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INLEDNING OCH BAKGRUND 

Inledning 

Under våren 2005 skrev jag ett litet PM i historia på A-nivå som behandlade abortfrågan på 

1930-talet och hur den diskuterades i två lokala kvinnoförbund i Gävle vid den tiden.  PM:et 

var inte särskilt omfattande i förhållande till uppsatser jag senare har skrivit på betydligt högre 

nivå. Men ämnet har dröjt kvar i mitt minne och när jag nu sitter i startgroparna för att skriva 

en B-uppsats i historia återvänder jag till trettiotalets abortfråga för att få en chans att fördjupa 

min undersökning och min analys en aning. Ämnet är fortfarande aktuellt, inte minst mot 

bakgrund av att abortlagar skärps i många europeiska länder idag. I vårt grannland Norge 

skärptes abortlagen förra året vilket gav läkare rätt att neka kvinnor remiss till abort.
1
  I vårt 

andra grannland Danmark förs en diskussion om det ska tillåtas en form av juridisk abort där 

den blivande fadern ska kunna avsäga sig faderskapet innan barnet är fött.
2
 Sverige är idag det 

land i Europa som har de mest generösa lagarna för abort, med rätt till fri abort till och med 

graviditetsvecka 18 (att jämföra med Norge, Finland och Danmark där fri abort är tillåten till 

och med graviditetsvecka 12).  Men även här i Sverige höjs röster som vill inskränka kvinnors 

rätt till fri abort. Riksdagspartiet Sverigedemokraterna skriver till exempel på sin hemsida att 

de ser med oro på de höga abortantalen och vill få till stånd en nationell handlingsplan för att 

minska aborttalen. De förordar fri abort fram till graviditetsvecka 12.
3
 Det ultrakonservativa 

Kristna värdepartiet som bildades i januari 2014 har enligt egen utsago som politisk vision att 

”ta spjärn för tron på människovärdet” och anger på sin hemsida att de vill arbeta för att 

”skydda våra minsta medborgare genom göra aborter olagliga”
4
. För mig som kvinna och 

feminist är en sådan tillbakagång i lagen naturligtvis otänkbart då jag anser att fri abort är en 

förutsättning för kvinnans rätt till sin egen kropp samt rätt till att själva kunna forma och 

påverka sitt liv och sin framtid. Kampen för fria aborter i Sverige är vunnen. Nu handlar 

kampen om att få behålla dessa rättigheter och om att alla kvinnor i världen ska ha samma 

grundläggande mänskliga rättigheter, rätten till sin egen kropp.  

                                                 
1 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-50 

2 http://www.b.dk/nationalt/etisk-raad-skal-diskutere-abort-for-maend 

3 http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/ 

4 http://www.kristnavardepartiet.se/ 
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Bakgrund 

Abortfrågan som jag har valt att studera var en av de stora diskussionsfrågorna på 1930-talet. 

Det hade samband med sexualupplysnings- och preventivmedelsfrågorna som debatterades 

flitigt under mellankrigstiden, ett allmänt intresse för arv- och sexualhygienska frågor, samt 

med befolkningsfrågan och den sjunkande nativiteten i Sverige, vilket uppmärksammades i 

Gunnar och Alva Myrdals debattbok Kris i befolkningsfrågan som kom ut 1934. Jag kommer 

här ge en kortfattad bakgrund till abortfrågan som jag undersökt, för att sätta in debatten i en 

historisk kontext. 

Enligt 1921 års strafflag var det i Sverige olagligt att genomgå eller utföra abort på annat än 

rent medicinska skäl, då det förelåg risk för moderns liv eller hälsa. I praktiken genomfördes 

dock illegala aborter regelbundet i Sverige, siffrorna växlade i uppskattning mellan ca 10 000 

redovisade aborter och ett mörkertal som kunde uppskattas till 100 000 aborter per år. Det 

verkar ha funnits en viss allmän opinion för en mildare straffrätt i abortlagen och flera 

motioner inkom också till riksdagen som yrkade på att en abortutredning skulle tillsättas 

mellan 1921 och 1934.
5
  

År 1932 bildade Socialdemokraterna regering i Sverige efter sex år av borgerliga och liberala 

regeringssammansättningar. De lämnade i samband med tillsättningen en 

partiprogramsförklaring där de utlovade en omfattande reformspolitik inom socialpolitik och 

folkhälsa.
6
 Två år senare tillsatte medicinalstyrelsen på uppdrag av regeringen en kommitté 

vars syfte var att utarbeta ett förslag till ny abortlagstiftning. Abortkommittén bestod av 

sakkunniga inom ämnet, bland andra en professor i gynekologi, en professor i straffrätt, 

justitiekanslern och två praktiserande kvinnliga läkare. De utredde abortförekomsten i 

Sverige, vilka motiv kvinnorna som genomgick aborter hade och hur den allmänna opinionen 

såg ut. Bland annat kom de fram till att antalet redovisade aborter i Stockholm 1930 uppgick 

till en fjärdedel av det totala antalet graviditeter och då var alltså inte de icke redovisade 

aborterna inräknade.
7
 1935 lämnade kommittén in ett lagförslag för betänkande där de 

förespråkade att abort borde legaliseras, förutom på rent medicinska skäl (vilket redan var 

sanktionerat inom lagen), på ytterligare tre indikationer, humanitära, eugeniska och sociala. 

                                                 
5 
Levin, Hjördis, Kvinnorna på barrikaden: sexualpolitik och sociala frågor 1923-36, Stockholm: Carlssons 

Bokförlag, 1997, s. 159-160. 
6 
Milton, Lena, Folkhemmets barnmorskor: Den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellan- 

och efterkrigstid, Doktorsavhandling i historia, Uppsala universitet, 2001, s. 198. 
7
 Lindberg, Abir, Abortutredningen 1934: och hur allmänheten och kvinnorna såg på abortfrågan under samma 

tid, B-uppsats, Stockholms universitet, Historiska institutionen, 1999, s. 9. 
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De humanitära indikationerna innebar legalisering av abort på foster som tillkommit genom 

våldtäkt eller incest. Eugeniska indikationer innebar legalisering av abort på foster där modern 

eller fadern antogs överföra svår ärftlig sjukdom, sinnessjukdom eller sinnesslöhet. Sociala 

indikationer innebar legalisering av abort där modern skulle försättas i svårt nödläge, med 

allvarlig fara för hennes välfärd.
 8

 Till dessa indikationer skulle vissa restriktioner tillföras, 

bland annat att abort inte skulle tillåtas efter den tredje graviditetsmånaden, att varje fall 

skulle prövas av två läkare innan det godkändes och att ingreppet skulle utföras på statlig eller 

kommunal sjukvårdanstalt. Till betänkandet införskaffades yttranden från olika myndigheter 

och organisationer, bland andra Sveriges politiska och ideella kvinnoförbund.
9
 Samma år 

tillsatte regeringen Befolkningskommissionen vars uppdrag var att utreda orsakerna och 

effekterna av den sjunkande nativiteten i Sverige. Reformförslagen som lades fram berörde 

bland annat familjebeskattningslättnad, mödravård, moderskapspenning, bosättningslån, 

sexualhygien och aborträtt. Kommissionens betänkanden fick stor betydelse för debatten 

kring befolkningsfrågan som pågick under trettiotalet och deras förslag till ny abortlag skiljde 

sig från Abortkommitténs på en punkt, abort på sociala indikationer.  

”Både den [abortfrågan, min anm.] och preventivmedelsfrågan hade blivit föremål 

för utredningar redan före Befolkningskommissionens tillsättande, men fick ännu 

större uppmärksamhet i och med detta. Kommissionen ställde sig ytters negativ 

till aborter på sociala indikationer,”10 

Den nya abortlagen som antogs 1938 gick på Befolkningskommissionens linje och tillät abort 

på medicinska, eugeniska och humanitära indikationer, men abort på rent sociala indikationer 

förblev illegala.11 Inte förrän 1946 ändrades abortlagen igen och abort på socialmedicinska 

indikationer infördes. Det innebar att abort legaliserades där kvinnans krafter allvarligt skulle 

nedsättas genom graviditeten eller där det förelåg risk för förutsedd svaghet i den framtida 

vården av barnet. Tillstånd till abort på socialmedicinsk indikation beviljades av 

medicinalstyrelsen eller genom ett så kallat tvåläkarintyg, där två läkare intygade att kvinnan 

uppfyllde någon av indikationerna. Efter neurosedynkatastrofen i början av 60-talet tillkom 

ytterligare en indikation i abortlagen, fosterskadeindikationen, där abort legaliserades om det 

väntade barnet ådragit sig allvarlig sjukdom eller skada under graviditeten. Först i samband 

med sextiotalets omvärderade syn på sexualitet, och i synnerhet kvinnlig sexualitet, började 

                                                 
8
 Lindberg, s. 10. 

9 
Levin, s. 168-170. 

10 
Milton, s. 231. 

11
 Lindberg, s. 9-10. 
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man på allvar debattera kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. 1965 tillsattes en ny 

statlig utredning för att arbeta fram en ny abortlag, men det dröjde ända till 1974 innan 

lagändringen som tillät fri abort till och med graviditetsvecka 18 antogs. Lagen har i stort sett 

likadan ut sedan dess och idag beräknar man att ungefär 95 % av alla aborter utförs innan 12:e 

graviditetsveckan och att dödligheten vid abortingrepp i Sverige praktiskt taget eliminerats.12   

Sveriges abortlag tillåter idag fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan och upp till 

graviditetsvecka 22 med tillstånd från socialstyrelsen.13  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa synen på abortfrågan under 1930-talet genom att studera 

hur man i två kvinnoförbund av motsatt politisk ståndpunkt, samt föreningen RFSU, på lokal 

nivå diskuterade abortfrågan och i synnerhet abort på sociala indikationer.  

Frågorna jag ställer till materialet är således av historiedidaktisk karaktär. På vilket sätt 

diskuterades abortfrågan i allmänhet, och abort på sociala indikationer i synnerhet, i det 

moderata kontra det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Gävle samt lokalavdelningen av 

föreningen RFSU på 1930-talet? Kan man dra paralleller till de två ståndpunkter i fråga om 

abort på social indikation som representerades av Abortkommittén kontra 

Befolkningskommissionen på nationell nivå? Hur såg synen på kvinnlig sexualitet och 

sexualmoralen i fråga om ogifta mödrar ut på 1930-talet och kan man utläsa något om synen 

på det ur källmaterialet?  

Metod och avgränsningar 

Min metod vill jag beskriva som kombinerat deduktiv och hermeneutisk, där jag med 

utgångspunkt i hur de lokala förbunden och de nationella kommittéerna uttalat sig i 

abortfrågan på trettiotalet formulerar en hypotes om dåtidens syn på abort och i synnerhet 

abort på sociala indikationer, samt den moraliska synen på kvinnan och kvinnlig sexualitet. 

Jag använder mig av ett teoretiskt ramverk baserad på tidigare forskning om abortfrågan på 

trettiotalet och synen på kvinnlig sexualitet, moderskap och ogifta mödrar för att tolka och 

analysera materialet. Undersökningen är i första hand källorienterad. Historiedidaktik 

                                                 
12 

Odlind, Viveca, Bygdeman, Marc & Milsom, Ian, Familjeplanering: Preventivmetoder, aborter och 

rådgivning, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 15-17.
 

13
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Abortlag-1974595_sfs-1974-

595/?bet=1974:595 
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omfattar analys och förståelse av hur historieämnet förmedlas och brukas av stat, institutioner 

och individer.14 Historiedidaktiken har använts inom historieforskning i Sverige sedan början 

av 1980-talet och inriktar sig på att studera människans möte med historien. En 

historiedidaktisk kommunikationskedja innehåller olika aktörer som avsändare, förmedlare 

och mottagare av historia och en aktör kan ibland inneha flera av dessa roller samtidigt. En 

sådan kommunikationskedja kallas historiekultur och kan även innefatta kanaler och medier 

som förmedlare.15 Historiedidaktiska frågor innefattar vilken historia som förmedlas, hur den 

förmedlas, av vem och för eller till vem den förmedlas.16 Insikten om att det finns en 

dubbelhet inom begreppet historia är viktig, att historia kan förstås både som allt det som hänt 

i det förflutna och de olika vetenskapliga eller pedagogiska bearbetningar av det förflutna som 

gjorts för att förmedla det. I förlängningen kan historia ses som en grund till mänsklig 

identitetsbildning och en kompass till hur vi ideologiskt, moraliskt och politiskt förhåller oss 

till samhället idag.17  

Jag menar att det är rimligt att hypotetiskt anta och pröva synen på abort i allmänhet och abort 

på sociala indikationer i synnerhet och genom det kunna tolka den moraliska synen på 

kvinnlig sexualitet och ogifta mödrar på trettiotalet i Gävle utifrån det teoretiska ramverk jag 

upprättat genom tidigare forskning i ämnet. Detta ramverk utgörs av litteratur som behandlar 

abortfrågan på trettiotalet, främst ur kvinnornas perspektiv, samt forskning om hur synen på 

kvinnlig sexualitet, moderskap och ogifta mödrar förändrats över tid i Sverige. Mitt 

förhållningssätt till källmaterialet skulle kunna beskrivas som en hermeneutisk båge. Där 

förenas två tolkningsmetoder, språklig detaljanalys och inkännande helhetsförståelse genom 

att först närma sig materialet med en naiv förförståelse vilket följs av en metodisk analys och 

avslutas med en kritiskt prövad förståelse.18 Inom hermeneutisk historieforskning finns en 

medvetenhet om att förståelse och tolkning alltid är förankrad i och beroende av uttolkarens 

förförståelse. Denna förförståelse kan ses som en begränsning, men är även en positiv 

förutsättning för vår förmåga att formulera tolkningar med relevans och aktualitet i det 

omgivande samhället.
19

 Jag är medveten om att min förförståelse i egenskap av att vara 

                                                 
14

 Lozic, Vanja, Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet, Malmö: Gleerups 

Utbildning AB, 2011, s. 13.  
15 

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Lund: 

Studentlitteratur, 2004, s. 33-34. 
16

 Karlsson & Zander, s. 36. 
17 

Karlsson & Zander, s. 40-43.  
18

 Vikström, Björn, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2005, 

s. 27-28. 
19

 Vikström, s. 21. 
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kvinna och feminist kan färga min tolkning av materialet. Samtidigt ser jag min förförståelse 

som grunden till mitt intresse för uppsatsens forskningsområde och min förmåga att förankra 

forskningen i den samhällsaktuella debatten. 

Den studerade perioden är 1933 till 1938, även om jag inledningsvis ger en kortfattad 

historisk bakgrund till aborträtt i Sverige för att kontextualisera den följande diskussionen. 

Den studerade perioden avgränsas mestadels av praktiska skäl som tid och uppsatsomfång, 

men även av den abortlag som trädde i kraft 1938 och som förändrades formellt först i 1975 

års abortlagstiftning. Jag har undersökt primärkällor i form av mötesprotokoll och 

verksamhetsberättelser från Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Gävle, Moderata 

Samlingspartiets Kvinnoförening i Gävle och RFSU:s Lokalavdelning i Gävle, samt RFSU:s 

tidskrift Sexualfrågan som alla förvaras i Arkiv Gävleborgs folkrörelsearkiv. Det är möjligt 

att det kan finnas mer material som jag inte haft tillgång till, antingen för att jag inte funnit det 

eller för att det gått förlorat.  

Jag har även studerat litteratur som dels behandlar diskussionen om abort under de första 

decennierna av 1900-talet i Sverige och dels behandlar moralen kring kvinnans sexualitet, 

moderskapet och den ogifta modern från 1800-talet och framåt för att bättre förstå 

diskussionen som fördes i Gävle kring sexualpolitiken, socialpolitiken och abortlagen på 

trettiotalet.  

Tidigare forskning 

Boken Kvinnorna på barrikaden: sexualpolitik och sociala frågor 1923-36 av Hjördis Levin 

handlar om de kvinnosakskämpar som politiskt arbetade för kvinnors rättigheter och kvinnlig 

frigörelse på tjugo- och trettiotalet i Sverige. I ett av kapitlen behandlas kvinnokampen för 

ändrad abortlag under det sena tjugotalet och fram till 1936. Levin menar att 

fosterfördrivningarna var ett av de hetaste problemen under den tiden. De illegala aborterna 

beräknades ligga mellan ca 10 000 (som var antalet läkarregistrerade aborter) och upp till 

100 000 då mörkerantalet antogs vara mycket stort. Det beräknades att mellan 2000 och 5000 

kvinnor blev sterila och cirka 50 kvinnor dog varje år i följderna av osakkunniga 

abortingrepp. Under 1920-talet kom upprepade krav på en utredning om 

fosterfördrivningsfrågan.20 Den radikala politiska tidskriften Tidevarvet beskrev i mitten av 

tjugotalet den dåvarande abortlagen som en klasslag i praktiken eftersom de kvinnor som 

                                                 
20

 Levin, s. 159-160. 
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oftast dog till följd av framkallad abort kom från det lägre samhällsskiktet, då de inte hade råd 

att anlita en läkare. De bättre bemedlade kvinnorna som kunde betala för sig eller hade bättre 

sociala kontakter kunde istället få hjälp av läkare och klarade sig i allmänhet bättre.21 Enligt 

Levin fanns det flera orsaker till varför kvinnor valde att göra abort trots att det var olagligt. 

Till en del berodde de illegala aborterna på skamkänsla och övergivenhet, till en annan del 

berodde det på ekonomisk nöd och utsatthet. Arbetslösheten var hög vid 1930-talets början 

för både kvinnor och män. Inkomsterna räckte inte till alltför barnrika familjer och kvinnorna 

riskerade oftast uppsägning vid graviditet.22 Levin beskriver även frågans omedelbara 

knutpunkt till preventivmedelsfrågan då det för en majoritet av de kvinnor som önskade abort 

fanns en bakomliggande okunskap om preventiva medel och dess effektivitet. Ordföranden 

för RFSU, Elise Ottesen-Jensen menade att kvinnor gjorde abort på grund av ansvarskänsla, 

inte för att de saknade ansvar och att de flesta av dessa kvinnor skulle tagit emot barnet med 

glädje om de haft möjlighet.23 Därför trycktes det också hårt på kraven på socialpolitiska 

reformer för att lätta det ekonomiska läget för barnfamiljer och att införa en 

moderskapsförsäkring i samband med en ny abortlag. Den idealiska lösningen på problemet 

med illegala aborter ansågs bland kvinnosakskämparna ligga i att fostra männen till en högre 

sexualmoral, vilket skulle göra preventivmedel och aborter onödiga. Men då det var svårt att 

realisera arbetade man hårt för kvinnors rätt till preventivmedel, sexualupplysning och säkra 

straffria aborter av de barn som var oönskade, samt ett samhälle som gjorde det möjligt för 

kvinnor att föda de barn som var önskade.24  

I uppsatsen Det heliga äktenskapet: En beskrivande studie om äktenskapets innebörd för 

kvinnor av Monica Hansson ges en historisk bild av det moraliskt utsatta läget för ogifta 

mödrar i Sverige. Hon menar att det fanns en klar fördel för kvinnor i att ingå äktenskap. De 

fick ett eget hem, en ekonomisk trygghet i att bli försörjd av en make och vann social status 

eftersom det var finare att vara en fru än att vara ogift. Dessutom fanns det i det äktenskapliga 

livet en sanktionering för den kvinnliga sexualiteten.  

"Att bli mor utan att vara gift var en fruktansvärd situation i Sverige under flera 

århundraden tillbaka och långt in på 1900-talet. Under 1800-talet när andelen 

ogifta mödrar ökade betydligt, var besvärligheterna av många slag, främst 

ekonomiska och sociala men även psykologiska. Kvinnor kunde begå mord och 

                                                 
21

 Levin, s. 160-161. 
22

 Levin, s. 169-170. 
23

 Levin, s. 174. 
24

 Levin, s. 183-184. 
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självmord för att dölja en handling som inte längre var straffbelagd. 

Försörjningen av sig själv och barnet var ytterst svår, många gånger fanns bara 

prostitution eller brott som enda försörjningsmöjligheten. Dessutom fanns 

samhällets hårda tryck, det moraliska trycket på ogifta personer som man ser på 

de många barnamorden under denna tid."25  

Föreställningen om den ogifta modern som ansvarslös och moraliskt depraverad levde kvar 

länge efter att kvinnor fått rätt att förvärvsarbeta och inte behövde prostituera sig för att 

överleva. Den moraliska synen på kvinnan och den kvinnliga sexualiteten och fördömandet av 

ogifta mödrar dröjde sig enligt Hansson också kvar långt in på 1900-talet.  

 

I avhandlingen Att föda barn – från privat till offentlig angelägenhet: Förlossningsvårdens 

institutionalisering i Sundsvall 1900–1930 av Maria Wisselgren ges ytterligare dimension åt 

synen på moderskapet på trettiotalet och hur man såg på de ogifta blivande mödrarna, de som 

valde att behålla barnet istället för att genomgå en illegal abort. Wisselgren menar att synen på 

den ogifta modern var att hon var oansvarig och inte riktigt i stånd att betros med att ta hand 

om sitt barn själv, samtidigt som det lades vikt vid det biologiska moderskapet och amningen 

och bandet mellan mor och barn som viktigt för att minska barnadödligheten.  

”För det första betonades modersplikten och den biologiska moderns ansvar för 

sitt barns hälsa och välmående, samtidigt som hon inte betroddes klara av 

uppgiften att ta hand om sitt barn utan experternas hjälp, råd och även 

ingripanden. Parallellt med denna syn på modern och moderskapet är det 

dessutom möjligt att uttyda en tendens till att inte enbart fördöma modern, utan 

att även sätta in hennes svårigheter med att ta hand om sitt barn i ett vidare 

socialt sammanhang, där moderns situation relateras till strukturella problem som 

fattigdom och social utsatthet.”26  

Man började runt sekelskiftet inrätta sjukvårdanstalter och inrättningar där kvinnor kunde 

föda sina barn och få hjälp den första tiden för att kunna behålla sina barn så de inte 
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institutionaliserades. Samtidigt pågick en debatt om de sociala reformer som måste till för att 

möjliggöra en bra miljö för mödrar och barn i samhället.27  

”Vissa forskare menar att kvinnornas emancipation och ökade ekonomiska frihet 

gjorde att de valde att föda barn utan att vara gifta. Andra menar att den ökade 

rörligheten och inflyttningen till städerna ledde till en norm- och 

attitydförändring, och att den sociala kontrollen minskade, vilket kan ha påverkat 

ökningen av de utomäktenskapliga födelsetalen. I Sverige sågs den ökade 

utomäktenskapliga fertiliteten som ett centralt problem. I SCB:s undersökning av 

de utomäktenskapliga barnen från 1910-talet framhålls dystra utsikter för dessa 

barn. De uppvisade hög spädbarnsdödlighet, de utackorderades i stor omfattning 

och var i allmänhet i större behov av fattigvårdens omsorg och åtgärder än barn 

födda inom äktenskapet. Föräldrarna till dessa barn beskrevs företrädesvis 

komma från fattiga förhållanden där fäderna sällan betalade ett tillräckligt 

underhåll för barnen. Mödrarna […] framhålls varken kunna ta det moraliska 

eller det ekonomiska ansvaret för barnen.”
28

 

Att vara ogift mor var att vara socialt utsatt, speciellt om du var fattig och saknade socialt 

skyddsnät. Detta gällde enligt Wisselgren både för hur läkare och politiker och den 

samhälleliga normen såg på kvinnan. 
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ABORTFRÅGAN PÅ TRETTIOTALET 

Kvinnoförbunden i Gävle och RFSU:s lokalavdelning i Gävle 

Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening, Gävle 

För att ta reda på hur Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening i Gävle ställde sig till 

abortfrågan på trettiotalet vände jag mig till Arkiv Gävleborg för att söka i deras 

folkrörelsearkiv. Jag läste mötesprotokoll från 1933 till och med 1938. Det visade sig att de 

haft abortfrågan uppe för diskussion under våren 1935 på uppmaning från Sveriges Moderata 

Kvinnoförbund, S.M.K.F, vilken inhämtade ställningstaganden till Abortkommitténs 

lagförslag från flera lokalavdelningar under den perioden.  

”Lämnades meddelande att S.M.K.F:s ordförande hänvänt sig till ordförandena i 

resp. förbund för att inhämta styrelsernas inställning till abortkommitténs förslag. 

Då vissa för ärendets avgörande nödvändiga upplysningar ännu ej kunnat 

erhållas beslöt styrelsen uppskjuta frågans behandling till nästa sammanträde.”
29 

 

Ungefär en vecka senare togs abortfrågan upp igen och denna gång hade man tydligen erhållit 

de nödvändiga upplysningar man tidigare saknat, för vid detta möte lämnades ett officiellt 

uttalande som också skickades till S.M.K.F.  

”Med anledning av att S.M.K.F:s ordförande hänvänt sig till ordförandena i 

respektive förbund för att inhämta styrelsernas inställning till abortkommitténs 

förslag beslöt styrelsen göra följande uttalande: 

'Styrelsen ansluter sig till abortkommitténs åsikt att avbrytande av havandeskap 

bör tillåtas på medicinska och eugeniska indikationer. Däremot anser sig 

styrelsen ej kunna gå med på kommittéförslaget i vad som avser sociala 

indikationer utan ansluter sig på denna punkt till följande reservation, som 

avgivits mot Fredrika-Bremer-Förbundets styrelses beslut att godkänna § 1 mom. 

2 (sociala indikationer) i abortkommitténs förslag till lag om avbrytande av 

havandeskap: 

[Antagandet att aborternas antal skulle minskas om de i viss utsträckning bleve 

legaliserade, är och måste vara helt obestyrkt. Skulle det komma att visa sig att 
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genom läkarnas påverkan någon del av fallen kunde förhindras, torde detta dock 

vara av ringa betydelse i jämförelse med den uppluckring av den moraliska 

ansvarskänslan som skulle följa genom att legalisera utsläckandet av spirande liv. 

Den kristna åskådningen reagerar kraftigt mot en uppfattning som förvisso 

kommer att minska den respekt för livet, som har varit och ännu är roten till hela 

vår humanitära kultur. Bedömandet av de olika fallen blir också ytterst ojämnt och 

godtyckligt, beroende på läkarnas olika etiska och sociala inställning. Detta i 

synnerhet som indikationerna givits en svävande karaktär och omfatta så pass 

skilda motiv som rädsla för social ringaktning, ekonomiskt nödläge, obenägenhet 

att avbryta en påbörjad utbildning, gift kvinnas önskan att dölja frukten av en 

illegitim förbindelse m.m. 

Ett verkligt nödläge torde emellertid uppstå för de ansvarskännande läkare som ha 

att besluta om de skola taga ett liv om vars förborgade möjligheter de intet kunna 

veta.] Slutligen känna vi oss övertygade om, att ansvarskänslan för den 

individuella livsföringen avtrubbas, om följderna av bristande självdisciplin 

under lagens hägn elimineras.  

Lizinka Dyrssen. Thyra Kullgren. Eva Fröberg. Fanny Björkman. Gertrud 

Törnell. Maja Lundgren. Rut Grubb.
 30

  

'Styrelsen vill slutligen betona att det för frågans lyckliga lösning är nödvändigt 

att stödja sådana socialpolitiska förslag, som gå ut på att öka arbetstillfällena, 

förbättra bostadsbeståndet, underlätta familjebildning, sörja för effektiv 

moderskapshjälp, införandet av större skattelindring för barnrika familjer och i 

övrigt bereda barnet en gynnsam jordmån för deras uppväxt. Framförallt önska 

vi, att en djupare förståelse för moderskapets helgd må ingå i det allmänna 

medvetandet.'”
31 

 

Moderata Samlingspartiet i Gävle anslöt sig alltså till Abortkommitténs förslag, med undantag 

på förslaget om legalisering av abort på sociala indikationer. Här valde de istället att göra 

gemensam sak med Fredrika Bremer-Förbundet och inta en moralisk ståndpunkt mot abort på 

                                                 
30
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sociala indikationer. De lägger dock till att de stödjer de sociala reformer som behövdes för 

att förebygga behovet av abort på sociala indikationer och att de önskar en större förståelse för 

moderskapets helgd i det allmänna medvetandet. 

Efter detta nämns inte abortfrågan igen i Moderata Samlingspartiets Kvinnoförenings 

mötesprotokoll. De har under de följande två åren fullt upp med att kämpa för förbundets 

självständighet mot kravet att inlemma sig i högerns riksorganisation Allmänna 

valmansförbundet. En strategi från den nationella organisationen vid den tiden som syftade till 

att knyta kvinnoorganisationerna starkare till partiet och kunna kontrollera deras verksamhet 

bättre.
32

 Noterbart är med vilken passion frågan om föreningens upplösning och inlemmandet 

i Allmänna valmansförbundet diskuteras i protokollen. Där finns ett engagemang som saknas i 

deras hållning till abortfrågan. 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben, Gävle 

För att ta reda på hur Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Gävle ställde sig till abortfrågan 

på trettiotalet har jag läst deras mötesprotokoll från åren 1933 till och med 1938. Jag fann 

endast en hänvisning som direkt pekade på abortfrågan i protokollen, från januari 1936, 

nästan ett år efter att frågan diskuterats i Moderata Kvinnoföreningen.  

”Hanna Lundin föredrog en resolution i Abortfrågan att inlämnas till Riksdagen. 

Resolutionen antogs och undertecknades av ordf. och sekr.”
33

 

Det är allt som skrivs i ämnet i Socialdemokratiska Kvinnoklubbens protokoll. Men om man 

går tillbaka i tiden och läser i protokollen ser man att, även om abortfrågan inte tas upp som 

en specifik diskussionsfråga i materialet, så diskuteras ämnen som har samband med 

abortfrågan vid flera tillfällen under första halvan av trettiotalet. Till exempel den 8/5 1933  

”En bordlagd fråga: Preventivlagen och steriliseringsfrågan, inleddes på ett 

utmärkt sätt, av Hanna Lundin. Talarinnan började med att citera en art. ur Ups. 

Nya Tidn. Världen ligger i kvinnans sköte, Tigandets tid är förbi, när det gäller 

den sexuella frågan. Nutidsmänniskan fordrar kunskap på detta viktiga område. 

Fortplantningen är livets viktigaste funktion. Den borde därför icke få ske på en 

slump, man borde också lägga människoaveln under kultur o införa förebyggande 
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eller som man kallar det preventiva medel, och det finns nu säkra sådana, man 

skulle nu kunna införa födelsekontroll. Istället ha vi som ett bevis på människors 

dumhet o kortsynthet Preventivlagen. Mot dumheten kämpa ju själva gudarna 

förgäves men ändock har kampen upptagits mot denna lag, som haft så hemska 

följder i sina spår. Den har gjort, att kvinnor som av en eller annan orsak ej 

önskat bliva mor, att vända sig till kvacksalvare eller också att själva företaga 

ingrepp i fosterfördrivande syfte o riskera livet istället för att kunna få gå till 

läkare. […]  

Talarinnan upplyste om att vid ett första konstituerande möte i Stockholm, 

bildades Riksförbund för sexuell upplysning. […] Sedan undertecknad föreslagit 

att även vår klubb med allvar skulle arbeta för att få till stånd en 

rådfrågningsbyrå här i Gävle beslöts att tillsätta en kommite som skulle sätta sig i 

förbindelse med Byrån i Stockholm o ta reda på deras arbetsmetoder o.s.v. för att 

föra denna fråga framåt. Valda blevo Karin Hallström o Hanna Lundin.”
34  

 

Att kvinnofrågor och sexualupplysning var viktiga för Socialdemokratiska Kvinnoklubben 

märks tydligt. Förutom det idoga arbetet med att starta en rådgivningsbyrå i RFSU:s regi i 

Gävle och uppstartandet av en lokalförening av RFSU kan man även läsa i protokollen 

regelbundna rapporteringar från Mors Vila, en förening underställd Socialdemokratiska 

Kvinnoklubben, som anordnade årliga sommarsemestervistelser på landet för utsläpade och 

obemedlade mödrar. ”Karin Hallström rapp. från för. Mors Vila årsmöte 35 husmödrar hade 

under sommarens lopp åtnjutit någon tids vila.”
35

  

1935 talade stadsfullmäktige Albert Lövgren på ett av Socialdemokratiska Kvinnoklubbens 

möten om stats- och socialpolitiska frågor.  

”Ordf. hälsade stadsfullmäktige herr Albert Lövgren välkommen o överlämnade 

ordet till honom. Herr Lövgren talade om några stats o socialpolitiska synpunkter 

han yttrade bland annat; Det har varit lågkonjunktur o kommer nog att fortsätta 

länge än fast det har nog börjat ljusna något. Det har varit mycket klander över 

regeringens penningpolitik, men det har visat sej att Sverige står sej bäst i 

förhållande till utlandet där millioner gå arbetslösa.  
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Även byggnadsverksamheten berördes i synnerhet egnahemsbyggarna o alla nya 

villasamhällen som växer upp därför att det blir billigare att bygga i stans 

utkanter förr ville folk hälst bo så centralt som möjligt men nu vill man gärna bo i 

villasamhällen där det är hälsosammare.  

Till sist en ömtålig fråga nämligen nativitetsminskningen, skulle Sveriges 

befolkning gå ner på 40 år eller så omkring från 6 miljon till 2. Det skulle bli 

oerhörda verkningar inom det ekonomiska livet. – Det viktigaste är att ordna 

arbetsmöjligheter för ungdomarna så att de kunna bilda familjer samt att lindra 

skattebördorna för barnrika fam. Det är ju den uppväxande ungdomen som skall 

ta arvet efter oss.  

Talaren tackades med en kraftig applåd.”
36 

 

Några månader senare diskuteras makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan ingående på 

ett möte från den 13 maj 1935.  

”Disk. fråga för kvällen var makarna Myrdals bok Kris i Befolkningsfrågan som 

inleddes av Hanna Lundin.  

Ur inledningen framgick att först bör vi arbeta för upplysning i sexualhygien i 

skolorna. Vidare understrykes preventivlagen. Den saken är nämligen nu mera 

uppenbar att man icke i längden kan förebygga en fruktsamhetsnedgång genom 

att söka hindra upplysning om metoderna att genomföra födelsebegränsning eller 

hindra försälgning av preventivmedel. En positiv befolkningspolitik måste vidare i 

sin mer direkta utformning gå ut på åtgärder, som minska extrakostnaderna att ha 

barn. Fattigvårdssynpunkten måste drivas ut vår socialpolitik barna och 

familjevårdssynpunkterna måste drivas in. Sista hand är det just hänsynen till 

folkkvaliteten, som förbjuder oss att begära, att flertalet familjer under nu 

varande förhållande ska föda fler barn än de göra. Bostadsfrågan har ägnats 

mycken uppmärksamhet i boken.  

Härefter lämnades ordet fritt för dissk. Fru Hedén uttryckte sin glädje över att vi i 

alla fall kommit så långt att vi våga diskutera en sådan fråga, när hon för 12 år 
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sedan framförde en liknande sak blev den bara bemött med hån. Gjordes ett 

uttalande som infördes i Arbetarbladet.”
37 

 

Genom att ha studerat källorna kan jag alltså konstatera att Socialdemokratiska 

Kvinnoklubben i Gävle var väl medvetna om de dåtida sociala samhällsfrågorna och att de 

genom åren konsekvent diskuterade sociala reformer, befolkningsfrågan, sexualupplysningen 

och preventivmedelsfrågan. De var även tidiga med att ansluta sig till RFSU, redan 1934. 

Hanna Lundin som framträder som en av de starkaste rösterna inom Socialdemokratiska 

Kvinnoklubben vad det gäller dessa frågor verkar även ha varit drivande i att starta upp en 

lokalavdelning av RFSU i Gävle och jag valde därför att söka vidare i deras mötesprotokoll 

för att försöka finna en tydligare ståndpunkt i abortfrågan vad det gäller Socialdemokratiska 

Kvinnoklubben.  

RFSU:s Lokalavdelning, Gävle 

Jag valde att titta i RFSU:s mötesprotokoll från ungefär samma tid som resolutionen från 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben ska ha inlämnats, det vill säga 1936. Jag fann en paragraf 

från november samma år som nämnde abortfrågan och de resolutioner som insamlats av 

förbundet och övriga anslutna organisationer, bland vilka Socialdemokratiska Kvinnoklubben 

inräknas.  

”Både avdelningen samt distriktet har deltagit i den av Förb. igångsatta 

insamlingen av resolutioner till den av regeringen tillsatta kommittén i 

abortlagstiftningen samt övriga angelägenheter som höra samman med 

Förbundets verksamhet.”
38

 

Inte heller i RFSU:s protokoll nämns abortfrågan mer under de år som ledde upp till den nya 

abortlagens antagande. Men i RFSU:s första föreningstidsskrift Sexualfrågan som grundades 

1936 av Elise Ottesen-Jensen, skrivs det desto mer om abortfrågan och ämnen som gränsar till 

den. I Arkiv Gävleborgs folkrörelsearkiv har tidskriften sparats från 1936 till och med 1938? 

och jag har därigenom fått en djupare inblick i hur RFSU och dess anslutna 

medlemsorganisationer såg på abortfrågan. Jag återkommer till detta längre fram. 
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På nationell nivå 

Abortkommittén 

Abortkommittén lämnade 1935 in ett lagförslag om ny abortlag till regeringen. Då hade man 

ägnat ett år åt att undersöka abortförekomsten i Sverige, kvinnors skäl och motiv till att vilja 

göra abort och hur abortlagstiftningen såg ut och fungerade i andra länder. Resultatet blev 

Förslag till Lag om avbrytande av havandeskap och i § 1 specificeras de indikationer som ska 

gälla för straffrihet i abortlagen.  

”Havandeskap må enligt denna lag avbrytas: 

1. när havandeskapet uppkommit av våldtäkt eller av könsumgänge mellan 

personer i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag eller 

mellan syskon, eller när kvinnan vid hävdandet ej fyllt femton år eller 

var sinnessjuk eller sinnesslö, eller när kvinnan eljest hävdats med grovt 

åsidosättande av hennes handlingfrihet; 

2. när barnets tillkomst skulle försätta kvinnan i svårt nödläge eller eljest 

för hennes välfärd medföra allvarlig fara som finnes icke kunna avvärjas 

på annat sätt; 

3. När med skäl kan antagas att kvinnan eller det väntade barnets fader 

genom arvsanlag kommer att på avkomlingar överföra sinnessjukdom, 

sinnesslöhet eller svår kroppslig sjukdom. 

Avbrytande av havandeskap må ej företagas efter havandeskapets tjugofjärde vecka. 

Å avbrytande av havandeskap som företages på grund av medicinska skäl äger lagen ej 

tillämpning.”
39 

Abortkommittén föreslog alltså att abort skulle vara lagligt på humanitära, sociala och 

eugeniska indikationer. De framhöll dock att fosterfördrivning skulle betraktas som ett 

samhällsont och att lösningen på abortfrågan inte fick resultera i en ökning av 

abortfrekvensen, samt att det var samhällets skyldighet att värna om fostrets liv. Till 

lagförslaget tillkom även yttranden och resolutioner som insamlats bland annat från 
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myndigheter som socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, statens institut för rasbiologi, 

fattigvården och barnavården och olika politiska och ideella förbund, däribland olika 

kvinnoförbund som de jag studerat. Enligt Abir Lindberg som studerat primärkällorna var de 

flesta eniga på § 1.1 och § 1.3, det vill säga humanitära och eugeniska skäl, men att åsikterna 

gick isär på § 1.2 sociala indikationer. Många av kvinnoförbunden ska här ha stått ut som 

förespråkare för total straffrihet för kvinnan i abortärenden.
40

  

Befolkningskommissionen 

Befolkningskommissionen var verksam mellan 1935 och 1938 och lämnade under de åren in 

flera betänkande angående bland annat skattelättnader för barnfamiljer, bättre 

förlossningsvård, moderskapspenning och statliga bosättningslån. Abortfrågan ingick i det 

stora Betänkandet om sexualfrågan och låg till grund för den abortlag som antogs 1938. I 

betänkandet uttalade man sig emot att tillåta abort på sociala indikationer och 

rekommenderade istället ett snabbt och kraftigt reformarbete som skulle verka till att 

förhindra att ett barns födelse skulle försätta en kvinna i fara för nöd och ofärd.
41

   

RFSU och fackförbunden  

I RFSUs tidskrift Sexualfrågan, som grundades 1936 med Elise Ottesen-Jensen som ansvarig 

utgivare, skrevs det mycket om abortfrågan. I nummer 2 från 1936 tas abortfrågan upp i 

samband med ett opinionsmöte som hölls i Stockholm.  

”Medan debatten i befolkningsfrågan hittills väsentligen rört sig omkring ängslan 

för att svenska folket skall dö ut och vilka åtgärder som kunna tänkas förhindra 

detta, har frågan om positiva åtgärder för att få nativiteten under kultur först 

kommit på tapeten under de senaste veckorna. Det är makarna Myrdal, som 

äntligen känt sig manade att säga ett allvarsord även i denna fråga. Sålunda 

påpekar Alva Myrdal i en artikel i Morgonbris att förra året dominerades 

diskussionen av frågan om samhällsreformer åt barnen och mödrarna. ’Det kan 

icke förnekas’, säger hon, ’att därvid kommit att skymmas undan det nödvändiga 

kravet på mera och bättre födelsekontroll och på en revision av lagen om 
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fosterfördrivningarna’. […] Och vidare: ’Oönskade barn löser ingen 

befolkningskris, om vi vilja kallas kulturmänniskor.’”
42

 

I samma artikel i Sexualfrågan lämnas en översikt över resultatet av insamlade resolutioner i 

abortfrågan till och med den 31 mars 1936 och antalet uppgår till närmare 1500 resolutioner 

från organisationer med ett totalt medlemsantal av över 250 000. Bland de listade 

organisationerna återfinns Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, som lämnat in 150 

resolutioner, och lokala avdelningar av RFSU, som lämnat in 11 resolutioner. De kräver alla 

rätt till abort både av sociala och medicinska skäl.
43 

 

I nummer 3 av Sexualfrågan från 1936 står det att de insamlade resolutionerna överlämnats 

till justitieminister Schlyter den 3 juni 1936 och att han i sin tur lämnat dem vidare till 

Befolkningskommissionen som ett uttryck för arbetarklassens syn på abortfrågan.  

”På den kommande riksdagens bord kommer det slutliga förslaget att framläggas. 

Med riksdagens nuvarande sammansättning ha vi rätt att hoppas på och kräva en 

lösning som överför abortoperationen från kvacksalvarens och ockrarens, till den 

sakkunnige läkarens hand. På samma gång kommer Riksförbundet att i 

fortsättningen som hittills sätta alla krafter in på den förebyggande verksamheten. 

Vi vilja också understödja alla de positiva åtgärder, vilka åsyfta att undanröja de 

sociala missförhållanden, vilka i massor av fall framprovocera aborterna och 

hälsa med glädje allt som göres i denna riktning.”
44

 

I nummer 4 av Sexualfrågan från 1936 har RFSU:s ordförande och ansvarig utgivare för 

tidskriften, Elise Ottesen-Jensen, skrivit en skarp artikel om kvinnans utsatthet inför lagen och 

samhället. I korthet menar hon i artikeln att då staten tvingar gravida kvinnor, oavsett om 

graviditeten blivit till mot hennes egen vilja eller genom olycksfall, att föda barnet och 

samtidigt undanhåller kvinnor upplysning om hur oönskad befruktning kan undvikas, måste 

staten också ta sitt moraliska ansvar för kvinnorna och se till att de kan göra detta utan skam 

och risk om social eller ekonomisk utsatthet. 

”Man skulle tro, att staten då kände sitt ansvar. Att staten tog henne under sina 

vingars skugga. Att staten gjorde allt för att ge henne möjlighet att leva efter 
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lagen. Att staten icke lät henne ligga i långa, sömnlösa nätter och vrida sig och 

fundera på vart hon skall ta vägen då hennes ’olycka’ blivit påvisbar även för 

andra, för far och mor, för arbetsgivaren, för alla de dömande människorna som 

tala så vackert om moderskapet, men visa den blivande modern förakt, om den 

blivande fadern icke har råd till, icke kan eller icke vill gifta sig med henne. Men 

nej – staten känner inget ansvar. Den har uppnått sin avsikt. Den har hotat henne 

att skaffa staten en ny medborgare. Sedan upphör dess intresse och ansvar för 

henne.”
45

 

Elise Ottesen-Jensens och RFSU:s tydliga ställningstagande för de utsatta kvinnorna och i 

synnerhet de ogifta mödrarna, är tydlig och i nummer 1 av Sexualfrågan från 1937 uttrycks 

besvikelse över Befolkningskommissionens betänkande i sexualfrågan vad det gäller 

abortlagen. Man menar att RFSU konstant arbetar för preventiva återgärder i abortfrågan, men 

att det tar tid att genomföra reformer på bred front.  

”Men det dröjer, innan en ogift kvinna som blivit havande skall hälsas av alla 

samhällskikt som svenska folkets räddare. Icke längre tillbaka än då 

befolkningsfrågan hade högkonjunktur i radion voro moralens väktare där mycket 

ängsliga för att man skulle tro att de hyllade den ogifta modern…”
46

 

Vidare skriver man: 

”Vi högaktar befolkningskommissionen för dess betänkande i sexualfrågan. För 

dess positiva uppslag i preventivfrågan. För dess vilja att röja undan orsakerna 

till aborten. Här gå vi på samma linje. Ty icke heller vi vilja abort som annat än 

en nödfallsåtgärd. Men då det gäller kommissionens ståndtagande vis à vis rätten 

till abort på sociala skäl tar det slut med vår högaktning.”
47

 

I Sexualfrågan nummer 2 från 1938 skriver man om den nya abortlagen som antagits av 

riksdagen i maj samma år och det är tydligt att man anser den som ett nederlag.    

”De nya sexuallagarna en nesa till kvinnorna.[…] de rent sociala indikationerna 

(ekonomisk nöd, social vanära och dyl.) godkändes icke.[…] Straffhotets 

egentliga praktiska betydelse ligger däri, att kvinnorna nödgas handla i 
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hemlighet. Detta medför i sin tur särskilt tvenne missförhållanden. a) De flesta 

kvinnorna – framförallt de meddellösa drivas antingen att manipulera på egen 

hand med eller utan hjälp av okunniga förtrogna, eller och att överlämna sig till 

behandling av kvacksalvare, allt till risk för liv och framtida hälsa. b) Genom att 

bättre situerade kvinnor ha möjlighet att skaffa sig sakkunnig läkarehjälp hemma 

eller i utlandet får strafflagen här till allt annat också en stark bismak av 

upprörande klasslag.”
48 
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ANALYS OCH SLUTSATSER 

Det tycks, från mitt studerade material, som att åsikterna om den förestående 

abortlagstiftningen var ganska enhetliga både på lokal och nationell nivå och över de politiska 

gränserna. Att en mer tillåtande abortlag måste till var de flesta överrens om. Det som skiljer 

olika politiska och ideologiska grupper åt var huruvida det borde tillåtas aborter på sociala 

indikationer eller inte. På nationell nivå delades lägret mellan Abortkommitténs lagförslag 

som ville tillåta abort på sociala indikationer och Befolkningskommissionens betänkande som 

inte ville tillåta det. På lokal nivå i Gävle ställde sig Moderata Kvinnoföreningen och 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben på motsatta sidor i den frågan. Moderaterna ansåg att 

abort på medicinska, humanitära och eugeniska indikationer skulle legaliseras, men inte på 

sociala indikationer och tog därmed samma ställning som Befolkningskommissionen. 

Socialdemokraterna anslöt sig däremot till RFSU:s och Abortkommitténs lagförslag som ville 

legalisera abort även på sociala indikationer. Om man ser på frågan ur en politisk synvinkel så 

stämmer det resultatet överrens med min förförståelse att de skulle tycke olika, men även ur 

klassynpunkt då moderaterna och socialdemokraterna på trettiotalet kan sägas ha representerat 

motsatt politisk ideologi och olika klasstillhörighet generellt sett. Den tidigare forskning jag 

tagit del av visar att det generellt sett var lättare för en kvinna som var bättre bemedlad som 

behövde göra en abort av sociala skäl. Hon hade oftast råd att betala en kunnig läkare eller 

hade de rätta sociala kontakterna för att få sakkunnig hjälp. För de kvinnor som var mer 

socialt eller ekonomiskt utsatta var det större risk för hälsa och liv då de i större utsträckning 

var tvungna att förlita sig på kvacksalvare eller försöka framkalla abort för egen hand.  I 

RFSU:s tidskrift Sexualfrågan kallades också 1938 års abortlag för en klasslag som skulle 

fortsätta driva, framförallt de medellösa, kvinnorna till farliga illegala aborter Ser man på hur 

Moderatiska Kvinnoföreingen och Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Gävle ställde sig till 

abort på sociala indikationer ur en könstillhörighetssynpunkt är resultatet kanske lite mer 

överraskande. Majoriteten av Sveriges politiska och ideella kvinnoorganisationer och 

fackförbund, med vissa undantag som barnmorskekåren, SMKF och Fredrika Bremer-

Förbundet, anslöt sig till Abortkommitténs lagförslag som ville tillåta abort på sociala 

indikationer.49 Det verkar som att klass gått över könstillhörighet i abortfrågan även om 

moderaterna gärna ville höja moderskapets helgd.  
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Det som slagit mig som mest intressant när jag studerat detta ämne, det som jag upplever som 

den springande punkten, är frågan om abort på sociala indikationer. Där går åsikterna isär och 

trots en bred positiv opinion bland arbetarklassen, kvinnoorganisationerna och fackförbunden 

blev det i slutändan inte legaliserat som skäl för abort. Varför? Jag menar att det är en fråga 

om gamla moraliska ideal och synen på kvinnan och kvinnlig sexualitet. I den tidigare 

forskningen jag tagit del av ges en bild av hur sammanbunden den kvinnliga sexualiteteten 

var med äktenskapet, endast där kunde en kvinnlig sexualitet sanktioneras. Livet för 

ensamstående mödrar och illegitima barn var inte lätt. Under 1800-talet var det mycket 

vanligt att kvinnor som fött barn utom äktenskapet fick försörja sig som prostituerade 

eftersom den sociala vanäran gjorde det svårt att få en make och kvinnor på den tiden inte fick 

förvärvsarbeta. Föreställningen om den ogifta modern som ansvarslös och moraliskt 

depraverad kan ha levt kvar till den studerade perioden och förklara varför det fortfarande 

innebar låg social status på trettiotalet. Att bli med barn utom äktenskapet såg som att ”hamna 

i olycka” och kvinnorna riskerade även ofta att förlora sitt arbete.  

Jag kan se i protokollet från Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening i Gävle att det fanns 

en oro för att en alltför tillåtande abortlag skulle kunna resultera i moraliskt fördärv.  De 

uttrycker också att dessa kvinnor som söker abort på sociala indikationer måste ta 

konsekvenserna av sitt handlande. ”Slutligen känna vi oss övertygade om, att ansvarskänslan 

för den individuella livsföringen avtrubbas, om följderna av bristande självdisciplin under 

lagens hägn elimineras.”
50

 Min tolkning är att de menade att kvinnor som ville göra abort på 

grund av sociala skäl istället borde ta konsekvenserna av sin sexuella livsföring och föda 

barnet, lite som ett straff för deras bristande ansvarskänsla och självdisciplin. Samtidigt menar 

de att det var nödvändigt med sociala reformer för att göra tillvaron för barnfamiljer 

drägligare vilket svarar mot den allmänna opinionen att det bästa vore att eliminera grunderna 

för att abort på sociala indikationer skulle behövas. Det avslutande stycket i citatet från deras 

protokoll är också intressant tycker jag. De skriver att de önskar en djupare förståelse för 

moderskapets helgd i det allmänna medvetandet. Bara det faktum att de valde att skriva med 

det stycket tyder på att de ansåg att mödrar värderades alltför lågt i samhället. Kanske ingick 

deras önskan dels i föreställningen om att alla kvinnor ville föda barn bara omständigheterna 

tillät och dels i idén om en reform av synen på moderskapet som skulle undanröja behovet av 

aborter på social indikation. Kanske syftade de på det faktum att ca trettio procent av alla 

abortsökande kvinnor sökte abort på grund av rädsla att förlora sitt arbete. Kvinnor i 
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riksdagen efterfrågade vid ungefär samma tid en lag som stadgade att kvinnor inte fick 

avskedas på grund av havandeskap som bevis på ”att samhällsmakterna hade aktning för 

moderskapet”.
51

 Samtidigt blir det för mig tydligt att det saknas ett engagemang och en 

passion vad det gäller abortfrågan och utsatta kvinnors situation. Speciellt i komparation med 

hur drivna Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening var i striden för att få behålla sin 

förenings självständiga status inför påtryckningarna att gå med i Allmänna valmansförbundet. 

Bristen på verkligt engagemang i abortfrågan kan vara en följd av att det till viss del var en 

klassfråga. Kvinnorna i Moderata Samlingspartiet påverkades eventuellt inte i samma grad av 

en generös abortlag som mer socialt utsatta kvinnor gjorde. 

I materialet från Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb träder en annan syn på moralen 

kring abort på sociala indikationer fram. Liksom Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening 

och allmän opinion på trettiotalet verkar de anse att det är ytterst viktigt att arbeta preventivt 

mot behovet av abort. Till skillnad från Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening finns det 

dock mycket i protokollen som visar att de arbetade aktivt för dessa frågor. De stödde bland 

annat föreningen Mors Vila som anordnade sommarsemester för utarbetade mödrar, de 

agiterade för sexualupplysning och preventivmedel och även om det inte uttryckligen sägs i 

protokollen så utgår jag på goda grunder från att de ansåg att abort på sociala indikationer 

skulle tillåtas (genom den resolution de tillsammans med RFSU skickade in i frågan 1936) De 

arbetade även hårt för att kunna starta en rådgivningsbyrå för sexualupplysning och liknande 

frågor i Gävle. Där Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening uttrycker en moralisk 

uppfattning att en tillåtande abortlag skulle resultera i avtrubbad ansvarskänsla och 

självdisciplin tar Socialdemokratiska Kvinnoklubben tydligt ställning för kvinnans perspektiv. 

”Mot dumheten kämpa ju själva gudarna förgäves men ändock har kampen upptagits mot 

denna lag, som haft så hemska följder i sina spår. Den har gjort, att kvinnor som av en eller 

annan orsak ej önskat bliva mor, att vända sig till kvacksalvare eller också att själva företaga 

ingrepp i fosterfördrivande syfte o riskera livet istället för att kunna få gå till läkare.”
52

. De 

tycks inte riktigt utgå från samma grundtes som Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening, 

att alla kvinnor alltid vill föda barn bara omständigheterna tillåter. De verkar heller inte lägga 

någon moralisk värdering i varför kvinnan inte vill bli mor. Deras resonemang tycker jag 

stämmer relativt väl överrens med dagens allmänna opinion att abort ingår i kvinnor rätt till 

egenbestämmande över sin egen kropp.  
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I tidskriften Sexualfrågan från RFSU riktar Elise Ottesen-Jensen en skarp kritik mot staten 

som hon i en krönika menar driver på en befolkningsökning men underlåter att ta sitt ansvar 

för mödrarna. Ottesen-Jensen tar tydligt ställning för den ogifta modern och ger en målande 

bild av hur verkligheten kan ha sett ut för en kvinna som ”råkat i olycka” på trettiotalet. ”alla 

de dömande människorna som tala så vackert om moderskapet, men visa den blivande 

modern förakt”
53

.  

Slutligen kan jag konstatera att jag uppfyllt mitt syfte med uppsatsen och att jag kunnat 

besvara mina frågeställningar. Jag ville ta reda på hur abortfrågan i allmänhet, och abort på 

sociala skäl i synnerhet, diskuterades i det moderata kontra det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet i Gävle på 1930-talet och huruvida man kunde dra paralleller till de två 

ståndpunkter i frågan som representerades av Abortkommittén och 

Befolkningskommissionen. Jag kom fram till att Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening 

gjorde ett officiellt uttalande där de anslöt sig till S.M.K.F:s och Befolkningskommissionens 

ståndpunkt att abort borde tillåtas på medicinska, humanitära samt eugeniska indikationer 

medan Socialdemokratiska Kvinnoklubben tillsammans med RFSU ställde sig bakom 

Abortkommitténs lagförslag som ville tillåta abort på sociala skäl. I mötesprotokollen för 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben fördes aldrig någon diskussion specifikt om abortfrågan, 

men ämnet berördes i flera diskussioner som fördes under den studerade perioden om 

befolkningsfrågan, sexualupplysning, preventivmedelsfrågan och uppstartandet av en 

lokalförening av RFSU.  

Vidare frågade jag huruvida man kunde utläsa något om synen på kvinnlig sexualitet och 

sexualmoralen i fråga om ogifta mödrar ur källmaterialet. Jag tolkade materialet som så att 

Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening hade en mer konservativ syn på moralen kring 

kvinnlig sexualitet och ogifta mödrar då de verkade anse att det fanns ett behov av en sträng 

abortlag för att hålla den kvinnliga sexualiteten i schack. Socialdemokratiska Kvinnoklubben 

hade enligt min tolkning en mer liberal syn på moralen kring kvinnlig sexualitet och ogifta 

mödrar. De ansåg att kvinnor skulle ha rätt till fri abort oavsett varför hon inte ville ha barn 

och arbetade aktivt för kvinnans rätt till sexualupplysning och fria preventivmedel. 
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SAMMANFATTNING 

Abortfrågan var en av de stora diskussionsfrågorna på 1930-talet. Två instanser, 

Abortkommittén och Befolkningskommissionen, tillsattes av den socialdemokratiska 

regeringen för att utreda abortlagen samt den sjunkande nativiteten och dess konsekvenser. De 

kom fram till i stort sett samma resultat vad det gäller en ny abortlag, att abort skulle 

godkännas på medicinska, humanitära och eugeniska indikationer. Men vad det gällde abort 

på sociala skäl skilde sig åsikterna åt. Abortkommittén föreslog att abort på dessa skäl skulle 

legaliseras medan Befolkningskommissionen rådde att abort på dessa skäl inte skulle 

legaliseras. Jag har undersökt hur två politiska kvinnoförbund på lokal nivå i Gävle ställde sig 

till abortfrågan på 1930-talet. Jag har studerat Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening i 

Gävles mötesprotokoll och Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubbs mötesprotokoll under 

perioden 1933 till 1938 då den nya abortlagen antogs. Jag har även studerat RFSU 

Lokalavdelning i Gävles mötesprotokoll från samma tid samt RFSU:s tidsskrift Sexualfrågan 

för att få en djupare insikt i hur Socialdemokratiska Kvinnoklubben, som var ansluten till 

RFSU vid den tiden, resonerade i dessa frågor.  

Mitt syfte med uppsatsen var att belysa synen på abortfrågan under 1930-talet genom att 

studera hur man i två kvinnoförbund av motsatt politisk ståndpunkt, samt föreningen RFSU, 

på lokal nivå diskuterade abortfrågan och i synnerhet abort på sociala indikationer.  

Mina frågeställningar var: på vilket sätt diskuterades abortfrågan i allmänhet och abort på 

sociala indikationer i synnerhet, i det moderata kontra det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet samt lokalavdelningen av RFSU på 1930-talet? Kan man dra paralleller till 

de två ståndpunkter i fråga om abort på sociala indikationer som representerades av 

Abortkommittén kontra Befolkningskommissionen på nationell nivå? Hur såg synen på 

kvinnlig sexualitet och sexualmoralen i fråga om ogifta mödrar ut på 1930-talet och kan man 

utläsa något om synen på det ur källmaterialet?  

Min forskningsmetod bestod av en kombinerad historiedidaktisk och hermeneutisk 

utgångspunkt för tolkning och analys av det valda forskningsämnet. För att kontextualisera 

syftet och frågeställningarna redovisade jag ett teoretiskt ramverk med för ämnet relevant 

tidigare forskning. Den behandlade dels hur abortfrågan debatterades under den undersökta 

perioden och dels hur synen på kvinnlig sexualitet och sexualmoral angående ogifta mödrar 
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sett ut i en historisk kontext som kan ha påverkat hur man såg på ogifta mödrar under den 

studerade perioden.  

Genom att studera mötesprotokollen från folkrörelsearkivet i Arkiv Gävleborg kunde jag 

konstatera att även om Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening och Socialdemokratiska 

Kvinnoklubben var överrens i stort om hur de tyckte att den nya abortlagen skulle utformas, 

så gick åsikterna isär vad det gällde abort på sociala indikationer. Moderata Samlingspartiets 

Kvinnoförening ville inte tillåta abort på sociala skäl, då de var rädda att det skulle resultera i 

en avtrubbad ansvarskänsla och självdisciplin om konsekvenserna av livsföringen skulle 

legaliseras. Socialdemokratiska Kvinnoklubben anslöt sig till RFSU:s ställning i frågan, 

vilken var att abort skulle tillåtas på sociala indikationer eftersom lagen som den såg ut då 

innebar en livsfara för de sämre bemedlade kvinnor som fick förlita sig på kvacksalvare eller 

att försöka genomföra abort för egen hand. Båda de politiska kvinnoförbunden var dock 

överrens om att det var ytterst viktigt att arbeta preventivt för att eliminera orsakerna till 

behovet av abort på sociala indikationer även om det i protokollen framstår som att 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben, i anslutning till RFSU, arbetade aktivt med dessa frågor 

på olika sätt, medan det inte framgår hur Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening aktivt 

arbetade för detsamma.  

Jag anser att det gick att utläsa något om synen på kvinnlig sexualitet och sexualmoral från 

källmaterialet jag studerade. Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening verkade anse att det 

fanns ett behov av en sträng abortlag för att hålla den kvinnliga sexualiteten i schack, medan 

Socialdemokratiska Kvinnoklubben arbetade för kvinnans rätt till sexualupplysning, fria 

preventivmedel och fri abort oavsett vilka skäl hon kunde tänkas vilja ha till det.  
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