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ABSTRACT	
 

Titel: ”Livet eller döden?”  -  en kritisk diskursanalys av hur svenska medier debatterar 

abort. 

Författare: Emma Stjernstedt 

Handledare: Liudmila Voronova 

 

Syftet: Abort är ett ämne som är omdiskuterat, i Sverige finns det lagstadgat om fri abort 

sedan 1975. Men hur ser debatten om abort ut i medierna 40 år efter att aborten blev fri? 

Uppsatsen analyserar med hjälp av kritisk diskursanalys hur debatten förs samt vilka 

stridande diskurser som finns inom debatten. Frågeställningen uppsatsen avser att besvara 

är följande:  

o Hur ser debatten kring abort ut i svenska medier?  

o Vem får uttala sig i diskussionen om abort i medier?  

o Finns det stridande stridande diskurser om abort och vilka är de? 

Material: Materialet består av tre artiklar vardera från det kristna nyhetsmediet Dagen, 

det vänsterpolitiska nyhetsmediet ETC samt från det mer neutrala nyhetsmediet Svenska 

Dagbladet. 

 

Resultatet: Det som framkommer av analysen är att det 40 år efter att nuvarande 

lagstiftning togs i bruk fortfarande finns de som inte accepterar den. Det finns stridande 

diskurser kring abort, där två framträder mer tydligt i analysen. Den ena diskursen som 

framkommer i analysen bygger på kristna värderingar och handlar om fostrets rätt till liv. 

Den andra diskursen är en diskurs som bygger på kvinnans rättigheter, dels till att 

bestämma över sin egen kropp men även rätten till sin hälsa 

 

 

Nyckelord:  Kritisk diskursanalys, diskursanalys, diskurs,  abort, Dagen,  ETC, Svenska 

Dagbladet, Medie- och kommuniaktionsvetenskap 

 

 

 



	

	

ABSTRACT	
Titel: ”Life or death?” - A critical discourse analysis of the Swedish media debate on 

abortion. 

Author: Emma Stjernstedt  

Supervisor: Liudmila Voronova  

Purpose: Abortion is a controversial subject, which has been allowed by law in Sweden 

since 1975. How do the Swedish media discuss abortion 40 years after it was considered 

free? With the help of critical discourse analysis, the thesis analyses how the debate is 

conducted as well as which opposing discourses there are in the debate. The thesis intends 

to answer the following questions:  

o How do the Swedish media debate abortion?  

o Who is allowed to speak on abortion in the media?  

o Are there opposing discourses on abortion and which are they?  

Material: The material consists of three articles each from three different media - a 

Christian news media Dagen, a left-wing news media ETC and a more neutral news media 

Svenska Dagbladet.  

Results: What emerges from the analysis is that there are still those who do not accept the 

current legislation. There are opposing discourses on abortion, of which two emerged 

more clearly in the analysis. One of them is based on Christian values and the fetus’ right 

to life (pro-life). The second discourse that emerged from the analysis is a discourse on 

women’s rights: woman’s right to make a decision (pro-choice) and to be in good health. 

Keywords: Critical discourse analysis, discourse analysis, discourse, abortion, Dagen, 

ETC, Svenska Dagbladet, media and communication studies  
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1.	INLEDNING	
Abort är ett ämne som varit aktuellt sedan antikens Grekland, kvinnor har alltså i alla tider gjort 

abort.1 Ändå diskuteras abortens vara eller icke-vara aktiv än idag flera tusen år senare. Ämnet 

har alltså väckt känslor under en lång tid och än idag finns det krafter som jobbar mot en fri 

abort. Sveriges nuvarande lagstiftning antogs år 19752 men det var en lag som var långt ifrån 

självklart och frågan väcktes ordentligt först när medierna gjorde nyheter av den.3 

Under 1965 skulle kvinnor som rest till Polen för abort komma att skapa stora rubriker i den 

svenska kvällspressen. Den abortlag som fanns under denna tid i Sverige antogs 1938. Den 

innebar att abort inte var olagligt men att det krävdes särskilda skäl för att få en abort beviljad. 

Om en abort inte blev beviljad var det olagligt att göra en abort och således en straffbar handling. 

Händelserna 1965 kom senare att kallas för Polenaffären. Varför just Polen blev resmålet för 

vad som senare i medierna skulle komma att kallas ”abortresor” var att Polen under den här 

tiden hade fri abort. Spolar vi fram bandet ca 50 år så är rollerna ombytta. I Sverige har vi en 

av Europas mest liberala abortlagar (abort är tillåtet till och med v18). I Polen å andra sidan 

krävs sedan 1993 särskilda skäl samt tillstånd för att få göra en abort.  

Polenaffären eldade på abortdebatten i Sverige, denna debatt fördes till stor del i medierna och 

påverkade i sin tur regeringen att senare ta fram en undersökning för en ny abortlag i Sverige.4 

Konsekvenserna av debatten kom att bli att Sverige tio år senare antog en ny abortlag. Trots att 

ämnet var så omdebatterat kom det ändå att ta tio år innan den nya lagen infördes. Det har 

spekulerats i att detta kan ha berott på att beslutet sköts upp på grund av rädsla för att frågan 

skulle avgöra valet.5 Vilket ännu mer antyder på att abort var ett känsligt ämne. Idag har vi haft 

en så kallad fri abort i Sverige i 40 år vilket gör att det nästan kan kännas lite absurt att tänka 

sig att kvinnorna som reste till Polen för abort faktiskt riskerade fängelsestraff. Rollerna är nu 

																																																													

1	Eduards,	Maud,	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor,	Atlas,	Stockholm,	2007	s.82	
2	Abortlag	(1974:595),	https://lagen.nu/1974:595	
3	Eduards.	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor.	s.95-96	
4	ibid	s.96	
5	ibid	s.99	
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ombytta då det ledande partiet i Polen vill stödja ett förslag som skulle innebära total 

abortförbud. Abort skulle alltså inte vara tillåtet även om det var risk för kvinnans egna liv. 

1.2	PROBLEMFORMULERING	
Abort är en fråga som tidigare visat sig vara känslig, en fråga där kanske lagom är bäst? Ämnet 

är under konflikt med detta avses att ämnet rör sig inom flera domäner. Abort kan ses som en 

politisk angelägenhet, en etisk, en ideologisk, en medicinsk angelägenhet med mera. Ämnet rör 

sig inom flera diskursiva ordningar som ständigt vill låsa fast just sin tolkning. 

Sverige har som tidigare nämnts en av de mest liberala abortlagarna i EU medan det i vissa EU-

länder faktiskt är helt förbjudet med abort. Abort erkänns inte som en mänsklig rättighet av 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna vilket innebär att varje EU land själva har rätt att besluta om abort. Det finns 

organisationer i Sverige som idag jobbar aktivt både för och emot abort, hur påverkar detta vad 

som skrivs i medierna om abort idag? Eftersom att mediernas rapportering hade en betydelse 

för debatten som blommade upp under 1965 som senare ledde till en av Europas friaste 

abortlagar kan en studie av hur debatten går 40 år senare avslöja om abort fortfarande är en het 

potatis. Särskilt med tanke på att det idag i svenska medier pratas mycket om en åsiktskorridor6, 

hur påverkar det debatten kring abort i svenska medier? Det politiska klimatet har också 

förändrats de senaste åren inom Sverige, vi har numera partier i vår riksdag som vill ändra 

nuvarande abortlag.7 Detta genom att sänka tiden för fri abort från 18:e veckan till den 12:e. 

Detta kan ses som en inskränkning i svenska kvinnors rättigheter och friheter. Tidigare studier 

visar på att språkbruk påverkar till stor del hur attityder till abort formas och konstrueras (se 

kapitel Tidigare forskning). Därför kan en studie av språkbruk i den svenska debatten i medier 

ge indikationer på om inställningen till abort i Sverige har förändrats sedan 60-talet. 

1.3	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNING		
I uppsatsen kommer en kritisk diskursanalys att göras på sammanlagt nio olika artiklar från tre 

olika medier. De medier som kommer att undersökas är Dagen, ETC samt Svenska Dagbladet. 

Målet med uppsatsen är att jämföra och undersöka hur de tre olika medier skriver om abort. 

																																																													

6	Åsiktskorridor	syftar	till	de	osynliga	gränser	inom	vilka	åsikter	som	kommer	fram	samt	blir	accepterade	i	
samhällsdebatten.	
7	Sverigedemokraterna.	Vår	politik	A	till	Ö	https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/	(hämtad	2016-05-29)	
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Detta för att på så vis kunna påvisa om det finns stridande diskurser om abort samt vilka de i 

sådant fall är. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

o Hur ser debatten kring abort ut i svenska medier?  

o Vem får uttala sig i diskussionen om abort i medier?  

o Finns det stridande diskurser om abort och vilka är de? 

2.	BAKGRUND	
Här	kommer	en	redogörelse	för	hur	abort	historiskt	diskuterats	i	Sverige.	

2.1	ABORT	I	SVERIGE	
Maud Eduards ger i sin bok Kroppspolitik: Om moder Svea och andra kvinnor en bra översikt 

av hur abortfrågan drivits i svensk politik.8 För att förstå och tolka dagens diskurs kan det vara 

av vikt att ha en kunskap om hur det har varit. Det är ju trots allt det som var som tagit oss dit 

vi är idag. Eduards tar upp hur abortens historia har sett ut från antikens Grekland och framåt. 

Hon fokuserar främst på abortens historia och debatt i "västvärlden" de senaste 200 åren.9 Hon 

ger en värdefull redogörelse för abortfrågans olika nyanser samt olika vinklar som abortfrågan 

diskuteras ur. Den har diskuterats som en kriminell handling, en medicinsk fråga, en moralisk 

fråga om fostrets rätt till liv samt ur ett feministiskt perspektiv där kvinnors rättigheter är i 

fokus.10 Här kommer det främst att fokuseras på det Eduards tar upp om diskurser kring abort 

i Sverige sedan 60-talet då det är vad som är mest relevant för studien. För att förstå vart 

nuvarande debatt kommer ifrån är det av vikt att veta hur debatten kring abort historisk gått. 

Det kan eventuellt kan finnas kopplingar att dra mellan dåtid och nutid. Men även att en måste 

se till historien och kulturen bakom en fråga som denna. Många av de argument som används 

emot abort är just moraliska eller handlar om kvinnans roll som moder i samhället. En fråga 

som ställdes när Sverige införde sin nya abortlag på 70-talet var om abort skulle missbrukas 

och användas som preventivmedel. 11  Detta kan antyda att abort inte skall användas som 

preventivmedel, vilket i sig är en diskurs. Vi ska ha fria aborter i Sverige men det får inte 

missbrukas och absolut inte användas som preventivmedel. Här kan vi förstå detta som att detta 

																																																													

8	Eduards,	Maud,	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor,	Atlas,	Stockholm,	2007	
9	ibid	s.84	
10	ibid	s.84	
11	ibid	s.101	



	

	

	

4	

eventuellt handlar om kulturella värden. Eduards poängterar också att den fria abort vi har i 

Sverige idag egentligen innebär att aborten är fri inom den lagstadgade tidsbegränsningen. 

Detta innebär att kvinnor som gör abort efter denna tidsbegränsning begår ett lagbrott (om de 

inte fått tillstånd för aborten), kvinnor kan alltså inte välja helt fritt poängterar Eduards.12 Abort 

kan också ses som en fråga som berör befolkningspolitik, med detta synsätt blir det kvinnans 

skyldighet att föda/inte föda barn. Detta skulle också innebära att kvinnans kropp inte helt 

tillhör henne själv utan att den även tillhör staten.13 Frågan är om inte all politik som syftar till 

att bestämma över kvinnans kropp delvis sätter kvinnans kropp i statens ägor?  

I Sverige som inte varit krigsdrabbat på samma sätt som många av våra Europeiska grannländer 

har inte frågan om barnafödelse varit lika laddad då det inte kopplats ihop med patriotiska 

handlingar. Eduards beskriver hur det i andra Europeiska länder setts som kvinnans plikt att 

stärka nationen med barn. Det finns även ett samband med krigstid och ökat abortmotstånd.14 I 

Sverige kom abort upp på dagordningen på riktigt efter att riksåklagaren i februari 1965 väckte 

åtal mot en grupp svenska kvinnor som rest till Polen för att göra abort. Förklaringen till åtalet 

var att åklagaren betraktade abort av ett svenskt foster som en kränkning av svenska intressen15, 

vilket ytterligare stärker synen på kvinnans kropp som en statlig tillhörighet. Polenaffären som 

händelsen kom att kallas, ses idag som en orsak till att regeringen under 1965 satte ihop en 

abortkommitté som skulle undersöka hur lagstiftningen i abort i Sverige skulle kunna se ut. 

Detta kom senare att leda till att flera politiska ungdomsförbund under 1967 kom att stödja fri 

abort.16 Dåvarande justitieministern Lennart Geijer menade att det inte var frågan om abort eller 

inte. Istället menade han att det handlade om lagligt eller olagligt abort.17 I september 1975 fick 

Sverige en ny abortlag. Svenska kvinnor ska ha ha rätt att göra abort till och med den 18:e 

graviditetsveckan.18 Under 80- och 90-talet börjar debatten om fostrets rätt till liv ta form för 

för första gången.19 Antiabortrörelsen har påverkat språket kring abort på så vis att fostret 

benämns som ofödda barn istället för foster. Rörelsen menar också att fostret har rättigheter och 

																																																													

12	Eduards,	Maud,	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor	s.102	
13	ibid	s.109	
14	ibid	s.109	
15	ibid	s.95	
16	ibid	s.96	
17	ibid	s.100	
18	ibid	s.102		
19	ibid	s.103	
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att de är lika stora som kvinnans rättigheter. Kvinnan ses alltså i denna diskurs inte mer som en 

individ än det foster hon bär i magen.20  

2.2	DEN	SVENSKA	ABORTLAGEN	
Den svenska abortlagen kom alltså att införas den 1:a januari 197521, vilket idag 2016 är för 41 

år sedan. Men vad innebär då den svenska abortlagen? 

En graviditet får avbrytas fram till och med 18:e graviditetsveckan oavsett anledning, kvinnan 

behöver inte berätta varför hon vill göra abort. Undantag för om det finns risk för kvinnans 

hälsa eller liv, abort kan i sådant fall utföras även efter den 18:e veckan. För att få en abort 

under detta undantag krävs ett tillstånd från socialstyrelsen. Detta tillstånd kan ges oavsett hur 

långt graviditeten kommit. Detta beslut får inte överklagas. Kvinnan skall även inför och efter 

ingreppet erbjudas stödsamtal.22 Varje landsting beslutar själva om kostnaden för abort, vanligt 

är att det är samma kostnad som ett vanligt läkarbesök. 

2.3	CENTRALA	BEGREPP		
Här kommer en kortfattad redogörelse för begrepp kring abort som används i uppsatsen. 

Abortmotstånd – med detta begrepp i uppsatsen menas de personer eller rörelser som vill se en 

ändring av nuvarande lagstiftning samt ser det som nödvändigt att abort är något som samhället 

bör jobba aktiv för att minska på. Ibland omnämnt med engelskans Pro-life. 

Abortförespråkare – de personer eller rörelser som är för fri abort och inte vill se en ändring i 

nuvarande lagstiftning. Ibland omnämnt med engelskans Pro-choice. 

Fri abort – med fri abort menas alltså att abort i Sverige är fritt inom rådande lagstiftning vilket 

innebär att beslutet är helt och hållet upp till kvinnan fram till och med den 18:e 

graviditetsveckan. 

Samvetsfrihet – innebär att vårdpersonal på grund av etiska eller ideologiska skäl skall kunna 

avstå att medverka vid vissa ingrepp, till exempel abort. 

																																																													

20	Eduards,	Maud,	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor	s.104	
21	Abortlag	(1974:595),	https://lagen.nu/1974:595	
22	ibid	
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Embryo – en befruktad äggcell under utveckling hos människor innefattar detta från den 3:e till 

den 8:e veckan efter befruktningen.23 Används ibland av förespråkare för friabort. 

Foster – detta är nästa steg i utvecklingen, benämningen används från den 9:e veckan från 

befruktningen fram till födelsen.24 Ofta används denna benämning av abortförespråkare under 

hela perioden. 

Ofödda/ofött barn – en term som ibland används av abortmotståndare istället för embryo eller 

foster. 

3.	TIDIGARE	FORSKNING	

Det finns en hel del tidigare forskning som fokuserar på abort. Många rör hälsofrågor kring 

abort men en kan även finna en del forskning kring abort inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap.  

Carrie Purcell, Shona Hilton samt Lisa Mcdaid undersöker hur det skrivs om abort i brittiska 

och skotska medier.25 De ställer sig frågan om brittiska samt skotska nyhetsmedier är med och 

bidrar till stigmatiseringen av abort (i inledningen konstaterar de  att en stigmatisering av abort 

existerar).26 I undersökningen kom de bland annat fram till att abort beskrevs med ett generellt 

negativt språk samt att diskursen som rådde i medierna de undersökte var att abort beskrevs 

som riskfyllt. De skriver även i texten att språkbruket medierna har när de rapporterar kring 

abort var med och skapade en stigmatisering kring abort.27 Denna studie ger en förståelse för 

hur mediers språkbruk kan vara med och skapa och stärka eventuellt rådande diskurser.  

																																																													

23	Olsson,	Olle	G.	och	Björn,	Lars	Olof.	Embryo. Nationalencyklopedin.	
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/embryo	(hämtad	2016-05-29)	
24 Nilson,	Ove. Fosterperioden.	Nationalencyklopedin.	
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosterutveckling	(hämtad	
2016-05-29)  
25 Purcell,	Carrie,	Hilton,	Shona	och	Mcdaid,	Lisa.	The	stigmatisation	of	abortion:	a	qualitative	analysis	of	print	
media	in	Great	Britain	in	2010.	Culture,	Health	&	Sexuality,	(2014)	Vol.	16,	No.	9,	1141–1155	 
26	ibid	s.1142	
27	ibid	s.1141	
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Adam F. Simon och Jennifer Jennit har gjort en fallstudie på partial-birth abortion i USA.28 

Med partial-birth abortion menas en sen abort där kvinnan genomgår en förlossning där den 

som förlöser fostret halvvägs in i förlösningen medvetet utför en handling som den vet kommer 

att orsaka döden för fostret. I artikeln kan vi läsa att diskursen de funnit är att debatten har 

pendlat mellan att fostret kallas för fetus eller baby (foster eller bäbis, författarens översättning). 

De kom fram till att politiker i opposition till abortfrågan använder ett exkluderande vokabulär 

för att rättfärdiga sina synsätt och forma attityder.29 Ett annat resultat som är av vikt om än lite 

osäker är att deras studie visade att mediernas sätt att beskriva fostret som en bäbis framför just 

ett foster samverkade med stödet för ett abortförbud.30 Alltså när ordet baby användes av 

medierna ökade motståndet mot abort. Men de ställer sig själva frågande om detta resultat går 

att generalisera på andra fall. Den här studien pekar på att det språk som används vid debatt 

kring abortfrågan även påverkar hur opinionen ställer sig till abortfrågan. D.v.s. att genom att 

beskriva fostret som en bäbis kan abortmotståndare påverka debatten och opinionen till en viss 

riktning, i det här fallet motstånd mot abort. Här kan en spekulera kring att det kan ha att göra 

med att ordet baby ger konnotationer till ett barn snarare än ett foster. Detta kan på så vis stärka 

kravet på rättigheter för fostret som abortmotståndet ofta använder som argument.31  

Małgorzata Mikołajczak och Michał Bilewicz har genomfört tre studier där de testar hur 

informanter påverkas av ett språkbruk som omnämner fostret som ”feutus” (foster) 

respektive ”baby” (bäbis) påverkar attityder gentemot abort. De tar även med en aspekt om när 

fostret tillskriva mänskliga attribut vilket blir ett förmänskligande av fostret. Detta är ofta något 

som används av abortmotståndare medans abortförespråkare däremot ofta gör tvärt om och 

avhumaniserar fostret genom språkbruket.32  Studien har utförs bland polska studenter där 

informanterna i de tre försöken varje gång delats in i två grupper. En grupp där ”feautus” använd 

samt en där tecknet ”baby” används. Deltagarna har sedan fått besvara enkätliknande frågor 

kring ämnet och sedan har attityder till fri abort mätts. Resultatet blev att språkbruket påverkade 

																																																													

28	Simon	Adam	F.	och	 Jennit	 Jennifer	Toward	a	Theory	Relating	Political.	Discourse,	Media,	and	Public	Opinion	
Journal	of	Communication	57	(2007)	254–271		
29	Simon	Adam	F.	och	Jennit	Jennifer	Toward	a	Theory	Relating	Political.	Discourse,	Media,	and	Public	Opinion.		
s.255	
30		ibid	s.266	
31	Eduards.	Kroppspolitik:	om	moder	Svea	och	andra	kvinnor.	S.104	
32	Mikołajczak,	Małgorzata	och	Bilewicz,	Michał.	Foetus	or	child?	Abortion	discourse	and	attributions	of	
humanness.	British	Journal	of	Social	Psychology	(2015),	54,	500–518.		
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attityder till fri abort, attityderna blev mer restriktiva när tecknet ”baby” användes samt mer 

positiva när tecknet ”feautus” användes. Påverkan blev inte lika stor i attityder till abort p.g.a. 

medicinska skäl eller fall där offret utsatts för en våldtäkt. Vilken kan indikera att attityder 

påverkas lättare av språkbruk i fall där det kan upplevas mer som än moralisk fråga än en 

medicinsk eller juridisk fråga. Det andra resultatet de kom fram till var att användningen av 

tecknet ” baby” även gav fostret mänskliga attribut vilket påverkade attityderna då fostret såg 

mer som än människa i dessa fall.33 

Sofia Larson har utfört en studie som gjorts på två engelskspråkiga ugandiska nyhetsmedier, 

metoden som användes var kritisk diskursanalys.34 Det studien undersökte var vilka diskurser 

som rådde i de två tidningarna. De fann två huvuddiskurser, en kristen diskurs som tryckte på 

fostrets liv som något heligt som skall respekteras. Inom denna diskurs ses de som gör abort 

som mördare och inte ens en våldtäkt är skäl för abort. Dels anser de att våldtäktshistorier hittas 

på för att få lagligt abort men de menar även att moderskapet har en helande kraft på kvinnan 

och därför bör inte en abort ske. Fokus inom denna diskurs ligger även på att ansvaret läggs på 

kvinnorna, unga kvinnor uppmuntras att avstå från sex för att på så vis undvika oönskade 

graviditeter. Kvinnors sexualitet anses här vara en del av problemet. Den andra diskursen de 

fann var en diskurs som fokuserade på rättigheter, dels rättigheter för fostrets rätt till liv men 

även kvinnans rätt till hälsa. Här argumenteras det dels för att kvinnor måste få rätt till laglig 

abort, detta för att motverka att kvinnor dör men även för att sänka vårdkostnader som kommer 

av osäkra aborter. Här används länder där en friare abortlag råder som ett argument till varför 

en lagändring skulle minska på antalet osäkra aborter. Det problematiseras också kring hur 

nuvarande lag i Uganda är med och bidrar till en stigmatisering av abort och hur detta i sin tur 

påverkar det höga antalet osäkra aborter som utförs. Den andra sidan av rättighetsdiskursen 

fokuserar på fostrets rättigheter. Här ses kvinnor mer som hjälplösa offer som inte själva kan 

avgöra om de är lämpade som mödrar eller ej. Det bortses helt och hållet från kvinnans fysiska 

och mentala hälsa samt att även sociala eller finansiella förhållanden för kvinnor utesluts ur 

diskursen.35 

																																																													

33	Mikołajczak	och	Bilewicz.	Foetus	or	child?	Abortion	discourse	and	attributions	of	humanness.	S.500–518.	
34	Larson,	Sofia.	The	discourses	on	induced	abortion	in	Ugandan	daily	newspapers:	a	discourse	analysis.	
Reproductive	Health	(2015)	12:58. 4-10	
35 ibid 
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Dessa diskursanalyser som nämnts ovan är relevanta för uppsatsen delvis då uppsatsen  skall 

göra en diskursanalys samt att de kan även ge en viss förståelse för hur diskurser påverkar själva 

debatten samt attityder till abort. De påvisar även ett mönster kring hur språkbruk i medier 

påverkar attityder till abort världen över. Sökningarna efter tidigare forskning har inte resulterat 

i att någon studie där en diskursanalys som gjorts på svenska medier i abortfråga funnits. Därför 

är det relevant att göra en analys av svenska medier för att se vilka diskurser som finns där. 

4.	TEORETISK	RAMVERK		
Diskursanalys är ett brett begrepp som innefattar allt från Foucault till Van Dijk. Uppsatsen 

kommer att fokusera på kritisk diskursanalys med valda delar av Laclau och Mouffes begrepp 

kring diskursteori, dessa delar presenteras under teoridelen. 

4.1	DISKURS	ENLIGT	LACLAU	OCH	MOUFFE	
Diskurser kan beskrivas som styrmoment i samhället.36 De påverkar hur vi pratar om saker och 

ting, vad som kan och inte kan sägas. Samtidigt är även diskursen det vi säger och på så vis blir 

en diskurs styrkt inom sig själv genom att den förs vidare via språket. En diskurs kan ofta 

upplevas likt en norm, att gå utanför diskursen kan kännas lika tabu som att gå utanför normen. 

Vi kan ta diskursen om barnuppfostran i Sverige idag som exempel. Diskursen säger att vi i 

Sverige inte slår eller bestraffar våra barn med våld, att då göra detta skulle troligen väcka starka 

reaktioner och omgivningen skulle troligen reagera. Detta är också ett bra exempel på att en 

diskurs är historisk då det för bara 50 år sedan faktiskt var tillåtet i Sverige att aga sina barn.  

En diskurs beskrivs av Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips som en fixering av 

teckens betydelse inom en viss domän, analysens roll blir här att kartlägga de processer där 

tecknens betydelse fastställs.37 Det finns flera olika teorier kring diskurs gemensamt för dem 

alla är att de ser diskurs som något som formar den sociala världen.38 I uppsatsen används delar 

både från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe samt Norman Faircloughs diskursteorier då de 

																																																													

	

	

36	Winther	Jørgensen	och	Phillips.		Diskursanalys	som	teori	och	metod,	Studentlitteratur,	Lund,	2000	s.32-33	
37	ibid	s.32-33	
38	ibid	s.25	
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förstnämndas diskursteori kan komplettera den kritiska diskursanalysens teori. Laclau och 

Mouffes diskursteori menar att diskurser består av både det lingvistiska men även sociala 

konstruktioner. De ger perspektiv på hur den diskursiva konstruktionen av grupper sker. Här är 

det diskursen som är det som konstituerar. Fairclough menar att diskurser är en form av social 

praktik som både är konstituerande men även att den blir konstituerad av andra sociala praktiker. 

Det som skiljer dom åt är framförallt att Laclau och Mouffe menar att alla praktiker är 

diskursiva medan Fairclough inte ser fysiska praktiker som diskursiva. Ett exempel på en fysisk 

praktik som inte är diskursiv enligt Fairclough är infrastruktur men enligt Laclau och Mouffe 

ingår detta i diskursen.39 Skillnaden blir då att Fairclough skulle till exempel inte menar att ett 

valet att köpa en Volvo blir en del av en diskursiv praktik. Laclau och Mouffe däremot menar 

att det visst är en del av diskursen på så vis att Volvo definieras till vad den inte är och vad den 

skiljer sig ifrån. En Volvo skiljer sig från en exempelvis en Ford, de menar att Volvon skiljer 

sig från Forden genom de attribut som de olika bilarna tillskrivs i diskurser. I Faircloughs 

diskursteori är alltså diskursen både konstituerande och konstituerad och med detta menas att 

en kommunikativ händelse formar och omformar diskursen på så vis att den antingen 

reproducerar eller ifrågasätter den rådande diskursen.40  

Mångt och mycket av diskursteorierna har fått inspiration från marxismen. I sin diskursteori 

skiljer sig Laclau och Mouffe från marxismen bland annat genom att de inte ser ekonomin som 

styrande. Andra saker de skiljer sig från marxismen genom är att de dels inte tar hänsyn till den 

bas och överbyggnad som marxismen bygger på samt att de inte heller erkänner marxismens 

samhällsbegrepp. De ser inte samhället som en objektivt existerande storhet snarare menar de 

att samhället är vårt sätt att tolka och försöka skapa mening i det sociala. Häri kommer också 

att de inte ser ekonomin som styrande då de snarare ser allt som ett sammanhängande fält. De 

menar också till skillnad från marxismen att det inte finns givna klassgrupperingar.41  Kritisk 

diskursanalys lämnar inte marxismen i lika hög grad då den anser att diskursiva praktiker är 

med och bidrar till att skapa samt reproducera maktförhållanden där några blir vinnare och 

andra förlorare. Exempel på sådana maktförhållanden kan vara patriarkala maktstrukturer där 

mannen har fler fördelar över kvinnan (inte sagt att patriarkatet är en diskurs!).42 Skillnaden 

																																																													

39	Winther	Jørgensen	och	Phillips.	Diskursanalys	som	teori	och	metod.	s.71	
40	ibid	s.76	
41	ibid	s.41	
42	ibid	s.69	
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från marxismen blir hos Fairclough att han ser ideologier som en social konstruktion som 

upprätthåller och skapar maktrelationer.43  

 

4.2	DISKURS	ENLIGT	FAIRCLOUGH	OCH	KRITISK	DISKURSANALYS	
Den kritiska diskursanalysen kan ses som att den står på de förtryckas sida, syftet med den är 

att ta fram i ljuset de ojämlika maktförhållanden som råder. Tanken är att genom att belysa 

dessa områden kan analysen vara med och bidra till en social förändring.44 En centraldel i 

Faircloughs kritiska diskursanalys vilken är den uppsatsen kommer utgå ifrån är att diskurs ses 

som en viktig del av sociala praktiker, den producerar och förändrar kunskap, identiteter och 

sociala relationer samt maktrelationer, samtidigt som diskurser är med och formar detta så går 

det även åt andra hållet alltså att diskurser också formas av dessa företeelser.45 Analysen går ut 

på att bland annat undersöka diskursiva praktiker, i dessa praktiker skapas och konsumeras 

texter, detta ses inom kritisk diskursanalys som en viktig del av sociala praktiker som är med 

och formar den sociala världen. Det är här kulturell produktion/reproduktion och förändring 

äger rum, genom att studera dessa praktiker kan en alltså peka på hur värderingar och normer 

skapas och reproduceras.46 Ett exempel på det här skulle kunna vara företagskultur, olika länder 

har olika diskurser kring detta och även olika företag har olika diskurser. I Sverige har vi en 

viss företagskultur som troligen skiljer sig en del mot exempelvis USAs företagskultur. På 

svenska företag har vi till exempel inte ett lika starkt hierarkiskt system mellan chefer och 

anställda som de har i USA. När då ett amerikanskt företag som exempel Microsoft etablerar 

sig på den svenska arbetsmarknaden anpassar dom sig troligen efter den svenska kulturen. Och 

på det här viset blir diskurser både konstituerande och konstituerade i och med att företaget 

anpassar sig efter den rådande diskursen i Sverige så blir den konstituerande, samtidigt är den 

konstituerad eftersom att den stärks i och med att diskursen förs vidare. 

Effekterna av detta tolkas i kritisk diskursanalys som ideologiska vilket återigen lämpar denna 

analys väldigt väl för uppsatsen undersökning då misstanken finns att styrkrafter bakom 

diskurser kring abort är bland annat ideologiska. Det är även här maktförhållanden skapas och 

																																																													

43	Winther	Jørgensen	och	Phillips.	Diskursanalys	som	teori	och	metod	s.79	
44	ibis	s.69-70	
45	ibid	s.71	
46	ibid	s.67	
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upprätthålls, sådana maktförhållanden kan som nämnt ovan bestå av ojämnfördelning av 

fördelar mellan män och kvinnor. Fairclough menar att ideologier skapas i samhällen där det 

råder klass dominansförhållanden mellan sociala grupper på grund av exempel klasstillhörighet 

eller kön.47 

Att kombinera Fariclough med Laclau och Mouffe ger möjlighet till en bredare förståelse av 

diskursordningen och diskursen. Detta för att det diskursiva fältet som Laclau och Mouffe talar 

om i mina ögon kan ses som en breddning samt komplement av och till diskursordningen. 

Laclau och Mouffe bidrar även med medel för att ingående analysera språket och peka ut vad 

det är som formar diskursen, detta genom sina begrepp nodalpunkt, moment, det diskursiva 

fältet samt element. 

5.	URVAL	OCH	MATERIAL	
Material består av totalt nio nio artiklar från tre olika medium, Dagen, ETC samt Svenska 

Dagbladet. Tre stycken artiklar från varje tidning har valts ut. Materialet är baserat på två 

medier som har en tydlig åsiktsinriktning och en mer neutral för att på så vis kunna upptäcka 

stridande diskurser. Dagen är en tidning på kristen grund och presenterar åsikter som går stick 

i stäv med kristna värderingar. ETC är en tidning som tar ett vänsterpolitiskt ställningstagande. 

Att välja två medier med tydlig ideologisk inriktning kan ge möjlighet att upptäcka om det finns 

några extremer i diskurserna. Genom att även ta med ett medium (Svenska Dagbladet) som kan 

anses som mer neutralt kan analysen på så vis eventuellt se om diskursen rör sig åt något av de 

mer extrema hållen. Här kan analysen då eventuellt bidra till att ge klarhet i vilken diskurs som 

är den breda diskursen. Det är dock viktigt att förstå att även en neutral inriktning på ett medium 

är en inriktning som rör sig inom rådande normer och vad som anses politiskt korrekt. Neutral 

i det här fallet betyder att detta medium är neutralt kontra de andra två medier som analyseras i 

uppsatsen.  

Första tanken med urvalet var att välja två andra medium framför ETC och Dagen. Dessa två 

medium var tänkt att vara Politism samt Avpixlat men då den först nämnda hade allt för långt 

mellanrum tidsmässig mellan aktuella artiklar föll valet istället på ETC där frågan varit mer 

frekvent diskuterad. Avpixlat valdes bort då inga sökningar gav resultatet i artiklar som 

																																																													

47	Winther	Jørgensen	och	Phillips.	Diskursanalys	som	teori	och	metod	s.79	
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behandlade ämnet abort. Att urvalet först föll på dessa två medium var för att de likt ETC och 

Dagen har en tydlig åsiktsinriktning och står på motsatt sida den politiska agendan. Avpixlat 

har till skillnad från andra liknande webbsidor ett publicerings tillstånd vilket gjorde dem till 

ett lämpligt val. Att inga artiklar kring abort återfanns hos Avpixlat säger visserligen litet om 

abort inom den diskursen, det kan antyda att abort inte ses som en viktig eller aktuell fråga. 

Men eftersom att det är svårt att analysera avsaknaden av något på ett djupare textuellt plan 

valdes Avpixlat bort. 

5.1	MATERIAL	
De medier som undersöks är webbaserade men de har alla även en trycktupplaga dock är det 

deras webbupplaga som skall analyseras. Medier som bara publiceras på nätet skyddas inte av 

tryckfrihetsförordningen men genom att ansöka om ett utgivningsbevis kan de omfattas av 

grundlagsskydd enligt yttrandefrihetslagen. Detta innebär att medier som har utgivningsbevis 

inte behöver ta hänsyn till personuppgiftslagen om det innebär att den strider mot 

yttrandefrihetsgrundlagen. Källor till mediet har rätt att vara anonyma, viket innebär att 

myndigheter inte får försöka ta reda på deras identitet, journalister på mediet får inte heller 

avslöja identiteten på sina källor. Det innebär även att mediet som har utgivningsbeviset är 

skyldiga att ha en ansvarig utgivare. Utgivningsbeviset innebär även att mediet som har ett 

bevis inte får utsättas för censur av myndigheter.48 I vissa fall kan massmedieföretag, vilket 

Svenska Dagbladet är, omfattas av ett grundläggande skydd för sina webbplatser samt 

databaser. 49  Svenska Dagbladets onlinetidning skyddas således till viss del av Svenska 

Dagbladets tryckfrihetsförodningsskydd. Men de har ett utgivningsbevis för sin databas, 

samma gäller här för Dagen. ETC har ett publiceringstillstånd för sin webbplats samt att de 

innehar tillstånd för sin databas. 

Dagen beskriver sig själva som en partipolitiskt oberoende tidning med kristen grund. Deras 

vision är ett kristet samhälle med genomgående kristna värderingar. De beskriver det själva 

som att ge ger nyheter ur ett kristet perspektiv vilket innebär att deras innehåll utgår från vissa 

värderingar som kristendomen står för. Såhär beskriver de själva sitt innehåll: 

																																																													

48	Myndigheten	för	press,	radio	och	tv.	Publicera	på	internet.	http://www.radioochtv.se/sv/att-
sanda/internetpublicering/	(Hämtad	2016-05-23)	
49	ibid	
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Tidningen skriver ofta om sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, 

såväl i Sverige som i världen. Vi värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget och 

följer frågor som rör barn, äldre och sjuka.50 

ETC beskriver på sin Facebook-sida sig själva som en av Sveriges största radikala tidningar. 

De ser sig själv som en tidning med vänsterpolitiska värderingar och de säger själva att det är 

tidningen för dig som är trött på den borgerliga dominansen inom svensk media.  

Svenska Dagbladet (hädanefter SvD) är från början en morgontidning som numera även finns 

på internet. De ser sig själva som politiskt, religiöst samt kommersiellt oberoende. Frågan är 

dock om något medium idag är kommersiellt oberoende då de också måste finansieras och dra 

in något slags kapital? De skriver att de utgår från en humanistisk grundsyn vilket medför att 

de aktivt vill försvara individens rättigheter samt okränkbarhet.51 Vidare vill de även driva en 

öppen arena för opinion samt debatt. SvD beskriver sitt publicistiska uppdrag på följande sätt: 

Svenska Dagbladet ser som sitt särskilda ansvar att värna den individuella 

yttrandefriheten mot ingrepp från stat eller partsintressen; tidningen ålägger sig en 

särskild vaksamhet mot totalitära idéströmningar och hot. Redaktionen arbetar 

självständigt och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. 

Publicistisk oavhängighet är det fundament på vilket tidningen bygger sin trovärdighet. 

Ingen utomstående organisation eller enskild kan utöva inflytande över tidningens 

innehåll eller redigering.52 

SvD tar tydligt avstånd från politisk tillhörighet, det enda politiska som går att utläsa är att de 

står för demokrati kontra totalitära samhällsbyggnader. Detta är en god grund till att ta med SvD 

som ett relativt neutralt exempel i analysen. SvD är på grund av detta mer lämpligt än 

motsvarigheter såsom exempel Dagens Nyheter som har ett liberalt politiskt ställningstagande 

om än partipolitiskt oberoende.53 

 

																																																													

50	Dagen.	Om	dagen.	http://www.dagen.se/om-dagen	(Hämtad	2016-05-23)	
51	Dagens	Nyheter.	Om	Dagens	Nyheter.	Publicistisk	Målsättning.	http://info.dn.se/info/om-oss/dns-
publicistiska-uppdrag/	(Hämtad	2016-05-31)	
52	Svenska	Dagbladet.	Publicistiskt	uppdrag.	https://kundservice.svd.se/omsvd/	(Hämtad	2016-05-23)	
53	Dagens	Nyheter.	Om	Dagens	Nyheter.	Publicistisk	Målsättning.	http://info.dn.se/info/om-oss/dns-
publicistiska-uppdrag/	(Hämtad	2016-05-31)	
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5.2	URVAL	
Urvalet fokuserar på ledar- eller debattartiklar, detta för att det kan finnas starkare 

ställningstaganden i denna typ av artiklar framför rena nyhetsartiklar som tenderar att ha en mer 

neutral framtoning. Däremot har nyhetsartiklar inkluderats när sökresultatet inte varit 

tillräckligt bland ledare och debattartiklar. Urvalet kommer gå till så att sökordet ”fri abort” 

kommer att skrivas in på sökfunktionen på mediearkivet Retriever. Tidsperioden som urvalet 

behandlar är år under hela året 2015 (från 2015-01-01 till 2015-12-31). Detta för att det under 

detta år var 40 år sedan vi fick fri abort i Sverige, vilket eventuellt kan komma att påverka 

frekvensen i medierna. Det har även gjorts en analys över frekvensen av antalet artiklar per 

månad under 2015 med hjälp av analysfunktionen som finns i Retriever. Detta för att kontrollera 

hur frekvensen ser ut samt om valet av tidsperiod är lämpligt. Sökordet som använts vid 

sökningen är ”fri abort” detta då det gav utdelning på bäst lämpade träffar över alla medier. 

Andra sökord som provats har varit ”aborträtt” samt ”abort”- Sedan har tre artiklar från varje 

medium valts ut.  

5.3	SÖKRESULTAT	
I fallet SvD resulterade sökordet i 13 träffar, dessa har sedan eliminerats till tre relevanta artiklar. 

Elimineringen har baserats på att artiklar som fokuserar på abort i Sverige har valts ut, alla 

övriga har valts bort. Detta resulterade i tre för studien relevanta artiklar. Flera av artiklarna 

behandlade abort i förhållande till USAs stundande presidentval. 

I ETC resulterade sökordet i 13 träffar under perioden. Dessa har sedan eliminerats ned till tre 

artiklar. Eliminering har skett på samma sätt som vid SvD, alltså artiklar som är orelevanta och 

eller inte behandlar abort i Sverige har blivit bortvalda. 

I Dagen resulterar sökordet i flest träffar, vilket antyder att frågan diskuterats mer frekvent där. 

Här har urvalet skett på liknande sätt men detta urval resulterade inte i tre artiklar utan betydligt 

fler. Så här har ett ytterligare urval gjorts, där artiklar som handlat om samvetsfrihet har valts 

bort då det är mer intressant för frågeställningen med artiklar som fokuserar mer på abortlagen 

i Sverige och abortens vara eller icke vara.  
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6.	METOD	
I denna del redogörs för hur uppsatsen kommer att applicera kritisk diskursanalys som metod.	

6.1	KRITISK	DISKURSANALYS	SOM	METOD	
I kritisk diskursanalys finns det två dimensioner. Dels den kommunikativa händelsen, härunder 

faller språkbruket vilket kan ta sig i form av en tidningsartikel, en film, ett tal med mera. Den 

andra dimensionen är diskursordningen, precis som tidigare nämnts i teoridelen så är detta de 

diskurstyper som används inom ett domän.54 I varje kommunikativ händelse finns det sedan tre 

dimensioner som analyseras. Det ena är text, här tas hänsyn till textens egenskaper det vill säga 

att fokus läggs på språkbruket, det lingvistiska helt enkelt. Den andra dimensionen är diskursiv 

praktik här läggs fokus på hur en text bygger på redan existerande diskurser samt att fokus även 

hamnar på hur mottagaren använder sig av redan existerande diskurser för att konsumera och 

tolka texten. Den tredje dimensionen är den sociala praktik som ligger bakom, här räcker inte 

diskursteorin till.55 Därför kommer uppsatsen att kombinera Fairclough med de teoridelar från 

Laclau och Mouffe som tidigare beskrivits i teoridelen. Deras diskursiva fält kan komplettera  

diskursordningen då det finns likheter de emellan men det diskursiva fältet går ett steg bredare 

än diskursordningen.  

Med diskursordning menas att det finns flera diskurser som konkurrerar om samma område.56 

Som exempel kan vi ta den akademiska diskursen, här har vi den stora akademiska diskursen 

som ett paraply övers flera diskurser. Vi har till exempel en naturvetenskaplig diskurs och en 

humanistisk diskurs. Under dessa diskurser i sin tur finns det andra mindre diskurser som 

exempel en samhällsvetenskaplig diskurs under humaniora och en diskurs kring fysik under 

naturvetenskapen. I dessa diskurser finns det sedan ännu mindre diskurser som exempel medie- 

och kommunikationsvetenskap under den samhällsvetenskapliga och till exempel kvantfysik 

under den fysiska diskursen. I dessa diskurser finns det språkbruk som utgör diskursen genom 

att de som rör sig i diskurserna använder detta språkbruk är de med och upprätthåller dom. 

Diskursordningen är också det som avgör vilka diskurser och språkbruk som finns tillgängliga 

inom ett fält. Det är den som bestämmer vad som kan sägas och inte kan sägas, inom den 

akademiska diskursen är det till exempel inte accepterat att presentera åsikter som fakta och på 
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så vis är diskursordningen med och begränsar vad som kan sägas inom diskursen. 57 

Intertextualitet innebär att en aldrig kan undvika att använda ord som använts tidigare d.v.s. all 

kommunikation bygger på tidigare händelser och en kan aldrig börja om från börja så att säga. 

Alla ord bygger på ord som redan använts förr och på så vis har de orden relationer till varandra 

och till andra ord. Samma kan sägas om diskurser, eventuellt ”nya” diskurser som uppstår 

grundar sig alltid på andra diskurser som existerat och de nya diskurserna har således spår av 

de gamla diskursernas betydelse.58  

Det som främst intresserar ur Laclau och Mouffes teori är att en diskurs aldrig är helt låst. I 

analysen kommer fyra begrepp från Laclau och Mouffe att användas. Dessa är nodalpunkt, 

moment, det diskursiva fältet samt element. En nodalpunkt är ett tecken kring vilket de andra 

tecknen i diskursen ordnas och får sin betydelse ifrån. Inom diskurser kring abort kan till 

exempel rättigheter vara en sån nodalpunkt. I en diskurs som är emot abort kan nodalpunkten 

vara liv, här trycker de då på barnets rätt till liv och det är kring denna betydelse av liv som 

resten av tecknen i diskursen hämtar sin mening. Alla tecken i en diskurs är ett moment 

Jörgenssen och Philips beskriver det som att de är knutar i ett fisknät och att momenten är 

knutarna i nätet, där tecknens betydelse fixerar sig genom att de skiljer sig ifrån varandra på 

bestämda sätt. Detta sker genom att tecknens betydelse fastställs genom att alla övriga 

betydelser samt relationer de kan ha till varandra utesluts.59 De tecken som diskursen i sin tur 

utesluter utgör det diskursiva fältet, i detta fält finns de betydelse som tecknen kan ha eller har 

i andra diskurser men som ignoreras i den aktuella diskursen. I diskursen som är emot abort 

finns då andra betydelser av tecknet liv, exempel på en annan betydelse kan vara att kvinnan 

slipper dö till följd av osäkra aborter. Diskursen i sin ordning förhåller sig alltid till det 

diskursiva fältet och eftersom att detta fält existerar riskerar det alltid att undergräva den 

aktuella diskursen. Med detta menas att andra tecken och definitioner kan komma att ändra 

diskursen.60 Det fjärde begreppet som tas upp är element, ett element är ett tecken som inte fått 

sin mening fixerad. Detta är dock just vad en diskurs försöker göra, den vill omforma element 

till moment. Denna omformning är alltid pågående, en diskurs kan aldrig slutas helt och hållet 

och det är där element kommer in. Ett annat viktigt begrepp i Laclau och Mouffes diskrusteori 
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är flytande signifikanter, detta är ett element som i väldigt hög grad är öppet för tillskrivning 

av betydelser. Nodalpunkten är även en flytande signifikanter men medan nodalpunkten står 

för det tecken diskursen formas kring står flytande signifikanter för kampen mellan diskurser 

som försöker ge dessa tecken mening på just sitt sätt.61 Återigen kan här tecknet rättigheter tas 

som exempel. Något som är viktigt att förstå är att en diskurs aldrig är föralltid, de är under 

ständig förändring och historiskt bundna.62  

6.2	METODKRITIK	
En kritik som kan riktas till kvalitativa studier av detta slag är att de är subjektiva tolkningar. 

Detta må vara sant men redan när ett uppsatsämne väljs är studenten troligen subjektiv, detta 

torde gälla även för kvantitativa studier. Detta för att valet innebär att ett ämne väljs framför 

alla andra möjliga ämnen som finns att skriva om. Redan där kan alltså en subjektiv bedömning 

om att det här är ett intressant ämne ske, där sker alltså i sådant fall ett ställningstagande. Frågan 

som jag här ställer mig är om forskning någonsin kan vara helt objektiv?  

Kritisk diskursanalys innebär och kräver en kritisk ställning av den som utför analysen. Detta 

innebär i mitt fall att alla diskurser som kommer till ljus i analysen kommer att granskas med 

samma kritiska syn. Detta kan is sin tur leda till att vissa slutsatser som dras kan framstå som 

normativa. Men målet är att belysa de olika diskurser som kommer fram i analysen på samma 

sätt och ge dem alla lika stor vikt i i studien. Målet är också att de skall diskuteras med samma 

kritiska utgångspunkt oavsett vilken av diskurserna det är. Detta kan alltså leda till att vissa 

slutsatser kan upplevas normativa. 

En annan kritik till metoden är att resultatet inte kommer att gå att generalisera på grund av det 

smala urvalet. Samtidigt torde avgränsning vara en del av uppgiften, att kunna avgränsa sig till 

den typ av uppsats som skall skrivas samt den tid som en har till sitt förfogande. Att kunna 

anpassa sig efter detta kan vara en konst i sig då det är lätt att barka iväg och bli överambitiös. 

Ett urval som hade kunnat leda till generaliseringar är helt enkelt inte möjligt inom tidsramen 

för uppsatsen. 
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6.3	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	
Analysen har fokuserat på det lingvistiska och på djupet analyserat språket i texterna, finns det 

några implicita betydelser dolda i språket? För att upptäcka detta har analysen fokuserat på 

vilka konnotationer tecknen i texten ger och hur dessa tecken kombineras med andra tecken i 

texten och vad det i sin tur skapar för mening. Fokus har även lagts på vilka tidigare diskurser 

som ligger till grund för texten samt vilken diskursordning som texten torde falla under och vad 

detta innebär för de åsikter som presenteras i texten. Samt vad detta innebär för den diskurs 

kring abort som presenteras i texten.  

Analysen har gått till på så vis att varje artikel läst ingående flertaliga gånger, särskilt fokus har 

lagts vid ordval och språkbruk i artiklarna. Alla artiklar har först läst var och en för sig som 

fristående artiklar flera gånger. Sedan har ytterligare läsningar gjorts i syfte att undersöka om 

det finns något samband mellan språkbruket i varje tidning. Detta för att finna eventuella 

element och nodalpunkter i diskurserna. Syftet med detta har också varit för att se om de artiklar 

som är publicerade i samma medium presenterar en sammanhängande diskurs eller om de 

skiljer sig från varandra. 

Vidare har även översikt om vem som står bakom budskapet skapats, detta för att få kännedom 

om vem och vilka röster som får komma till tals. I analysen har även vilka olika teman som 

existerar i artiklarna undersökts. Analysen har även genom att analysera språkbruket försökt 

upptäcka hur de olika texterna ställer sig till andra diskurser, såsom exempelvis politiska 

diskurser med mera.  

7.	ANALYS	
Här	kommer	en	textuell	redogörelse	för	vad	som	kommit	till	ljuset	i	analysen.	

7.1	DAGEN	
Dagen är en dagstidning med kristen grund och diskursen som råder här torde därför falla under 

en kristen diskursordning. Språkbruket som används inom de olika artiklarna visar på en diskurs 

där livet är något som skall respekteras samt att det börjar vid befruktningen. Bland annat kan 

vi läsa följande i en av artiklarna: 
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Och alla som säger att det är två skyddsvärda individer, alla dessa måste svara på frågan 

om varför man accepterar en lag som gör värdefulla människor helt skyddslösa, när man 

aldrig skulle acceptera något sådant i andra människovärdesfrågor.63 

Han menar att både kvinnan och fostret är två individer som bör och skall skyddas. Han 

likställer abortfrågan med andra människovärdesfrågor vilken innebär att fostret tillskrivs 

samma rättigheter och värde som en levande individ. Språkbruket i denna mening gör det svårt 

att förstå att detta handlar om ett foster i en livmoder och inte en färdigutvecklad människa av 

kött och blod. Ordvalet ”värdefulla människor” ger konnotationer till hur människor i Sverige 

står helt skyddslösa och inte beviljas sina mänskliga rättigheter samtidigt antyder språkbruket 

även att inte alla människor är värdefulla annars skulle det inte finnas någon mening i att 

poängtera det. Men kan en hävda rättigheter för en individ som inte är född än? Frågan om när 

livet börjar är en återkommande fråga i Dagen. Av att döma av de olika texterna i urvalet börjar 

livet i denna diskurs vid befruktningen. Bland annat kan vi läsa följande mening i samma artikel 

som nämnts tidigare: ”inte vill ändra den lag som gör den ena av dessa individer helt skydds 

och rättslösa under de 22 första veckorna av sitt liv.” 64  En annan viktigt aspekt är att 

embryot/fostret ses som lika mycket individ och tillskrivs samma rättigheter som kvinnan vars 

livmoder det befinner sig i. Troligen är det så att fostret tillskrivs ännu större rättigheter då det 

anses att kvinnan skall bära ett foster i magen i nio månader och sedan föda ett oönskat barn till 

världen. Vad innebär då detta för den sociala verkligheten? Diskursen är enligt Fairclough både 

konstituerad och konstituerande. Denna diskurs torde i längden innebära en social verklighet 

där kvinnan får mår och mindre makt över sin egen kropp i takt med att diskursen reproduceras 

och konstitueras igen och igen om språkbruket upprepas. 

I artikeln ”Våga vända och vrida på abortfrågan”65 skriver Mats Selander att ”skulden gäller 

inte individen utan måste tas av samhälle, myndigheter och lagstiftare som vägrat pratat om 

livets början och om respekten för varje påbörjat liv.”66 I denna mening visar det sig återigen 

att han anser att fostret är ett påbörjat liv som skall tillskrivas rättigheter. Huvudtemat i 

artiklarna som är med i urvalet är att livet måste respekteras och med livet menas fostrets rätt 
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till liv i och med detta kan alltså tecknet ”liv” ses som en nodalpunkt i denna diskurs. Samtidigt 

skrivs det om fostrets rättigheter och rätt till liv. Tecknet ”rätt” eller ”rättighet” blir i denna 

diskurs ett element. Diskursen vill låsa fast tecknets betydelse samtidigt som konkurrerande 

diskurser också slåss om tecknets betydelse i det diskursiva fältet som abortdiskursen rör sig 

inom. I denna mening kan vi även finna andra diskurser, bland annat hur denna diskurs ställer 

sig till den rådande politiska diskurs som finns i Sverige idag. Han menar alltså här att i och 

med att det inte diskuteras av samhället, politiker eller offentliga institutioner om när livet börjar 

så får vi ett samhället där abort utförs utan att den som tar beslutat att genomgå en abort har 

funderat över livet som den enligt denna diskurs väljer att släcka. 

Den diskurs som råder i Dagen kring abort är alltså en diskurs som har fokus på fostret som en 

individ som bör skyddas. I urvalet finns även en artikel med titeln ”Abort är inte något 

normalt.”67 I denna debattartikel beskrivs abort som det onormala och fostrets rättigheter är det 

som ligger i fokus. Artikeln är skriven av en kvinnlig representant för kristna värdeparitet, den 

är en inbjudan till en manifestation där de kommer att sörja ”abortlagens offer”. Här ses alltså 

aborterade foster som offer, detta språkbruk kan tolkas som att det syftar till att förmänskliga 

foster i  livmodern. Nationalencyklopedin definierar tecknet ”offer” på följande sätt: ”offer.. 

person som utsatts för brott.”68 Språkbruket i just denna artikel är alltså med och formar en 

diskurs där abort är att ses som ett brott. Eftersom diskursen enligt Fairclough är både 

konstituerad samt konstituerande innebär detta varje text som behandlar abort som ett brott 

förstärker detta synsätt inom diskursen. Samtidigt som det förstärker synsättet blir det också 

konstituerat av synsättet vilket torde innebära att synsättet blir upprepat och förstärkt av sig 

självt inom diskursen. Diskurser är enligt Fairclough med och formar den sociala världen vilket 

innebär att synsättet på abort som dödandet av ett liv till slut kommer att formuleras till en norm 

inom diskursen om det upprepas och förstärks om och om igen. Vi kan även läsa i samma 

artikel ”Vi har låtit denna livsföraktande abnormitet som fri abort utgör bli en accepterad del 

av vårt samhället istället för att bjuda motstånd mot dödskulturen.”69 Här tar Westöö ett väldigt 

starkt ställningstagande emot abort. De som förespråkar fri abort blir enligt henne livsföraktare. 

Sedan har vi tecknet ”dödskultur” låt oss diskutera detta tecken, vad innebär egentligen en 
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dödskultur? Först och främst livet och döden är varandras motsatser, är du för abort är du enligt 

Westö emot livet men för döden. Tecknet dödskultur ger konnotationer till en kultur där det 

nästan råder anarki kring vad som är livet, en kultur där det är okej att döda. Språkbruket visar 

tydligt vart Westö står i frågan, att utför en abort är att döda en mänsklig individ, oavsett när 

aborten utförs. Denna diskurs krockar även tydligt med en medicinsk diskurs där fostret är att 

se som ett liv när det kan överleva utanför livmodern. Denna mening visar väldigt tydligt hur 

tecknet ”livet” är en nodalpunkt inom denna diskurs, ”livet” blir ett tecken kring vilket resten 

av diskursen sluter upp och bildas. Motsatsen till livet är som tidigare nämnts döden, om vi 

accepterar abort som något normalt accepterar vi enligt Westöö även dödandet som något 

normalt. Detta då en diskurs där abort är att ses som något normalt enligt henne är en 

livsföraktande diskurs. 

Denna diskurs faller som tidigare nämnts under den kristna diskursordningen, då Dagen är en 

kristen tidning. Med detta kommer de kristna värderingar och normer som ryms under denna 

diskurs vilket borde spegla sig i diskursen kring abort som går att finna i tidningen. I denna 

diskurs är abort alltså att tolka som mord, bland annat skrivs följande i en av artiklarna ”Eller 

så står man mitt i spänningsfältet mellan en privat moral som fördömer medvetet dödande av 

oskyldiga människor och ett politiskt samhällsklimat som ser abort som en rättighet.”70 Detta 

språkbruk kombinerat med tidigare citat i analysen tydliggör hur abort inom diskursen ses som 

dödandet av en människa. Detta innebär att inom diskursen ses fostret som en redan levande 

individ. Denna diskurs kan ses som krockande med en medicinsk diskurs där frågan om liv 

handlar om när fostret är livsdugligt utanför livmodern.71 I den citerade meningen ovanför kan 

i återigen utläsa hur de inom diskursordningen ställer sig till den rådande politiska diskursen. 

Vi kan även utläsa tendenser hur den politiska diskursen inom diskursordningen ser ut. 

Politiken bör utformas kring den kristna privata moralen kring rätt och fel istället för som idag 

kring rättigheter för kvinnor. Detta innebär att det inom diskursen finns ett motstånd mot 

rådande lagstiftning. 

Det som utmärker sig i Dagen är att stridande diskurser varken erkänns eller bemöts på riktigt. 

Det skrivs eller uttrycks ingenting om vad abort innebär för kvinnor. Det erkänns heller inte att 

det finns tydliga samband mellan en restriktiv abortlag och osäkra abort, alltså att aborter alltid 
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kommer att ske oavsett lagstiftning. Visst bemöts de på så sätt att ett tydligt förakt för dom 

uttrycks men det finns ingen saklig eller nyanserad kritik. Inom denna diskurs är moral och etik 

en nyckelkompentent till hur en ska ställa sig inför abort. Fostret är ett liv redan vid 

befruktningen och detta liv måste respekteras. Kvinnans liv ska också respekteras men inte så 

pass mycket att hon tillskrivs rätten att själv bestämma över sin kropp i abortfrågan. Teman 

som diskursen berör är etik, detta för att de pratar om rätt eller fel i abortfrågan. Den rör sig 

även inom ett juridiskt tema då den motsätter sig rådande lagstiftning i Sverige. Vi kan även 

utläsa ett politiskt tema då abort kan vara en politisk fråga och texterna behandlar den även som 

så till viss del. Detta i och med att de tar upp och kritiserar den politik som förs i Sverige kring 

abort. Nodalpunkten inom diskursen är då ”livet” då det är rätten till liv som det trycks på. Ett 

element inom diskurs är ”rättighet”. Här försöker diskursen att fastställa just sin betydelse av 

tecknet kontra övriga betydelser som finns inom det diskursiva fältet vilket riskerar att 

undergräva denna diskurs tolkning av tecknet. Denna diskurs är att ses som abortkritisk, den 

bygger på kristna värderingar men den kritiserar även den svenska kyrkans ställningstagande 

till abort. Kyrkan tar inte tillräckligt stark ställning enligt författarna i urvalet vilket kan tolkas 

som att Svenska Kyrkan är trendkänsliga nog att anpassa sig efter en eventuellt rådande diskurs 

kring abort som en rättighet som finns i Sverige idag. 

7.2	ETC	
Eftersom att ETC är en tidning med uttalad vänsterorientering och anser sig själva som 

feministiska så bör den vänsterpolitiska diskursordningen utgöra paraplyet här, under denna 

diskurs kommer sedan en feministisk diskurs och under denna diskurs en diskurs kring abort 

som i sin tur bygger på de två överbyggande diskurserna. Detta innebär inte att en diskurs om 

abort alltid är vänsterorienterad, tvärt om. Vi ser själva i denna analys hur abort är en konflikt 

diskurs där flera diskurser slåss i det diskursiva för att fastställa just sin betydelse av abort. Men 

den diskursordning som presenteras här ovan påverkar givetvis innehållet och diskursen kring 

abort som presenteras i ETC. 

En av artiklarna i urvalet skildrar en kvinna som gjorde abort i Sverige innan 1975 och 

nuvarande lagstiftning.72 Den beskriver hur hon var nära att förblöda av ingreppet, hur beslutet 

förhalades och hur sjukvårdspersonalen förnedrade henne. Denna skildring kan ses som ett 
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argument till varför nuvarande abortlag är så viktig men samtidigt är artikeln också med och 

spär på eventuella stigman eller tabun som råder kring abort. Dels inleder beskriver de hur 

sambon som kvinnan var gravid med hade varit otrogen vilket kan tolkas som att de redan i 

inledningen vill legitimisera aborten. Men det kan även ses som en beskrivning om vem som 

gör abort, att det kan handla om omständigheter och att det inte alltid behöver betyda att kvinnan 

i fråga inte vill ha barn, att det kan vara helt vanliga mammor. Detta då kvinnan i artikeln sedan 

innan hade barn med samma man. Även om det finns stridande språkbruk som eventuellt kan 

vara med och bidra till tabu kring abort är språkbruket överlag ett som tyder på en positiv 

inställning till nuvarande abortlag i Sverige. Bland annat inleder de med följande mening ”Fem 

år innan vi fick rätt till fri abort i Sverige.”73 Tecknen fri och rätt ger oss en positiv inställning 

till abort. Tecknet ”rätt” kan böjas till ”rättighet” vilket är ett tecken som förknippas med 

positiva saker. Kvinnors kamp genom tiderna har handlat om att kvinnor ska ha samma rättighet 

som män till exempel. Tecknet fri är ett tecken som har böjningen frihet. Detta ger positiva 

konnotationer då frihet är något som ses som en bra sak i vårt samhälle, det ses som något som 

skall eftersträvas vare sig det rör sig om individens frihet eller samhällets frihet i form av 

demokrati. Vi i väst ser oss som den fria värden. De konnotationer som finns av dessa tecken 

har en lång tradition och härstammar från antikens Grekland och filosofin. Andra tecken som 

används i artikeln vid beskrivning av upplevelsen av en abort i Sverige innan den blev fri är 

bland annat ”förnedring” och ”straffas”. Dessa tecken ger en negativ konnation vilket i sin tur 

kan tolkas som att artikeln är skriven med en positiv inställning till rådande abortlag i Sverige. 

Detta eftersom att det kan ses som en konsekvens om vad som händer inom vården om vi inte 

har en lagstadgad rätt till fri abort. Tecknet ”straff” ger konnotationer till det straffs som i alla 

tider utdelats när ett brott begåtts. Detta leder i sin tur till att innebörden blir att en abort innan 

nuvarande lagstiftning sågs som ett brott även när den var beviljat och därmed egentligen laglig. 

Detta pekar på en diskurs som rådde under denna tiden inom sjukvården. Inom denna diskurs 

var  abort något som kvinnan skulle skämmas och må dåligt över. De beskriver även en 

dåvarande diskurs inom vilken abort motarbetades inom vården, vi kan läsa följande i 

texten ”men det var inte helt enkelt att få. –De gjorde allt för att man skulle få så hemska kval 

som möjligt.”74 Detta beskriver en sjukvård som sätter sig emot svensk lagstiftning då personen 

som artikeln handlar om hade fått en abort beviljad och aborten således var laglig. Detta kan vi 
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tolka som att diskursen inom sjukvården på denna tiden var en diskurs där det fanns ett 

abortmotstånd. I och med att de skriver att det inte var helt enkelt att få abort visar detta även 

på, i kombination med den för tiden rådande lagen, att diskursen kring abort var en restriktiv 

diskurs under denna tid. Detta kan förklaras av att diskursen är både konstituerad och 

konstituerande, lagen är restriktiv till abort vilket i sin tur påverkar den sociala världen vi lever 

i. Diskursen har på så vis konstituerat den sociala världen i och med att vårdpersonalen bemötte 

personer som skulle få en abort utförd på ett negativt vis. De beskriver även processen som 

ett ”beslut som hon inte kunde styra över själv”75 vilket kan ge konnotationer till hur kvinnor i 

århundranden inte haft rätt att själva bestämma över sina liv. I och med att de redan i 

inledningen ställer sig positiva till abort blir detta att se som ett ytterligare ställningstagande för 

fri abort i Sverige. Detta då det inom diskursen är självklart att kvinnor ska ha rätt att bestämma 

över sin egen kropp, de ska alltså kunde styra över beslutet själva. Bilden som målas upp är 

alltså ett Sverige utan fri abort, där kvinnor förnedras och nästan förblöder inom den svenska 

sjukvården. Artikeln avslutas med abortens historia i Sverige. Författaren tar oss igenom svensk 

abortlag från dödsstraff fram till fri abort. Bland annat nämner de att 1967 var sista gången som 

en kvinna dog till följd av en illegal abort i Sverige. De presenterar en tydlig konsekvens av 

vad som händer om vi inte har fri abort, kvinnor dör. Detta kan ses som ett exempel på hur en 

diskurs inte bara är något abstrakt som händer i det medvetna utan hur den faktiskt kan få 

förödande konsekvenser i den ”verkliga” världen. 

En annan artikel i urvalet har rubriken ”Förbudet mot abort dödar 47 000 kvinnor varje år”76, 

här ligger allt fokus på kvinnan. Här skriver Carlström hur vi måste kämpa för att försvara 

kvinnors rättigheter med särskilt avseende på aborträtten. Tecknet aborträtt kan ses som en 

ytterligare stärkande faktor att denna diskurs handlar om rättigheter till abort. I en diskurs som 

vill jobba emot abort pratas det inte i samma utsträckning om aborträtt (vilket visar sig i 

analysen av tidningen Dagen). Rubriken till denna artikel är tydlig nog i sig, här ligger fokus 

helt på konsekvenserna som ett förbud får för kvinnor. Här finns inget fokus alls på fostret eller 

fostrets liv. Vidare kan vi längre in i artikeln läsa följande mening ”fler vill begränsa kvinnors 

möjlighet till abort.”77 Tecknet ”möjlighet” är viktigt i denna mening. Möjlighet är ett tecken 

som ger positiva konnotationer  dagens samhälle, vi ska se möjligheterna i situationer. Med att 
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se möjligheterna menas att en ska se de positiva konsekvenser en händelse eller situation kan 

komma att ge. Kombination med tecknet ”begränsa” bidrar detta språkbruk till att forma en 

diskurs som har en positiv syn på abort. Detta eftersom att begränsa till skillnad från möjlighet 

ofta ger en negativ konnotation, särskilt i kombination med möjlighet. Är det något vi inte vill 

begränsa idag så är det våra möjligheter. Inom denna diskurs ryms en syn eller ett tema om du 

så vill på abort som fokuserar på hälsofrågan kring abort. Detta genom att de i alla artiklar i 

urvalet fokuserar på de eventuella risker samt konsekvenser som en illegal abort innebär för 

kvinnors hälsa. 

Ett annat tema som ryms under denna diskurs är abort som en klassfråga. Bland annat kan vi 

läsa följande: ”Generellt drabbas kvinnor som saknar ekonomiska och sociala resurser hårdare 

av stränga abortlagar.”78 Här kan vi finna en tydlig vänsterorienteraddiskurs då denna diskurs 

ofta behandlar klassfrågan. Vi kan även finna hur diskursen ställer sig inför andra politiska 

diskurser. Hon skriver:  

Abortmotstånd kommer främst från religiöst och högernationalistiskt håll. När det 

grundar sig i en högernationalistisk ideologi brukar det ofta hänga samman med en 

allmänt konservativ syn på jämställdhet och kvinnans ställning i samhället.79 

Här ställer hon sig klart kritisk dels till högerorienterad politik men framförallt en nationalistisk 

sådan. Tecknet ”konservativ” ger här en negativ konnotation då en konservativ kvinnosyn ofta 

innebär en diskurs där kvinnor inte tillskrivs samma makt och rättigheter som män. Detta torde 

rimma väl med den överordnade vänsterorienterade diskursordningen i vilken denna 

abortdiskurs rör sig. I den sista artikeln stärks ytterligare inställningen till nationalistisk 

högerpolitik då vi kan läsa att alla svenska ledamöter förutom Lars Adaktusson röstade för en 

rapport för kvinnors rättigheter. ”Alla andra inklusive SD.s ledamöter röstade för”,80 det här 

språkbruket antyder att SD i vanliga fall inte är för kvinnors rättigheter. I och med att de särskilt 

måste påpeka att till och med SD röstade ja.  

I den diskurs som går att utläsa i ETC är tecknet ”rättighet” en nodalpunkt. Här handlar det om 

kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Abort blir även förknippat med frihet. Detta då 
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artiklarna beskriver vad ett abortförbud innebär, i många fall är det döden för kvinnor. Två av 

artiklarna i urvalet har en redogörelse för aborthistorien samt hur abortmotståndet ser ut i 

världen idag. Det som blir tydligt här är att abort blir lika med frihet, frihet att bestämma över 

sin egen kropp men även sitt eget liv. Detta eftersom att författarna bakom artiklarna målar upp 

konsekvenser av ett abortförbud. Dels är det olagliga aborter som kan leda till döden, dels är 

det stränga fängelsestraff och i vissa fall till och med dödsstraff. Detta rimmar illa med vad vi 

i västvärlden ser som ett fritt demokratiskt samhälle. Demokrati är en diskurs som råder i stora 

delar av västvärlden. Med detta menas att demokrati ses som något bra och eftersträvansvärt. I 

en av artiklarna kan vi läsa att Kuba har fri abort81, detta ger en tankeställare då Kuba inte är en 

demokrati utan en diktatur. Vi har lärt oss att folket i en diktatur är förtryckta men hur kan det 

då komma sig att en diktatur har fri abort? Detta blir ett kraftfullt argument för fri abort då 

folket i en demokrati rent logisk borde ha mer rättigheter än folket i en diktatur. Det blir således 

exceptionellt ologiskt med ett abortförbud i demokratier. 

Denna diskurs behandlar alltså abortfrågan som en fråga om rättigheter. De beskriver rätten till 

fri abort som rättighet som ständigt måste försvaras. ”Att vi faktiskt måste försvara kvinnors 

rättigheter generellt men mer särskilt aborträtten.”82 Aborträtten är alltså en ständigt kamp som 

måste utkämpas. Det som utelämnas ur denna diskurs är helt och hålet frågan om livet i sig. 

Denna diskurs rör sig inte inom något etiskt eller moraliskt tema utan blundar istället helt för 

den eventuellt etiska frågan om vad abort innebär. Inte en enda gång benämns fostret som en 

individ eller något eller någon som det bör tas hänsyn till i debatten eller lagstiftningen. I 

diskursen kan vi som beskrivit utläsa tydliga politiska diskurser men den rör sig även inom en 

medicinsk diskurs då den tar upp frågan om vilka hälsokonsekvenser en illegal abort innebär. 

7.3	SVENSKA	DAGBLADET	
I SvD får fler röster komma till tals och de är inte alltid överens. Urvalet är här ganska spretigt 

vilket försvårar en analys av någon form av överhängande diskurs. Detta kan bero på att SvDs 

strävan efter att vara partipolitiskt obundna bidrar till en strävan att fler åsikter ska få höras. 

Men de säger samtidigt att de har en humanistiskt grundsyn vilket då torde kunna bli en 

eventuell diskursordning som underliggande diskurser rör sig under. Det som utmärker sig är 

dock att det inte skrivs något om abort som något som samhället bör jobba för att minska på. 
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Detta kan tolkas som att det inte finns något abortmotstånd men det kan också vara en 

tillfällighet. Av de artiklarna som kom med i urvalet är det två som behandlar abortfrågan och 

en som använder sig av abort som ett exempel i argument för aktiv dödshjälp mer om detta 

längre in i analysen.  

En av artiklarna använder abortfrågan som ett argument för palliativ vård och dödshjälp, här 

skriver Wallin att blanda ihop en debatt om dödshjälp med en debatt om palliativ vård vore att 

blanda ihop frågan om mödravård och frågan om fri abort.83 Såhär uttrycker skribenten sig 

ordagrant: ”För mig är deras argument jämförbara med att blanda ihop en diskussion om 

mödravård och frågan om fri abort. Vi kan ha och har faktiskt båda i Sverige.”84 Här likställs 

mödravård med palliativ vård och abortvård med aktiv dödshjälp. Jämförelsen må vara en 

olycklig tillfällighet men det går dock inte att undkomma att han när medvetet eller omedvetet 

jämför abort med aktiv dödshjälp stärker en diskurs där abort ses som dödandet av en individ. 

Vidare skriver han uttryckligen att frågan om dödshjälp ska vara tillgänglig för den som önskar 

är jämförbar med frågan om en abort ska vara möjlig för den gravida kvinnan som så önskar. 

Han sätter alltså här likhetstecken mellan dödshjälp och abort. Det han däremot inte gör är att 

skriva något om etiska värderingar, han trycker snarare på det fria valet i frågan om dödshjälp 

men även abort. Detta kan också vara ett bevis på att abort används som ett argument för att 

dödshjälp skulle vara självklart då abort i den diskurs han befinner sig i ses som en rättighet. 

Vidare skriver han att ”Dödshjälp ska förstås vara fullständigt frivilligt - precis som abort.”85 

Tecknet ”frivillig” kan här tolkas som att det ska vara upp till individen att besluta om sin kropp. 

Detta oavsett om det gäller abort eller valet att själv avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. 

En annan artikel har rubriken ”Bristen på register skadar abortvården.”86 Denna artikel bygger 

på att vi i Sverige behöver börja registrera abortvården för att på så vis kunna förbättra den. 

Bland annat kan vi läsa ”Utan register kan inte abortvården kvalitetssäkras vilket är 

oacceptabelt.”87 Här är kvalitetssäkrad ett tecken som avslöjar hur diskursen ser på abort då det 

visar på en strävan att uppnå förbättring. Här utelämnas även frågan om aborts vara eller icke 
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vara, den görs till en självklar del av den svenska sjukvården. Kvalité är också ett tecken som 

ger positiva konnotationer då detta är något som är eftersträvansvärt oavsett om det är kvalité 

på sjukvård, skola eller produkter som vi konsumerar. Kvalité är ett tecken som kan användas 

som säljargument vilket tyder på att det är något som gemene människa är ute efter. Abortvård 

är ett viktigt tecken som nämns flera gånger i denna text. Att författarna bakom texten väljer att 

benämna det som gjort abortvård istället för kort och gott abort blir ett ställningstagande i sig. 

Det påvisar även en diskurs där abort ses som ett medicinskt ingrepp. Bland annat skriver de ”Vi 

behöver förändra synen på abortvård och jämställa abort med annan medicinsk vård.” Det blir 

tydligt att denna diskurs rör sig inom en medicinsk diskurs då fokus i artikeln ligger på en 

kvalitetssäkra vård snarare än på abort som en moralisk eller etisk fråga. Detta blir också ett 

utelämnande av diskussionen om fostret som individ då detta inte tas upp över huvud taget.  De 

jämför och likställer abort med annan vård och gör ingen skillnad. Vidare skriver de även ”Våra 

argument för rätten till fri abort och för att kvinnor i Sverige ska få en kvalitetssäkrad och jämlik 

abortvård bygger på medicinsk fakta.” 88  Diskursen rör sig alltså inom en medicinsk 

vetenskaplig diskurs. ”Medicinsk fakta” är ett tecken som syftar till vetenskapliga ”sanningar” 

något som kan ses som något som en inte kan säga emot. Det legitimerar även hela budskapet 

i texten då de faktiskt har vetenskaplig fakta som stöd. De tar även stöd i forskningen med sina 

argument ”Forskningen talar ett tydligt språk. En begränsad aborträtt leder inte till färre 

aborter.”89 Den diskursordning som denna text står under är en vetenskaplig diskursordning 

som bygger på fakta med vetenskaplig grund. Vi kan även utläsa en inställning till en politisk 

diskurs i texten. En diskurs som säger att jämlikhet är något att eftersträva men även att det är 

varje människas rätt till en jämlik vård. Tidigt i texten ställer sig författarna till texten frågan 

om abortvården i Sverige är jämlik. De fortsätter sedan problematisera kring hur vi ska kunna 

uppnå en jämlik abortvård om den inte utvärderas och efterföljs. De problematiserar kring 

hälsofrågan detta innebär för de kvinnor som tar del av den svenska abortvården. I och med att 

de skriver om rätten till fri abort i Sverige sällar de sig även under den diskurs där abort är en 

rättighetsfråga. Denna text rör sig alltså under flera diskurser, en vetenskaplig medicinsk 

diskurs, en diskurs som berör rättigheter och jämställdhet. Vi kan även utläsa en politisk diskurs 

då jämställdhet samt lika villkor för alla är något som drivs under en vänsterorienterad politik. 
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Hela texten kan ses som ett ställningstagande för abort då den behandlar abort som en självklar 

del av den svenska sjukvården. 

I en artikel med rubriken ”Samvetsfrihet finns redan i abortlagen”90 går det att eventuellt utläsa 

ett försiktigt och implicit ställningstagande till abort. Bland annat skriver Fahlbeck  

följande ”EKMR91 skyddar dock inte abort som en mänsklig rättighet (liksom inte något annat 

rättsligt bindande dokument rörande mänskliga rättigheter heller).”92 detta kan tolkas som att 

han vill poängtera att abort alltså inte är att ses som en rättighet. Vidare kan vi även läsa tidigare 

i samma artikel ”på grund av samvetsbetänkligheter inte vilja utföra eller medverka till abort, 

dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo”.93 

I denna mening är döden ett viktigt tecken eftersom att liv är en nodalpunkt i diskursen som ser 

abort som ett dödande av ett människoliv. Han torde alltså sälla sig till den diskursen. I och 

med att motståndet är så implicit att det snarare blir en fråga om tolkning än ett faktiskt motstånd 

kan det tolkas som att den diskurs som SvDs skribenter och läsare rör sig i är en diskurs där 

rådande abortlag inte är något som en ifrågasätter. Vi kan dock finna fler bevis för ett motstånd 

mot abort i artikeln ”Dessa hade genomgående framhållit vikten av det tas hänsyn till 

personalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten.”94 Här säger tecknet ”verksamhet” 

en hel del. Nationalencyklopedin definierar verksamhet på följande sätt: ”målinriktat arbete 

som fortlöpande utförs särsk. av samhällsorgan.”95 Detta språkbruk visar på en syn att samhället 

aktivt försöker främja och arbeta för att aborter ska ske. I och med att han väljer att skriva 

just ”abortverksamhet” stärks här ytterligare det implicita motstånd som finns i texten. Det hade 

istället som vi sett i tidigare analyserade texter kunnat benämnas som ”abortvård”. 

Vidare rör sig denna artikel96 i en juridisk samt politisk diskursordning. Juridisk därför att den 

fokuserar på att samvetsfrihet är inskrivet i den svenska abortlagen. Artikeln är ett argument 

för hur den svenska abortlagen skall tolkas när det kommer till samvetsfrihet. Han trycker 

samtidigt på att samvetsfrihet inte innebär att tillgången till abort kommer att 

																																																													

90	Fahlbeck,	Reinhold.	Samvetsfrihet	finns	redan	inskrivet	i	abortlagen.	Svenska	Dagbladet.	2015-05-02.		
http://ret.nu/dMsUpxZ	(Hämtad	2016-05-18)	
91 Europeiska	konventionen	om	skydd	för	de	mänskliga	rättigheterna	och	de	grundläggande	friheterna		
92	Fahlbeck.	Samvetsfrihet	finns	redan	inskrivet	i	abortlagen.		
93	ibid	
94	ibid		
95	Nationalencyklopedin,	verksamhet.	http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048	(hämtad	2016-05-27)		
96	Fahlbeck.	Samvetsfrihet	finns	redan	inskrivet	i	abortlagen.	



	

	

	

31	

påverkas: ”Samvetsfrihet i den svenska abortlagen påverkar inte tillgången till abort enligt 

lagen.”97 Även om han uttrycker ett outtalat motstånd mot abort i artikeln så trycker han 

samtidigt på att det finns en lag som ger rätt till abort. Detta styrker dels att han rör sig inom en 

juridisk diskurs där lagen går över moralen, om inte moralen finns inskriven i lagen. Det kan 

också ses som en indikator på att det är att gå för långt utanför diskursen som SvD rör sig i att 

uttala ett tydligt abortmotstånd. Fahlbeck vill som tidigare nämnts inte erkänna abort som en 

rättighet men han erkänner däremot samvetsfrihet som en rättighet: ”Bestämmelserna om 

samvetsfrihet som en mänskligt rättighet har en självklar grund.”98 Det är alltså självklart att 

det skall finnas samvetsfrihet inom vården men det är ingen självklarhet att det skall finnas 

abort inom vården. Abort accepteras eftersom att det är inskrivet i lagen men erkänns inte som 

en rättighet, samvetsfrihet erkänns som en rättighet och ses som att den är självklart inskriven 

i lagen. 

SvD är även den tidning som fick lägst antal artiklar som resultat på sökningen vilket kan tolkas 

som att det inte är en angelägen fråga för den breda opinionen men detta är ingenting som 

varken går att generalisera eller konstatera med urvalet i studien. Det är blott en lösryckt 

tolkning, för att faktiskt komma fram till ett resultat krävs ordentligt utförda studier på hur 

frekvent artiklar om abort förekommer i tidningen. Om någon form av diskurs går att utläsa ur 

de tre artiklarna så är det en medicinsk eller juridisk diskurs kring abort. Det finns två texter 

som berör abortfrågan som en fråga om rätten till abort och en artikel som ställer sig lite 

abortkritisk. I och med att motståndet mot abort är dolt och ställningstagandet för abort i de två 

övriga artiklarna är tydligt kan detta tyda på att det inom den överhängande diskursordningen 

finns en praxis som innebär att abort inte får ifrågasättas allt för starkt. 

7.4	STRIDANDE	DISKURSER	
Det finns två tydligt stridande diskurser i analysen, en som är för abort där fokus ligger på 

kvinnans rättighet. En som är emot abort där fokus ligger på fostrets rätt till liv. Det som är 

utmärkande för båda dessa diskurser är att de inte erkänner de argument som den andra 

diskursen trycker på. Diskursen emot aborter erkänner inte frågan om kvinnans rätt till sin kropp 

eller frågan om av abortförbud innebär för kvinnors hälsa. Detta är något som nästan utesluts 

helt ur diskursen. Vidare erkänner inte diskursen som ser abort som en rättighet argumenten 
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kring fostret som ett liv. Detta är något som över huvud taget inte nämns i artiklarna och utesluts 

på så vis helt och hållet ur diskursen. Resultatet från Dagen samt ETC är inte helt oväntade då 

de givetvis påverkas av den överbyggande diskursordning i vilken de rör sig. Dessa diskurser 

kring abort slåss sedan i det diskursiva fältet om att låsa fast just sin mening av abort. Att ingen 

av diskurserna riktigt erkänner den andra kan ses som ett tecken på denna kamp. Genom att inte 

ta hänsyn till andra betydelser blir det också ett slags försök till en nedsläckning av 

konkurrerande diskurser. 

Dagen skriver också om fri abort men här skiljer det sig genom att de motsätter sig tecknet ”rätt” 

i förhållande till fri abort. De vill istället fastslå sin mening av ”rätt” vilken är en betydelse där 

rätt handlar om fostrets rätt till liv. I denna diskurs är ”livet” en nodalpunkt och ”rätt” är ett 

element som diskursen försöker låsa fast i just sin betydelse. I diskursen som presenteras i ETC 

är ”rätt” en nodalpunkt, detta visar tydligt hur diskurser slåss om teckens mening i det 

diskursiva fältet. Det finns ingen nyanserad diskurs där alla sidor får komma till tals, även om 

SvD ger röst åt flera åsikter så erkännas fortfarande inte stridande diskurser. Alltså de frågor 

och argument som diskuteras i en diskurs kring abort utesluts helt i en stridande diskurs. Detta 

innebär att abortfrågan är en diskurs i ständigt konflikt där plattformen är det som avgör hur 

frågan diskuteras. 

7.5	MEDIERNAS	ROLL	
I flera av artiklarna som är med i urvalet nämns händelserna på 1960-talet då kvinnor åkte ned 

till Polen för att få abort. Detta benämns som ett misslyckande för svensk lagstiftning, att 

svenska kvinnor skall behöva söka vård utanför Sverige. Samtidigt kan vi även se detta ett 

eventuellt bevis på en eventuell påverkan som den mediala uppmärksamheten händelsen 

genererade i. Eftersom att den fortfarande förekommer som exempel och inte här helt glömd 

40 år senare kan en tänka sig att debatten i medierna som sedan kom att generera i en ny abortlag 

fick stor tyngd i konstituerandet av diskursen kring abort i Sverige. Samtidigt kan detta ses som 

ett exempel på hur en diskurs även om den är historisk bunden kan råda över en längre tid i och 

med att den är konstituerande och på så vis blir konstituerad inom sig självt om och om igen 

när den upprepas. 

7.6	VEM	ÄR	AVSÄNDAREN?	
Vem är det då som kommer till tals om abort i de medier som är med i urvalet? Det här är en 

relevantfråga då den kan visa på om det råder några särskilda maktförhållanden inom frågan. 

Det som är generellt för alla tidningar är att artiklar som tar ett starkt ställningstagande är en 
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auktoritet inom diskursen. Det som skiljer sig mellan de två konkurrerande diskurser som 

framkommit i analysen är att de är olika typer av auktoriteter som uttalar sig. Inom diskursen 

som är emot abort är de auktoriteter som uttalar sig ofta politiska auktoriteter. Här är det en 

relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män. I diskursen som är för abort är det oftare 

akademiska auktoriteter som får uttala sig, bland avsändarna här finns lektorer, doktorer samt 

professorer. När det inte är en akademisk auktoritet som får komma tals besitter istället den som 

får komma till tals ett visst ethos inom frågan. Ett exempel på detta är  kvinnan i artikeln i ETC 

som handlar om att hon gjorde abort innan den blev fri. Att hon själv genomgått en abort, 

dessutom innan 1975 ger henne ett alldeles särskilt ethos att uttala sig eller ett mandat om du 

så vill. Detta för att hon har specifika upplevelser och erfarenheter i frågan, hennes åsikter är 

inte bara åsikter utan baserar sig på verklig erfarenhet. 

De som kommer till tals i de medier som är med i undersökningen är i många fall personer från 

en intresseorganisation (Livets ord, Kristna värdeparitet, Rätten för ofödda, RFSU, 

barnmorskor, forskare inom omvårdnad m.fl.). Det är ett fall där en ”vanlig” person som inte 

förespråkar en intresseorganisation får komma till tals. Debatten förs i medier men av personer 

som har en särskild ställning i samhället och till abort med detta menas dels att de är auktoriteter 

men även att de debatterar frågan i egenskap av talesperson för en yrkeskår eller organisation. 

8.	SLUTSATS	

8.1	Slutdiskussion	
Går det överhuvudtaget att komma framåt i en debatt där de olika sidorna ens vägrar erkänna 

problemen som den andra sidan tar upp? Debatten är väldigt svart och vit och många gånger 

ställs livet och döden emot varandra. I diskursen som är emot abort handlar nuvarande lag om 

livet på så vis att de pratar om fostrets rätt till liv. Men i och med att den handlar om livet är 

också döden en närvarande faktor då döden blir motsatt till fostrets rätt till liv. I den diskurs 

som är för abort handlar en ändrad lagstiftning eller ett abortförbud om döden för kvinnor som 

då blir tvingade att söka sig till illegala aborter. I och med att detta används som argument 

handlar även denna diskurs om livet men då om livet för kvinnor i relation till abort. I ETC och 

SvD kan vi även se att abort sätt som en möjlighet och döden som en konsekvens om 

möjligheten tas bort. De två stridande diskurser som råder är alltså en diskurs som bygger på 

en kristen diskurs och den andra är en diskurs som bygger på en diskurs kring rättigheter. Vi 

har sett liknande tendenser i studien som tas upp i tidigare forskning från Uganda. 
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Eftersom att abort förekommer mer frekvent i Dagen kan det också tolkas som att det är ett 

ämne som ständigt är aktuellt där. Betyder det här då att denna diskurs är den som kommer att 

dominera? Inte nödvändigtvis då Dagen är en tidning som är riktad till en publik som står på 

samma ideologiska grund som dom själva ställer sig på. Detta är spekulationer men en kan 

tänka sig att de som inte skriver under på kristna värderingar inte heller tar del av nyhetsmedium 

som Dagen och liknande. Samma sak bör då även gälla ETC. Skillnaden där är dock att Dagen 

är verksam i ett av världens mest sekulariserade länder. Vi har ett statsskick som är helt skiljt 

från kyrkan och mindre än var tredje svensk anser sig vara troende. Detta torde kunna betyda 

att många svenskar inte tar del av kristna nyhetsmedier då det helt enkelt inte ligger i deras 

intresse. ETC däremot är en tidning med en tydlig politisk inriktning vilket eventuellt skulle 

kunna nå ut till fler då en inte behöver ha en religiös tror för att vara en del av målgruppen. 

Det är svårt att se någon diskurs som är dominerande men i och med det som nämnts ovan kan 

en tänka sig att den diskurs som råder i ETC får större genomslag hos befolkningen i stort. Men 

med denna logik borde det betyda att det är den diskurs som råder i SvD som är den diskurs 

som får mest genomslag då denna tidning är den största av de tre. I denna tidning får fler röster 

komma till tals men debatten är fortfarande inte nyanserad. I och med att de motstånd som går 

att finna är är så implicit kan det tolkas som att en eventuellt dominerande diskurs faktiskt är 

för nuvarande abortlag. Men i och med att Sverige är ett så pass sekulariserat land kan det tänka 

sig att diskursen som finns inom dagen torde vara på väg att försvinna. Samtidigt har vi partier 

med nationalistiska värderingar i vår riksdag som faktiskt vill göra ändringar och sänkningar i 

nuvarande lag men detta är ingenting som framkommer i urvalet som är med i analysen. Här är 

snarare förhållande till rådande politisk diskurs att det görs för lite och tas för svaga 

ställningstaganden av politiker emot eller för abort. 

Men det är svårt att avgöra om dessa diskurser representerar en större del av befolkningen då 

det finns många ohörda röster, bland annat inom sociala medier. Det saknas röster från kvinnor 

som själva genomgått abort, hur ställer de sig till exempel till frågan om register för bättre vård? 

Dessa röster skulle vi eventuellt kunna finna i sociala medier och olika sociala forum såsom 
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exempelvis Reddit.99 Samtidigt går det inte heller att göra några generaliseringar över Sverige 

som helhet på ett så här smalt urval. 

Hur ser då debatten ut? Precis som tidigare nämnts är det som utmärks i debatten att de olika 

diskurserna som finns inte vill kännas vid de andra diskurserna. De kämpar för att låsa fast just 

sin betydelse och innebörd av abort och utesluter helt och hållet alla andra betydelser.		

Vem får då uttala sig i debatten? De som kommer till tals är de som har ett särskilt intresse av 

abortfrågan, antingen som representant för en organisation för eller emot abort. Eller ett intresse 

som bygger på moraliska och eller religiösa övertygelser. 

Finns det då några stridande diskurser och vilka är dessa i sådant fall? Ja det finns stridande 

diskurser, framförallt två stycken där den ena är för en fri abort i Sverige och den andra är emot 

fri abort i Sverige. 

Det som kommit fram av analysen är att abort fortfarande är något som i Sverige idag varken 

ses som en självklarhet eller en rättighet av alla. Lagen har alltså efter 40 år inte accepterats av 

alla och det finns dom som önskar ändra den. Likt de studier som finns med i kapitlet ”Tidigare 

forskning” visar det sig att de som är emot abort ofta använder ett språkbruk som förmänskligar 

fostret i och med att fostret ofta kallas för ofött barn eller bara barn. I den diskurs som är emot 

abort förs ett språkbruk som kan verka till att avhumanisera fostret genom att det aldrig 

benämns som något annat än ett foster eller embryo. Det tas inte heller upp något om etiska 

dilemman vilket kan bidra till att fostret avhumaniseras. Vilket bidrar till en nästan strikt 

medicinsk och hälsoorienterad syn på abort. 

 

	8.2	FORTSATT	FORSKNING	
Förslag på fortsatt forskning kan bland annat vara kvantitativa studier av hur ofta abort 

förekommer i svenska medier. Detta för att ge en bild av hur pass viktigt och aktuellt ämnet är. 

Ett annat exempel på ett område som kan vara av värde att undersöka är hur diskurserna 

påverkar publiken och den diskursiva praktiken. En diskursiv praktik är alltid svår att upptäcka 

men genom att det ofta är svårt att påvisa effekter och påverkan av medier. En sådan studie 

																																																													

99	Reddit	är	en	socialnyhetssida	på	nätet.	Användare	kan	dels	interagera	kring	nyheter	men	även	skapa	
så	kallade	subreddits	där	de	fritt	kan	diskutera	vilka	frågor	som	helst.	
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skulle kunna genomföras antingen med hjälp av intervjuer eller fokusgrupper där frågor om 

attityder till abort ställs. För att få vidare förståelse kan även liknande studier göras men då med 

producenterna till texterna. 

Andra studier som kan ge en vidare förståelse för de diskurser som finns kring abort i Sverige 

idag är jämförande studier med hur det ser ut i andra länder. Dels kan en jämförande studie med 

ett annat land i Europa vara av vikt för att förstå varför det skiljer sig åt. Mindre sekulariserade 

länder kan exempelvis ha en religiös diskurs som en mer dominerande diskurs. 
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