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Abstract: 
The purpose of this study has been to generate knowledge regarding the contemporary anti-

abortion movement in Sweden, by examining the contemporary anti-abortion discourse and 

it’s construction of abortion as a phenomenon. The empirics has included texts from two anti-

abortion organisations: ”Ja till livet” and ”Människorätt för ofödda”. The study has relied 

on a theoretical base of discourse theory inspired by Foucault, and the empirics have been 

examined through a discourse analysis. The results shows that the contemporary anti-

abortion discourse in Sweden relies on a central element where the feetus is referred to as an 

unborn child, and therefore constructed as a person with an essential human worth. 

Furthermore, abortion is presented as an act of murder, as well as irresponsible and morally 

wrong. The act of carrying the pregnancy to term and then caring for the child is however 

presented as the ultimate way to take responsibility. In addition to this, a ”pro-woman”-

element constitutes the discourse; constructing abortion as harmful to women, and women as 

victims of both abortion and coercion. Finally, the discourse claims its veracity by referring 

to science and moral convictions, and by claiming its view of the world as objectively true, the 

popular discourse on abortion is challenged.   
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”Det svenska abortmotståndet: 

en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige” 

 

Sammanfattning: 

Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i 

Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen 

framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska 

organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. Studiens teoretiska 

utgångspunkt har varit en Foucault-inspirerad diskursteori, och empirin har analyserats med 

hjälp av en diskursanalys. Resultaten visar att den samtida abortkritiska diskursen i Sverige 

innefattar ett centralt element inom vilket fostret definieras som ett ofött barn, och därigenom 

konstrueras fostret som en egen individ med ett essentiellt människovärde. Vidare framställs 

abort som mord, likväl som en oansvarig och moraliskt felaktig handling. Däremot framställs 

fullföljandet av en graviditet och sedermera att axla föräldraskapet som det främsta sättet att 

ta ansvar. Ytterligare resultat identifierar ett element där abortkritik definieras i termer av 

kvinnans bästa; ett element inom vilket abort konstrueras som skadligt för kvinnor, och 

kvinnor konstrueras som offer inför abort och aborttvång. Slutligen hävdar diskursen 

sanningsanspråk genom hänvisningar till vetenskaplig kunskap och moraliska övertygelser; 

och genom att framställa diskursens världsbild som objektiv sanning så utmanas den 

allmänna svenska diskursen.    
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1. Inledning 

 

År 1975 infördes fri abort i Sverige (Swärd, 1984); en lagstiftning som än idag erhåller ett 

starkt politiskt stöd (RFSU, 2014). Ett starkt politiskt stöd till trots, blir abortmotståndet i 

Europa överlag alltmer aktivt, och även i ett samtida Sverige har organisationer som driver 

påverkansarbete för en striktare lag eller fullkomligt abortförbud blivit mer aktiva. 2010 

valdes även Sverigedemokraterna in i riksdagen med ett krav om att reglera gränsen till fri 

abort till den 12:e veckan (ibid). Vidare anmälde även barnmorskan Ellinor Grimmark en 

möjlig arbetsgivare till DO år 2014 då hon nekats arbete på grund av att hon motsatt sig att 

utföra aborter. Detta har fört upp frågan om en eventuell samvetsfrihet inom abortvården på 

agendan; det går exempelvis att urskilja ett återaktualiserat intresse för abortfrågan i svenska 

dags- och kvällstidningar med särskild hänsyn till just samvetsfriheten. Vad dessa nya 

samhälleliga tendenser kommer att betyda för det sociala arbetet samt de individer vars 

förutsättningar lagstiftningen påverkar är självklart svårt att spekulera om; men för att kunna 

bemöta dessa förändringar behöver vi åtminstone rikta ljus mot dem.  

 

Framställningen av ett särskilt fenomen kan enligt en socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

ses som präglad utav den historiska tidpunkt och kulturella kontext inom vilken den 

konstrueras (Burr, 2015). Genom att blicka på svensk historia och samtid kan vi se hur gängse 

syn på aborter har kommit att förändras över århundradena; och nya sätt att förstå, tala om och 

konstruera aborter har påverkat handlingsutrymmet för lagstiftning likväl som för de 

människor som rätten omfattar. Abort har exempelvis konstruerats som ett socialt problem i 

form av barnamord under 1600-talet, och abort var till följd av detta straffbart med döden 

(Davidson & Forsling, 1982:11–12). Trots detta förekom illegala aborter, och dessa illegala 

aborter var långt ifrån riskfria. Under tidigt 1990-tal tog enligt Hede m.fl. (1994:15) många 

havande sitt liv, och för de som genomgick aborter medförde de illegala ingreppen risker i 

form av inflammationer, inre skador, sterilitet och död. De illegala aborterna kom därav att 

formuleras som ett socialt problem, vilket ledde till en utmaning av både rådande opinion och 

rätt (Swärd, 1984). Aborträtten kom sedermera att formuleras i termer av mänskliga 

rättigheter och kvinnlig frigörelse, varpå fri abort lagstadgades. Hur det talas om abort, och 

huruvida fenomenet formuleras som antingen social rättighet eller socialt problem, påverkar 
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således aktivt människors liv. Därför är det angeläget för oss som arbetar inom det sociala 

arbetet att erhålla kunskap inom denna fråga.  

 

Utifrån ovanstående antaganden ämnar jag således att förlägga studiens fokus på att förstå hur 

svenskt abortmotstånd företer sig idag. Mitt syfte är att undersöka hur abort framställs som 

fenomen i samtida, svensk abortkritisk diskurs. Mitt intresse är vidare inte att studera 

motsättningar mellan olika diskurser, utan snarare att skapa en grundläggande bild av svenskt 

abortmotstånd och den abortkritiska diskursens inre form, med fokus på återkommande 

språkliga utsagor. Jag kommer att utföra en Foucault-inspirerad diskursanalys av publicerat 

underlag från två abortkritiska rörelser vilka är aktiva i Sverige idag; Ja till livet samt MRO 

(Människorätt för ofödda). Min förhoppning är att denna studie skall komma att ge en 

förståelse för, samt ökad kunskap om, det samtida abortmotståndet i Sverige, samt fungera 

som en utgångspunkt för vidare forskning om ämnet i en svensk kontext.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige 

genom att undersöka samtida svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort 

som fenomen. Detta genom att studera material från två organisationer som aktivt bedriver 

opinionsarbete för att antingen reglera eller avskaffa den svenska aborträtten. Vidare sträcker 

sig syftet till att förstå diskursens inre form och dess sammanhängande attribut, snarare än 

motsättningar inom diskursen eller dess förhållande till andra diskurser.   

 

1. Hur formuleras svensk abortkritisk diskurs och dess framställning av abort som fenomen?  

- Vad talas det om inom diskursen? 

- Hur talas det om detta? 

2. Vilka centrala element går att identifiera inom diskursen, och hur kan dessa relateras till 

varandra?  

3. Vilken etablerad kunskap förhåller sig diskursen till, och vilka utestängningsmekanismer i 

form av exempelvis rätt/fel genereras inom den?  
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1.2 Relevans för socialt arbete  

Under denna rubrik diskuteras studiens relevans i förhållande till det sociala arbetet. I denna 

diskussion utgår jag från följande definition av socialt arbete:  

 

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för 

social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, 

empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, 

barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt 

arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och 

urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, 

för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. - Akademikerförbundet, 2014. Global 

definition, antagen av International Federation of Social Workers 

 

Definitionen kan tyckas vara bred, men jag vill hävda att en övergripande definition 

omfamnar fältets mångfald och dess övergripande principer på ett tydligt formulerat sätt.  

Jag vill för transparensen och reflexivitetens skull vara fullkomligt öppen med det faktum att 

jag själv är för fri abort, då detta kommer påverka min undersökning rent generellt, men även 

då det i mer specifik mening även påverkar min formulering av sociala problem samt 

abortfrågans relevans för det sociala arbetet. Skulle jag vara emot fri abort skulle jag 

förmodligen betrakta nuvarande abortlagstiftning och aborter i sig som ett socialt problem i 

behov av motverkan. Detta är inte fallet. Mitt synsätt belyser snarare abortmotstånd som ett 

eventuellt framtida socialt problem i form av hot mot liv, hälsa och mänskliga rättigheter i 

enlighet med ovanstående definition av socialt arbete. Även om det inte går att förutspå 

huruvida motståndet kommer att växa sig starkare eller hur det kommer att påverka allmän 

diskurs och socialt arbete, så går det fortfarande att generera kunskap om abortmotståndet för 

att således kunna förstå och bemöta det.  

 

I det sociala arbetets praktik kan kuratorer komma att träffa individer som överväger att 

genomgå en abort, eller individer som tidigare har genomgått abort(er). Vidare beslutar 

socialstyrelsens rättsliga råd i fall om sena aborter. Även organisationer som arbetar med 

sociala frågor och problem driver abortfrågan både internationellt och nationellt, då samhället 

och dess medborgare i hög grad påverkas av hur reproduktion regleras. Kuratorn kan därmed 

behöva kunskap om aktuella diskurser och hur de kan komma att påverka emotioner och 

beslutsfattande inför abort, för att bäst kunna möta sin klients behov. Socialstyrelsens 
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beslutsbefogenhet och bedömning kan även komma att påverkas av eventuella förändringar 

inom allmän opinion och lagstiftning, och organisationer som ställer sig bakom den fria 

aborten kan behöva inblick i abortkritiska-diskurser för att kunna bedriva arbete inom 

abortfrågan. Kunskap om abortmotstånd behövs således även i Sverige, och denna studie 

kommer förhoppningsvis att generera kunskap om just detta.  

 

2. Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt ämnar jag att ge läsaren en inblick i tidigare forskning som har bedrivits 

gällande abort. Det finns gott om internationell forskning gällande abort som fenomen, och 

den forskning som har bedrivits sträcker sig över åtskilliga forskningsfält. Ett stort fokus har 

även förlagts just på språkliga företeelser i relation till abortfrågan, och då detta är relevant för 

uppsatsens syfte kommer jag i detta avsnitt främst (men inte uteslutande) redogöra för dessa 

forskningsbidrag. Denna avgränsning kan även berättigas med hänsyn till att redogörelsen 

inte ska bli alltför spretig. Jag har även valt att utgå från relativt nutida forskningsbidrag, då 

uppsatsens syfte förlägger fokus på samtida diskursiva mönster. Gällande abort-forskning 

utifrån ett svenskt perspektiv så är inte fältet lika genomgripande, även om det går att finna 

viss forskning. Forskning där den svenska diskurser gällande abort har undersökts verkar 

däremot inte ha bedrivits. Med detta sagt kommer tidigare svensk forskning att beskrivas 

under en enskild rubrik, med hänvisning till det svenska forskningsområdets begränsade 

omfattning samt till att den svenska forskningen inte motsvarar den internationella 

forskningens tematik. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 

2.1 Fostercentrerade diskurser och konstruktionen av de ofödda  

Diskurser gällande abort har huvudsakligen, specifikt i en amerikansk kontext, behandlat 

fostrets rättigheter och status i förhållande till abortfrågan (Tan, 2004:157). “Pro-life” har i sin 

tur använts som term utav abortmotståndare för att titulera den rörelse de tillhör samt beskriva 

det ställningstagande gällande abort som rörelsen står för (Tan, 2004:157, Trumpy, 

2014:163). Termen syftar enligt Tan (2004:157) till fostrets rätt till liv, och termen utgör 

dessutom ett anspråk att positionera sina meningsmotståndare som “anti-life”. Fostret (eller 

barnet) status och dess eventuella rättigheter i relation till kvinnans rättigheter har alltså i hög 

grad kommit att karaktärisera abortfrågan. Enligt Mikolajczak & Bilewicz konstruerar 

exempelvis olika aktörer inom abort-debatten, oavsett om de är för eller mot aborter, ofödda 
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på ett sätt som reflekterar deras attityder (Mikolajczak & Bilewicz, 2015). Vidare menar de 

även att det språk som används inom en abortdiskurs kan påverka människors attityder 

gentemot aborter; människor som får läsa om ett ”barn” visar exempelvis mindre stöd för fri 

abort än personer som läser om ett ”foster”. Även Hopkins m.fl. (2005:395) menar att en 

kategorisering samt konstruktion av fostret är en avgörande praktik för samtliga aktörer inom 

abort-debatten, detta för att avgöra dess ontologiska status och således skapa grund för 

argumentation. Vidare undersöker Szelewa i “Killing unborn children? The Catholic Church 

and Abortion Law in Poland Since 1989” (2016) hur aborträtten har reformerats och gjorts 

mer restriktiv, i och med ett utökad inflytande av den katolska kyrkan och den abortkritiska 

rörelsen efter statssocialismens fall. Diskursen gällande aborträtt likväl som officiella 

juridiska termer har i och med dessa influenser skiftat, från att benämna ofödda som ”foster” 

till att benämna ofödda som ”avlat barn” inom juridiken och som ”ofött barn” inom den 

allmänna diskursen (ibid:758). Detta menar Szelewa har alstrat en allmän syn på abort som en 

handling likställd med att döda ofödda barn.  

 

2.2 Pro-life, Pro-woman? 

Flera forskare har även kommit att undersöka huruvida “Pro-Life”-rörelsen samt den 

abortkritiska diskursen kommit att skifta form över tid; från huvudsakligen foster-centrerad 

till huvudsakligen kvinnocentrerad med fokus på kvinnans mående i relation till abort-

ingrepp. I “Woman vs. Fetus: Frame Transformation and Intramovement Dynamics in the 

Pro-Life Movement” (2014) undersöker Alexa J. Trumpy genom en frameanalys hur en 

falang inom “pro-life”-rörelsen utmanar rörelsens dominanta “frame”1. Trumpy menar att en 

foster-fokuserad frame relaterad till fostrets rätt till liv traditionellt sett har haft en 

hegemonisk ställning inom rörelsen, men att en fraktion inom rörelsen vilken titulerar sig som 

“Pro-Woman, Pro-Life” på senare tid har kommit att utmana denna centrala frame (Trumpy, 

2014). Utmaningen sker via en diskursiv framställning av kvinnan som naturligt 

omhändertagande, och framställningen av aborter som skadliga för kvinnan. Även Melody 

Rose (2011) har diskuterat frame extension i förhållande till den amerikanska “pro-life”-

rörelsen. Rose är inne på samma bana som Trumpy (2014); att rörelsen historiskt sett har 

förlitat sig i huvudsak på en retorik som berör fostret och dess rättigheter. Rose menar dock 

att det finns exempel på “pro-woman”-retorik inom rörelsen även längre bak i historien, men 

                                                
1 Begreppet “frame” kan utifrån Trumpy’s teoretiska ramverk förstås som mentala scheman som vägleder 

människors handlingar samt grundar deras erfarenheter, genom att utgöra en kontext genom vilken handlingarna 

tolkas (Trumpy, 2014).  
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att retoriken har framträtt återigen och vunnit alltmer mark under 2000-talet till följd av att 

framträdande aktörer inom rörelsen bedriver försök till frame extension (Rose, 2011).  

Liknande resonemang går att finna även utanför den amerikanska kontexten. I “Arguing 

Abortion: The New Anti-Abortion Discourse in Canada” framför Saurette & Gordon (2013) 

att den samtida “anti-abort”-diskursen i Kanada även den har kommit att förändras.  

De menar att fokus har förflyttats till att bedriva förändringsarbete kring kulturella 

värderingar gällande abortfrågan, snarare än att idka på lagreformer (ibid:178). Vidare hävdar 

de att den kanadensiska diskursen numera präglas av utsagor i stil med “abort är skadligt för 

kvinnor” (ibid:168). Istället för att skända kvinnor som har genomgått eller överväger att 

genomgå abort framställer rörelsen således kvinnor som offer för abort, och hävdar därmed att 

rörelsen agerar utifrån kvinnors bästa.  

 

2.3 Diskurser om kvinnan och moderskapet 

Hur moderskapet och kvinnan som subjekt har konstruerats i relation till abortfrågor har även 

behandlats inom forskningen. I ”The discourse of abortion law debate in Australia: Caring 

mother or mother of convenience” (O’Rourke, 2016) studeras framställningen av moderskapet 

och kvinnan i relation till abortfrågan. O’Rourke menar exempelvis att den australienska 

aborträtts-debatten framställer abortsökande kvinnor som ”dåliga” kvinnor, genom att abort 

konstrueras som en bekvämlighet via användandet av termer såsom ”abortion on demand” 

(ibid). Dessa kvinnor jämförs inom diskursen med normativa och önskade egenskaper 

kopplade till kvinnlighet och moderskap, och framställs således som avvikande från normen.  

I “Becoming Responsible: Young Mother’s Decision Making Regarding Motherhood and 

Abortion” (2006) undersöker även Saara Greene diskurser som berör moderskap och abort. I 

sin analys betonar Greene framförallt en diskurs om ansvar som präglar unga mödrars 

beslutsfattande gällande graviditet och abort (ibid:27). Greene menar att diskursen inte bara 

påverkar synen på moderskap, utan även synen på aborter och de kvinnor som har valt att 

genomgå dem. Genom diskursen formuleras aborter som ett ansvarslöst sätt att handskas med 

en graviditet, och att det ansvarsfulla sättet att handskas med en graviditet är att “ta 

konsekvenserna” av att ha blivit gravid; det vill säga att fullborda graviditeten (Greene, 

2006:33–34). Inom ansvars-diskursen gällande abort verkade det dock finnas rum för 

undantag i de fall där graviditeten uppfattades ligga utanför kvinnans kontroll; exempelvis i 

fall av våldtäkt.  
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2.4 Den svenska kontexten: attityder och erfarenheter 

I avhandlingen ”Sexual Risktaking- Perceptions of Contraceptive Use, Abortion, and Sexually 

Transmitted Infections Among Adolescents in Sweden” (Ekstrand, 2008) undersöks svenska 

ungdomars syn på preventivmedel, oplanerade graviditeter samt abort. Empirin består utav 

data insamlad via intervjuer samt grupp-diskussioner. Studien pekade på att en majoritet av 

informanterna hyste positiva attityder gentemot aborter (ibid). Resultaten visade även att 

tonårsflickor betraktade aborter som naturligt, samtidigt som beslutsfattande gällande frågan 

betraktades som komplicerat. Attityder verkade i vid utsträckning vara avhängande 

respondenters eventuella partner, föräldrar, vänner; likväl som påverkade utav sociala normer. 

Vidare har gynekologers och barnmorskors erfarenheter och upplevelser av den svenska 

abortvården studerats i avhandlingen ”Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård 

– åsikter, erfarenheter och upplevelser” (Lindström, 2007). Majoriteten av informanterna 

ställde sig positiva till abortlagstiftningen, även om barnmorskorna tenderade att vara något 

mer återhållsamma i sitt synsätt jämförelsevis med gynekologerna. Studien visade ett 

generellt stöd för lagstiftningen och att gynekologer samt barnmorskor inom den svenska 

abortvården inte motsätter sig att medverka vid aborter trots att det ibland kan upplevas som 

svårt att arbeta inom abortvård (ibid).  

 

2.5 Sammanfattning 

När reproduktiva rättigheter utmanas har socialarbetare en möjlighet att exempelvis bedriva 

arbete kring abortfrågan å klienters vägnar, men för detta behövs kunskap om viktiga aspekter 

som berör denna (Bernadi m.fl., 2012). Baserat på forskningsfältet kan vi först och främst se 

hur fostercentrerade diskurser har haft stort utrymme inom abortfrågan. Viktigt att 

understryka är dels hur språkliga utsagor och diskursiva mönster kan bidra till att påverka 

attityder likväl som samhälleliga förändringar, såväl som att själva diskurserna påverkas utav 

dessa (Mikolajczak & Bilewicz, 2015., Szelewa, 2016). Hur det talas om fostret, både på 

mikro- och makronivå, kan därutav betraktas som relevant i relation till både individuella 

uppfattningar och samhälleliga förändringar såsom reglering av aborträtten. Det har även skett 

diskursiva förändringar i flera länder i världen där diskurser om abortmotstånd snarare har 

kommit att präglas av utsagor om kvinnans rättigheter i relation till abortfrågan (Trumpy, 

2014., Rose, 2011., Saurette & Gordon, 2013); hur abortkritik framförs och hur diskursen 

konstruerar olika objekt är således inte statiskt, utan förändras över tid. Alla diskurser 

framställer dock inte den abortsökande kvinnan i god dager; hon framställs även som en dålig 
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kvinna, eller en oansvarig sådan (O’Rourke, 2016., Greene, 2006). Detta kan tänkas få 

konsekvenser för hur kvinnor som överväger abort eller har erfarenheter av abort uppfattas, 

hur de uppfattar sig själva, samt hur dessa kan behöva bemötas inom det sociala arbetet.  

I en svensk kontext har inte lika mycket forskning gällande abortfrågan bedrivits, särskilt inte 

gällande diskurser om abort och abortmotstånd. De studier som har behandlats i detta avsnitt 

visade dock på ett allmänt positivt förhållningssätt till abort och abortlagstiftning i Sverige, 

både hos ungdomar samt gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård. Ekstrand 

(2008) menar dock att attityder gällande abort kan komma att påverkas av närstående likväl 

som sociala normer, vilket ändå öppnar upp för spekulationer om vad som skulle kunna hända 

med dessa attityder om abortmotståndet i Sverige fick ett allt bättre fäste?  I och med det 

svenska forskningsområdets begränsade omfattning, och faktum att abortmotstånd inte verkar 

ha studerats i en svensk kontext, anser jag att det finns ett behov av att bedriva just denna 

studie. Detta i och med en socialarbetares behov av kunskap om samhälleliga tendenser; samt 

förståelse för den kontext inom vilken de verkar, bemöter sina klienter och behandlar olika 

sociala frågor.  

 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer ett diskursteoretiskt förhållningssätt samt dess tillämpning att 

presenteras. Dessförinnan vill jag dock göra två förtydliganden. Den diskursanalytiska 

traditionen är inte alltid lätt att begripliggöra och sammanfatta (Jørgensen & Phillips, 2000; 

Bergström & Boréus, 2012). Vanligtvis talas det om diskursanalys som en teoretisk samt 

metodologisk helhet, medan det specifika begreppet diskursteori har kopplats till särskilda 

teoretiska utgångspunkter (se exempelvis Laclau & Mouffe i Jørgensen & Phillips, 2000). Jag 

har dock valt att rent begreppsligt särskilja den teoretiska delen i studien från den 

metodologiska genom att benämna det förstnämnda som diskursteori och det sistnämnda som 

diskursanalys. Dessa kan fortfarande betraktas som en integrerad helhet, men min 

förhoppning med detta är att tydliggöra för läsaren vad som är vad. Vidare vill jag även 

understryka ytterligare en aspekt gällande den teoretiska delen av uppsatsen: även om teori 

och metod är sammanlänkade, behöver helheten som sådan inte nödvändigtvis bestå utav ett 

renodlat perspektiv (Jørgensen & Phillips, 2000:10). Diskursteori som beskrivet i denna 

uppsats är inget renodlat teoribygge, jag har istället valt att inspireras av Foucaults 

arkeologiska angreppssätt.  
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3.1 Diskursteori 

Diskursteorin sätter språket samt våra föreställningar om världen i en produktiv roll; istället 

för att betrakta föreställningar och hur vi formulerar dessa som rena återspeglingar av en 

materiell verklighet betraktas det som att föreställningarna förutsätter ett språk, och att detta 

språk i sin tur organiserar vår sociala verklighet (Bergström & Boréus, 2012:354). Att studera 

diskurser är således att studera samhällsfenomen genom att sätta språket under granskande 

lupp. Inom diskurserna förs olika beskrivningar fram av verkligheten, och alla dessa 

beskrivningar förmedlar sanningsanspråk; det vill säga att just detta sätt att beskriva och 

betrakta världen ämnas betraktas som sant (Bolander & Fejes, 2015:94). Gällande 

sanningsanspråk avfärdas dock tanken att en uppfattning om hur världen är beskaffad kan 

betraktas som mer sann än en annan (Bergström & Boréus, 2012:368). Däremot upprättas ett 

motsatsförhållande till andra diskurser, det vill säga; vilka sätt att konstruera verkligheten 

uppnår status av att vara sanna och vilka utesluts (ergo misslyckas i sitt sanningsanspråk) 

(ibid:354)? I relation till denna studies syfte är det således inte den abortkritiska diskursens 

sanningshalt som studeras; utan snarare hur diskursen konstruerar och förmedlar olika objekt 

och sanningsanspråk. I enlighet med det teoretiska förhållningssättet är inte heller mitt sätt att 

betrakta abortfrågan och abortmotståndet objektivt sant; även jag konstruerar min idé om hur 

världen är beskaffad.  

 

Genom diskursteori inspirerad av Foucaults arkeologiska angreppssätt riktas även intresset 

mot diskursens inre former (Bergström & Boréus, 2012:359). Den definition av diskurs som 

kommer att användas genom detta arbetes gång är “praktiska handlingar som systematiskt 

bildar de objekt de talar om” (Foucault, 1969/2002:67). Dessa praktiska handlingar är 

meningsskapande, utformar olika subjektspositioner, präglar vad som är möjligt att säga (eller 

vad som inte är möjligt att säga), samt konstruerar övertygelser om hur världen är beskaffad 

(Bolander & Fejes, 2015:96; Bergström & Boréus, 2012:360). Diskursen formar ett slags 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper samt förkastar andra, och reglerar vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet. Det kan däremot vara nödvändigt att belysa det faktum att när 

Foucault talar om praktik och handlingar så är det fortfarande utsagorna som betraktas som 

central analysenhet (Bergström & Boréus, 2012:358).  

 

Vidare blir även maktperspektivet centralt i detta teoribygge; diskurser kan ses som 

förmedlare av makt i den mening att de uppfattas reglera sättet människor tänker och handlar 



 

10 

 

på. Makten ifråga utövas dock inte av eller mot en enskild aktör, utan utvecklas genom 

mänsklig interaktion och diskursivt utförande (Bergström & Boréus, 2012:361). Foucault 

hävdar även att när diskurser skapas, skapas kontroll genom olika utestängningsmekanismer 

(ibid). Dessa utestängningsmekanismer kan inbegripa att någonting definieras som rätt eller 

fel, eller att något utesluts från diskursen och därmed framställs som avvikande. Detta 

behöver inte handla om explicita uttryck, utan kan exempelvis handla om att ett objekt eller 

subjekt normaliseras inom diskursen vilket i sin tur framställer ett annat som icke-normalt 

(Bolander & Fejes, 2015:108–109). Etablerad kunskap blir även väsentligt i denna process, 

detta i egenskap av drivmedel i utestängningsmekanismerna (Bergström & Boréus, 

2012:361). Det kan handla om att etablerad kunskap i form av vetenskap fungerar som en 

förklaringsmodell inom diskursen, och således möjliggör och styrker 

utestängningsmekanismerna i fråga.  

 

Diskursteori inspirerad av Foucault förlägger även fokus på det sammanhållna inom diskursen 

snarare än motsättningar inom den, motsättningar kan dock behandlas mellan olika diskurser i 

form av maktrelationer (Bergström & Boréus, 2012:362). Vidare belyses tesen att de utsagor 

som produceras inom en särskild domän ofta är tämligen likalydande samt repetitiva; 

diskursen sätter tydliga gränser för vilka utsagor som blir möjliga att framföra, och vilka 

utsagor som kan accepteras som meningsfulla (Jørgensen & Phillips, 2000:19). Foucault har 

även intresserat sig för förändringar över tid gällande olika diskurser, men då detta arbete inte 

behandlar förändring över tid utan snarare syftar till att skapa förståelse för det samtida 

abortmotståndet utan tidigare referenspunkter så är denna del av det teoretiska 

förhållningssättet inte applicerbart. Däremot kommer begreppet intradiskursiva 

beroendeförhållande appliceras teoretiskt som ett sätt att förstå inbördes relationer mellan 

olika element inom diskursen. Detta begrepp handlar om att se till vilka termer som ett 

centralt element inom diskursen relateras till, och på vilket sätt (Bergström & Boréus, 

2012:362). Exempelvis, när det talas om abort; vilka andra termer kopplas då an till detta? 

Associeras ett centralt element till ett annat, och i sådana fall hur?  

 

Diskursteorin kommer att tillämpas likt “glasögon” genom vilka uppsatsens empiri kommer 

att tolkas samt analyseras. Vidare kommer det teoretiska angreppssättet att influera metodval, 

och förhoppningen är att just teori och metod kommer att vara integrerade till den grad att de 

kan betraktas som en logisk helhet. Diskursbegreppet som definierat här ovan blir en 

vägledande utgångspunkt för analys. Diskurser betraktade enligt Foucaults teoretiska 
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perspektiv lägger även grund för ett bredare anslag än vid ansatser som förlägger större fokus 

på lingvistik (Bergström & Boréus, 2012:358). Det är till stor del därför jag har valt att 

inspireras av just Foucault, då jag tror att ett bredare anslag samt en mer “abstrakt” teori 

kommer att bidra till större möjlighet att anpassa denna efter syfte och frågeställning, samt 

kommer låta mig att genomföra en textnära analys utan att bli låst vid diffusa lingvistiska 

begrepp. Vidare behandlar uppsatsen abortkritiska diskurser och deras inre utformning snarare 

än deras relation till andra diskurser eller yttre social praktik, varför Foucaults arkeologiska 

angreppssätt med fokus på just diskursens inre form kan betraktas som tillämpningsbart.  

 

4. Metod  

Denna studie riktar fokus mot samhällsfenomenet abortmotstånd; och genom att analysera 

språkliga utsagor ämnar jag skapa förståelse för detta fenomen. Diskursanalys kan ses som 

”…ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus” (Bergström & Boréus, 

2012:354). Den specifika modell som jag ämnar använda för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar är inspirerad av Bolander & Fejes textnära och Foucault-inspirerade 

diskursanalytiska exempel i boken Handbok i kvalitativ analys (2015). Eftersom teori och 

analys är tämligen sammanvävda inom den diskursanalytiska traditionen kan vi betrakta teori 

och analys som en integrerad helhet, där båda delar är avhängande varandra. Det som har 

presenterats i teoriavsnittet kommer därför att vara vägledande även inom analysen. För att 

undvika risk för onödiga inslag av upprepningar kommer fokus i detta avsnitt därmed att 

förläggas på beskrivningar av de praktiska delarna inom metoden, det vill säga: hur kommer 

empirin att behandlas och tolkas?  

4.1 Diskursanalys 

Analysen kommer att bedrivas i fyra analytiska steg som tillsammans utgör en 

diskursanalytisk modell. Modellen är inspirerad utav den analytiska modell som återges i 

kapitlet “Diskursanalys” av Bolander & Fejes i Handbok i kvalitativ analys (2015). Jag har 

valt att utgå från Bolander & Fejes (2015) modell då den är tydlig gällande praktiskt 

genomförande, vilket stärker chansen att metoden kan appliceras på ett givande sätt. Vidare är 

modellen även inspirerad av Foucault, vilket korrelerar med den teoretiska utgångspunkten. 

Jag har däremot justerat modellen något för att anpassa denna till studiens syfte och 

frågeställningar. För det första genom att addera “Intradiskursiva beroendeförhållanden” som 

ett ytterligare analytiskt steg, detta för att bättre kunna förstå diskursens inre form. För det 

andra så fokuserar modellen som beskriven av Bolander & Fejes (2015) på 
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normaliseringsprocesser i två steg; jag har istället valt att i analysens fjärde steg fokusera på 

“utestängningsmekanismer” för att kunna analysera etablerad kunskap inom diskursens ramar, 

och hur detta framställer kategoriseringar likt ”rätt” eller ”fel”. En normaliseringsprocess kan 

förvisso också kategoriseras som en utestängningsmekanism, men jag har valt att utgå från 

detta begrepp för att anpassa metoden efter teorin.    

 

De fyra analytiska stegen som använts i undersökningen är följande:  

1. Vad talas det om och hur? Genom en översiktlig läsning går det att beskriva materialet 

utifrån denna fråga som utgångspunkt. Under detta steg identifieras och behandlas ord och 

utsagor som är återkommande för att ge en initial uppfattning om materialet (Bolander och 

Fejes, 2015:98). Detta har jag valt att göra genom en klassisk kodning, där samtligt material 

har kodats rad för rad. 2. Fördjupad analys av vad det talas om och hur: Här väljs specifika 

exempel ut för närmare analys, med fokus på återkommande och centrala element i materialet 

(Bolander och Fejes, 2015:99) och utsagor som kan bedömas vara gemensamma för båda 

organisationer. Vi kan se det som att en tematisering av materialet genomförs i detta steg. 3. 

Intradiskursiva beroendeförhållanden: I detta steg studeras centrala element och deras 

relationer till varandra inom diskursen. Exempelvis, när det talas om abort; vilka andra termer 

kopplas då an till detta? Associeras ett centralt element till ett annat, och i sådana fall hur? 

Detta kan ses som en slags kartläggning av de centrala element som tillsammans utgör 

diskursen. 4. Utestängningsmekanismer: Vilka utestängningsmekanismer skapas, och vilka 

definitioner av exempelvis fel/rätt produceras via detta? Här tittar jag dels på vad som explicit 

uttrycks i negativ eller positiv bemärkelse, men också på vad som indirekt framställs som 

negativt eller avvikande inom diskursen genom att andra subjekt och objekt framställs 

positivt. Vidare studeras även vad den etablerade kunskapen är i kontexten, genom att se till 

vilka förklaringsmodeller används för att möjliggöra och stärka olika centrala teman; refereras 

det till exempelvis en vetenskaplig kunskapsgrund?  

Steg 1 och steg 2 genomförs i kronologisk ordning, medan steg 3 och steg 4 har genomförts 

parallellt med varandra efter detta. Samtliga steg har således använts för att analysera 

materialet och för att besvara studiens frågeställningar. Stegen utgör däremot inte rubriker i 

resultat och analys. Där har istället materialet delats upp efter centrala element, tematik och 

inbördes relationer mellan elementen.  
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4.2 Metoddiskussion 

Diskursanalysens karaktär kan, i och med att den ofta betraktas som abstrakt, medföra en viss 

problematik (Bergström & Boréus, 2012:403). Diskursanalytikern måste ofta ”göra 

diskursanalysen” genom att tillämpa olika metodologiska grepp, vilket är fallet även i denna 

studie. Vad gällande en Foucault-inspirerad analys har bland annat Fairclough (2010) 

specifikt lyft att Foucaults abstrakta diskursanalytiska angreppsätt inte bara går att applicera, 

utan som forskare handlar det om att tolka och använda angreppsättet i en mer praktisk 

mening. Detta skapar möjligtvis problem i metodförfarandet för en mindre rutinerad 

”forskare” så som jag själv, då diskursanalysens praktiska genomförande ofta är otydligt 

formulerad i litteraturen. Bolander & Fejes (2015) analytiska modell har därmed legat till 

grund för praktiskt genomförande, i förhoppning om att stärka metoden och möjliggöra en 

givande diskursanalys. Då modellen har modifierats med syfte och frågeställningar i åtanke är 

förhoppningen även att metodens kapacitet bör stärkas via detta. I och med diskursanalysens 

abstrakta karaktär kan det även föreligga en utmaning i att vara transparent, och en risk att 

man avstår från att genomlöpande redovisa hur man gått till väga. Jag har dock strävat aktivt 

efter att motverka all otydlighet, även om det ibland har varit mindre lätt att formulera sig.   

För att summera har metodval genomförts för att väga upp för eventuella otydligheter och 

abstrakta tendenser inom den diskursanalytiska traditionen. Jag har strävat efter att redovisa 

tillvägagångssätt samt motivera mina metodval, men ibland haft svårigheter att formulera 

dessa. I och med min begränsade erfarenhet är jag absolut inte under uppfattningen att mitt 

metodologiska angreppssätt är felfritt, men då medvetna val har gjorts i förhållande till syfte, 

frågeställningar och diskursanalysens problematik betraktar jag metoden som användbar.     

 

5. Material och design 

 

5.1 Empiri 

Empirin består utav underlag som har producerats samt publicerats av två organisationer i 

Sverige som arbetar med abortfrågan utifrån ett abortkritiskt perspektiv; “Ja till livet” samt 

“Människorätt för ofödda” (MRO). För att kunna studera den abortkritiska diskursen i ett 

samtida Sverige inom en begränsad tidsram kunde jag inte titta på samtliga abortkritiska 

aktörer i Sverige; men jag behövde komma åt utsagor inom denna diskurs som skulle kunna 

betraktas som representativa.  
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Med hjälp av denna illustration vill jag försöka exemplifiera hur jag har förhållit mig till detta 

val. Den svenska abortdiskursen kan tänkas inbegripa både en abort-positiv diskurs och en 

abortkritisk sådan. Ja till livet och MRO är två av de största abortkritiska organisationerna i 

Sverige idag, och har valts ut som representativa för en samtida svensk abortkritisk diskurs på 

basis av detta. De förmodas alltså inte utgöra hela den abortkritiska diskursen, men de 

förmodas inneslutas av denna.  

 

Ja till Livet grundades år 1990 (Ja till livet, 2017). Organisationen är religiöst och politiskt 

obunden, och verkar för rätten till liv. De är inte aktiva endast inom abortfrågor, utan bedriver 

även opinion gentemot dödshjälp (ibid). Deras vision är ett samhälle där ingen ska vilja 

genomgå abort eller önska att få dödshjälp. MRO grundades i sin tur år 2004 och är aktiva 

inom endast abortfrågan (MRO, 2017). De definierar sig även dem som politiskt och religiöst 

obundna, och verkar enligt deras egen hemsida för att protestera mot den fria aborten, att med 

bildernas hjälp påtala det ofödda barnets mänsklighet, visa för omvärlden att abort borde 

uppfattas som dödligt våld, samt att stödja och hjälpa kvinnor som befinner sig i en så kallad 

”krisgravididet” (MRO, 2017).  

 

Empirin innefattar 14 texter från Ja till livets hemsida samt 13 texter från MRO:s hemsida. 

Texterna finns tillgängliga på respektive organisations hemsida (se bilagor för länkar till 

dessa), och består av artiklar/inlägg som har publicerats av organisationens representanter, 

likväl som allmän information som går att finna på hemsidan; exempelvis information som 

    SVENSK ABORTDISKURS 

FÖR  

EMOT 

       MRO 

JA TILL LIVET 
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formulerar organisationens gemensamma syn på aborträtt. Texterna har behandlats i sin 

helhet. Principer för avgränsningar samt urval behandlas under nedanstående rubrik.  

 

5.2 Avgränsningar och urval 

Avgränsningar i form av årtal för publikation har gjorts. Eftersom studiens syfte lägger fokus 

på den samtida abortkritiska rörelsen har urvalet avgränsats till inlägg som har publicerats på 

hemsidan någon gång under året 2016 och 2017. Till detta har även övrig information som 

varit tillgänglig på sidan när material hämtades inräknats. Denna intervall har således varit 

tänkt att främst korrelera med uppsatsens syfte, men har även fungerat som ett sätt att 

avgränsa mängden data och göra denna överskådlig. Vidare har personliga narrativ som 

publicerats på hemsidorna även uteslutits, detta till följd av etiska överväganden. Dessa 

personliga berättelser har förvisso publicerats på internet och finns tillgängliga för allmän 

beskådan. Däremot kan det bedömas vara mindre etiskt korrekt att genomföra en studie utan 

samtycke på personliga berättelser som inte har publicerats i syfte att behandlas som empiriskt 

underlag; än att genomföra en studie på en hel organisations publikationer. “Ja till livet” 

producerar samt publicerar även ett nyhetsbrev, men nyhetsbrevet ges endast ut till betalande 

medlemmar/personer som donerar pengar till organisationerna i fråga. Detta har därmed inte 

heller insamlats, då det skulle kunna vara etiskt problematiskt att understödja den rörelse jag 

ämnar att undersöka med finansieringar. MRO arbetar även mycket med bilder och rörliga 

media, vilket också kan räknas som texter inom den diskursanalytiska traditionen. Jag har 

dock valt att utesluta dessa från empirin. Jag bedömde det som alltför tidskrävande att utöka 

empirin ytterligare; det hade förmodligen försämrat uppsatsens kvalité snarare än att tillföra 

något.   

 

Efter insamling av samtligt material som ansågs vara lämpligt enligt studiens avgränsningar, 

förhöll jag mig till urvalet i enlighet med en mättnadsprincip. Jag har således strävat efter en 

empiri som informationsmässigt är tillräcklig inom undersökningens tidsram, men förhållit 

mig öppen inför att tillföra material under studiens gång för att inte kompromissa vad 

gällande empirins mättnad. Ytterligare material har dock inte tillförts under studiens gång då 

mättnad bedöms ha uppnåtts genom första urvalsprocessen.  

 

5.3 Tillvägagångssätt och datainsamling 

Datainsamling har skett via respektive organisations hemsida. Samtligt digitalt material som 

har behandlat aborträtt, har publicerats under antingen 2016 eller 2017, samt är publicerat i 



 

16 

 

egenskap av organisationen som helhet eller av representanter inom den har inhämtats. Detta 

via antingen printscreening, eller kopiering av text för infogning i ett Word-dokument. 

Samtligt digitalt material har sedan skrivits ut för att underlätta behandling av data, samt 

kodats för att kunna sortera utsagor, upptäcka diskursiva mönster samt tematisera materialet 

utifrån centrala diskursiva element. 

  

5.4 Reflexivitet, trovärdighet och tillförlitlighet 

Vad gällande reflexivitet kan det anses vara omöjligt att vara fullkomligt objektiv när det 

kommer till att analysera material; jag har dock försökt förhålla mig till en nära tolkning av 

materialet med hjälp av teorierna som ”glasögon”, snarare än att låta mina subjektiva 

egenskaper, erfarenheter och åsikter stå för denna tolkning. Jag har varit medveten om 

reflexivitetens vikt i vetenskapliga sammanhang, och försökt att förhålla mig till detta genom 

studiens gång. Min förförståelse för abortfrågan i form av kunskap om tidigare forskning har 

exempelvis kunnat påverka hur materialet har utlästs och analyserats; jag har dock bearbetat 

materialet i flera led under analysens gång i försök att avstämma att de teman som har 

återfunnits har stadig grund i de texter som har analyserats.  

För att åstadkomma god trovärdighet och tillförlitlighet har jag i så stor utsträckning som 

möjligt redogjort för forskningsprocessen, så att dessa kvalitetsmarkörer ska vara möjliga att 

bedömas av de utomstående som läser det färdiga resultatet. I detta fall har jag strävat efter att 

i samtliga avsnitt motivera mina val samt kontinuerligt redogöra för hur samtliga delar av 

forskningsprocessen har genomförts. Vidare har även tidigare forskning behandlats i ett 

avsnitt, med tydlig hänvisning till tidigare publikationer.   

 

5.5 Etiska överväganden 

Vad gällande forskningsetik talar man ofta om etiska frågor i relation till de som medverkar i 

forskningen, så som exempelvis intervjupersoner (Vetenskapsrådet, 2011:66). I denna studie 

har dock inte några intervjuer eller observationer genomförts. Detta underlättar något när det 

kommer till ett forskningsetiskt förhållningssätt, då det inte finns några regelrätta 

respondenter att förhålla sig till. Empirin består istället utav material som publicerats i 

organisationernas namn eller via organisationernas representanter på deras egna hemsidor 

med syfte att nå ut till en mottagare. I detta fall har jag dock bedömt det vara nödvändigt att 

göra avvägningar gällande transparens, samt att faktiskt skydda de enskilda representanter 
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som ibland har gett upphov texterna. Den etiska frågan jag har ställt mig själv i relation till 

detta har varit; ”Kan denna studie på något sätt utgöra en risk mot författarna om för mycket 

information om materialet redogörs för i studien?”.  

I detta fall har jag svårt att tro att studien kommer få mer publicitet än den som texterna på 

hemsidan redan har fått, vilket innebär att studien i fråga inte bör försätta organisationen och 

dess representanter i en oetisk position. För att uppnå en hög grad av transparens kommer 

således länkar till texterna som utgör empirin att bifogas i två bilagor. Jag bedömer dock inte 

att det är nödvändigt att i löpande text hänvisa till exempelvis publiceringsansvarig för enskilt 

inlägg i anslutning till citat från empirin. Hänvisningar kommer istället göras till den 

organisation som citatet är hämtat från. Detta då är det är organisationerna i sin helhet och de 

utsagor som publiceras i egenskap av dessa som är av intresse. Självklart går detta att enkelt 

se över genom att gå in på respektive organisations hemsida, men på detta sätt varken 

underlättar jag eller hindrar åtkomst till informationen i fråga, samtidigt som transparensen 

påverkas i positiv mening. 

Att bedriva forskning medföljer även ett ansvar att väga olika typer av legitima intressen mot 

varandra (Vetenskapsrådet, 2011:11). Som ansvarig för denna uppsats har jag ett 

kunskapsintresse, och hoppas på att bidra till nya kunskaper inom abortfrågan som sedermera 

kan användas inom socialt arbete. Ur ett samhällsperspektiv kan dock materialet återanvändas 

eller utnyttjas av flera grupper, och en betydelsefull uppgift blir då att precisera under vilka 

förutsättningar detta kan ske (Vetenskapsrådet, 2011:66). Det går exempelvis att tänka sig att 

abortmotståndare skulle kunna tillämpa resultat från denna studie på sitt arbete, och att denna 

studie därmed skulle kunna fungera som ett sätt att styrka den utveckling som den på sätt och 

vis är menad att ”förhindra”. Däremot tror jag att kunskap om abortmotstånd i en svensk 

kontext är mer användbar och behövlig för det sociala arbetets allmänna kunskapsgrund och 

för aktörer som arbetar för aborträtten (eftersom kunskapen för tillfället är så pass begränsad) 

Därmed hävdar jag att kunskapsintresset bör betraktas som överordnat denna förmodade risk.  

Vidare påtalar även Vetenskapsrådet (2011:12) att det är viktigt att tala sanning om sin 

forskning, att medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sina studier, att öppet 

redovisa metoder, resultat och kommersiella intressen, att inte stjäla forskningsresultat från 

andra, att hålla god ordning i sin forskning, att sträva efter att bedriva sin forskning utan att 

skada människor, djur eller miljö samt att vara rättvis i sin bedömning av andras forskning. 

Samtliga dessa punkter har jag förhållit mig till under studiens gång, genom aktiva försök att 
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vara transparent; samt via ett etiskt förhållningssätt. Vidare har inga kommersiella intressen 

legat till grund för denna studie, och de forskningsresultaten som jag har publicerat är endast 

grundande i mina egna förfaranden.   

6. Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat och analys under fyra underrubriker, och 

avsnittets struktur samt respektive rubriksättning utgår från olika centrala element inom 

diskursen. En sammanfattning av resultat och analys följer sedermera i följande avsnitt, där 

resultaten även diskuteras i relation till tidigare forskning.   

6.1 Ofödda barn, deras essentiella människovärde och hur abort framställs som mord 

På organisationernas hemsidor talas det sällan om foster, men desto oftare talas det om ofödda 

barn. Utsagor där termerna ”ofödda barn”, ”ofött barn”, ”ofödd människa” eller ”den ofödde” 

används för att benämna och definiera fostret är återkommande inom material publicerat av 

både MRO och Ja till livet. Detta kan ge oss en första inblick i hur framställningen av fostret 

konstrueras inom diskursen; det handlar inte om ett embryo eller en cellklump, utan det 

handlar om en människa med likvärdigt människovärde gente alla andra människor i världen, 

barn som vuxna. Vi kan blicka till två följande citat som exempel på detta: 

Den som använder ord som ”cellklump” om det ofödda barnet försöker förminska det faktum 

att det handlar om en människa som dödas i en abort. I själva verket är alla människor mer 

eller mindre stora ”cellklumpar”... – MRO. 

”Alla ofödda barn har lika högt värde och bör tilldelas rätten till liv.” - Ja till livet. 

Vi kan se i citaten att termen ”det ofödda barnet” används av både MRO och Ja till livet för 

att benämna ett foster. Genom detta tillskrivs fostret mänsklighet; det betraktas inte som en 

slags förgrund till en faktisk människa, utan som en ofödd person. Vidare diskuteras (vad jag 

antar vara abortförespråkares) användning av termen ”cellklump” i det första citatet, och att 

denna kategorisering av fostret förringar ”det faktum” att det är en människa som dödas när 

en abort genomförs. Enligt Hopkins m.fl. (2005:393) är just konstruerandet av fostret som en 

särskild entitet en handling som blir central för alla som är aktiva inom abortfrågan. Genom 

den diskursteoretiska ansatsen kan vi förstå detta som att språket har en aktiv konstruerande 

roll, och att det inom diskursen framställs en bild av hur verkligheten är beskaffad (Bergström 

& Boréus, 2012:354). Vidare medföljer varje framställning av verkligheten ett anspråk på att 

vara objektivt sanningsenlig, vilket även indirekt eller uttalat förringar sanningsgraden i andra 



 

19 

 

sätt att se på världen (ibid). Vi kan således tolka formuleringar såsom ”det faktum” och ”i 

själva verket” i likhet med sanningsanspråk, genom vilka man försöker att etablera en 

abortkritisk konstruktion av fostret som grundade i en faktisk verklighet ”där ute”. Vi kan 

även se hur benämningen ”cellklump” behandlas likt en konstruktion utan 

verklighetsförankring, som står i kontrast till abortkritiska utsagor om den ”sanna” naturen av 

fostrets status.  

Då diskursen framställer fostret som en människa, framställs även kvinnan och fostret som två 

separata individer; fostret betraktas inte som en del av kvinnans kropp, utan som en egen 

individ som för tillfället uppehåller sig i kvinnans livmoder.  

En del hävdar att barnet i magen är en del av kvinnans kropp. Men Ja till livet menar att det 

påståendet inte stämmer. Barnet finns i kvinnan kropp men är samtidigt helt skild från 

kvinnan. Barnet är en ny, genetiskt unik och egen individ. - Ja till livet. 

Detta kan relateras till att diskursen framställer befruktningstillfället som det mänskliga livets 

början, då en genetisk uppsättning av egenskaper redan då utgör en individualitet hos fostret. 

Övergången från ett befruktat ägg till människa beskrivs även som ett utvecklingsförlopp där 

formen på människan förändras över tid, men inte dennas status som entitet:    

Visste du att det nya barnet är färdigprogrammerat från befruktningstillfället? Kön, ögonfärg 

och hundratals andra egenskaper är redan på plats i den millimeterstora människan i magen.  – 

Ja till livet.  

Du kommer inte från ett befruktat ägg – du har varit ett! Du kommer inte från ett embryo – du 

har varit ett! Du kommer inte från ett foster – du har varit ett! Du kommer inte från ett barn – 

du har varit ett! Det befruktade ägget är faktiskt en liten, helt outvecklad människa. – MRO. 

En annat centralt element inom diskursen kan relateras till just fostrets status, nämligen det 

essentiella människovärdet. Det finns systematiskt återkommande utsagor i materialet där 

mänskligt värde, människovärde eller människovärdesprincipen åberopas. Det essentiella 

människovärdet samt dess intradiskursiva beroendeförhållande kan ses som följande; när 

fostret tillskrivs status som människa, associeras detta ofta till utsagor om ett essentiellt värde 

som alla människor tilldelas just till följd av att vara människa. Intradiskursiva 

beroendeförhållande har i Foucauldiansk mening behandlat betydelseförändringar genom att 

se till hur olika termer inom diskursen relateras till varandra över tid (Bergström & Boréus, 

2012:362), men i enlighet med denna studies teoretiska tolkning av begreppet utesluts 

intresset för förändringar över tid. Kvar lämnas fokus på hur olika termer eller element 
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relateras till varandra, och hur detta påverkar elementens mening inom diskursen. Via dessa 

citat kan vi se exempel på hur människovärdet associeras till fostret och dess status som 

människa: 

Varje människa blev till i och med befruktningen och har sitt värde inte utifrån vad hon kan 

göra, utan enbart utifrån att hon är människa. De allra flesta aborter sker inte därför att 

kvinnans liv är hotat och därför är de allra flesta aborter en kränkning av det ofödda barnets 

människovärde. – MRO.  

Principen måste vara människa = ett människovärde. Att det ofödda barnet är litet och inte 

möjligt att se med blotta ögat innan det föds, är givetvis av betydelse. Därför är det viktigt att 

synliggöra dem som inte syns och ge en röst åt dem som inte kan höras. Ja till livet anser att 

alla människor, oavsett hudfärg, kön, fysiska avvikelser och handikapp äger samma 

människovärde. Detta gäller såväl födda som ofödda människor. -  Ja till livet.  

Eftersom fostret tillskrivs status som människa inom den abortkritiska diskursen, möjliggörs 

användandet av termer så som att äga människovärde, eller att kränka sagda människovärde. 

Först när fostret konstrueras som människa, likvärdig de barn som har fötts såväl som vuxna 

individer, kan människovärdet tillskrivas även fostret. Således skapas en relation elementen 

emellan, där människovärdet först kan åberopas som argument då fostrets status är fastställt. 

Konstrueras fostret istället som en ”cellklump” tillskrivs inte fostret status som människa, 

därav kan fostret då inte heller omfattas av någon människovärdesprincip.     

Slutligen kan båda dessa element relateras till ytterligare ett, genom att de båda möjliggör 

framställningen av abort som mord. I empirin återkommer dessa systematiskt i förhållande till 

varandra. Termen ”abort är mord” används dock inte uttalat i empirin utan bör snarare ses 

som en abstrakt tematisering av underlaget. Istället talas det exempelvis om att ”beröva dem 

livet” (dem syftar i kontexten till foster), ”dödligt våld”, ”att ta en människas liv”, ”att döda 

en liten människa”, ”fri abort är att bejaka mord”, ”abort har alltid en dödlig utgång”, ”barnet 

betalar med sitt liv” eller ”en människas liv som slocknar”. När det handlar om att ta en 

människas liv, eller att beröva dem det, kan vi tolka diskursens framställning av abort som en 

aktiv handling genom vilken en människa dödas. När det istället talas om dödlig utgång, att 

barnet betalar med sitt liv eller en människas liv som slocknar förläggs möjligtvis inte lika 

mycket fokus på abort som aktiv handling, men likväl framställs utgången som densamma; en 

människa som dör. Då fostret framställs som människa med ett essentiellt människovärde, 

konstrueras alltså abortproceduren som ett människoliv som tas:  
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Ur det ofödda barnets synvinkel finns det dessutom inget som heter säker abort. Abort har 

alltid en dödlig utgång. Innan aborten existerar två patienter, modern och barnet, efter aborten 

existerar bara en, kvinnan. - Ja till livet.  

Om aborten dödar en liten, oskyldig, värdefull människa så är abort moraliskt jämförbart med 

mord, dråp eller vållande till annans död (eller folkmord, vilket vi tror är den mest korrekta 

jämförelsen). - MRO.   

I ovanstående citat ges två exempel på hur fenomenet abort framställs inom diskursen; vi kan 

här utläsa hur det talas om ett ofött barn, eller en liten människa (som även tillskrivs värde). 

Detta ofödda barn eller människa kommer enligt utsagorna upphöra att existera via aborten. 

Citaten skiljer sig dock något från varandra, vilket kan vara värt att poängtera; Ja till livet är 

oftast mindre rättframma i sina utsagor än MRO. I citatet från MRO är det ganska tydligt hur 

abort som fenomen betraktas och framställs; det är moraliskt jämförbart med mord (eller 

snarare folkmord). Det går dock att betrakta den gemensamma andemeningen i hur 

abortfenomenet framställs inom den samtida svenska abortkritiska diskursen som följande; 

abort handlar om att döda en människa.      

Det går således att hävda att det finns en fostercentrering inom den samtida svenska 

abortkritiska diskursen vilken konstruerar fostret som människa, genom utsagor där foster 

definieras som ofödda barn, ofödda människor eller ”de ofödda”. Fostren tillskrivs vidare 

denna status genom att befruktningstillfället framställs som stunden då en människa blir just 

människa, med unika egenskaper och samma värde som exempelvis spädbarn eller vuxna. 

Eftersom fostret framställs som människa, framställs den även som en individ vars entitet 

särskiljs från kvinnan; fostret blir inte en del av hennes kropp utan en egen person som finns 

inuti henne. Enligt Tam (2004) tenderar abortdiskurser att centrera just kring fostret, och 

menar att inom allmän diskurs där abort berörs är ord som ”bebis” eller ”barn” tillsammans 

med emotionella konnotationer vanliga utsagor. Vidare talar Tam även om att dessa ord 

besitter en viss kraft, det vill säga att de mottas på ett visst sätt av utsagans mottagare. Detta 

skulle kunna styrkas även av Mikolajczak och Bilewicz (2015) studie, som visat att 

respondenter som får läsa om ”barn” hellre än ”foster” uppvisade ett mindre stöd för fri abort, 

då termen tillskriver fostret mänsklighet.  

Vidare kan vi se hur denna fostercentrering även relateras till och möjliggör andra centrala 

element inom diskursen; det essentiella människovärdet som tillskrivs på basis av att fostret 

konstrueras som just människa samt en framställning av fenomenet abort som en praktik inom 

vilken barn dödas. Genom att betrakta diskurser som praktiska handlingar som systematiskt 
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bildar de objekt de talar om (Foucault, 1969/2002:67), kan vi alltså se att det talas om foster, 

aborter som fenomen, samt ett essentiellt människovärde (det vill säga vad det talas om). När 

dessa utsagor upprepas och skapar diskursiva mönster konstrueras själva objekten det talas 

om på ett särskilt sätt (det vill säga hur det talas om objekten); foster som människor, 

människovärdet som något universellt och abort som den aktiva handlingen att döda ett barn.  

Via denna analys kan vi förstå det som kan betraktas som grunden till varför abortkritiska 

röster faktiskt motsätter sig aborträtten; att abort i enlighet med en svensk och samtida 

abortkritisk diskurs framställs som mord.  

6.2 Abortkritik för kvinnans skull 

Den fria aborten har kunnat betraktas som en kvinnokampsfråga, medan abortkritik snarare 

har definierats som en konservativ anti-tes till detta. Men kan den samtida abortkritiska 

rörelsen ha utmanat dessa bilder, och således omformat diskursen? I studiens empiri går det 

att hitta en större antal utsagor där det talas om en abortkritik som bedrivs utifrån kvinnors 

bästa. Det talas om hur skadligt aborter är för både fysisk och psykisk hälsa, oavsett om 

aborterna är legala eller illegala. Det talas om ett direkt eller indirekt aborttvång; antingen att 

samhället genom sina tillkortakommanden inte tillåter kvinnor att välja fritt, eller att kvinnans 

närstående utövar en press på henne att genomgå en abort. Diskursen innefattar alltså en 

central tematik där abortkritik framställs som förenligt med att ta hänsyn till både 

kvinnofrågor och fostrets rättigheter parallellt, eftersom aborter konstrueras som skadliga för 

kvinnan.  

Aborter, illegala likväl som legala, konstrueras som farliga genom utsagor som dessa, där 

fysisk och psykisk smärta likväl som ånger påtalas i relation till en genomförd abort: 

Alltför ofta framträder bilden av att abort skulle vara smärtfritt och enkelt. Mot detta vittnar de 

kvinnor vars aborter åsamkat dem fysisk och psykisk smärta. Det är många som lider av att de 

gjort abort och vissa önskar att de aldrig gjort det.” - Ja till livet. 

”En abort innebär alltid en risk för kvinnan. Kvinnor skadas av aborter, fysiskt och psykiskt” – 

MRO.  

I det första citatet etableras först ett påstående om att abort många gånger framställs som en 

enkel procedur som inte genererar någon smärta. Man kan tolka det som att sanningsgraden i 

detta påstående sedan avfärdas, genom att påtala hur kvinnors erfarenheter av aborter 

”vittnar” mot påståendet i fråga. Man påtalar att det är ”många” som lider av genomförda 

aborter, samt att abort har lett till ånger för vissa. Framställningen kan tolkas som att den 
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allmänna uppfattningen om aborter är missvisande, men att Ja till livet motsätter sig denna 

uppfattning, förstår allvaret i ett abortingrepp och således ställer sig på kvinnornas sida. I det 

andra citatet framställs aborter som allmänt riskfyllda. Även i detta citat säger man att kvinnor 

skadas av aborter, både fysiskt och psykiskt. I utsagan talas det dock inte om ”många” eller 

”vissa” på samma sätt som i den första, utan istället utesluts tanken om en riskfri abort helt; en 

abort innebär ”alltid” en risk.  

Vidare är utsagorna ibland även mer specifika än de ovanstående, med fokus på ett särskilt 

negativt utfall av abort och med hänvisning till olika vetenskapliga publikationer:  

Shuping hänvisar vidare till en kalifornsk studie som jämförde kvinnor som gjort abort med 

kvinnor som fött, åtta år efter aborten/födseln. Då visar det sig att de kvinnor som gjort abort 

hade en 44% ökad risk för att ha dött en naturlig död, jämfört med de kvinnor som valde att 

föda. -  MRO. 

Det talas mycket lite om hur kvinnan mår efter en abort. De forskare som utfört studier på 

detta kommer till olika slutsatser. Men samtliga studier pekar på att många kvinnor får 

psykiska besvär efter aborten”.  - Ja till livet. 

När det kommer till att framställa aborter som skadliga eller farliga utmärker sig således just 

kunskapsgrunden som utsagorna relateras till; hänvisningar till vetenskapliga studier är 

väldigt frekventa i relation till dessa utsagor. Etablerad kunskap är i enlighet med Foucault ett 

drivmedel som reglerar vad som är möjligt att säga inom diskursen och hur (Bergström & 

Boréus, 2012:361). Det är möjligt att betrakta just de vetenskapliga argumentationslinjerna i 

utsagor gällande aborter som skadliga för kvinnor, som ett sätt att förhålla sig till etablerad 

kunskap inom ett sekulariserat samhälle där aborträtten finner ett starkt stöd. Det går inte bara 

att påstå att aborter är skadliga för att utsagorna skall accepteras, utsagorna måste även styrkas 

via vetenskapligt grundad kunskap för att bära vikt.  

Vidare talas det om aborttvång. Det talas om aborttvång på så sätt att samhället utmålas som 

otillräckligt i förhållande till att erbjuda sanna valmöjligheter för gravida, och därmed kan 

kvinnor inte betraktas som fria i sina val. Det talas även om aborttvång i form av 

påtryckningar från närstående: 

”Samhället behöver göra mer för att ingen ska tvingas genomgå en abort på grund av 

ekonomiska betänkligheter eller av andra sociala omständigheter.” - Ja till livet. 
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”Tyvärr är det kvinnan som får leva med konsekvenserna mer än någon annan, men det kan 

vara många i kvinnans omgivning som har direkt eller indirekt ansvar för hennes abortbeslut”. 

– MRO. 

”Känner du dig tvingad till abort fast du innerst inne vill behålla barnet? Det finns hjälp att 

få!” -  MRO. 

Det första citatet kan ses som ett exempel på hur samhället framställs som bristande inom 

diskursen, och att det därmed förläggs indirekt press på kvinnor att fatta abortbeslut utifrån 

ekonomiska eller sociala svårigheter. Samhället ”behöver göra mer” för att kvinnor inte ska 

”tvingas” att välja aborter, vilket kan tolkas om att ekonomiska och sociala svårigheter 

betraktas som medel för tvång snarare än legitima skäl för att vilja göra en abort. Eftersom 

samhället framställs som bristande ifrågasätts det fria valet återkommande inom diskursen 

genom utsagor om hur fritt ett val egentligen kan vara om samhället inte stöttar kvinnor 

genom deras graviditeter och föräldraskap, utan istället premierar en liberal abortlagstiftning. 

Det andra citatet exemplifierar istället utsagor som snarare centrerar kring tvång från 

närstående; där det talas om hur andra än kvinnan kan vara ansvariga för abortbeslutet. 

Samtliga citat kan tolkas som ett försök till att framställa kvinnan som ett offer för aborttvång. 

Ord som ”tvingas” eller ”tvingad” kan tolkas som reducerande av kvinnans ansvar i beslutet, 

och som att beslutet egentligen tas av, eller åtminstone påverkas av samhället eller 

omgivningen. Användandet av ”tyvärr” kan sedermera tolkas som ett sätt att visa medlidande 

inför detta, medan det sista citatet uttalat befäster att kvinnan kan vara i behov av hjälp till 

följd av ett upplevt aborttvång. Detta framställer således abortkritiken inte bara som förenligt 

med kvinnors intressen, utan som ett sätt att kämpa för kvinnors rättigheter: 

”…ett vanligt motto i våra kretsar är ”För kvinnan. För barnet”.” - Ja till livet. 

Utsagor producerade inom en särskild domän är ofta likalydande samt repetitiva; diskursen 

skapar distinkta gränser för vilka utsagor som kan uttalas, och vilka utsagor som kan 

accepteras som meningsfulla (Jørgensen & Phillips, 2000:19). Det är möjligt att detta centrala 

element inom diskursen accepteras som meningsfullt, dels i och med kontexten som diskursen 

produceras. Det är inte för inte som stora företag idag har börjat marknadsföra sig 

feministiskt; feminismen är på agendan, och det kan betraktas som att ideologins 

kommodifiering vittnar om hur slagkraftigt konceptet feminism har blivit. Trumpy (2014) 

menar även att organisationer har börjat agera efter kvinnors uppfattade intresse till följd av 

deras ökade ekonomiska och politiska makt. Vad gällande själva diskursens gränser, är det 

möjligt att elementet ”Abortkritik för kvinnans skull” accepteras som meningsfullt då det inte 
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utmanar den mest centrala tematiken; fostercentrering. Utsagor om fostret undermineras inte 

av utsagorna om kvinnor och aborter, då dessa inte relateras till fostrets status utan snarare 

fungerar som två retoriska angrepp vars argumentationslinjer aldrig ”krockar”. De kan båda 

vara giltiga och meningsfulla inom diskursens ramar då de båda framställs ta skada av aborter, 

och således blir båda skyddsvärda subjekt värda av ett abortkritiskt skydd.   

Även om tidigare forskning i stor utsträckning har behandlat fostercentrering inom 

internationella diskurser gällande aborter, har ett eventuellt diskursivt skifte även studerats; 

diskurser som snarare har förlagt fokus på kvinnans roll inom aborten på så sätt att hon 

exempelvis betraktas som ett offer för aborttvång (Trumpy, 2014., Rose, 2011., Saurette & 

Gordon, 2014). Det går att tala om ett ”pro-life, pro-woman”, där abortmotståndet konstrueras 

som förenligt både med fostrets rätt till liv och en mer feministiskt kodad kvinnokamp. Detta 

kan utifrån denna studies empiri och analys betraktas som ett centralt element även inom den 

svenska kontexten; det går att återfinna ett mönster inom organisationernas språkliga utsagor 

där det istället för fostret talas om aborter i relation till kvinnor på ett sätt som blidkar till 

kvinnans rätt och välmående.  

Aborter konstrueras inom detta centrala element som ett skadligt ingrepp, både i termer av 

psykisk ohälsa och fysiska risker. Konstruktionen stärks genom hänvisningar till 

vetenskapliga studier som stödjer denna framställning. Vidare framställs aborttvång som ett 

vanligt fenomen, ett fenomen vilket begränsar kvinnans fria vilja. I utsagorna talas det om ett 

svenskt samhälle som fordrar för indirekt aborttvång riktat mot kvinnor, likväl som aborttvång 

i form av påtryckningar från kvinnans omgivning. Kvinnorna i fråga skuldbeläggs således inte 

inom detta centrala element; här talas inte om moraliska dilemman i förhållande till ett 

abortbeslut, utan snarare talas det om konsekvenser utav ett abortbeslut som påverkar 

kvinnorna i negativ mening. Genom detta etableras en framställning av kvinnor som offer för 

aborter, och en abortkritisk diskurs framställs som ett välmenat skydd för kvinnor, istället för 

en diskurs som utgör kvinnoförtryck.  

6.3 ”Adapt or adopt, don’t abort!” 

Det talas återkommande om sex och ansvar inom diskursen. Det talas om sex som en 

moraliskt laddad eller ”livgivande” handling, vilken medför förpliktelser och ansvar då sexet 

skulle kunna resultera i en graviditet. Återkommande sätt att framställa själva sexakten och 

dess status inom diskursen exemplifieras som följande:    
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Det är rimligt att betrakta den sexuella akten som en moraliskt laddad handling som medför 

visst ansvar. De som frivilligt inlåter sig i sexuellt samliv har därmed en moralisk förpliktelse 

att ta ansvaret för sina handlingar.  – MRO 

Sex handlar om oss och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Sexualitet 

innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Det är ofrånkomligt att separera sex 

från den livgivande aspekten, det vill säga att ett barn kan bli till. – Ja till livet. 

För det första talas det om en ”moraliskt laddad handling”, och för det andra om ”den 

livgivande aspekten”. Detta framställer sex som en handling som aldrig kan separeras från 

dess eventuella konsekvenser; att ett barn kan bli till2. Sex ställs genom denna framställning i 

en konkret relation till individers ansvarstagande; väljer man att ha sex så väljer man även att 

anta ett ansvar för eventuella konsekvenser. Att en individ exempelvis har valt att skydda sig 

kan inom kontexten då tolkas som irrelevant, eftersom inga skydd är 100% säkra och därmed 

kan sexet aldrig skiljas helt från eventuella graviditeter. Ett generellt användande av termer så 

som ”ansvar” (och ibland även ”biologiskt ansvar” eller ”föräldraansvar”) är således 

återkommande i empirin: 

”Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är 

redo att ta ansvar för det barn som kan bli till”. -  Ja till livet 

”Det minsta man kan begära är att kvinnan har ansvaret att med sin kropp hålla barnet vid liv”. 

- MRO  

Vad framställs då detta ansvar som? I det första citatet talas explicit om att ”ta ansvar för det 

barn som kan bli till”. I kontexten kan vi tolka detta ”ansvar” som ett ansvar att föda och ta 

hand om barnet utifall samlaget skulle resultera i en graviditet. Det kan tolkas som att 

genomförandet av en abort således inte omfattas av diskursens definition av ansvarstagande; 

vilket indirekt framställer abortvalet som oansvarigt. Detta då ansvaret som det talas om 

inbegriper skyldigheter gentemot barnet; att hålla barnet vid liv och sedermera ta hand om 

det. Greene (2006) har undersökt just en diskurs om ansvar, och hur den har kunnat prägla 

unga mödrars beslut när det kommer till graviditet och abort. Greene menar att genom 

diskursen så formuleras aborter som ett ansvarslöst sätt att handskas med en graviditet och att 

det ansvarsfulla sättet att handskas med en graviditet är att “ta konsekvenserna” av att ha 

blivit gravid - att fullborda graviditeten (Greene, 2006:33–34). Inom Greenes ansvars-diskurs 

                                                
2 Den snäva definitionen av sexuella handlingar som sex mellan heterosexuella cis-personer vilka också har 

möjlighet att skaffa barn skulle kunna diskuteras här, och tämligen utförligt. Tyvärr finns det inte rum för en 

sådan utsvävning från uppsatsens syfte; så en påpekande fotnot får duga.   
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verkar det dock finnas rum för undantag i de fall där graviditeten kan uppfattas ligga utanför 

kvinnans kontroll; exempelvis i fall av våldtäkt.  

Abort framställs dock inte som ett legitimt eller ansvarsfullt alternativ i fall av varken incest 

eller våldtäkt inom den samtida abortkritiska diskursen i Sverige. Det talas om abort som mer 

förståeligt att överväga i dessa scenarier, men med hänvisning till moraliska övertygelser så 

avskrivs abort ändock som ett legitimt beslut i samtliga fall. Däremot talas om ett ”förminskat 

föräldraansvar” i relation till incest och våldtäkt. Där framställs adoptionen som ett 

ansvarsfullt sätt att hantera situationen. Adoption som ett sätt att hantera sitt föräldraansvar i 

fall där föräldrarna även av annan anledning inte önskar att ha barn återkommer också i 

empirin:  

En graviditet till följd av våldtäkt kan därför inte omintetgöra föräldraansvaret, även om 

ansvaret därigenom kommer att förändras och förminskas. Men ett minimerat föräldraansvar 

kan aldrig innebära en rätt att direkt eller indirekt orsaka barnets död. Att hålla sitt barn vid liv 

måste ingå i detta minimum. Dessutom är det rimligt att ansvaret också inbegriper att man 

ordnar så att barnet kan adopteras in i en ny kärleksfull familj. - MRO 

Samma resonemang är grundbulten för right-to-liferörelsens motto ”adapt or adopt, don’t 

abort!”. Även om en individ inte är önskad av någon särskild finns det alltid andra som längtar 

efter honom eller henne. - Ja till livet.  

Här kan ytterligare en intra-diskursiv relation till tidigare centrala teman så som ”abort som 

mord” identifieras. I och med att abort som fenomen konstrueras som en handling varigenom 

ett barn dödas är detta en handling vars giltighet avfärdas helt och hållet inom diskursen; att 

döda är alltid fel oavsett vad som föranlett att fostret har kommit till. Sex som har skett 

frivilligt mellan parter (och om dessa inte är familjemedlemmar) medför ett ansvar, och detta 

ansvarstagande framställs som att dels hålla fostret vid liv samt att sedermera ta sig an 

föräldrarollen. I de fall där detta ansvar inte kan mötas enligt ovanstående kriterier, eller vid 

fall av våldtäkt och incest där ansvaret kan ses som reducerat, framställs adoption som ett 

legitimt andrahandsalternativ. Alternativ framställs inte lika högt skattat som föräldraskapet i 

termer av ansvarsfullhet, men det kan ses som ansvarsfullt nog då fostret genom detta skyddas 

från abort.  

I de typer av utsagor som behandlar sex och ansvar yrkas ofta på moraliska aspekter. Det sker 

inte samma understrykning av sanningsanspråk med hjälp av vetenskaplig kunskap som när 

det talas exempelvis om fostrets status, eller aborters skadlighet. Makt är tätt sammankopplat 
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med den etablerade kunskapen i Foucaults mening, särskilt gällande hur vetenskap används 

för att disciplinera och normalisera (Bergström & Boréus, 2012:383). Vi kan tolka 

normaliseringen av föräldraskapet inom diskursen som en exkludering av abortvalet, och 

således de individer som överväger att genomgå eller har genomgått en abort. Men istället för 

vetenskapen framställs moralen som en slags neutral kunskapsgrund inom diskursen, genom 

vilken man kan urskilja vad som är rätt och fel. Genom att tala om barnahavandet som det 

ansvarsfulla och moraliskt rättmätiga valet, utestängs även tankar om att ett abortbeslut skulle 

kunna definieras som ”att ta ansvar”. Det bedöms således utifrån moraliska kriterier som ett 

felaktigt och ”oansvarigt” beslut i kontrast till att föda. Vi kan här tala om en 

utestängningsmekanism på basis av moraliska grunder; en definition av abort som ”fel” och 

kvinnor som har genomgått abort som ”oansvariga”.  

6.4 Sanningssägande och åsiktskorridoren Sverige 

Inom det diskursteoretiska fältet avfärdas tanken om att en beskrivning av hur världen är 

beskaffad skulle vara mer eller mindre sann än någon annan; detta eftersom en tolkning av vår 

materiella verklighet aldrig kan betraktas som objektiv (Bergström & Boréus, 2012., Bolander 

& Fejes, 2015). Våra beskrivningar av verkligheten betraktas likt konstruktioner varigenom 

verkligheten tillskrivs mening. Däremot kan olika diskurser uppnå status av att vara sanna, 

och genom denna process undermineras således andra diskursers sanningsgrad (Bergström & 

Boréus, 2012:354). Det är med fokus på just diskursers sanningsanspråk samt makt och 

uteslutningsmekanismer som två centrala element och deras intradiskursiva 

beroendeförhållande kommer att behandlas under denna rubrik; ”Sanningssägande” och 

”Åsiktskorridoren Sverige”.  

Inom diskursen framförs många utsagor där abortmotstånd framställs som ett typ av 

sanningssägande; det talas om en dold och förnekad verklighet ”där ute” som majoriteten inte 

vågar möta eller inte förstår sig på, då sanningen är alltför ”grym”. Abortkritiska utsagor 

framställs genom detta som ett sätt att ”avslöja” denna dolda verklighet eller att våga tala 

sanning, medan mer abortliberala utsagor utmålas som medvetna osanningar eller en fråga om 

naivitet.  

Abort är i sin natur chockerande. Att kommunicera en chockerande verklighet utan att det 

chockar är inte att vara sanningsenlig. Vi lever i en kultur som vill blunda för vad som sker i 

en abort. Vi vill inte längre vara med i den mörkläggningen. – MRO. 
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Den glada nyheten om tonårsaborterna är en överraskning, inte minst då vi i Sverige under en 

längre tid utmärkt oss för att ha Nordens högsta aborttal. Mitt i viljan att synliggöra det 

oväntade finns det dock en elefant kvar i rummet som nästan osynliggörs. Fakta visade sig 

vara att det totala antalet aborter har ökat 2015 till över 38 000… De aktuella siffrorna är ändå 

något som bör uppmärksammas. Bakom varje statistisk siffra finns ett ofött barn som aldrig 

kommer att få fira sin födelsedag. - Ja till livet.   

I ovanstående citat exemplifieras de utsagor inom diskursen som behandlar en typ av ”dold 

verklighet”. Det talas om ”i sin natur”, ”en chockerande verklighet”, ”en kultur som vill 

blunda”, ”mörkläggningen”, ”en elefant kvar i rummet som nästan osynliggörs”, ”fakta visade 

sig” och ”bakom varje statistisk siffra”. Användandet av dessa termer i kontexten kan tolkas 

som ett sätt att etablera en tanke om en faktisk verklighet, det vill säga att det finns en natur, 

ett sätt att vara sanningsenlig, en verklighet; objektiva fakta. Vidare talar användandet av 

termer såsom blunda, mörkläggning, bakom, osynliggörs om att denna verklighet är något 

som majoriteten blundar för; en obehaglig sanning som de andra antingen inte vill/vågar tala 

om eller helt enkelt inte förstår. Detta kan tolkas som att det inom diskursen etableras 

sanningsanspråk där en abortkritisk tolkning av olika förhållanden etableras som en objektiv 

verklighetsbeskrivning, medan andra tolkningar avfärdas som osanningar då de inte behandlas 

som giltiga sätt att betrakta verkligheten.  

Vidare framställs även den abortkritiska ståndpunkten som en tabubelagd sådan som inte 

accepteras i Sverige. Det konstrueras en slags ”Åsiktskorridoren Sverige”, där man inte får 

tycka annorlunda än majoriteten, där motstridiga röster tystas och där majoritetsmakt utövas 

mot minoriteten. Abortmotståndet framställs därigenom som en typ av outsider-aktivism där 

man strider mot en majoritetens kultur utan att egentligen bli hörd.  

Att vägra någon samvetsfrihet är en form av majoritetsmakt och ett gruppförsök att tysta och 

förtrycka en obekväm individ, eller snarare en individ som gör gruppen obekväm… Att vägra 

någon samvetsfrihet är att straffa människor som avviker från majoritetens vedertagna 

uppfattning. – Ja till livet. 

Att vara emot fri abort betraktas som en extrem position i dagens Sverige. Att kritisera fri 

abort är tabu, det är att göra sig själv till mörkerman (kvinna); det är en fundamentalistisk 

”taliban”-åsikt”… Svensk abortdebatt har präglats av alltför mycket demagogi, och resultatet 

är att den abortkritiska positionen, nästan utan undantag, betraktas som en ”extrem” position. 

– MRO.  
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Här talas det dels om makt i form av majoritetens makt över minoriteten, försök att tysta och 

förtrycka någon som skaver; och att straffa den avvikande. Vidare talas de om tabun, 

fundamentalism, demagogi och att betraktas som ”extrem”. Detta går att tolkas som att det i 

Sverige inte finns plats för oliktyckande, och att majoriteten därmed utövar förtryck mot den 

minoritet som ”vågar stå emot”. Utsagorna präglas av termer såsom ”vägra”, ”tysta”, 

”förtrycka” och ”att göra sig själva till mörkerman”, vilket kan tolkas som ett sätt att beskriva 

diskussionen om abortfrågan i Sverige, inte som en diskussion mellan likvärdiga parter, utan 

som en form av ”David vs. Goliat”-situation. 

Genom analys kan en relation mellan de två elementen etableras; ofta när det talas om 

sanningssägande görs detta i relation till den större majoriteten. Det kan tolkas som att den 

abortkritiska diskursen utmanar den allmänna diskursen om abort genom att etablera sig 

själva som sanningssägare, med den allmänna diskursen framställs som en förtryckande makt 

genom att etablera den som sanningsförnekande och nedtystande. När den allmänna diskursen 

framställs som sådan kan det tolkas som att diskursens sanningsanspråk avfärdas som ogiltiga.  

I denna kontext kan vi även tala om makt via utestängningsmekanismer, det vill säga hur 

olika saker kategoriseras som exempelvis rätt eller fel. Enligt Foucault är etablerad kunskap 

en viktig del av utestängningsmekanismerna, kunskapen fungerar som ett drivmedel som 

avgör vad som kan sägas och hur det kan sägas (Bergström & Boréus, 2012:361). Det är först 

och främst vetenskaplig kunskap som tas i beaktning inom diskursen som ett sätt att stärka 

dess konstruktioner; exempelvis utsagor som ”vetenskapen visar att”. I dagens samhälle bär 

vetenskapligt grundad kunskap stor vikt, och kan betraktas som en etablerad kunskap. Genom 

att ta detta i anspråk i sina utsagor kan det tolkas som att sanningsanspråken därmed får mer 

vikt; och den abortkritiska diskursen framställs då som ”den rätta” (en diskurs som inte bara 

är moraliskt överlägsen, utan även har fakta på sin sida), medan den allmänna abortdiskursen 

utestängs och framställs som felaktig.  

Vi kan även tala om makt utifrån antagandet att den allmänna abortdiskursen i Sverige har ett 

stort stöd; den abortkritiska diskursen kanske inte har lika stort utrymme i dagens Sverige som 

den mer abortliberala. Foucaults syn på makt innefattar dock även möjligheter till 

motprocesser, och maktrelationer kan ses som någorlunda öppna relationer. Vi kan då tolka 

dessa element inom diskursen som just motprocesser gentemot en mer vedertagen diskurs, där 

den vedertagna diskursens hegemoni utmanas genom att avfärdas på basis av sanningsanspråk 

och utsagor om vetenskaplig kunskap.   
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7. Sammanfattning och diskussion 

7.1 Sammanfattning  

Resultat och analys av materialet har visat att den samtida abortkritiska diskursen i Sverige 

består av en rad centrala element som i viss mån kan relateras till varandra; ofödda barn, 

essentiellt människovärde, abort som mord, abortkritik för kvinnans skull, ”Adapt or adopt, 

don’t abort!”, sanningssägande och åsiktskorridoren Sverige. Konstruktioner och 

utestängningsmekanismer inom diskursen stärks primärt genom hänvisningar till 

vetenskapliga studier såväl som moraliska utgångspunkter. Dessa har betraktats som den 

etablerade kunskapen som den abortkritiska diskursen förhåller sig till; genom att ta stöd i 

forskning och moraliska antaganden tillskrivs de olika framställningarna och 

utestängningsmekanismerna mening.  

 

Inom diskursen konstrueras fostret som en människa genom termer så som ”ofött barn” eller 

”ofödd” människa, och genom detta möjliggörs framställningen av ett essentiellt 

människovärde, likväl som en framställning av abort som mord. Diskursen framställer även 

aborter som skadliga för kvinnan, både i termer av psykisk ohälsa och fysiska risker. I relation 

till detta framträder utsagor om aborttvång, ett fenomen vilket framställs som ett hot mot 

kvinnans fria vilja. Kvinnorna i fråga skuldbeläggs således inte för sina abortbeslut, istället 

konstrueras kvinnor som offer för aborter, och en abortkritisk diskurs framställs således som 

förenligt med kvinnors bästa. Genom elementet ”Adapt or adopt, don’t abort!” framställs 

vidare sex som en handling vilken aldrig kan separeras från den eventuella konsekvensen att 

ett barn kan bli till. Sex ställs genom denna framställning i en konkret relation till individers 

ansvarstagande; väljer man att ha sex så väljer man även möjligheten att ett barn kan bli till. 

Ansvar framställs vidare som att behålla och ta hand om barnet, men att föda barnet och se till 

att detta adopteras framställs även det som ett möjligt sätt att ta ansvar i fall av exempelvis 

våldtäkt och incest. Abort framställs i relation till detta som en felaktig och oansvarig 

handling, på basis av en moralisk kunskapsgrund. Slutligen etableras en central tematik i form 

av sanningssägande, detta i relation till en uppfattad åsiktskorridor i Sverige. Det kan tolkas 

som att det inom diskursen etableras sanningsanspråk där en abortkritisk tolkning av olika 

förhållanden etableras som en objektiv verklighetsbeskrivning, medan andra tolkningar 

avfärdas som osanningar då de inte behandlas som giltiga sätt att betrakta verkligheten. I 

relation till detta framställs även den abortkritiska ståndpunkten som outsider-åsikt som inte 



 

32 

 

accepteras i Sverige, och ett slags ”Åsiktskorridoren Sverige”, där man inte får tycka 

annorlunda än majoriteten och där motstridiga röster tystas. 

 

7.2 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i 

Sverige genom att undersöka samtida svensk abortkritisk diskurs, samt att undersöka hur 

denna framställer abort som fenomen. Detta genom att studera material från två organisationer 

som aktivt bedriver opinionsarbete för att antingen reglera eller avskaffa den svenska 

aborträtten. Vidare omfattade syftet även att förstå diskursens inre form och dess 

sammanhängande attribut, snarare än motsättningar inom diskursen eller dess förhållande till 

andra diskurser. Inom det sociala arbetet som profession och akademisk disciplin verkar vi 

bland annat för social förändring, utveckling och sammanhållning; likväl som stöd och skydd 

för utsatta grupper och individer (Akademikerförbundet, 2014). Vidare förhåller vi oss till 

centrala principer så som mänskliga rättigheter, social rättvisa, kollektivt ansvar och respekt 

för mångfald. Med utgångspunkt i detta förhållningsätt har jag hävdat att kunskap gällande 

abortkritiska diskurser bör ses som en nödvändig tillgång inom det sociala arbetet. Detta då ett 

mer aktivt abortmotstånd i Europa såväl som Sverige kan komma att påverka även allmän 

diskurs, och i förlängningen även handlingsutrymmet för exempelvis kvinnor som grupp 

likväl som för vår profession i förhållande till abortfrågan. Detta då den allmänna diskursen 

gällande abort i Sverige har skiftat många gånger över tid; och så har också den sociala 

praktiken. I min mening är den lagstiftning som vi erhåller i Sverige idag ett sätt att försäkra 

kvinnors rättigheter och skapa social rättvisa; att fortsätta verka för dessa principer inom det 

sociala arbetet kräver förståelse vår samtida kontext och kunskap om de krafter som vill 

reglera den svenska aborträtten. I enlighet med tidigare redovisad sammanfattning av resultat 

och analys uppfattar jag att uppsatsens syfte har bemötts likväl som att uppsatsens 

frågeställningar har besvarats; och därmed har även en allmän kunskapsgrund om ett samtida 

svenskt abortmotstånd kunnat etableras. Den bör dock betraktas som en övergripande 

ingångspunkt i frågan, och vidare forskning krävs. 

 

Studiens resultat uppvisar, som tidigare behandlat under ”Resultat och analys”, vissa 

paralleller till tidigare forskning. Exempelvis har analysen uppvisat en central tematik i form 

av ”Abortkritik för kvinnans skull”, som uppvisar liknande språkliga mönster som den 

internationella forskningen har påpekat; hur aborten framställs som skadlig för kvinnor, och 

hur termen ”aborttvång” återkommer i diskursens utsagor. Vidare har en generell 
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fostercentrering kunnat identifieras även inom den svenska, samtida abortkritiska diskursen. 

Dessutom identifierades en central tematik gällande sex, ansvar och adoption som framställde 

abort på liknande sätt som Greene’s (2006) diskurs om ansvar framställer aborter; som ett 

ansvarslöst sätt att handskas med en graviditet. Dessa olika paralleller skulle kunna betraktas 

utifrån ett globalitetsperspektiv; det är möjligt att transnationella samarbeten mellan olika 

abortkritiska organisationer utgör en grund för att samma diskursiva mönster återkommer i 

åtskilliga kontexter. Samtidigt är det också möjligt att min kunskap om forskningsfältet har 

till viss del präglat den analytiska processen, så till vida att min förförståelse har 

uppmärksammat mig på särskild tematik i materialet.       

 

När det kommer till utförandet av själva studien har teori, metod samt empiri valts ut med 

syfte och frågeställningar i åtanke. Samtliga val är motiverade dels utifrån undersökningens 

syfte, men även utifrån undersökningens omfång. Samtidigt har diskursanalysen som teori och 

metod inte varit helt lätt att förhålla sig till; och med en större förmåga att hantera metoden 

hade nog resultaten kunnat bli ännu mer utförliga. Jag har även strävat efter att vara tydlig 

med mitt förfarande för att stärka studiens transparens, men jag har också upplevt en tendens 

att bli blind inför min egen text samt en personlig tendens att ”krångla till” saker i onödan. 

Min förhoppning är dock att jag i tillräcklig utsträckning lyckats motarbeta detta.  

 

7.3 Fortsatt forskning  

Denna studie inbegriper inga vetenskapliga fynd som förklarar hur abortkritiska diskurser 

påverkar olika individer och grupper, inte heller får vi någon insikt i hur pass stort stöd 

diskursen har; kan det betraktas som stark nog att ”erövra” allmän abortdiskurs i Sverige?  

Det skulle exempelvis vara av vikt att genomföra en kvalitativ studie där individer 

(exempelvis unga kvinnor) intervjuas för att urskilja hur de påverkas av en abortkritisk 

diskurs. Vidare vore det intressant med en kvantitativ studie där samtida attityder gentemot 

abort och abortlagstiftning undersöks; för att således se om det har skett förändringar i det 

förmodade stöd som abortlagstiftningen erhåller. En vidare undersökning av abort i relation 

till stigmatisering skulle också vara av vikt, eller en studie där kuratorbemötande gällande 

abortfrågor kan undersökas närmare.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1: Lista över länkar till texter, Ja till livet 

 

1: http://www.jatilllivet.se/ (”Frontpage”) 

2. http://www.jatilllivet.se/om-ja-till-livet/ (”Om”) 

3. http://www.jatilllivet.se/abort/ (”Tema”) 

4. http://www.jatilllivet.se/ung-och-abort/ (”Tema”) 

5. http://www.jatilllivet.se/fosterutveckling/ (”Tema”) 

6. http://www.jatilllivet.se/sexuell-halsa/ (”Tema”) 

7. http://www.jatilllivet.se/artikel-samvetet-ar-inte-nagot-kollektivt/ (Artikel 1, ”Aktuellt”) 

8. http://www.jatilllivet.se/artikel-djur-och-ofodda-barn-behandlas-lika-illa/ (Artikel 2, 

”Aktuellt”) 

9.. http://www.jatilllivet.se/artikel-varfor-ska-hon-mista-jobbet-nar-barn-dor/ (Artikel 3, 

”Aktuellt”) 

10. http://www.jatilllivet.se/samvetsfrihet-leder-inte-till-hogre-modradodlighet/ (Artikel 4, 

”Aktuellt”) 

11. http://www.jatilllivet.se/artikel-ingen-vill-tillata-fri-abort-till-fodseln/ (Artikel 5, 

”Aktuellt”) 

12. http://www.jatilllivet.se/artikel-tonarsaborterna-minskar-men-antalet-aborter-okar/ 

(Artikel 6, ”Aktuellt”) 

13. http://www.jatilllivet.se/artikel-foraldraskapet-ar-inget-att-valja-bort/ (Artikel 7, 

”Aktuellt”) 

14. http://www.jatilllivet.se/kvinnor-fortjanar-battre-an-aborter/ (Artikel 8, ”Aktuellt”) 

 

9.2 Bilaga 2: Lista över länkar till texter, MRO 

 

1. http://www.abortnej.se/fragor-och-svar/ (“Frågor och svar”) 

2. http://www.abortnej.se/mro/om-mro/ (”MRO”) 

3. http://www.abortnej.se/mro/befinner-du-dig-i-en-krisgraviditet/ (”MRO”) 

4. http://www.abortnej.se/varfor-visar-vi-abortbilder-pa-offentliga-platser/ (Artikel 1, 

”Artiklar”) 

5. http://www.abortnej.se/%C3%84r-abortmotst%C3%A5nd-extremism/ (Artikel 2, 

”Artiklar”) 

6. http://www.abortnej.se/abort-och-valdtakt/ (Artikel 3, ”Artiklar”) 

7. http://www.abortnej.se/abort-och-kvinnans-ratt-till-sin-kropp/ (Artikel 4, ”Artiklar”) 

8. http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-1-ar-laglig-abort-den-ratta-losningen-pa-

problemet-med-illegala-aborter/ (Artikel 5, ”Artiklar”) 

9. http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-2-en-skarpt-lagstiftning-skulle-minska-

aborttalen/ (Artikel 6, ”Artiklar”) 

10. http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-3-abort-borde-forbjudas-for-kvinnans-skull/ 

(Artikel 7, ”Artiklar”) 

11. http://www.abortnej.se/blogg/den-svenska-synen-pa-aborter/ (Blogginlägg 1, ”Blogg”) 

12. http://www.abortnej.se/blogg/samvetsfrihet/ (Blogginlägg 2, ”Blogg”) 

13. http://www.abortnej.se/blogg/bade-vid-missfall-och-aborter-dor-sma-outvecklade-barn/ 

(Blogginlägg 3, ”Blogg”). 

 

 

http://www.jatilllivet.se/
http://www.jatilllivet.se/om-ja-till-livet/
http://www.jatilllivet.se/abort/
http://www.jatilllivet.se/ung-och-abort/
http://www.jatilllivet.se/fosterutveckling/
http://www.jatilllivet.se/sexuell-halsa/
http://www.jatilllivet.se/artikel-samvetet-ar-inte-nagot-kollektivt/
http://www.jatilllivet.se/artikel-djur-och-ofodda-barn-behandlas-lika-illa/
http://www.jatilllivet.se/artikel-varfor-ska-hon-mista-jobbet-nar-barn-dor/
http://www.jatilllivet.se/samvetsfrihet-leder-inte-till-hogre-modradodlighet/
http://www.jatilllivet.se/artikel-ingen-vill-tillata-fri-abort-till-fodseln/
http://www.jatilllivet.se/artikel-tonarsaborterna-minskar-men-antalet-aborter-okar/
http://www.jatilllivet.se/artikel-foraldraskapet-ar-inget-att-valja-bort/
http://www.jatilllivet.se/kvinnor-fortjanar-battre-an-aborter/
http://www.abortnej.se/fragor-och-svar/
http://www.abortnej.se/mro/om-mro/
http://www.abortnej.se/mro/befinner-du-dig-i-en-krisgraviditet/
http://www.abortnej.se/varfor-visar-vi-abortbilder-pa-offentliga-platser/
http://www.abortnej.se/%C3%84r-abortmotst%C3%A5nd-extremism/
http://www.abortnej.se/abort-och-valdtakt/
http://www.abortnej.se/abort-och-kvinnans-ratt-till-sin-kropp/
http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-1-ar-laglig-abort-den-ratta-losningen-pa-problemet-med-illegala-aborter/
http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-1-ar-laglig-abort-den-ratta-losningen-pa-problemet-med-illegala-aborter/
http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-2-en-skarpt-lagstiftning-skulle-minska-aborttalen/
http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-2-en-skarpt-lagstiftning-skulle-minska-aborttalen/
http://www.abortnej.se/illegala-aborter-del-3-abort-borde-forbjudas-for-kvinnans-skull/
http://www.abortnej.se/blogg/den-svenska-synen-pa-aborter/
http://www.abortnej.se/blogg/samvetsfrihet/
http://www.abortnej.se/blogg/bade-vid-missfall-och-aborter-dor-sma-outvecklade-barn/

