nordström.

P.A. Norstedts & Söners Förlag: Stockholm (Sid. B1533 - B1534)
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Bilaga 3 – Förslag till Lag om rätt till abortoperation
SOU 1971: 58

1 § Med abortoperation förstås i denna lag operativt ingrepp, som kvinna underkastar sig för att slippa föda och som  
läkare utför i syfte att hindra att hennes havandeskap fortsätter.

2 § Kvinna som är berättigad till vård enligt sjukvårdslagen (1962: 242) har rätt till abortoperation
1. När det kan antas att hennes hälsa skulle råka i fara eller hennes krafter allvarligt nedsättas om havandeskap 

fortsätter;
2. När det kan antas att det barn, som hon sannolikt skulle föda om hennes havandeskap fortsätter, kommer att  

lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte;
3. När det av annan anledning är oskäligt betungande för henne att hennes havandeskap fortsätter.

3 § Kvinnan opereras så tidigt som möjligt och alltid med för henne skonsammast möjliga metod.

4 § Kvinnan opereras på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning, som socialstyrelsen godkänner.

5 § Rätten för kvinnan att undergå operation fastställs av nämnd inom den gynekologiska sjukvården. Nämnd finns vid 
sjukhus, där läkare med specialistkompetens i kvinnosjukdomar och förlossningar ansvarar för sådan vård och vid annat 
sjukhus som socialstyrelsen bestämmer.

6 § Nämnd  består av ordförande, som är läkare vid sjukhuset och har specialistkompetens i gynekologi och obstetrik, 
en läkare som är särskilt kunnig i psykiatri och en person med erfarenhet i allmänna värv.
Finns vid sjukhuset ej läkare med specialkompetens i gynekologi och obstetrik, är läkare med motsvarande kompetens i  
allmän kirurgi ordförande i nämnden.
För ledamot av nämnden finns en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ledamot gäller även ersättare. Ersättare för  
ordföranden tjänstgör vid förfall för honom som ordförande.

7 § Ledamöterna i  nämnden utses  av sjukvårdsstyrelsen i  den landstingskommun eller  primärkommun som driver 
sjukhuset. De utses för högst tre år i sänder.
Avgår ledamot före tidens utgång, utses ny ledamot för återstående tid.

8 § I nämnds beslut deltar samtliga ledamöter. Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av flertalet.
Nämnd  får  uppdra  åt  ordföranden  och  ersättare  för  honom att  fastställa  rätt  för  kvinnan  att  undergå  operation  i  
brådskande fall samt i fall då det är uppenbart,  att sådan rätt föreligger enligt någon av de i 2 § 1 och 3 angivna 
grunderna och kvinnan inte har varit havande längre tid än omkring tre månader.
Efter  socialstyrelsens  hörande  får  nämnd  lämna  sådant  uppdrag  som  sägs  i  andra  stycket  till  annan  läkare  än 
ordföranden och ersättare till honom.

9 § Finner nämnd att det är erforderligt, inhämtar den yttrande från socialstyrelsen, innan kvinnans rätt att undergå 
operation på den i 2 § 2 angivna grunden fastställs.

10 § Beslut av nämnd att kvinnan ej har rätt att genomgå operation underställs omedelbart socialstyrelsens prövning.
Mot socialstyrelsens beslut får talan ej föras.

11 § Har för kvinnan fastställts rätt att undergå operation, ombesörjer sjukvårdsstyrelsen att hon blir opererad.

12 § Läkare som bryter mot vad som sägs i 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Den som utan att vara läkare utför ingrepp på kvinna i syfte att hindra att hennes havandeskap fortsätter döms till böter  
eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande  
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit 
särskild fara för liv eller hälsa.
För försök till gärning som sägs i andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

13  § ledamot  av  nämnd  och  ersättare  för  denne  får  ej  obehörigen  yppa  vad  han  erfarit  om  enskilds  personliga 
förhållanden.

14 § Vad som sägs i denna lag om sjukvårdsstyrelse gäller i fråga om statligt sjukhus dess direktion.
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15  § Närmare  bestämmelser  om  tillämpningen  av  denna  lag  meddelas  av  Konungen  eller,  efter  Konungens 
bemyndigande, av socialstyrelsen.

___________

Denna lag träder i kraft den - - - -, då lagen (1938: 318) om avbrytande av havandeskap upphör att gälla.

Citerat från SOU 1971: 58,sid. 11-13.

Justitiedepartementet, Rätten till abort

1965 års abortkommitté, Stockholm 1971
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