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Abstrakt  

Titel: Pro-life och Pro-choice i Sverige - Claims, claims-making och konstruktioner inom 

abortfrågan  

Författare: Felicia Andersson och Anna Olofsson 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka claims och claims-makingstrategier som finns i 

abortfrågan, samt hur dessa framställs av olika claims-makers i Sverige. Vidare fokuseras det 

på hur kvinnan, mannen, fostret och utföraren konstrueras i de claims som görs utifrån 

positionerna Pro-life och Pro-choice. Materialet som analyserades utgjordes av dokument i 

form av enskilda artiklar och debattinlägg samt information från organisationers hemsidor. Vi 

använde oss av en kvalitativ metod där vår empiri analyserades utifrån en riktad 

innehållsanalys tillsammans med en applicering av tidigare forskning och en teoretisk ram. 

Den teoretiska inramningen grundades på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt 

teoretiska perspektiv på claims och habitus, fält och kapital. Studien visar att abortfrågan är 

konfliktfylld där Pro-life och Pro-choice har många motsatta åsikter. Pro-life intar en position 

där fostret är värd att skydda, medan Pro-choice vill skydda kvinnans rätt till 

självbestämmande. Samtidigt visar det sig att frågan är komplex då det finns frågor där 

positionerna sammanstrålar, exempelvis när det kommer till fosterdiagnostik, könsabort och 

funktionsvariationer. Av resultat och analys kan tolkning göras att abortfrågans problematik 

är mer omfattande än vad det verkade vid en första anblick. 

 

Nyckelord: abortfrågan, foster, Pro-life, Pro-choice, claims, claims-making  
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1. Inledning  
Abortfrågan har varit ett omtalat ämne runt om i världen under lång tid och tagit stor plats 

inom kvinnorörelsen. Varje år är hälften av världens graviditeter oavsiktliga, där 66 procent 

slutar i en abort (WHO 2021). World Health Organization, WHO (2021) poängterar att varje 

individ har rätt att själv besluta över när och om i livet hen skaffar barn, och beslutet ska inte 

heller påverkas av diskriminering, tvång/våld samt att kvinnor bör tillgodoses med 

information och de medel som krävs för ett sådant beslut. Säkra aborter utförs av en person 

som har nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs och som använder en metod 

rekommenderad av WHO (2020). Mellan 2010 och 2014 var 45 procent av alla världens 

aborter osäkra och år 2012 behandlades sju miljoner kvinnor i utvecklingsländer på sjukhus 

för komplikationer. Komplikationer i form av dödlighet och livshotande konsekvenser såsom 

blödning, infektioner och skada på könsorgan samt inre organ är en vanlig förekommande 

företeelse efter en osäker abort (ibid.).  

 

Synen på abort skiljer sig åt från land till land, där länder förhåller sig olika i abortfrågan 

vilket indikerar ett konfliktfyllt fält där antagonistiska strider utspelar sig. Här problematiseras 

abort antingen som ett brott eller som en grundläggande mänsklig rättighet. I många länder är 

abort tillåtet, men det finns länder som antingen (1) tillåter abort endast för att rädda den 

gravidas liv, (2) på grund av socioekonomiska grunder eller (3) för hälsoskäl, men även 

länder som (4) har totalförbud för abort oavsett skäl. Center for Reproductive Rights (u.å.) 

skriver att 26 länder runt om i världen har totalförbud mot abort, vilket inte minskar antalet 

aborter. Oavsett om abort är lagligt i flera länder, betyder det inte i praktiken att abort är 

tillgängligt för alla. Vårdvägran är en vanlig typ av abortmotstånd som förespråkas av 

abortmotståndare där vårdpersonal ska få tillåtelse att vägra att utföra en abort om det går 

emot deras personliga åsikter (RFSU 2019). Italien är ett av de länder där detta är mycket 

vanligt. År 2016 var 71 procent av landets gynekologer motståndare och endast 60 procent av 

de sjukhus som hade gynekologer erbjöd aborter (Autornio, Mattioli & Mencarini 2020). På 

grund av den eventuella vårdvägran som tillåts inom vissa länder finns det fall där kvinnor 

dött efter vårdpersonal vägrat, trots att livet stod på spel (ibid.).  
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1.1 Problemformulering 

I Sverige är det lagligt med abort men det går att se att aborträtten inte är konstant och att den 

inte alltid rör sig mot en liberalisering (Askola 2018). Av studier framkommer det att vissa 

svenska landstingspolitiker som ansvarar för hälso- och sjukvården anser att fri abort på 

kvinnans initiativ minskar mannens rättigheter och att gränsen på 18 veckor för abort på 

begäran inte är tillfredsställande, och i stället bör begränsas till 12 veckor (Sydsjö et al 2012). 

Partier som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har alltmer argumenterat för att 

införa samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården och att gränsen för abort ska sänkas (Askola 

2018). Exempelvis uppmärksammades nyligen ett fall från Sverige där en barnmorska, Ellinor 

Grimmark, bland annat vägrade att utföra aborter. Grimmark menar att hon diskriminerats och 

kränkts på grund av sin kristna tro då hon inte fått jobb som barnmorska på flera olika kliniker 

i Jönköping. Detta efter hon berättat att hon inte tänkte medverka vid aborter, ge dagen efter-

piller eller sätta in kopparspiraler. Här kom både Diskrimineringsombudsmannen och 

Tingsrätten fram till att hon inte diskriminerats, dock var Grimmarks tanke redan från början 

att driva detta till Europadomstolen för att “tvinga Sverige” att införa samvetsfrihet vid abort 

(Sveriges Radio 2017).  

 

Tydliga förändringar har skett i Sverige och runt om i världen där det framkommer två tydliga 

sidor av abortfrågan. Konflikten mellan förespråkare för Pro-life som vill begränsa eller 

förbjuda abort, och förespråkare för Pro-choice som står för fri abort, har länge varit aktuell. 

De strider som sker mellan dessa två positioner problematiserar kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa. Claims-makers (se 4.2 Claims och claims-making) vill skapa opinion 

kring specifika sociala problem, de gör alltså claims. Claims-makers kan vara till exempel 

enskilda personer, organisationer, sociala rörelser eller politiker. Dessa kan vara bidragande 

till hur abortlagstiftningen utformas, vilket var fallet när dagens lag om fri abort skapades i 

Sverige (Bygdeman 2018; RFSUc 2018). Däremot är inte lagstiftningen konstant, utan kan 

ändras och bli mer restriktiv igen, vilket har skett i till exempel Polen (Askola 2018).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka claims och claims-making strategier som framställs 

av olika claims-makers kring abortfrågan i Sverige utifrån Pro-life och Pro-choice. Vidare 

syftar studien till att undersöka hur kvinnan, fostret, mannen och utföraren konstrueras utifrån 

de claims som framkommer av Pro-life och Pro-choice i en svensk kontext. Syftet kommer att 

besvaras genom följande frågeställningar:  
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1. Vilka claims finns det inom abortfrågan i Sverige?  

2. Vilka claims-makingstrategier används för att underbygga de claims som framförs av 

svenska claims-makers? 

3. Hur konstrueras kvinnan, fostret, mannen och utföraren i de claims som framkommer i 

resultatet? 

 

1.3 Studiens nytta 

Uppsatsens syfte kan bidra med en ökad förståelse av hur olika individer och grupper, claims-

makers, kan påverka ett särskilt fenomen eller socialt problem genom claims-making. En 

ökad förståelse av abortfrågans problematik och omfattning är bidragande till nyttan av 

uppsatsen. Den sittande regeringen eller beslutfattarens beslut återspeglar väljarnas attityder 

och känslor i aktuella frågor, och forskning visar att det kan finnas ett samband mellan 

människors kunskap kring abort och deras attityder gentemot det (Crawford et al. 2021). I 

länder som präglas av demokrati, har medborgarna makten att påverka hur abortlagstiftningen 

är utformad. Därför kan en fördjupad kunskap kring abortfrågan och dess påverkande aktörer, 

som privatpersoner, organisationer, politiker, forskare, offentliga personer, aktivister med fler; 

bidra till samhällsnyttan. En ökad förståelse om abort kan ge upphov till framtida forskning 

kring vikten av claims-making, vilket denna uppsats har till syfte att undersöka.  

 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Möjligheten och tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del av människors 

livsvillkor. Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling anger i det tredje och femte 

målet att det fortfarande kvarstår stora utmaningar, där fler flickor och kvinnor behöver få 

tillgång till familjeplanering och sjukvård i samband med graviditet för att deras chanser att 

överleva förlossning och abort ska öka. Det är viktigt att få tillgång till sexuell och 

reproduktiv hälsovård för att förebygga skador och dödsfall, och att bestämma över sin egen 

kropp är en mänsklig rättighet (Förenta nationerna 2021). Akademikerförbundet SSR (2014) 

uppger att mänskliga rättigheter och social rättvisa är en del av den globala definitionen för 

socialt arbete. Därför anser vi att abortfrågan inte endast rör hälso- och sjukvård, utan att det 

även är en viktig del i det sociala arbetet. 
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2. Bakgrund 
2.1 Abort och foster 

Att utföra en abort innebär att en graviditet avbryts. En inducerad abort kan ske medicinskt, 

som är det vanligaste tillvägagångssättet, eller kirurgiskt. Den medicinska aborten kan ske 

oavsett hur långt graviditeten är gången och den kirurgiska aborten ska helst ske innan vecka 

12, men är tekniskt möjlig fram till vecka 15 (Brynhildsen & Sääv 2018). I Sverige utförs de 

flesta aborter, cirka 93 procent, innan vecka 12 och endast 1–2 procent efter vecka 18 

(Marions 2018).  

 

Olika länder har olika lagar för hur sent i graviditeten en abort får utföras. I Sverige har den 

gravida rätt att själv bestämma om abort fram till vecka 18 (1 § SFS 1974:595) och 

sjukvården har inte rätt att neka (4 § SFS 1995:660). Därefter behövs tillstånd från 

Socialstyrelsen. 3 § i Abortlagen (SFS 1974:595) anger inte en specifik gräns för abort efter 

vecka 18, utan det är beroende på fostrets livsduglighet. Idag är livsdugligheten beräknad vid 

vecka 22 då fostret har chans att överleva utanför livmodern (Domellöf et al 2016). Vecka 22 

och framåt kan graviditeten avbrytas utan att invänta Socialstyrelsens tillstånd ifall det finns 

allvarlig risk för den gravidas liv enligt 6 § i abortlagen (SFS 2007:998). Statens medicinsk-

etiska råd (2019) skriver att tidsgränserna för abort är en kompromiss av den konflikt som 

uppstår mellan fostrets skyddsvärde och kvinnans rätt till självbestämmande. Denna konflikt 

förstärks när fostret närmar sig gränsen för livsduglighet, det vill säga efter graviditetsvecka 

18 då kvinnan behöver söka tillstånd hos Socialstyrelsen för att genomgå abort (ibid). 

 

Domellöf et al. (2016) skriver, med uppdrag av Svenska Neonatalföreningen, att barn som 

fötts i vecka 22 i Sverige år 2007–2015 hade 41 procent chans att överleva om de fick vård. 

Chansen till överlevnad ökar med antal fullgångna graviditetsveckor. De barn som avled 

direkt i förlossningssalen räknas inte in i denna statistik (ibid.) vilket innebär att antalet barn 

som dör om de föds i vecka 22 är större. Ett barn fött efter vecka 22 anses livsdugligt, men 

överlever inte utan neonatalvård. Domellöf et al. (ibid.) skriver att i de fall barnet föds i 

Sverige i den 22: a graviditetsveckan och framåt har barnet samma rätt till vård som andra 

människor. Barn födda efter graviditetsvecka 22, oavsett om de föds döda eller levande 

registreras enligt folkbokföringslagen (Marions 2018).  
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2.2 Sveriges abortlagstiftning historiskt 

Historiskt sett har abort varit olagligt och straffbart i Sverige. Dödsstraff kunde utdömas innan 

1864 för det som kallades fosterfördrivning. Kvinnans rättigheter stärktes allt eftersom och 

1921, det året kvinnan även fick rösträtt, var straffet för fosterfördrivning sex till 24 månader 

(Bygdeman 2018). Aborter utfördes dock illegalt, och vid 1930-talets början dog 75 kvinnor 

om året i Sverige till följd av olagliga och osäkra aborter. Det uppskattas att ungefär 20 000 

olagliga aborter skedde varje år. Detta ledde till att en abortkommitté tillsattes 1934 för att 

utreda frågan om lagliga aborter och en abortlagstiftning kom år 1938 då abort blev tillåtet, 

men endast i tre undantagsfall (RFSU 2018a). Abort kunde utföras av medicinska skäl i det 

fall graviditeten medför allvarliga risker för den som var gravid. Andra anledningen till att 

abort kunde beviljas var av humanitära skäl, exempelvis om graviditeten uppkom via en 

våldtäkt. Den tredje anledningen var av rashygieniska skäl då det ansågs viktigt att uppehålla 

genetisk kvalitet i befolkningen. Exempel på rashygieniska skäl kunde vara allvarlig psykisk- 

eller sjukdom hos den gravida eller partnern. En tvångssterilisering blev även aktuell av det 

rashygieniska skälet (Bygdeman 2018). Det var svårt att få tillstånd till en abort då ansökan 

krävde antingen två läkarintyg eller att en gynekolog, psykiatriker och en kurator gjort 

bedömningen att abort var nödvändig. Samt tillstånd från partnern eller från föräldrarna till 

minderåriga för att få tillstånd från Medicinalstyrelsen. Fri abort talades det inte om under 

denna tid då det utgicks från att alla ville ha barn, men kanske inte hade möjlighet (RFSU 

2018b).  

 

År 1946 tillkom ett tillägg i Sveriges abortlag där abort kunde genomföras om försvagning av 

kroppsliga och själsliga krafter riskerades (Bygdeman 2018). Ett ökat antal ansökningar 

inkom till Medicinalstyrelsen som då svarade med att avböja fler ansökningar för att vända 

trenden med ökat antal önskade aborter (RFSU 2018c). I debatten om abort fanns det en oro 

att en abortmentalitet skulle bli vanligare vilket även Riksförbundet för Sexuell Upplysning, 

RFSU, och kvinnorörelsen var samstämmiga om (ibid.).  

 

Under 60-talet hördes de första kraven om fri abort från Socialdemokraternas och Folkpartiets 

(idag Liberala) ungdomsförbund. De hävdade att kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp 

och att den stränga lagstiftningen var negativ för samhällsutvecklingen. De påtalade 

klassfrågan angående säkra och osäkra aborter då inte alla hade råd att göra en säker abort på 

en klinik (RFSU 2018c). Det fanns ett barnperspektiv från ungdomsförbunden som menade 

att alla barn har rätt till att vara önskade. Abortmotståndet var fortfarande stort där kristna 
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utgjorde en stor del. Bland de läkare som deltog i debatten framställde de den gravida kvinnan 

som känslig och överspänd samt oförmögen att fatta ett beslut (ibid.).  

 

Under 60-talet uppskattades antal illegala aborter vara 10 000–20 000 om året. 

Medicinalstyrelsen fick årligen in cirka 10 000 ansökningar, men endast 3000 beviljades år 

1962 (RSFU 2018d). För de kvinnor som inte blev beviljade abort av Medicinalstyrelsen kom 

ett alternativ att åka till Polen, där abort under denna tid var legalt. Abort utförd i utlandet 

bedömde riksåklagaren som straffbart i Sverige, då det ansågs gå mot svenska intressen. År 

1965 gör polisen razzia hos Hans Nessus som hjälpt kvinnor att förmedla kontakt till 

abortläkare i Polen (RFSU 2018d). Dagstidningarna började skriva om “Polenaffären” och 

samhällsdebatten tog snabbare fart. Regeringen beslutar att Nessus och de kvinnor han hjälpte 

ska bli beviljade åtalseftergift, de blev alltså inte straffade. Många ansåg fortfarande att 

kvinnor egentligen ville föda barnet bara hon fick rätt stöd av omgivningen (RFSU 2018d). 

Regeringen tillsätter år 1965 en utredning om fri abort, och under tiden beviljar 

Medicinalstyrelsen nästan alla ansökningar om abort. År 1975 kommer lagen om fri abort i 

Sverige. I propositionen till 1975 års abortlag diskuteras behovet av samvetsfrihet, men 

ansågs inte vara aktuellt då vårdpersonal som inte vill utföra abort inte bör arbeta inom 

abortvården (Bygdeman 2018). Lagen om fri abort omfattade från början svenska kvinnor och 

kvinnor bosatta i Sverige. År 2008 skedde en lagändring och alla kvinnor, oavsett nationalitet, 

får genomgå en abort i Sverige (ibid.).  
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3. Tidigare forskning 
I kommande avsnitt ligger fokus på forskning som grundas på attityder och värderingar kring 

abortfrågan, där även faktorer som religion, psykologi, socioekonomiska faktorer och 

historisk kontext diskuteras. Dessa områden blir relevanta då de är grundläggande för de 

claims som framförs av olika claims-makers. I den tidigare forskningen exemplifieras även 

några av de claims som är mest centrala.  

 

3.1 Forskning kring aborträtten i Sverige och internationellt  

I sin jämförelsestudie av lagregleringen av abort i Sverige, Norge och Finland, skriver Askola 

(2018) i sin artikel: “Dropping the ball or holding the line? Challenges to abortion laws in 

the Nordic countries” att abort är ett fortsatt juridiskt och politiskt konfliktfyllt ämne runt om 

i världen, trots en global trend mot liberalisering. Det framkommer även att vissa länder kan 

gå från en liberal inställning till en mer restriktiv. Effekten av många restriktiva förändringar, 

exempelvis stramare tidsgränser för abort, krav om föräldrarnas samtycke/anmälan eller 

obligatoriska ultraljudsvyer innebär i praktiken att abort blir mer svårtillgängligt (ibid.).  

 

Svenska abortmotståndare har varit kritiska mot lagen genom åren, men kritiken har fokuserat 

på att lagen inte ger rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal. Detta anses enligt 

abortmotståndare vara en kränkning av samvetsfriheten enligt artikel 9 i Europeiska 

konventionen om mänskliga rättigheter, vilket garanterar tanke, samvets- och religionsfrihet 

(Askola 2018). Motioner om lagstiftning om rätt till samvetsfrihet har lagts fram av både 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna under senare år. Askola (2018) nämner att det år 

2013 gjordes ett klagomål mot Sverige, från “Federation of Catholic Family Association in 

Europe”, till europeiska kommittén för sociala rättigheter, där det hävdades att vårdpersonal 

har rätt att vägra lagliga aborttjänster.   

 

Av en kvantitativ undersökning där ett frågeformulär skickades ut till 375 landstingspolitiker i 

tre olika län, undersöktes attityder och kunskap om inducerad abort bland de politiker som 

ansvarar för hälso- och sjukvården. Sydsjö et al. (2012) skriver i sin artikel: “Knowledge and 

attitudes of Swedish politicians concerning induced abortion” att inducerad abort är vanligare 

i Sverige än i många andra västerländska länder. Studien visar att 72 procent av deltagarna 

ansåg att abort tillhörde kvinnors rättigheter och inte var en etisk fråga kring förstörelsen av 

en befruktning. Majoriteten var dock överens om att fri abort på kvinnans initiativ och 

begäran minskar mannens rättigheter. Drygt hälften av politikerna ansåg att 12 veckor var en 
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tillräcklig gräns för inducerad abort på begäran och ansåg inte gränsen på 18 veckor som 

tillfredsställande (ibid.).  

 

3.2 Religionens inflytande  

Ntontis (2020) har genomfört en diskursanalytisk kvalitativ studie där 15 deltagare som är 

mot abort intervjuades kring hur psykologiska koncept används för att indirekt undergräva 

kvinnors kontroll att avbryta en graviditet. I artikeln: “Antiabortion Rhetoric and the 

Undermining of Choice: Women's Agency as Causing “Psychological Trauma” Following 

the Termination of a Pregnancy” skriver Ntontis (2020) att de frågor som diskuteras i 

abortdebatten ofta fokuseras vid fostrets status som människa. Ett av argumenten grundas på 

närvaron av en själ i fostret, vilket gör att abort anses olagligt. På grund av sekularismens 

framväxt blev det svårt att argumentera kring religiösa grundtankar för att övertala kvinnor att 

inte välja abort. Detta grundar sig främst i framväxten av den feministiska rörelsen där abort 

sågs som kvinnans rättighet (ibid.).  

 

I artikeln “Rights-based claims made by UK anti-abortion activists” finner Lowe och Page 

(2019a) att de flesta som deltar i kampanjer runt abortkliniker är romerska katoliker eller 

kristna evangelister. Det är en etnografisk studie utförd över fem år med fokus på 

abortmotståndsdemonstrationer kring 30 abortkliniker. Flera som deltog i demonstrationerna 

hävdar att det inte bara handlar om religion. En respondent säger att åsikten kommer från ett 

filosofiskt plan, vilket Lowe och Page (ibid.) ser som att personerna implementerar de 

religiösa ståndpunkterna in i sina egna liv. Genom att framföra sekulära diskurser om 

mänskliga rättigheter och påståenden om fosterutveckling vill aktivisterna anpassa sin 

religiösa tro med en vetenskaplig diskurs. Lowe och Page (2019b) skriver i artikeln “On the 

wet side of the womb’: The construction of ‘mothers’ in anti-abortion activism in England 

and Wales”, som baseras på samma empiri som Lowe och Page (2019a), att aktivisterna 

använder sig av en sekulär ram trots sin religiösa ståndpunkt genom att framföra 

pseudovetenskapliga argument. Detta görs genom att förvränga fakta till att passa deras idéer. 

Ett exempel är när det talas om fostrets autonoma rörelser tidigt i fosterstadiet där de hävdar 

att det är bevis för ett självständigt, medvetet liv.  

  

3.3 Psykologisk diskurs   

I en longitudinell studie med data insamlat från kvinnor som sökte abort vid 30 olika kliniker i 

USA mellan 2008 och 2010, undersöktes kvinnornas känslor kring abort under fem års tid. I 
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sin artikel: “Emotions and decision rightness over five years following an abortion: An 

examination of decision difficulty and abortion stigma” skriver Rocca et al. (2020) att ur en 

amerikansk kontext grundas motargument till laglig abort i att det bidrar till en känsla av 

stress och framväxt av negativa känslor eller ånger. Studien visade dock att argumenten var 

svagt teoretiskt förankrade då de ofta förlitade sig på det religiösa tänkandet kring kvinnans 

natur; längtan efter egna barn, vilket i detta sammanhang skulle medföra stress efter en abort 

(ibid.).  

 

Rocca et al. (2020) skriver att det är viktigt att experter inom medicinsk hälsa förmedlar att 

upplevda negativa känslor eller tron att abort inte var rätt beslut, inte är psykiska problem. I 

stället handlar det om förväntade reaktioner på en omfattande händelse eller vid svåra beslut. I 

artikeln: “‘Between a whisper and a shout’: repealing the eighth and pro-choice Irish 

women’s abortion testimonies” analyserar Ralph (2021) skriftliga vittnesbörder som irländska 

kvinnor lämnat in till regeringen inför folkomröstningen om upphävande av ändringsförslaget 

av abortlagen 2018. Av artikeln framkommer det att personliga berättelser kan vara ett sätt att 

normalisera ämnet och visa att aborter för det mesta är icke-traumatiska. Ralph (ibid.) visar att 

tidigare forskning från USA och Storbritannien inte kunnat visa på ett samband mellan 

kvinnors aborthistoria och akuta, långsiktiga psykiska problem.  

 

Askola (2018) anser det vara anmärkningsvärt att samvetsfrihet kan vara motiverad utifrån 

argument kring vårdpersonalens psykiska hälsa, och inte ur kvinnans perspektiv. Fokuset från 

abortmotståndsrörelsen ligger inte längre vid religiösa antaganden där abort anses vara en 

synd, utan på psykisk nöd som kan orsakas av myndigheter och patienter som förväntar sig att 

vårdpersonalen ska genomföra något mot deras åsikter och värderingar.  

 

Nagy och Rigó (2021) gör i sin artikel: “The Psychosocial Aspects of Induced Abortion: Men 

in the Focus” en översikt över den befintliga psykologiska kunskapen om mäns perspektiv i 

abortfrågan. De skriver bland annat att abortlagen ger kvinnor stor ensamrätt att besluta om 

att avbryta en graviditet. Den psykologiska forskningen som görs fokuserar främst på kvinnor, 

och liten eller ingen uppmärksamhet sätts på det manliga perspektivet. Dessa omständigheter 

gör det svårt för män att förstå sina egna negativa känslomässiga tillstånd, samt hitta den hjälp 

som behövs (ibid.). Vidare hävdas att mäns perspektiv ignoreras i lagstiftningen och att det 

endast uppstår ett förhållande mellan kvinnan och fostret, medan mannens rättigheter och 

intressen som tredje part ignoreras. De försök som gjorts att införa ett manligt perspektiv i 
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abortfrågan har omedelbart resulterat i diskussioner kring kränkning av kvinnors rättigheter 

(ibid.).  

 

3.4 Claims-making  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som undersöker claims i abortfrågan.  

 

3.4.1 Kvinnocentrerade claims 

Argument som är kvinnocentrerade handlar både om hur kvinnan behöver räddas från den 

smärta abort innebär och hur kvinnan är en naturlig moder. Bland aktivismen runt 

abortklinikerna finner Lowe och Page (2019a) argument om moderskapet som kvinnans natur, 

där hon blir berövad sin roll vid en abort. Vidare finns resonemang bland aktivisterna om att 

kvinnan blir ledd till abort, att det inte är hennes egna val och att kvinnan genomgår abort av 

rädsla för att förlora sin pojkvän eller karriären. Aktivisterna framför att de ger kvinnor ett 

äkta val, att välja mellan att bli mamma eller adoptera bort barnet. Kvinnan framställs i dessa 

sammanhang som mödrar även om de inte har fött barn och abort är något som kvinnan gör 

för hon inte förstår innebörden av den (Lowe & Page 2019b).   

 

Koralewska & Zielińska (2021) har i artikeln: “Defending the unborn’, ‘protecting women’ 

and ‘preserving culture and nation’: anti-abortion discourse in the Polish right-wing press” 

granskat tidningsartiklar i två av Polens högerpolitiska tidningar. Båda tidningarna är 

populära och är bland topp fem i landet. I artiklarna framkommer det att abort inte endast 

drabbar kvinnan utan också hennes familj med en bred social påverkan. För att skydda 

kvinnan anses det att lagen ska vara strängare så kvinnan kan få hjälp att välja bättre. Abort 

framställs som en fara för kvinnans mentala och fysiska hälsa där abortmotståndare 

argumenterar att kvinnan riskerar att drabbas av “post-abortion syndrom” och livslångt 

trauma. Kvinnan framställs i dessa sammanhang som utan agens, och ett offer för 

familjemedlemmar eller läkare (ibid.). 

 

Roberti (2021) har i artikeln: “ ‘Women Deserve Better’ : The Use of the Pro-Woman Frame 

in Anti-abortion Policies in U.S. States” funnit två olika typer av kvinnocentrerade argument. 

Abortmotståndsrörelsen i USA har enligt Roberti (2021) skiftat fokus från de traditionella 

fostercentrerade argumenten till en kvinnocentrerad retorik. De två kvinnocentrerade 

argumenten som Roberti (2021) har identifierat är utbildning där kvinnan behöver förstå och 

lära sig om abort och vilka följder abort har för att då inte vilja utföra aborten. Den andra är 
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skydd vilket innebär att kvinnan enligt abortmotståndare behöver skyddas från abort genom 

att lagstiftare begränsar möjligheten till abort.  

 

3.4.2 Fostercentrerade claims 

Lowe och Page (2019a) finner i aktivismen runt abortklinikerna i Storbritannien att i en 

abortmotståndsgrupp, Abort 67, är fostret central. En av aktivisterna hävdar att ingen skulle 

döda ett nyfött barn, men att genomgå en abort är enligt respondenten samma sak, bara att 

barnet är på “the wet side of the womb”. Generellt talas det om foster som ofödda barn och de 

gör en personifiering av foster som behöver räddas. I de fostercentrerade argumenten var 

agendan att få kvinnan att känna igen sig som moder (Lowe & Page 2019a). Koralewska och 

Zielińska (2021) finner samma argument i sin forskning där de skriver att fostercentrerade 

argument reducerar kvinnan till en inkubator där kvinnokroppen intar en “offentlighet” som 

kontrolleras och kritiseras av andra. 

 

3.4.3 Claims kring bevarande av land och kultur 

I studien av Koralewska och Zielińska (2021) framkommer claims som hävdar, ur en polsk 

kontext, att abort går emot landets intressen och kultur. De som argumenterar för en liberalare 

abortlag presenteras som ett hot och kallas för feminister eller abortförespråkare. 

Abortförespråkarna anklagas för att underminera den så kallade polska kulturen och 

traditionen. De som öppet pratar om sin abort utan negativa termer framställs som moderna 

barbarer då de inte känner den skam de borde enligt abortmotståndarna. Aborten konstrueras 

som ett hot mot det polska samhället och den bakomliggande orsaken argumenterar 

Koralewska och Zielińska (2021) är en specifik framställning av kvinnor. De framställs som 

det dåliga västerländska exemplet och tilldelas egenskaper som vulgära, dumma och 

promiskuösa. Abortmotståndarna vill skapa ett motsatsförhållande mellan den onda 

feministen och normala kvinnor, där den normala kvinnan står för en kvinna som följer det 

kulturella idealet av femininitet och blir garantin för biologisk och kulturell reproduktion. Att 

stigmatisera genom att skapa en grupp som inte passar in i normen har upptäckts i forskning 

om högerpolitiken (ibid.). 

 

3.5 Användning av bilder  

Barrios och Claudia (2019) har i sin studie tematiskt analyserat foton som publicerats på 

chilenska hemsidor under de tre år regeringen diskuterade lagstiftningens reform. I artikeln: 

“Abortion in Photographs in Chilean Digital Media: Disputed Representations” skriver de att 
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digitala plattformar vanligtvis innehåller bilder som ska illustrera ämnet, men dessa bilder 

som publicerats är inte “oskyldiga”. Många gånger motsäger bilderna vad texten verkligen 

handlar om och det är viktigt att tänka på då bilder ofta representerar och skapar en viss 

“sanning”. Exempel på användandet av bilder är i protester på kyrkans initiativ där skrattande 

och glada barn finns med, för att på så sätt förmedla att dessa barn inte hade varit där idag om 

abort blev lagligt. Män var med på dessa demonstrationer och tillsammans skapar detta ett 

förtydligande till kvinnans roll; att bli mamma och att reproducera sig (ibid.). Barrios och 

Claudia (ibid.) skriver att en av de mest använda bilderna skildrar en gravid kvinnas mage i 

det sista skedet. Dock visas inte kvinnans ansikte för att på så sätt kunna visa att fostret är det 

viktigaste. Det visas bilder på tonårstjejer där det förmedlas att någon måste göra valet åt 

henne, och män framställs i bilder för att illustrera deras biologiska rätt till fostret.   

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att abortfrågan länge varit ett konfliktfyllt 

område där två centrala sidor framställer sina argument kring hur rätten till abort ska 

utformas. Forskare, sociala rörelser, organisationer, politiker och enskilda personer har stor 

påverkan på hur ett fenomen framställs i samhället (Askola 2018; Sydsjö et al. 2012). 

Faktorer som religion, psykologisk hälsa, moral och etik kan vara bidragande till hur attityder 

kring abort skapas (Koralewska och Zielińska 2021; Rocca et al. 2020). Argument för 

kvinnans självbestämmande och rätt till sin egen kropp framförs frekvent i Pro-

choiceforskning. När Pro-lifeargument framförs i flera olika kontexter verkar idéer om 

kvinnans behov av skydd och utbildning kring abort vara central. Roberti (2021) ser en 

tendens till att kvinnan numera får en större roll i Pro-lifeargument, medan Lowe och Page 

(2019a; 2019b) samt Koralewska och Zielińska (2021) finner både argument kring kvinnan 

och mer fostercentrerade argument från Pro-lifepositionen. Koralewska och Zielińska (2021) 

argumenterar även för att det finns Pro-lifeargument kopplade till bevarande av land och 

kultur.  
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4. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel kommer behandla claims och claims-making, socialkonstruktivism och Pierre 

Bourdieus centrala begrepp: Habitus, Sociala fält och Kapital. 

 

Claims och claims-making kommer spela en central roll i identifieringen av olika positioner 

inom abortfrågan då studien ämnar finna vilka claims som görs och vilka strategier claims-

makers använder i sina resonemang. Bourdieus begrepp kan bidra i analysen kring de olika 

positionerna i abortfrågan och undersöka hur claims-makers får legitimitet och popularitet till 

sitt claims. Vidare kan Bourdieus begrepp bidra till en ökad förståelse för hur en claims-

makers kapital och habitus kan påverka trovärdigheten av ett claims, samt hur de olika 

positionerna kan förstås utifrån fältbegreppet. Claims-makers gör claims som konstruerar 

kvinnan, fostret, mannen och utföraren på olika sätt. Genom socialkonstruktivism kan det 

belysas hur dessa kategorier konstrueras. 

 

4.1 Socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv 

En socialkonstruktivistisk syn på samhället innebär att belysa att sociala samspel är socialt 

konstruerade. Det innebär att inte ta det omedelbara och direkta för givet utan genom att 

belysa och dekonstruera, upptäcka hur något är socialt konstruerat. Människan anses av 

socialkonstruktivister ha socialiserats in i hur livet runt hen är format. Detta är en form av 

internalisering där medlemmarna i samhället reproducerar samma föreställningar som de runt 

omkring dem (Ingemann 2016). Socialkonstruktivismen är ett kritiskt perspektiv som kan visa 

oss att någonting som “verkar” och uppfattas vara en naturlig företeelse egentligen är socialt 

konstruerad (Wenneberg 2010).  

 

Perspektivet utgår ifrån att människor har kategoriserat världen för att göra den förståelig, och 

vilka egenskaper de olika kategorierna har är något som vi kommer överens om i det 

mellanmänskliga samspelet (Bryman 2018). Kategoriseringarna är alltså något som 

människor delar med varandra, och vi börjar se dessa kategorier som objektiva (Ingemann 

2016). Dessa kategoriseringar är beroende av att det talas något slags språk så att människor 

kan förstå varandra och sätta ord på olika konstruktioner. Wenneberg (2010) skriver att 

socialkonstruktivismen kritiserar föreställningen att språket är “naturligt”, och vill belysa att 

ordens betydelse har skapats av människan i det mellanmänskliga samspelet.  
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Att tillvaron är fylld av konstruktioner av olika slag blir ännu tydligare i kontraster mellan 

olika kulturer. Till exempel kan manlighet och kvinnlighet uppfattas olika i olika geografiska 

områden, men det kan också finnas skillnader mellan olika sociala grupper i samma 

geografiska område. Det innebär att kategorin man och kvinna har tilldelats olika egenskaper 

beroende på vilken kontext de befinner sig i. Det intressanta är enligt Wenneberg (2010) inte 

att se till mannen och kvinnans biologiska skillnader, utan se till hur kategorierna mannen och 

kvinnan har skapats i det sociala avseendet. Detta kan också appliceras på kroppspåk, sociala 

beteenderegler och moraliska frågor (ibid.). Det skiljer sig inte bara över geografiska områden 

utan också över tid. Det som anses vanligt och riktigt idag kommer att utvecklas till något 

annat i framtiden och då bli det “normala”. När det “naturliga och självklara” har 

dekonstruerats, vad finns då kvar? Enligt Wenneberg (ibid.), kan det vara en av 

socialkonstruktivismens svagheter, att inte kunna få någon struktur i det som blir kvar efter 

dekonstruktionen, och hur vet vi när det är slut? Det som ligger bakom illusionen kanske 

också kan vara en illusion. Vad som är verklighet ses inom socialkonstruktivism som 

förhandlingsbart då det genom sociala processer går att omtolka och omskapa den (Ingemann 

2016). När en dekonstruktion utförts görs därför en rekonstruktion där nya tolkningar skapas 

som blir den nya verkligheten (ibid.).  

 

4.2 Claims och claims-making  

Loseke (2003) skriver att ett socialt problem ska vara spritt i allmänheten och vara ett 

problem för ett signifikant antal människor. Det ska tänkas finnas en lösning och uppfattas 

behöva en lösning. Ett claims är ett uppmärksammande av ett socialt problem som görs av en 

claims-maker, exempelvis enskilda personer, organisationer, sociala rörelser, forskare eller 

politiker. I samband med att ett problem måste uppfattas behöva en lösning, måste claims-

makern övertyga publiken om detta och själv bli bedömd som trovärdig. Loseke (ibid.) menar 

att i “spelet” om sociala problem kan en röst vara värd mer än en annan. Detta innebär att det 

är möjligt att “vinna” och därmed få tolkningsföreträde med ett litet antal röster så länge dessa 

är från den mest inflytelserika delen av publiken/hierarkin. För att utvärdera om ett claims är 

trovärdigt eller inte kan strategier som notorisk kunskap användas, som avser sådan fakta som 

anses vara allmänt antagna och som därför inte anses behöva bevisas. Strategin grundas på 

vårt spontana antagande för hur världen fungerar, där publiken även genom kulturella teman 

kan använda sin egen förståelse för att få en uppfattning för hur de borde känna för olika typer 

av människor som berörs av det sociala problemet (ibid.).  
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Claims-makers gör claims om sociala problem av olika anledningar. Loseke (2003) nämner 

bland annat orsaker som grundas på subjektiva värderingar, objektiva intressen eller känslan 

av tillfredsställelse vid medlemskap i en gemenskap. Claims lägger inte nödvändigtvis 

särskild vikt vid sanningen då fokus ligger vid att de ska tros vara sanna. I detta sammanhang 

finns det en hierarki bland claims-makers och deras trovärdighet, och varför vissa problem 

misslyckas att ses som ett socialt problem beror på att claims görs av personer långt ner på 

listan av trovärdiga claims-makers. Forskare brukar vara högst upp i hierarkin då publiken 

brukar tro på deras yttranden, dock kan andra professioner vara i toppen men det beror på det 

specifika problemet i fråga. Alla forskare är dock inte passande för att göra vissa claims då de 

ibland kan ta betalt för att framföra sina claims som experter. Det kan därför ibland anses vara 

oklart om deras objektiva intressen skuggar deras vetenskapliga fynd (ibid.).  

 

Personer inom massmedia blir viktiga claims-makers då de har en möjlighet att nå ut till ett 

stort antal människor. Vi förlitar oss även på att massmedia förmedlar det vi behöver lära oss 

om vår omvärld, vilket innebär att det som syns i massmedia är det som människor fokuserar 

på. Loseke (2003) skriver att relationerna mellan olika claims-makers är viktiga. Exempelvis 

kan sociala aktivister behöva förlita sig på forskare eller massmedia för att nå ut med sina 

claims. Claims-making handlar nämligen om tävlingar där claims-makers “tävlar” om att 

“vinna” tolkningsföreträde. Detta innebär att framgångsrika claims är de som anses vara 

viktigare och mer trovärdiga än deras motståndare. Loseke (ibid.) beskriver ett antal strategier 

för att framföra claims: typifiering av berättelser med implicita definitioner, konstruktion av 

extrema konsekvenser och att förmedla ett claims vid rätt tillfälle. Oftast börjar en claims-

maker med en berättelse eller händelse för att sedan låta publiken själva tolka det i 

förhållande till den eventuella statistik som presenteras. Claims-makern kan också komma 

med exempel på extrema händelser för att få publiken att förstå att den aktuella frågan inte är 

önskvärd. Loseke (ibid.) nämner i samband med detta att claims som har enkla förklaringar 

till ett problem oftast upplevs vara lättare att åtgärda.  

 

Strategier som motiveras av känslor används av många effektiva claims-makers. Då publiken 

inte tycker likadant i alla frågor innebär det att det alltid finns motsättningar. Genom att spela 

på känslor och emotioner tillför det en mindre risk för motsättningar då ingen säger till 

publiken vad de ska tycka om en viss sak (ibid.). Strategier som motiveras utifrån känslor 

medför att det varierar vem som viktimiseras av ett socialt problem. Offer kan bland annat 

konstrueras som framtida människor (ibid.), exempelvis när det görs claims om framtida barn 

i samband med abortmotstånd. Det har visats i tidigare forskning att abortmotståndare 
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använder sig av strategier som personifierar foster för att kvinnan ska känna att det är ett barn 

med rätt till liv som finns i livmodern (Lowe & Page 2019a). Konstruktionen av offer kan 

även vara mer generell, exempelvis att “otillgängligheten till abort minskar kvinnors 

livsvillkor”. Loseke (2003) menar dock att alla som lider men av ett problem inte automatiskt 

bedöms som ett offer då det finns en tendens att kategorisera en person som offer endast när 

vi tror att personen förtjänar sympati. Människor som inte är ansvariga för skadan de upplever 

är förtjänta av sympati, vilket kan kopplas samman med den kulturella uppfattningen av 

individuellt ansvar. Den underliggande frågan handlar om offrets ansvar. Om en person blivit 

utsatt för skada, men inte får den sociala statusen av ett offer, beror det på att det gjorts en 

bedömning av att denne inte förtjänar sympati. Generellt känner publiken sympati för 

personer i en högre moralisk kategori, vilka oftast får status som offer. Strategier som används 

vid konstruktionen av offer är bland annat att offren målas upp som oerhört drabbade, 

påståenden kring att alla kan bli offer för problemet eller målar upp offrens oskyldighet. 

Ytterligare en strategi är att personifiera offer då det finns en tendens till att vilja veta detaljer 

av hur problemet påverkar människor (ibid.). När det kommer till skuld, hat och bestraffning, 

brukar människor ofta skuldbelägga först när de tror att personer gör något medvetet för att 

skada någon annan.  

 

4.3 Teoretiska begrepp av Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som har utvecklat olika begrepp för att förklara det 

franska samhället, vilket senare kom att appliceras i andra kontexter. Bourdieu (1994) menar 

att begreppen inte ensamma kan användas för att tolka samhället utan de är beroende av, och 

påverkar varandra.  

 

4.3.1 Habitus  

Habitus formas av ens livsstil, sociala erfarenheter, gemensamma minnen och beteende, vilket 

därmed influerar sättet att tänka och känna (Bourdieu, 1994). Bourdieu (ibid.) utgår från att 

socialisationen fostrar en till sina värderingar, livsstil, sättet att föra sig på och språk-

användning, vilket kännetecknar den sociala position en intar: exempelvis arbetarklass, 

medelklass eller överklass. Detta innebär att habitus styr livsval och praktiker, exempelvis val 

av fritidssysselsättning. Bourdieu (ibid.) menar att preferenser oftast återspeglar hur individen 

förhåller sig i politiska frågor, vilken klass hen tillhör eller vilket yrke hen har. Habitus skapar 

avgränsade principer om exempelvis uppfattningen kring vad som är bra eller dåligt, vad som 

är gott eller ont, vad som är fint eller smaklöst. Till följd av detta kan habitus ses som ett 
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klassificeringsschema (ibid.). Broady (1991) tillägger att habitus inte endast existerar på 

individnivå utan även i grupper, exempelvis inom familjen eller olika samhällsklasser. 

Habitus styr vår plats i den sociala hierarkin i form av vilket kapital som ingår och dess värde, 

vilket tillsammans bestäms av samhället (ibid.).  

 

4.3.2 Kapital  

Både individer och grupper har förvärvat flera olika kompetenser som utnyttjas när de agerar i 

samhället. Bourdieu har identifierat olika typer av kapital för att förklara att en människas 

ekonomiska kapital inte är det enda som påverkar social status och inflytande. De olika 

kapitalen påverkar varandra och ett stort innehav i ett typ av kapital kan föra med sig fördelar 

i ett annat. Symboliskt kapital är summan av det ekonomiska, kulturella och sociala kapitalet 

och avgör hur väl ansedd och erkänd en människa är. Det symboliska kapitalet är vad som av 

sociala grupper anses vara värdefullt och accepterat (Broady 1991).  

 

Kulturellt kapital kan vara att en person uppför sig på rätt sätt eller är kunnig inom ett visst 

område som dennes sociala tillhörighet respekterar och värdesätter. Bourdieu (1994) hävdar 

att utbildningssystemet är en bidragande faktor till hur det kulturella kapitalet fördelas i 

samhället. Barn ärver ett kulturellt kapital och de som besitter stort kulturellt kapital får 

fördelar i utbildningssektorn då skillnader i begåvning inte kan särskiljas från sociala faktorer 

som det ärvda kulturella kapitalet (ibid.). Det går att utöka sitt kulturella kapital, med risk för 

att känna sig oförmögen att passa in i det högre skiktet av det kulturella kapitalet.  

 

Det ekonomiska kapitalet innefattar inte bara vilka tillgångar som en person har utan också 

kunskapen om det ekonomiska systemet. Vilket ekonomiskt kapital du har får konsekvenser 

på smakpreferenser, fritidsintressen och politisk tillhörighet (Bourdieu 1994), och har även en 

betydelsefull inverkan på de övriga kapitalen.  

 

Det sociala kapitalet är summan av en individs nätverk, där familj, släktband och relationer 

skapade på arbetsplatsen eller vid utbildning ingår (Broady 1991). Personerna i dessa nätverk 

ger förutsättningar för ökade fördelar till varandra och ackumulerar ytterligare kulturellt och 

ekonomiskt kapital. Det sociala kapitalet ger en förklaring till hur en hög examen inte alltid 

leder till en socialt gynnsam livsgång, då det är svårt att lyckas utan att få stöd från 

omgivningen som exempelvis en bra kontakt för att få ett jobb (ibid.).  
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4.3.3. Fält  

Bourdieus (1994) fältbegrepp kan användas för att belysa olika strukturer och aktörer då han 

undviker att tala i termer om samhället, utan i stället använder han termer som det sociala 

rummet eller fält. Dessa fält kan man säga är präglade och kodade med specifika regler och 

värderingar. Fälten i fråga är en del av det sociala rummet där det går att urskilja enskilda 

individers sociala status och position. Den tilldelade, eller befintliga, positionen är formad 

utifrån interaktionen mellan fältets rådande normer och sociala regler, individens habitus samt 

kapitalen i form av de ekonomiska, sociala och kulturella. Bourdieu (ibid.) nämner att 

individens kapitaltillgångar styr dennes plats i fältet, där dessa antingen kan ses som en 

tillgång eller en nackdel. Alltså, befinner du dig inom ett fält som överensstämmer med det 

habitus du har, har du fördelen att känna dig mer hemma och acceptera de normer som råder. 

Om du exempelvis saknar delar av något kapital, kan detta vara en orsak till en eventuell 

känsla av utanförskap eller att du inte accepterar rådande struktur (ibid.). 
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5. Metod och metodologiska överväganden 
Utifrån våra forskningsfrågor väljer vi att besvara dessa genom en kvalitativ metod, då vi med 

denna studie vill undersöka abortfrågan i en mer djupgående analys. Bryman (2018) skriver 

att kvalitativ forskning oftast brukar vara mer inriktad på ord än siffror, vilket motiverar valet 

av metod för studien då vi vill undersöka den konstruktion som sker i samband med 

argumentationen kring abort, samt vilka claims och claims-makingstrategier som förekommer 

inom Pro-life och Pro-choice. Vi använder en riktad innehållsanalys då vi redan har 

förutbestämda teman och kategorier som ska ingå. Bryman och Bell (2017) skriver att den 

riktade innehållsanalysen fyller olika teman och kategorier med innehåll, vilket vi förhåller 

oss till i analysen (se 5.5 Bearbetning av insamlat material och analysmetod).   

 

5.1 Socialkonstruktivistisk syn på kategorier och sociala problem 

Vi utgår i denna studie från en socialkonstruktivistisk syn på kategorierna som presenteras i 

resultat och analys. Det innebär att vi anser dessa konstruktioner av kategorier vara skapade i 

ett mellanmänskligt samspel (jmf. Bryman 2018), det vill säga att kategoriernas konstruktion 

inte är beroende av objektivitet. Vi utgår ifrån att claims om sociala problem som claims-

makers gör är sociala konstruktioner, vilket innebär att de sociala problem som framkommer 

inte nödvändigtvis behöver vara ett verkligt problem, utan kan vara en konstruktion gjord av 

claims-makern (jmf. Loseke 2003). 

 

5.2 Dokument som datakälla  

I vår studie använder vi olika typer av dokument som datakälla. I detta avseende menas inte 

dokument som producerats för att vi bett om dessa, utan i stället på sådana dokument som 

redan finns att få tag på (jmf. Bryman 2018). De dokument som analyseras i studien är främst 

digitala hemsidor och debattinlägg. När det kommer till organisationer har vi räknat deras 

hemsida som ett dokument, bortsett från när det är tydligt att det är en artikel på hemsidan. 

 

5.3 Urval av dokument  

Inför undersökningen valde vi att använda oss av specifika urvalskriterier. Exempelvis valde 

vi att begränsa oss till dokument som endast gick att hitta på olika digitala hemsidor, samt att 

vi endast valde att förhålla oss till claims-makers i form av organisationer och debattörer som 

publicerat artiklar avsedda för den allmänna debatten i tidningar samt motioner till Riksdagen. 

Detta grundar vi på de etiska överväganden som vi gjorde genomgående under uppsatsen (se 
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5.6 Etiska överväganden). Ytterligare kriterium var att det ska handla om abortfrågan i 

Sverige. Vi har utgått ifrån förutbestämda kategorier och teman där vi sedan letat material 

som diskuterar dessa. Dessa kategorier uppstod ur den tidigare forskning som vi valde att 

använda oss av och vår förförståelse av abort. Ytterligare teman lades till utifrån det vi hittade 

under tidens gång.  

 

• Förutbestämda kategorier: Kvinna, Man, Foster, Utförare 

• Förutbestämda teman: Pro-choice, Pro-life, Juridisk abort  

• Tillkomna teman: Fosterdiagnostik; Könsabort och Funktionsvariationer 

 

Vi använder oss av ett målstyrt urval. Bryman (2018) skriver att målstyrt urval görs utifrån 

målet med forskningen, vilket innebär att analysenheterna väljs ut på grundval av kriterier 

som gör det möjligt att svara på frågeställningarna. Utöver att vi har ett målstyrt urval har 

vi tillämpat ett sekventiellt urval där det initiala urvalet efterhand utökas tills teoretisk 

mättnad har uppnåtts. Bryman (ibid.) skriver att forskaren kan sluta med läsandet av data när 

de teoretiska kategorierna blivit mättade, där flera på varandra följande observationer utgör 

både grunden för formuleringen av en kategori och en bekräftelse av kategorins vikt och 

innehåll. Med detta som grund avslutade vi datainsamlingen när vi funnit dokument som 

bekräftade varandra. 

 

5.4 Genomförandet av insamling  

Vi började genomförandet av insamlingen genom att söka på Google med sökorden; “Abort”, 

“Juridisk abort”, “Pro-life i Sverige” och “Pro-choice i Sverige” var för sig för att se vilka 

organisationer som förespråkar respektive position. Sökningen resulterade i att vi hittade Pro-

life organisationer av vilka fyra valdes ut och sammanlagt skapades 11 dokument med samlad 

information och material. Dokumenten bestod av åtta artiklar och inhämtad information från 

hemsidorna. De organisationer som valdes ut, som vi sedan benämnde som claims-makers, är; 

Människovärde, Respekt, Människorätt för ofödda (MRO) och Claphaminstitutet. På 

organisationernas hemsidor lästes innehållet översiktligt för att leta efter de förutbestämda 

kategorierna och dess sammanhang.  

 

Genom Pro-choicesökningen hittades ingen svensk organisation som endast förespråkade fri 

abort. Vi visste från början att Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, förespråkar fri 

abort, och vi valde ut tre dokument från deras hemsida som handlar om abort. Utöver detta 
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sökte vi efter “abort” och “samvetsfrihet” på Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, 

Dagens samhälle och Fria tidningen. Detta resulterade i nio debattinlägg som handlar om 

abort och har en tydlig Pro-choiceposition. Debattinläggen valdes ut efter urvalskriterierna att 

de ska handla om aborträtten i Sverige, samt vara publicerade efter 2015. Sökningen på 

“juridisk abort” resulterade i tre debattinlägg på Nyheter24 hemsida, samt en artikel på 

Timbros hemsida. Efter att vi börjat studera materialet så fann vi att det behövdes mer data 

som behandlar samvetsfrihet inom Pro-life. Vi hade även identifierat två nya teman som 

handlar om fosterdiagnostik och könsabort som krävde mer data. Därför gjordes en ny 

sökning på Google med orden: “samvetsfrihet”, “fosterdiagnostik” och “könsabort”, som 

resulterade i tre debattinlägg och en motion till Riksdagen från Sverigedemokraterna. Vi 

utökade ålderskriteriet i denna sökning vilket förklarar varför det finns artiklar i resultatet 

publicerade innan 2015.  

 

Av de 30 dokument som vi samlat in kunde vi efter ett tag nå teoretisk mättnad då 

dokumenten tillsammans definierar de olika kategoriernas roll inom abortfrågan. 

Sammanfattningsvis valdes sju Pro-life dokument, varav fyra organisationer och en motion. 

Nio debattinlägg i tidningar och två informationssidor från RFSU valdes ut för analys i Pro-

choice. Utöver det har två debattinlägg valts ut för att analysera kapitlet om fosterdiagnostik. 

De valdes ut för att de kunde bidra till förståelsen kring de olika kategorierna. 

 

I sökning av tidigare forskning har Proquest Social Sciences databas används. De sökord som 

har använts i sökningarna är: “abortion”, “termination of pregnancy”, “fetus”, “ending 

pregnancy”, “induced abortion”, “discourse”, “attitudes”, “claim*”, “claims-making”, 

“advocate”, “women's right*”, “human rights”, “pro-choice”, “pro-life”, “Swed*”, “social 

media”, “organizations”, “social movement*”.    

 

Då vi ansåg att den tidigare forskningen behövde riktas mot flera olika aspekter av 

abortfrågan fann vi att en sökning inte kunde ge ett tillfredsställande urval. Därför gjorde vi 

flera olika sökningar för att få en mättnad. Vi samlade in all relevant forskning i ett dokument 

med 23 artiklar för att sedan läsa igenom vad som skulle passa in i vår studie. De 

urvalskriterier vi hade var bland annat att de inte skulle vara publicerade innan 2015, att de 

berörde antingen kvinnan, fostret, mannen, utföraren eller att det skulle finnas med aspekter 

som claims, psykologi, religion eller politik. En del av de intressanta artiklar vi använt oss av 

har även sökts på i Scopus för att hitta vilka andra artiklar som har refererat till dessa, och 

därmed har ytterligare relevant tidigare forskning hittats. Till slut valdes 11 artiklar ut för att 
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sammanfattas och skriva kapitlet tidigare forskning. Vi var uppmärksamma på vilka artiklar 

och vilken typ av forskning som dök upp flertalet gånger för att på så sätt uppskatta vad som 

anses aktuellt inom abortfrågan. Dessa artiklar kom med i det slutgiltiga urvalet samt några 

som hjälpte till att få en bredare förståelse för olika aspekter i abortfrågan. 

 

5.5 Bearbetning av insamlat material och analysmetod  

För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av en kvalitativ och riktad 

innehållsanalys. Bryman och Bell (2017) skriver att en riktad innehållsanalys innebär att leta 

efter redan bestämda nyckelord eller kategorier och att data sorteras utifrån det, där nya 

kategorier kan upptäckas längs vägen. Detta stämmer överens med det vi gjorde i vår 

planeringsfas, där vi bestämde oss för vad som skulle vara intressant att undersöka. Vi anser 

att en styrka med att använda en riktad innehållsanalys är att tidigare kunskap eller teori kan 

vidareutvecklas. Nyttan med vår studie handlar just om att bidra till en ökad förståelse av 

abortfrågans omfattning och problematik, vilket vi hoppas kan bidra till framtida forskning.  

 

Våra förutbestämda kategorier; kvinna, man, foster och utförare, användes för att sortera ut 

det material som sedan analyserats. Vi började med att fylla kategorierna med innehåll och 

illustrera utifrån materialet, enligt Jacobsens (2012) beskrivning av en innehållsanalys. Vi 

valde ut citat och segment som belyser våra definierade kategorier. Jacobsen (ibid.) skriver att 

det är vanligt att räkna hur många gånger ett visst tema eller kategori belyses i materialet, 

dock valde vi att inte göra detta då vi anser, i samstämmighet med Jacobsen (ibid.) att det inte 

alltid är det som omnämns ofta som är viktigast. Vårt nästa steg i analysen var att identifiera 

de claims, claims-makingstrategier och konstruktioner som vi kunde hitta. Vi undersökte hur 

Pro-life och Pro-choice pratar om kategorierna. Under analysens gång upptäckte vi ett nytt 

tema som inte riktigt kunde placeras in under varken Pro-life eller Pro-choice, detta då temat 

återfinns inom båda positionerna. Temat fick namnet: Konsekvens av fosterdiagnostik - 

könsabort och funktionsvariation.  

 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar använde vi oss vid analysen av kategorier i 

Losekes (2003) teori om claims-making till störst del. Vi letade i dokumenten efter vilka 

claims som gjordes i enlighet med Losekes (ibid.) beskrivning av claims och konstruktion av 

sociala problem. Sedan tolkade vi dokumenten och kopplade samman argumenten som 

claims-makers gjort med Losekes (ibid.) olika claims-makingstrategier. Vi jämförde 

resultaten i den tidigare forskningen med de resultat vi fick av det material vi hade och 
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teoretiserade sedan detta med främst Loseke (ibid.) och beskrivningen av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. För att ge förklaring till varför claims-making i 

abortfrågan ser ut som den gör i Sverige ställer vi den i relation till Bourdieus (1994) centrala 

begrepp fält, habitus och kapital. 

 

5.6 Etiska överväganden   

De etiska reflektionerna är baserade på Vetenskapsrådets principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) och den norska “National Committee for Research 

Ethics in the Social Sciences and the Humanities” NESH (2019) som har sammanställt ett 

dokument som behandlar nätbaserad forskning. Anledningen till att vi förhåller oss till NESH 

utöver Vetenskapsrådet (2002) beror på att studier som använder data insamlat från internet 

har annorlunda etiska aspekter att reflektera kring än forskning baserad på till exempel 

dokument från myndigheter.  

 

De dokument som denna studie använder finns tillgängliga på internet för alla. NESH (2019) 

skriver att ju svårare det är att komma åt informationen, desto mer försiktig ska forskaren vara 

med att använda informationen, det kan till exempel gälla om det krävs en inloggning med 

lösenord. Men även i situationer där data finns öppet tillgänglighet ska försiktighet tillämpas, 

då det ändå kan handla om den privata sfären, och avsändaren inte hade till syfte att nå en stor 

publik (ibid.). Dokumenten i studien tolkas inte vara för ett privat syfte, utan syftet är att nå en 

publik. Dessa etiska aspekter var avgörande i val av dokument vilket är anledning till att vi 

inte väljer dokument som kan räknas till den privata sfären. 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att människor vars information som hämtats från myndigheter 

som blir föremål för forskningsstudier, inte alltid behöver informeras. NESH (2019) skriver 

att en relevant faktor i avgörandet om både samtyckeskrav och informationskrav är ifall 

forskaren interagerar med deltagarna i studien. Denna studie kommer inte ha kontakt med 

deltagare då vi kommer använda oss av redan skrivna dokument. Vi gör därmed bedömningen 

att vi inte har en etisk eller laglig skyldighet att informera eller inhämta samtycke från 

personerna bakom dokumenten. Dock kan detta problematiseras utifrån att dessa claims-

makers kanske inte vill bli föremål för granskning i en studie, där vi analyserar vilket innehåll 

och de ordval de gjort. En annan aspekt är relaterad till tid. Även om de gav samtycke till en 

publicering när artiklarna och hemsidorna skrevs, kan vi anta att de fortfarande känner samma 

för ett samtycke som gavs tidigare. Vi har gjort en avvägning där vi ändå anser att vi kan 
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använda oss av dessa dokument utan att inhämta samtycke eller informera, med tanke på 

syftet med publiceringen av dokumenten, att skapa opinion. 

 

Konfidentialitet är svårt att uppnå i studier som använder data som finns sökbart på internet, 

då det är enkelt att söka på citat och hitta ursprungskällan och därmed avsändaren. Detta får 

effekt på den anonymitet som forskaren kan utlova till deltagaren. Det går att fabricera citat 

som liknar det som finns i källan, men essensen i citatet riskerar då att förloras. Vetenskaps-

rådet (2002) skriver att åtgärder ska vidtas för att identifierbara personer inte ska kännas igen. 

Vi bedömer dock att utifrån dokumentets avsikt att spridas och skapa opinion, samt att vi inte 

använder oss av deras privata information, att vi kan använda direkta citat och skriva ut 

claims-makers namn och organisation. 

 

NESH (2019) framhåller vikten av noggrannhet kring ägandeskap och publikations 

rättigheter, samt att det är viktigt att undersöka vem som är avsändaren eller författaren av den 

data som ingår i studien. För att uppnå detta så skrivs författarna till, eller organisationen 

bakom citaten, ut i resultatet samt finns med i studiens referenslista. Vetenskapsrådet (2002) 

tar även upp nyttjandekravet som säger att uppgifter om enskilda som inhämtats i 

forskningssyfte inte får användas i andra syften. Denna studie kommer inte att behandla 

personuppgifter och vi bedömer att nyttjandekravet inte är applicerbart. 

 

I all forskning är det viktigt att respektera deltagarnas åsikter. Detta blir av vikt i abortfrågan 

då det är starka känslor inblandade, och NESH (2019) hävdar att det blir extra viktigt för 

politiska subkulturer. Pro-life kan ses som en politisk subkultur då de är emot den rådande 

lagen kring abort medan Pro-choice kan ses som den rådande politiska normen i Sverige. Det 

blir därför i denna studie viktigt att visa respekt för båda sidors åsikter. Vilket vi försökt 

uppnå genom att inte argumentera emot de claims vi inte sympatiserar med, utan granska 

båda sidor ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Dock så tar den tidigare forskningen en Pro-

choiceställning, vilket får analysen att gå mer åt Pro-choice. Detta blir en konflikt i vår 

ambition att studien inte argumentera emot Pro-life, vilket är svårt för oss som skribenter att 

påverka. Vi är medvetna om detta och har försökt att inte framställa Pro-life som ”den dåliga 

sidan” trots att forskningen går emot dem. 
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5.7 Metoddiskussion  

En studies pålitlighet kan utvärderas genom att anta ett granskande synsätt (Bryman 2018). 

För att kunna göra det behövs en fullständig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen 

och de beslut som tagits, vilket vi tidigare i detta kapitel redogör för. Vid vårt urval av claims-

makers har vi sorterat bort några organisationer inom Pro-life, då många hade samma position 

och argument. Relaterat till vår forskningsfråga “vilka claims finns i abortfrågan”, blir det inte 

intressant att se hur vanligt ett claims är utan i stället undersöka variationen av claims. Från 

början var det utmaning att hitta Pro-choiceorganisationer som kunde analyseras. Inom Pro-

choice valdes de artiklar ut som specifikt handlade om Sverige och utgick från en Pro-

choiceposition. Vi lade ingen vikt vid politisk ställning vid valet av tidningar där artiklarna 

hämtades, utan valde tidningar som hade publicerat artiklar 2015 och framåt om aborträtt i 

Sverige. Dock finns det efter vår andra urvalsprocess för att uppnå teoretisk mättnad, äldre 

artiklar som inkluderas för att få en bredare bild av olika claims. Detta får konsekvenser på 

urvalets trovärdighet, då en mer systematisk genomgång av fler tidningar och organisationer 

möjligtvis hade gett en bredare förståelse. Att skapa trovärdiga resultat innebär både att 

forskaren säkerställer att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns (ibid.), vilket 

vi i denna studie har försökt uppnå genom transparens av studiens tillvägagångssätt. För att då 

öka trovärdigheten i analysen av resultatet, användes inga personliga åsikter, antaganden eller 

tyckanden.  

  

Alvehus (2019) skriver att ambitionen med en undersökning ofta är att generalisera det 

fenomen som undersöks. Vidare menas att det går att skilja på en empirisk och teoretisk 

generalisering. Vi har en större möjlighet att applicera en teoretisk generalisering med tanke 

på att vi inte kommer kunna uttala oss om hur konstruktionen av abort ser ut generellt. Detta 

innebär att vår undersökning inte kan ge en generell utsaga för hur abort konstrueras, men vi 

kan utforma en delvis förståelse för hur konstruktionen skulle kunna se ut i andra kontexter än 

Sverige.  

 

Kvalitativ forskning kan inte bedrivas fullständigt objektivt vilket forskaren ska vara 

medveten om när studiens slutsatser fastslås (Bryman 2018). Vi som författare anser att 

kvinnan har rätt till abort, och är inte emot lagstiftningen. Det gör att vi riskerar att framställa 

Pro-life som den sämre sidan och Pro-choice som den bättre, utan att ha detta som avsikt. En 

studies tillförlitlighet kan också utvärderas utifrån äkthet och autenticitet (ibid.). Det handlar 

om undersökningen framställer en rättvis bild av den grupp som framställs i studien och om 

studien ger dessa människor en bättre förståelse för deras sociala situation och miljö. 
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Ambitionen för vår studie är inte att undersöka om abort är rätt eller fel, utan vilka olika sidor 

som finns i abortfrågan och framställningen av olika kategorier i dessa positioner. Vi har 

ingen ambition att framställa Pro-life som onda utan vi vill förhålla oss till de etiska regler 

som finns, att med respekt undersöka deras ståndpunkt (jmf. NESH 2019). En svaghet är dock 

att vi utifrån tidigare kunskap kring ämnet kan upplevas som bias i våra tolkningar eller 

resultat. Studien riskerar även att bli bias då vi redan har valt ut kategorier på förhand, där de 

flesta teman även är förbestämda. Dock finner studien ett nytt tema, vilket innebär att vi inte 

har varit helt låsta för att finna nya synvinklar.  

 

5.8 Arbetsfördelning 

Alla delar har diskuterats mellan skribenterna innan de skrivits och i samförståelse utformats 

innehållsmässigt. Felicia har skrivit utkast till inledningskapitlet och till en början fokuserat 

mer på resultatet av Pro-life. Anna har skrivit utkast till bakgrunden och till en början 

fokuserat mer på resultatet av Pro-choice. När det gäller resultatdelen har det dock bearbetats 

och analyserats tillsammans till stor del efter den initiala fasen. Tillsammans har skribenterna 

skrivit syfte och frågeställningar, relevans för socialt arbete, tidigare forskning, diskussion, 

teoretisk ram och metodkapitlet. Alla delar har gåtts över och diskuterats ytterligare 

gemensamt efter de skrivits. Tillägg på alla kapitlen har gjorts av båda skribenter så ingen del 

är helt skriven av den ena eller andra skribenten. Vissa kapitel har omarbetats tillsammans 

vilket skapar ytterligare svårighet att redogöra för vem som har gjort vad. Vi upplever att 

arbetsinsatsen har varit jämn totalt sett.  

 



31 

6. Resultat och analys 
Kapitlet kommer att redogöra för claims inom olika positioner i abortfrågan i relation till 

kategorierna kvinna, foster, man och utförare. De olika kategorierna konstrueras på olika sätt 

av de olika positionerna vilket kommer analyseras i respektive underrubrik. Första delen 

undersöker Pro-lifepositionen och andra delen Pro-choicepositionen. Därefter följer 

alternativa positioner som inte kan sorteras in i Pro-life eller Pro-choice.  

 

6.1 Pro-life: Abort är moraliskt fel  

Det mest centrala claims som görs inom Pro-life är att abort bör begränsas och att det är 

moraliskt fel. Dessa claims framförs på olika sätt och i detta avsnitt görs en redogörelse för 

hur olika claims-makers framställer och underbygger de claims de utför. Claims-makers i 

detta sammanhang är svenska Pro-life organisationer som Människorätt för ofödda (MRO), 

Människovärde, Respekt och Claphaminstitutet, samt Sverigedemokratiska politiker.  

 

Människovärde, Respekt och MRO är emot abort och anser att livet börjar vid konception, där 

fostret tillskrivs mänskliga rättigheter. De är enade om att dagens abortpolitik inte är 

tillfredsställande eller moraliskt rätt. MRO är en organisation som kämpar för att främja de 

oföddas rätt till liv och hävdar att samhället alldeles för länge har genomsyrats av för mycket 

propaganda och ohederlig retorik (MRO u.å.). Ekonomiska eller sociala skäl, som oönskad 

graviditet med en viss person, tidsperiod, att inte vara klar med utbildningen eller av rädsla, är 

inte tillräckligt för att rättfärdiga abort. Detta då det oavsett strider mot fostrets grundläggande 

mänskliga rättighet till liv.  

 

Människovärde (u.å.), som arbetar för en ökad respekt för människans unika och okränkbara 

värde, utgår från människovärdesprincipen och intar liknande åsikter som MRO. De vill se en 

tydlig minskning av de höga aborttalen i Sverige och vill arbeta för en nollvision. Det 

viktigaste anses vara att förändra de dominanta värderingarna som existerar i samhället kring 

det ofödda barnet (Människovärde u.å.). Respekt arbetar för att främja det mänskliga livets 

okränkbarhet från konception fram till naturlig död. De skriver att abort inte enbart handlar 

om att avbryta en graviditet då fostret blir berövat på tid och rum, samt att dess 

existensberättigande förnekas (Respekt u.å.).  

  

Loseke (2003) menar att det oavsett antal människor går att få tolkningsföreträde för sitt 

claims så länge den mest inflytelserika delen av publiken accepterar och antar det som sant. 
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För att detta ska ske måste claims-makers enligt Loseke (2003) övertyga publiken om att 

exempelvis genomförandet av aborter är ett problem, att problemet i fråga måste lösas samt 

att det finns en lösning. Tidigare forskning visar att bilder oftast används vid protester eller på 

sociala medier för att förmedla en sorts sanning, dock är dessa bilder aldrig “oskyldiga” då de 

många gånger är extrema enligt Barrios och Claudia (2019). Det går att argumentera för att 

detta är en claims-makingstrategi som bland annat används av MRO vid protester mot abort. 

Här används bilder för att visa det ofödda barnets mänsklighet och för att avslöja vad abort 

“verkligen innebär”. Tolkning kan göras att MRO i och med detta framför claims kring att 

fostret inte behandlas som en människa med eget värde, där bilderna visar hur likt fostret är 

en levande människa. Att bilder sällan är “oskyldiga” innebär att claims-makers ofta använder 

extrema bilder, där foster uppvisas i alla dess former med kroppsdelar som inte längre sitter 

fast på kroppen, exempelvis outvecklade armar, ben eller fingrar. Barrios och Claudia (2019) 

menar att bilder kan vara missvisande för läsaren eller åhöraren, att texten och budskapet inte 

är densamma som de bilder som uppvisas.  

 

6.1.1 Kvinnan är inte central inom Pro-life 

Människovärde (Byman et al. 2021) beskriver abortaktivisternas arbete för den fria aborten 

som en myt, att de sprider falsk information om att liberala lagar räddar livet på fler kvinnor. I 

debattartikeln nämns ett antal händelser runt om i världen för att belysa att friare lagar fråntar 

livet av fostret. Att framföra historiska händelser eller berättelser om det claims som görs, ses 

enligt Loseke (2003) som en strategi där claims-makern låter publiken själv tolka problemet. 

Debattartikeln av Människovärde (Byman et al. 2021) publicerades även i samband med den 

“Internationella dagen för säkra aborter”, vilket innebär att de använder sig av en strategi som 

Loseke (2003) beskriver som claims-making vid rätt tillfälle.  

  

Av de Pro-life organisationer som undersökts kan tolkning göras att ett av deras claims är att 

kvinnor är i för stort fokus, och att man i stället ska fokusera vid fostrets rätt till liv samt att 

det inte är mindre värt än kvinnans självbestämmande eller rätt till sin kropp. Tidigare 

forskning visar att abortmotståndare använder sig av strategier som personifierar foster för att 

kvinnan ska känna att det är ett barn med rätt till liv som växer inom henne (Lowe & Page, 

2019b). Tidigare forskning visar också att abort ses som en kvinnofråga (Ntontis 2020; 

Sydsjö 2012), dock skriver Människovärde (u.å.) att det inte alls är rätt att kvinnan ska få 

bestämma över sin kropp eller att det är hennes val vilket exemplifieras i citatet nedan.   
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Ja, det kan man tycka. Men inte i någon annan situation hävdar man att en 

människa ska få bestämma att en annan människas liv ska avbrytas. Det är inte 

alls självklart att det ska vara så under den tid vi befinner oss i vår mammas 

mage. [...] Det är svårt att hävda att kvinnans val är ‘fritt’. [...] Kvinnliga 

rättigheter har ingen naturlig koppling till aborträtten eller att delta fullt ut i 

samhällets sociala och politiska liv. En gravid kvinna kan delta fullt ut i 

samhället, och kan hon inte det är lösningen att ändra på samhället, inte döda 

små barn  

Människovärde u.å. 

  

Av citatet blir det tydligt att en graviditet inte ska behöva påverka kvinnans förutsättningar, 

där fostret inte ska falla offer för den bristande anpassningen av samhället för gravida 

kvinnor. Loseke (2003) skriver att vem eller vilka som viktimiseras av ett socialt problem 

varierar, och i detta fall är det inte kvinnan utan fostret. Respekt (u.å.) utvecklar detta då de 

hävdar att fostrets rätt till liv krockar med kvinnans rätt till självbestämmande. Detta är något 

som även Statens medicinsk-etiska råd (2019) har kommit fram till, då de skriver att fosters 

skyddsvärde är i konflikt med kvinnans rätt till självbestämmande. Den nuvarande 

abortlagstiftningen är en dock kompromiss mellan kvinnan och fosters rättigheter. Det kan 

tolkas att Människovärde och Respekt inte delar uppfattningen att en kompromiss bör göras 

för att ge kvinnan rätt till självbestämmande i abortfrågan. 

  

Lowe och Page (2019a) finner i sin studie att argument kring kvinnor ofta handlar om 

moderskapet som kvinnans natur, och det går att finna liknande argument i de olika Pro-life 

organisationerna i Sverige.  

  

Det kan ligga mycket nära till hands för henne att överväga abort trots sina 

djupaste instinkter och övertygelser. 

 Respekt u.å. 

  

Av ovanstående citat kan tolkning göras att kvinnan konstrueras som en naturlig moder i och 

med att det talas om hennes ”djupaste instinkter”, vilket kan ha en förklaring i att Pro-life 

anser att fostret direkt vid konception tillskrivs ett människovärde. Liknande argument 

framkommer hos MRO (u.å.), där fostret tillskrivs status som kvinnans (och mannens) dotter 

eller son. Socialkonstruktivister menar att människor kategoriserar världen för att göra den 

förståelig, där kategoriernas egenskaper är något som bestäms inom det mellanmänskliga 
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samspelet (Bryman 2018). Tolkning kan göras att företrädare för Pro-life tillsammans kommit 

överens om att fostret är kvinnans dotter eller son, och därefter tillskrivit egenskapen av att 

vara en naturlig moder till kategorin “kvinna”. Kvinnan anses ha moralisk plikt att hålla sitt 

barn vid liv och det är “absurt” och en “orimlig tolkning” att kvinnan inte behöver göra något 

för barnets skull endast på grund av “rätten till sin kropp” (MRO u.å.). Kvinnan konstrueras 

också som skyldig i relation till mannen när det handlar om hennes beslut att “döda deras 

gemensamma barn”, och termer som “döda hans barn” och “hon väljer kallt” illustrerar 

tanken om kvinnan som skyldig och att hon därför inte förtjänar sympati. Tolkning kan göras 

att kvinnan är ansvarig för sin graviditet och det liv hon sätter till världen. Loseke (2003) 

skriver att i konstruktion av sociala problem, är de som förtjänar sympati inte ansvarig för den 

skada de upplever, vilket därmed kopplas samman med individuellt ansvar. Kvinnan blir här 

individuellt ansvarig för sina handlingar vid abort. Kvinnan konstrueras inte heller som offer 

med argumentet att en graviditet inte kan ses som en sjukdom och att hon därav inte är i 

behov av vård (Människovärde u.å.). Ordet “abortvård” anses vara missvisande då kvinnan 

inte får den information hon behöver. Här skuldbeläggs kvinnan inte lika mycket då tolkning 

kan göras att hon inte förstår vad abort verkligen innebär. Detta kan likställas med det Roberti 

(2021) finner i sin studie, att abortmotståndare anser att kvinnor måste lära sig om abort. 

Kvinnan konstrueras som ovetande och att hon inte kan ta beslut kring sin kropp eller 

graviditeten. Människovärde (u.å.) anser att kvinnans val inte är hennes egna då hon påverkas 

av andra, vilket medför att det inte är logiskt att referera till ”ett fritt val”. Lowe och Page 

(2019b) menar att abortmotståndare exempelvis argumenterar för att kvinnan blir ledd till 

abort eller genomgår abort av rädsla baserat på sociala omständigheter. Koralewska och 

Zielińska (2021) finner liknande argument samt att abort inte endast drabbar kvinnan utan 

också hennes omgivning. Lagen anses behöva vara strängare så att kvinnan kan få hjälp att 

välja bättre. Här konstrueras kvinnan som utan agens där hon blir offer för exempelvis familj, 

partner eller läkare som trycker på för att utföra en abort.  

  

6.1.2 Pro-life ser fostret är ett offer i behov av räddning   

När det talas om fostret använder MRO och Människovärde sig flitigt av olika vetenskapliga 

argument för att underbygga sina claims. Exempelvis uttalar de sig om att vetenskapen har 

“bekräftat” att mänskligt liv uppstår vid konception. Loseke (2003) menar att vetenskapligt 

grundade argument ofta används för att göra sitt claims trovärdigt, och att vissa claims-

makers har större trovärdighet än andra, där forskare ofta brukar vara högst upp på den 

hierarkin. Tolkning kan göras att MRO och Människovärde förlitar sig på forskares 

vetenskapliga fynd för att på så sätt uppfattas som mer trovärdiga. När vi pratar om 
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trovärdighet och tolkningsföreträde, kan föregående även kopplas samman till det symboliska 

kapitalet (jmf. Bourdieu 1994; Broady 1991). Tolkning kan göras att en forskare innehar ett 

stort symboliskt kapital med värden som Pro-life värderar som viktigt och värdefullt. Om vi 

ser Pro-life som ett fält (jmf. ibid.) kan det tolkas som att claims-makern tror att publiken 

kommer väga forskarens ord tyngre på grund av hens stora symboliska kapital. Det 

symboliska kapitalet behöver nödvändigtvis inte bero på det ekonomiska eller det sociala 

kapitalet (jmf. Bourdieu 1994; Broady 1991.), utan i stället grunda sig i att en forskare innehar 

ett stort kulturellt kapital. Här blir dennes utbildning och status bidragande till vad Losekes 

(2003) teori menar med viktiga claims-makers och dess trovärdighet. Då habitus existerar 

inom olika grupper som exempelvis olika samhällsklasser, medför detta att vårt habitus styr 

vår plats i den sociala hierarkin. En forskares habitus kan tolkas vara större och mer 

anmärkningsvärt än personer som saknar delar av sitt kapital (jmf. Bourdieu 1994; Broady 

1991). 

 

MRO (u.å.) gör claims om att många aborter saknar tillräckliga moraliska skäl vilket innebär 

att abort är fel med tanke på fostrets mänskliga egenskaper. Detta aktualiseras också vid 

våldtäkt.   

  

Det ofödda barnet är en människa, alltifrån befruktningen och har därmed 

mänskliga rättigheter från det ögonblicket. Den mest grundläggande av dessa 

rättigheter är rätten att inte dödas. Om foster som tillkommit genom våldtäkt 

saknar rätt till liv, just för att de tillkommit på det sättet, innebär det att 

människovärdet relativiseras i relation till hur man kom till. Då är det inte fråga 

om ’människovärde’ utan ’rätt-sorts-avel-värde’. I praktiken säger vi då att vissa 

människor är mindre värda än andra därför att de avlats genom en våldtäkt. 

MRO u.å. 

  

Av citatet framkommer det att fostrets människovärde och rättigheter inte ska begränsas eller 

nekas just på grund av att det blivit till genom en våldtäkt. Respekt (u.å.) menar att påståendet 

om att fostret är en del av kvinnans kropp är felaktigt då varje individ redan vid konception 

har rätt till sin kropp. Loseke (2003) skriver att då alla inte tycker likadant i alla frågor så 

kommer det alltid finnas motsättningar. Detta innebär att claims som är baserade på känslor 

ofta används då claims-makern i detta sammanhang inte säger åt publiken vad de ska tycka 

om en viss sak. Våldtäkt kopplas ofta till mycket starka känslor, både kring fostret och 

kvinnans rätt till sin kropp. Tolkning kan göras att MRO och Respekt lägger sitt fokus vid att 
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framkalla en viss känsla hos publiken, ett slags medlidande där det i dessa sammanhang 

förespråkas fostrets rätt att inte diskrimineras på grund av sättet det blev till.   

  

En strategi som används av claims-makers är att konstruera ännu inte skapta människor som 

offer (Loseke 2003), vilket organisationerna gör i samband med uppvisning av bilder, 

upphängda barnstrumpor under protester eller när de argumenterar för allas rätt till liv och en 

framtid. Claims som framförs av organisationerna är att fostret är ett ofött barn, en människa, 

och inte är “vem som helst”. Barrios och Claudia (2019) skriver att det på olika digitala 

hemsidor är vanligt med bilder på exempelvis skrattande barn eller en gravid kvinnas mage. 

Dessa kan användas för att förmedla att barnen på bilden inte hade funnits vid liv om deras 

mamma genomförde en abort. När bilder på en gravidmage visas syns inte mammans ansikte 

för att på så sätt centralisera fostret (Barrios & Claudia 2019). Ett citat från MRO:s hemsida 

(u.å.) exemplifierar förhållandet mellan fostrets och kvinnans status.  

  

Risker för den som tillåter eller initierar avlivandet (kvinnan) kan inte tillåtas 

spela en så stor roll att människovärdet hos den som avlivas (fostret) körs över. 

Riskminimering för kvinnan uppväger inte människovärdet hos det ofödda 

barnet.  

MRO u.å.  

  

Av citatet kan tolkning göras att fostret konstrueras med en högre moralisk status än kvinnan. 

Det blir tydligt när MRO skriver att abort vid tillfällen där kvinnans liv är i fara inte kan 

prioriteras före fostrets rätt till liv. Av detta kan tolkning göras att fostret anses ha större 

anledning till att bli förtjänt av sympati. Tolkningen baseras på det Loseke (2003) skriver om 

att publiken generellt känner sympati för personer i en högre moralisk kategori, vilka oftast  

får status som offer. Strategier som kan användas här är bland annat att måla upp offren som 

oerhört drabbade eller att måla upp dess oskyldighet. Av Pro-life framförs fostren som oerhört 

drabbade där de själva inte kan föra sin talan, inte kan ta eget ansvar och att de faller offer för 

kvinnans, samt vuxenvärldens, handlingar. Samtliga organisationer som studerats 

argumenterar för att fostret är beroende av kvinnans kropp för att överleva, vilket kan tolkas 

som att fostren därav inte kan vara ansvariga för den skada de utsätts för (jmf Loseke 2003).   

  

6.1.3 Pro-life: Mannen är ansvarig för sina handlingar, men ses även som ett offer 

Av tidigare forskning (Nagy & Rigó, 2021) framkommer det att abortlagen ger kvinnor stor 

ensamrätt att besluta om att avbryta en graviditet. Det visas att den forskning som fokuserar 
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på de psykologiska aspekterna kring abort främst fokuserar på kvinnor och inte på män, vilket 

gör det svårt för männen att förstå sina egna negativa känslor eller få hjälp och stöd (ibid.). 

MRO (u.å.) menar att det är ojämlikt att mannen inte får ha liknande bestämmanderätt eller en 

egen önskan vid en graviditet, vilket illustreras av följande citat.   

  

’Män får inte ha en åsikt om abort’ och ’män ska ta mer ansvar när det gäller 

abort och oplanerade graviditeter’. Hur ska man kunna ta mer ansvar om man 

inte ens får ha en åsikt? [...] Om hon vill ha barnet ska han acceptera det och 

stötta henne i det. Men då uppstår frågan: Får mannen inte ha någon egen vilja 

eller önskan i relation till det ofödda barn som i lika hög grad är hans som 

hennes?  

MRO u.å.  

  

Av citatet framkommer det att barnet är lika mycket hans som hennes, samt att det faktum att 

fostret är inuti kvinnan inte är ett tillräckligt skäl för att neka mannen hans åsikt. Det blir 

tydligt att mannen kan framställas som ett offer. Loseke (2003) skriver att sympati ofta 

kopplas samman med individuellt ansvar. Mannens situation kan problematiseras i den 

bemärkelsen att han har ett individuellt ansvar och ett föräldraansvar för det barn han sätter 

till världen, samtidigt som att han faller offer för kvinnans rätt till självbestämmande. Det kan 

tolkas som att mannen i vissa fall inte är ansvarig för kvinnans beslut om abort och därav 

tillskrivs status som offer. MRO (u.å.) skriver följande på sin hemsida kring mannen och hans 

brist på bestämmanderätt.  

  

Den man som vill ha barnet men där kvinnan väljer abort kan uppleva en sådan 

ångestkramande maktlöshet och desperation att det överträffar det mesta en 

gravid kvinna kan gå igenom. Han förlorar inte bara sitt barn. Den kvinna han 

älskade väljer medvetet att döda hans barn. Han kan ha erbjudit sig att ta hela 

vårdnaden. Han kan ha erbjudit henne allt som står i hans makt att erbjuda. Men 

hon väljer kallt att avsluta livet på deras gemensamma barn. Ingen kvinna kan 

hamna i en sådan situation.  

MRO u.å.  

 

Citatet illustrerar mannens brist på inflytande och där mannen blir den underordnade när det 

kommer till beslutet att genomföra en abort. Ytterligare ett claims som framförs på MRO:s 

(u.å.) hemsida är att lagen, som den ser ut idag är utformad efter kvinnans rättigheter och att 
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den i princip säger att det inte är mannens problem. Nagy och Rigó (2021) skriver att mäns 

perspektiv ignoreras i lagstiftningen där det endast uppstår ett förhållande mellan kvinnan och 

fostret. Detta synsätt gör så att mannen konstrueras som ett offer och där denna situation 

upplevs vara problematisk. Detta kan kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet 

(Bryman 2018; Wenneberg 2010) i den bemärkelsen att det här blir tydligt att ett problem inte 

“existerar” av den objektiva verkligheten, utan konstrueras som ett problem först när någon 

uppmärksammat det. I Sydsjö et al (2012) framkommer det att majoriteten av de deltagande 

landstingspolitikerna i studien är överens om att abort på kvinnans initiativ begränsar 

mannens rättigheter. Dock, när det gjorts försök att införa ett manligt perspektiv i abortfrågan, 

visar tidigare forskning att det omedelbart resulterat i diskussioner kring kränkning av 

kvinnors rättigheter (Nagy & Rigó 2021).  

  

Mannen konstrueras dock inte alltid som offer i alla situationer; Människovärde (u.å.) menar 

att abort inte alltid är kvinnans val.  

  

Det är svårt att hävda att kvinnans val är ’fritt’. Det vanligaste är att hon vid 

tillfället känt att hon inte hade något annat val än att göra abort. Det kan bero på 

direkt press från omgivningen eller att hon indirekt upplevt att hon inte fått det 

stöd hon behövde av närstående eller av samhället.  

Människovärde u.å. 

  

Här konstrueras i stället kvinnan som offer för det patriarkaliska samhället och mannen 

konstrueras till den som påverkar kvinnan till att göra en abort. Lowe och Page (2019a) har 

funnit argument från Pro-life som handlar om att kvinnan blir ledd till abort eller genomgår 

abort av rädsla för att förlora sin manliga partner.  

 

Enligt lag är det den som begått en våldtäkt som ska straffas och ses som skyldig. Dock är det 

enligt Människovärde (u.å.) och MRO (u.å.) ytterst ovanligt med en graviditet vid våldtäkt 

och att de flesta aborter görs av sociala skäl som helt och hållet utgår från kvinnans upplevda 

känslor. När Människovärde (u.å.) diskuterar abort vid våldtäkt ligger fokus fortfarande vid 

kvinnans medvetna val att genomföra en abort.  

  

En feministisk grupp har sagt: ‘Somliga kvinnor har vittnat om lidande på grund 

av aborttraumat långt efter att våldtäktstraumat har förbleknat.’ 

Människovärde u.å. 
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 Av citatet kan tolkning göras att våldtäktstrauma i jämförelse med aborttrauma “verkar” 

orsaka mindre lidande, vilket är motsatsen till det Ralph (2021) finner i sin studie; att det inte 

finns ett samband mellan kvinnors aborthistoria och akuta, långsiktiga psykiska 

problem. Ytterligare tolkning kan göras att våldtäktsmannen inte tillskrivs lika mycket skuld 

som den som aktivt väljer att genomgå en abort, då Människovärde (u.å.) här hävdar att 

aborttraumat påverkar kvinnan mer än våldtäktstraumat.  

 

6.1.4 Utföraren ses som ett offer inför den svenska lagen inom Pro-life 

Pro-life organisationerna gör claims kring att samvetsfrihet ska införas i Sverige där 

vårdpersonal ska kunna välja att inte genomföra en abort (MRO u.å.; Människovärde u.å.). 

Samvetsfrihet kan framställas av claims-makers som en rättighetsfråga, där Dahlgren et al. 

(2018), ”fellows” på organisationen Claphaminstitutet, anser att bristen på samvetsfrihet i 

lagen är odemokratiskt. 

  

Att bara lyda order är inte basen för en demokrati. Det är början på en totalitär 

stat. Varje tänkande människa måste i sådana fall reagera och i möjligaste mån 

se till att de styrande inte kan få bestämma att lagar och förordningar i ett 

demokratiskt land urholkas i den viktigaste demokratiska rättigheten att få säga: 

Nej, jag kan inte delta i detta ni beslutar, eftersom mitt samvete inte tillåter det. 

Dahlgren et al. 2018  

  

Citatet illustrerar det som Dahlgren et al. (2018), från Claphaminstitutet, menar att 

samvetsfrihet handlar om, att politiker ska arbeta främjande för alla yrkeskategoriers rätt till 

att samvetsfrihet, samt försvara den demokratiska grundläggande frihet som detta utgör. 

Askola (2018) nämner att det år 2013 gjordes ett klagomål mot Sverige från “Federation of 

Catholic Family Association in Europe”, till europeiska kommittén för sociala rättigheter, där 

det hävdades att vårdpersonal har rätt att vägra lagliga aborttjänster. Detta innebär att svensk 

lagstiftning kritiseras av både svenska och internationella Pro-life organisationer. I en motion 

använder Julia Kronlid och Angelica Lundberg från Sverigedemokraterna (2018) en strategi 

där de underbygger sin argumentation för samvetsfrihet med hänvisning till konventioner.  

  

Att lagstadga vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet har man däremot gjort i 

flertalet av de 47 medlemsländerna i Europarådet. Rätten till samvetsfrihet har 

stöd i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i artikel 18 samt i 
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Europakonventionen artikel 9 där det uttryckligen står följande: ’Var och en har 

rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet’. 

Kronlid och Lundberg 2018 

  

Kronlid och Lundberg (2018) argumenterar i ovanstående citat för samvetsfrihet genom att 

hänvisa till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, vilket är en strategi som ska stärka 

claims om samvetsfrihet, då FN är en organisation som har stort inflytande i frågor om 

mänskliga rättigheter. Vidare argumenterar de för sitt claims genom att nämna en resolution 

från Europarådet som gör att medlemsländer kan införa samvetsfrihet. Bengt Malmgren och 

Tomas Seidal (2015) från Claphaminstitutet argumenterar för att det inte skulle bli 

inskränkning på aborträtten om samvetsfrihet införs i Sverige.  

  

Argumentet att samvetsfrihet radikalt skulle försvåra den möjlighet till abort är 

även det taget ur luften. Det är bara att se på den överväldigande majoritet av 

andra länder i Europa som garanterar vårdpersonal friheten att slippa medverka 

vid abortingrepp. Dessa länder har visat att det går alldeles utmärkt att samordna 

sjukvårdens arbete samtidigt som samvetsfrihet råder. 

Malmgren och Seidal 2015 

  

I citatet ovan används exempel på att andra länder inte har problem med rätten till abort där 

samvetsfrihet har införts, vilket är ett av deras argument för att samvetsfrihet bör införas. När 

claims kring abort framförs av samtliga undersökta organisationer diskuteras det inte mycket 

kring vårdpersonalen i sig som skyldiga. Som en jämförelse med Sverige kan vårdpersonal i 

exempelvis El Salvador, på grund av restriktiva abortlagar, förlora sin licens eller få fängelse 

om de utför en abort (Sperber 2018). Det generella abortmotståndet i Sverige fokuserar mer 

på lagstiftningens utformning och bristen av samvetsfrihet i jämförelse med exempelvis MRO 

och Människovärde som har en nollvision mot aborter. Loseke (2003) menar att människor 

ofta brukar skuldbelägga först när de tror att personer gör något medvetet för att skada någon 

annan. Tolkning kan göras att eftersom vårdpersonalen inte skadar fostret av medveten vilja, 

utan endast lyder lagen kring kvinnans självbestämmande, kan utföraren gå utan skuld-

beläggning. Utifrån hur Kronlid och Lundberg (2018) talar om abort i sin motion går det att 

tyda att utföraren tvingas bli medskyldig till mord. Följande mening finns med i motionen.  
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[...] eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller 

embryo. 

Kronlid och Lundberg 2018 

  

Kronlid och Lundberg (2018) har valt att använda sig av orden “orsaka döden” vilket kan 

tolkas som mord på foster då det blir tydligt att de inte anser att abort är ett avslutande av en 

graviditet. Genom att lägga in ett citat, i samma motion, från en sjuksköterska som uttalat sig i 

en tidning, använder Kronlid och Lundberg (ibid.) ytterligare en strategi för att stärka sitt 

claims. I kommande citat blir det tydligt att utföraren framställs som offer. 

 

Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, 

men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt: vi får inte göra någonting. I så fall 

bryter vi mot lagen 

Kronlid och Lundberg 2018   

 

Citatet målar upp en bild av att vårdpersonal måste delta i processen av att foster dör, men 

samtidigt finns ett underliggande budskap; att fullt friska foster aborteras och att dessa foster 

skulle överleva om personalen hade tillåtelse att rädda dem. Loseke (2003) skriver att det är 

effektivt att spela på publikens känslor för att vinna tolkningsföreträde och acceptans för sitt 

claims. Tolkning kan göras att Kronlid och Lundberg (2018) gör detta när de inkluderar 

citatet i motionen. De illustrerar en situation som konstruerar fostret som oskyldig och utan 

agens samt konstruerar sjuksköterskan som ett offer som tvingas delta i aborten.  

 

6.1.5 Analytisk reflektion av Pro-lifepositionen i Sverige  

För att utveckla Pro-life som perspektiv kan det kopplas till Bourdieus (1994) fältbegrepp, 

vilket kan användas för att belysa olika strukturer och aktörer då han undviker att tala i termer 

om samhället, utan i stället använder han termer som det sociala rummet eller fält. Tolkning 

kan göras att Pro-life kan ses som ett fält som präglas av specifika värderingar vilka 

framkommer av de claims som definierats. Av Bourdieu (1994) kan tolkning göras att om du 

befinner dig inom ett fält som överensstämmer med det habitus du har, har du fördelen att 

känna dig mer hemma och acceptera de normer som råder. I Sverige råder fri abort sedan 70-

talet och det har även blivit en allmän accepterad åsikt att det är en del av kvinnans rättighet 

att kunna genomföra en abort av vilka skäl som helst. Då Pro-life är emot fri abort och vill 

minska antalet aborter, kan det ses som att Pro-life som fält inte accepterar de rådande normer 

som finns kring abortfrågan. Pro-life vill arbeta mot en förändring; en minskning och en 
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nollvision av abort. Bourdieu (1994) menar att om en person saknar delar av något kapital, 

kan det vara en orsak till motstånd av rådande struktur. Med detta kan tolkning göras att Pro-

life aktivister saknar delar av den typ av kapital som inkluderar allmänna normer, och därför 

motsäger sig lagen i Sverige som har blivit normativ. 

 

Att reflektera kring Pro-life som ett fält kan även kopplas samman till socialkonstruktivism, i 

den bemärkelsen att vår tillvaro är fylld av konstruktioner som blir ännu tydligare i 

jämförelsen mellan olika geografiska områden eller olika sociala grupper (Wenneberg, 2010). 

Pro-life och Pro-choice kan ses som olika fält inom samma geografiska område. I kontrast till 

varandra kan skillnader upptäckas mellan dess konstruktioner av kvinnan, fostret, mannen och 

utföraren. Då konstruktioner kan skilja sig åt mellan geografiska områden, innebär detta att 

konstruktionen av exempelvis kvinnan inte behöver vara densamma i en svensk kontext som i 

en amerikansk kontext. I dessa fall kan Sverige ses som ett fält med olika sociala strukturer 

som påverkar konstruktionen av olika kategorier. 

 

6.2 Pro-choicepositionen: Abort är en mänsklig rättighet 

Pro-choice intar en position att abort fortsättningsvis ska vara lagligt och utföras på begäran 

av kvinnan. Abort ses inom Pro-choice som en mänsklig rättighet och besluten kring abort ska 

slutgiltigt vara kvinnans. Det har i studien inte framkommit någon Pro-choiceorganisation där 

det uttalade syftet för organisationen är att verka för att stärka aborträtten. Däremot finns det 

organisationer som inkluderar rätten till abort blandat med andra rättighetsfrågor. Pro-

choicepositionen undersöks dels utifrån Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som är 

en av de stora förespråkarna för fri abort i Sverige, dels utifrån debattinlägg i stora tidningar 

där claims-makers framför sina positioner i abortfrågan.  

 

6.2.1 Inom Pro-choice är kvinnans rätt till abort central 

I analysen av Pro-choicepositionen hittas främst kvinnocentrerade claims. Ett vanligt 

förekommande argument inom Pro-choice fokuserar på mänskliga rättigheter, rätt till sin 

kropp och rätt till självbestämmande. För att argumentera emot en hotat aborträtt skriver 

Emma Frans, forskare och vetenskapsskribent en debattartikel i Aftonbladet följande.   

 

Ett viktigt argument för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter är kvinnans 

rätt att bestämma över sin egen kropp. Men aborträtten är också viktig ur ett 

folkhälsoperspektiv. Abortmotstånd innebär egentligen ett motstånd mot säkra  
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aborter. När kvinnor inte kan göra lagliga och säkra aborter så resulterar inte 

detta i ett minskat antal aborter.  

Frans 2017 

  

Frans (2017) gör claims om att kvinnan har rätt till sin kropp och framför också argument för 

att aborter är nödvändigt ur ett hälsoperspektiv. Frans (ibid.) legitimerar sitt claims om 

kvinnans rätt till abort med att antalet aborter inte kommer minska om abort blir olagligt. 

Detta kan likställas med den tidigare forskningen som visar att fler restriktiva lagförändringar 

bidrar till ökad otillgänglighet, vilket leder till att fler söker sig till olagliga, osäkra aborter 

(Askola 2018).  

 

Ett annat claims handlar om att aborträtten i Sverige inte är tillräcklig och att den inte ska ha 

någon begränsning alls. Kajsa Dovstad, läkare och programansvarig för välfärdsfrågor på 

tankesmedjan Timbro, argumenterar i en debattartikel i Göteborgs-Posten att abort ska tillåtas 

hela graviditeten ut, vilket legitimeras genom att kvinnan alltid är den som har störst rätt till 

sin kropp. 

  

Det, att en annan har större rätt till någons kropp än personen själv, är en princip 

som rimmar dåligt med vårt allmänna rättsmedvetande. Ingen tvingas donera 

blod, stamceller eller organ trots att en sådan tvångslagstiftning skulle rädda liv 

[...]. Kanske är det den invasiva naturen av sena aborter som skapar obehag. Vad 

skulle hända om kvinnor gavs total makt också över sin livmoder?  

 Dovstad 2020 

  

Dovstad (2020) menar på att fostret omöjligt kan ha större rätt till kvinnans kropp än kvinnan 

själv och därför borde aborter tillåtas hela graviditeten. Dovstad (ibid.) skriver vidare att 

dagens lagstiftning är motsägelsefull då kvinnan har laglig rätt att skada sitt barn på andra sätt 

under graviditeten genom till exempel att vägra vård, men samtidigt inte kan få rätt att göra 

abort i vilken vecka hon vill. Lagen i Sverige är utformad efter livsduglighet, och foster anses 

idag ha livsduglighet när 22 veckan infallit (Domellöf et al. 2016). Alla foster överlever dock 

inte i de fall abort görs så tidigt, utan fosterålder 22 veckor innebär endast att det finns chans 

till överlevnad (ibid.). Dovstads (2020) claims kan jämföras med det Statens medicinsk-etiska 

råd (2019) kommit fram till, att gränsen vid 22 veckor är en kompromiss mellan kvinnans rätt 

till självbestämmande och fostrets rätt till liv. Att göra ett claims om att kvinnan alltid har rätt 

till abort oavsett vecka kan tydas som ett budskap att fosters liv inte kan mäta sig med 
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kvinnans liv med tanke på att foster inte ha så stor chans att överleva utanför livmodern 

veckorna efter livsduglighet inträder. 

 

Ytterligare ett claims som framkommit är att det ses som ett problem att kvinnor behöver ett 

legitimt skäl för att göra abort. Marika Lindgren Åsbrink, utredare på Landsorganisationen i 

Sverige, LO, skriver i Dagens Samhälles gästkrönika argument för att kvinnans val inte ska 

ifrågasättas, vilket hon anser sker i argument för fri abort. 

  

Det är en begriplig strategi om motståndet är stort, men riskerar att underminera 

det faktum att alla skäl att göra abort är legitima: Man får göra abort för att man 

var slarvig, för att man hellre vill driva runt eller göra karriär, för att fostret 

antagligen har Downs syndrom. För att man ändrade sig. 

Lindgren Åsbrink 2018 

  

Lindgren Åsbrink (2018) menar att förespråkare för abort reproducerar stigmat runt abort när 

de argumenterar för sina claims. Det kan tolkas att Lindgren Åsbrink gör ett motstånd mot 

konstruktionen av den naturliga moderliga kvinnan när hon gör claims om att kvinnan inte 

behöver ha en legitim anledning till att göra abort, utan alla anledningar är legitima. I tidigare 

forskning har det visats att abortmotståndare framställer kvinnan som en naturlig moder 

(Lowe & Page 2019a). Kvinnan som kategori förknippas med vissa förväntningar vilket kan 

leda till att hon tilldelas ett moderskap då hon har de biologiska förutsättningarna att bära 

barn. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så är kategoriseringar ett sätt att förstå världen 

vilket gör att kategorier klumpas ihop för att kunna hanteras på ett rimligt sätt (Bryman 2018). 

En möjlig analys av Lindgren Åsbrinks (2018) claims är att abortförespråkare riskerar att 

hjälpa abortmotståndares kamp att stigmatisera abort. Detta genom att göra claims om att 

kvinnan ska ha rätt till abort vid till exempel våldtäkt, sjukdom och fosterskador. Tidigare 

forskningen visar också att kvinnor kan framställas som oansvariga och promiskuösa när de 

gör en abort (Koralewska & Zielińska 2021). Detta kan kopplas till Lindgren Åsbrinks claims 

då hon framställer en situation där kvinnor riskerar att dömas om de inte gör abort av “rätt” 

anledning, och att den slarviga kvinnan eller hon som ångrade sig kan komma att 

stigmatiseras. Lindgren Åsbrinks claims exemplifieras delvis i nästa stycke där Pro-choice 

strategier presenteras. 

 

Som claims-making strategi använder Pro-choice sig av att måla en bild av hur stor påverkan 

minskad aborträtt skulle ha i kvinnors liv, där de påpekar att kvinnor skulle behöva genomgå 
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en graviditet med ett svårt missbildat barn eller tvingas föda barn som är ett resultat av 

sexuellt våld. Detta kan göras genom att använda sig av skräckexempel från andra länder, 

vilket är en strategi som Helene Odenjung et al. (2012) från partiet Liberalerna använder sig 

av i en debattartikel i Göteborgs-Posten när de argumenterar för att skydda aborträtten i 

grundlagen.  

  

I många länder tvingas flickor och kvinnor att genomgå graviditeten mot sin 

vilja, även i fall av våldtäkt och incest. I andra länder tvingas kvinnor att 

fullborda graviditeten även om det hotar kvinnans liv eller hälsa. I länder där 

abort är totalförbjudet görs inga undantag, även om fostret är så missbildat att 

det inte kan överleva. Effekten av de hårda abortlagstiftningarna är förfärande. 

Kvinnor tvingas till osäkra aborter, ofta utförda under dåliga hygieniska och 

medicinska förhållanden. Inte minst gäller det flickor och kvinnor som bor i 

fattiga länder. 

Odenjung et al. 2021 

  

Odenljung et al. (2021) menar att alla graviditeter inte är önskvärda och att en del av dem 

blivit till av traumatiska händelser som våldtäkt. I situationer där kvinnans liv är i fara görs 

inga eller små undantag i vissa länder, vilket innebär konsekvenser för kvinnans liv och hälsa. 

Att underbygga ett claims med skräckexempel är ett sätt att få publiken att förstå vidden och 

allvaret i det sociala problemet (Loseke 2003), eller i det här fallet, det potentiella sociala 

problem Sverige skulle stå inför ifall aborträtten inskränks. I Pro-choice förekommer också 

exempel ur historien då abort var olagligt och kvinnor ändå utförde aborterna illegalt med risk 

för hälsa och liv. Detta exemplifieras av Jona Elings Knutsson, specialistläkare och författare, 

i en gästkrönika i Dagens samhälle. 

 

Hur många aborter som görs i ett samhälle påverkas inte av om abort är lagligt 

eller inte. Det som händer när abort är förbjudet är att kvinnor skadas och dör. I 

Sverige tog kvinnor arsenik för att framkalla abort, ofta med dödlig utgång. 

Tändstickor innehöll fosfor, som man skrapade loss, blandade med mjölk och 

drack för att framkalla abort. Också det med dödlig utgång. Det gick så långt att 

man 1901 förbjöd fosfor i tändstickor. [...] Aborträtt räddar liv. 

Elings Knutsson 2018 
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Att skriva ut ett påstående om hur det var historiskt får publiken att förstå hur illa det skulle 

vara att gå tillbaka till ett samhälle utan aborträtt. Här målas en icke önskvärd framtid upp där 

Sverige gör inskränkningar i aborträtten och kvinnan riskerar att både lida och dö (Elings 

Knutsson 2018). I dagens Sverige har kvinnan möjlighet, och rätt till, att genomgå en abort i 

de sammanhang en graviditet inte är önskvärt just där och då. Den moderna kvinnan, ur ett 

jämställdhetsperspektiv, har större möjlighet att själv bestämma över sin egen kropp och 

livsval, i kontrast till hur det såg ut förr, där fostret var den som var värd att skydda och abort 

var ålagt med först dödsstraff och senare fängelsestraff (Bygdeman 2018). Idag har dock 

kvinnans rättigheter i abortfrågan tillskrivits högre status och tolkning kan göras att den 

moderna kvinnan inte längre konstrueras utifrån en familjenorm eller som en naturlig moder 

(jmf Lowe & Page 2019a). Tidigare forskning visar att det på grund av sekularismens 

framväxt blev svårt att övertala kvinnor att inte välja abort vilket främst grundar sig i 

framväxten av den feministiska rörelsen (Ntontis 2020). Enligt socialkonstruktivister ändras 

normer och konstruktioner över tid (Wenneberg 2010) och sanning kan omtolkas genom 

sociala processer (Ingemann 2016). Att verklighet kan omförhandlas har visats i andra länder 

där lagen gått från liberal till restriktiv (Askola 2018), vilket innebär att utvecklingen inte 

alltid blir mer liberal. Med tanke på Askolas (2018) resultat kan Pro-choicepositionen tolkas 

vara rädda för att Pro-life claims ska vinna mer mark och därmed få igenom en mer restriktiv 

abortlag i Sverige.  

 

De claims-makers som identifierats i Pro-choice är noga med att skriva ut sin profession när 

de anger sitt namn i debattartiklarna. De har titlar som till exempel specialistläkare, forskare 

och vetenskapsskribent. Att skriva ut sin profession kan få publiken att känna förtroende för 

de claims som görs, vilket kan tolkas vara en medveten strategi av claims-makers för att lägga 

tyngd till sitt claims. Den medvetna strategin kan analyseras med Bourdieus (1994) begrepp 

om kapital. Det kan antas att dessa claims-makers har ett högt symboliskt kapital, där deras 

kulturella kapital delvis är ett resultat av deras utbildning. Att deras yrke automatiskt inger ett 

förtroende gör att de lättare ”vinner” publiken (jmf. Loseke 2003).  

 

6.2.2 Avpersonifiering av foster inom Pro-choice 

Till skillnad från Pro-life nämns fostret inte lika ofta när claims-makers inom Pro-choice talar 

om abort och fostret har inte en självklar plats i deras claims. Om fostret nämns handlar det 

ofta om fosterskador och livsduglighet. Hans Linde, förbundsordförande för RFSU skriver att 

det inte aborteras livsdugliga foster idag i en debattartikel i Aftonbladet som svar på 

Kristdemokraternas försök att begränsa aborträtten i Sverige. 
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I dag utgör de sena aborterna lite mer än 1 procent av de aborter som görs i 

Sverige. Majoriteten av de sena aborterna sker efter att man upptäckt allvarliga 

fosterskador [...] Redan i dag säger abortlagen att inga livsdugliga foster ska 

aborteras. 

 Linde 2017 

 

I citatet ovan hävdar RFSU (2017) att det är en myt att det aborteras livsdugliga foster i 

Sverige när det argumenteras för att abortlagstiftningen bör bevaras som den är. Det kan 

tolkas som att RFSU (ibid.) menar att det inte finns någon moralisk konflikt innan gränsen för 

livsduglighet inträtt och inte heller ifall fostret har allvarliga skador. Fostret får inte i det 

tidiga stadiet en egen inneboende rätt till liv inom Pro-choice. Förklaringen till det kan finnas 

i att fostret idag i Sverige får lagliga rättigheter först vid fosterålder 22 veckor (Marions 

2018), då det anses vara livsdugligt. I ett dokument där RFSU har sammanställt information 

hur abort går till, nämns inte aborterande av foster så mycket utan det talas om att det är en 

graviditet som tas bort.  

  

När du är sövd eller bedövad för läkaren in en slags sug i livmodern. Hen suger 

sedan ut graviditeten ur livmodern. Ibland får du komma tillbaka till 

abortmottagningen efter några veckor. Då får du göra en undersökning för att 

vara säker på att det inte finns något kvar av graviditeten. 

RFSU 2021 

  

Att RFSU (2021) benämner aborten som en graviditet som tas bort kan vara en strategi för att 

inte lägga skuldkänslor på kvinnan, då det kan tänkas vara enklare att se tillståndet som en 

graviditet än som ett foster som tas bort, vilket är motsatsen till Pro-life som skriver om 

framtida barn för att personifiera fostret. Men det går att argumentera för att det görs 

personifiering av foster även utanför Pro-life rörelsen. I det fall graviditeten är önskad så 

personifieras foster tidigt, långt innan den fastställda gränsen för livsduglighet efter 22 

veckor, då foster får namn. Föräldrarna vill ta reda på kön och följer fostrets utveckling 

genom att söka information om hur stort det är och hur långt i utvecklingen det kommit, även 

genom att söka på bilder av foster för att få en idé om hur det ser ut just nu (jmf. 1177 

Vårdguiden 2018). Det innebär att önskade foster även innan vecka 22 kan få en status som 

framtida barn med ett människovärde, när det jämförs med Pro-lifes strategi att visa bilder på 

foster för att skapa känslor för det kommande barnet. Detta medan oönskade foster kan få 
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status som foster eller embryon, eller en graviditet som RFSU (2021) använder sig av i citatet. 

Socialkonstruktivister anser att människor gör kategoriseringar för att kunna förstå världen 

(Bryman 2018), och att göra en avpersonifiering av fostret inom Pro-choice kan vara en 

konstruktion för att dels inte skuldbelägga kvinnor, dels för att inte göra beslutet kring abort 

svårare än vad det redan är. Detta kan jämföras med Pro-life som gör en personifiering av 

foster med syfte att få kvinnan att känna sig som en naturlig moder i arbetet med att övertala 

kvinnan om att inte göra abort (Lowe & Page 2019b).  

 

6.2.3 Mannen är till störst del frånvarande inom Pro-choice 

Mannen får bara en liten roll i Pro-choice då det inte görs claims på att han ska få rätt till 

graviditeten på det sätt som argumenteras för inom Pro-life. Avsaknaden av mannen kan 

tolkas som att han inte har en given plats i Pro-choice. Ibland nämns mannen, underförstått, 

när det talas om graviditeter som uppkommer till följd av en våldtäkt, då läsaren kan anta att 

det är en man som begått brottet mot kvinnan och därmed är en av förövarna i de claims som 

görs kring abort.  

 

Dock finns det en alternativ diskurs som kan kategoriseras in i Pro-choice, där claims görs om 

mannens bristande rättigheter i abortfrågan. I Liberala ungdomsförbundet Väst distrikts-

stämma 2016 bifölls en motion om juridisk abort. De menar att mannen bör ha samma rätt 

som kvinnan att göra abort fram tills vecka 18, skillnaden är att mannen inte kan göra en 

biologisk abort, utan då i stället ska ha rätt att juridiskt avsäga sig föräldraskapet. Tre 

medlemmar i Centerpartiets ungdomsförbund framförde sina argument genom ett debatt-

inlägg i Nyheter24. De hävdar att mannens rättigheter har hamnat efter kvinnans rättigheter i 

abortfrågan.   

  

Syftet var att säkra kvinnans rätt att bestämma över sin kropp och det var både 

bra och viktigt, men samtidigt togs för lite hänsyn till fadern. Förslaget om 

juridisk abort försöker jämna ut de bägge föräldrarnas rättigheter, utan att skada 

moderns rätt till sin kropp. 

Cheffi et al. 2016 

  

Cheffi et al (2016) menar att mannen har hamnat utanför i lagstiftningen gällande abort och 

gör claims att mannens rättighet till att välja bort föräldraskapet inte är taget i beaktande och 

de tycker en ändring behövs. Tidigare forskning (Sydsjö et al. 2012) visar att majoriteten av 

landstingspolitikerna i studien tycker att mannens rättigheter i abortfrågan minskar i och med 



49 

kvinnans fria val, men även att abort utgör en del av kvinnans rättighet. Claims om att juridisk 

abort är bättre för barnet förekommer också. Anna-Karin Grensman, författare och föreläsare, 

skriver i en artikel publicerad på tankesmedjan Timbros hemsida, att tillåta juridisk abort är 

bättre för barnet och mamman. 

  

Däremot har en förälder som överger sitt barn rätt att komma tillbaka och kräva 

tillgång till barnet. [...] En förälder utan vårdnad har nämligen alltid rätt att 

ansöka om vårdnad, boende och umgänge – något som ger dem rättigheter, och 

förvisso skyldigheter, gentemot barnet.  

Grensman 2019 

  

Grensman (2019) skriver i sitt debattinlägg att barn idag ändå blir övergivna och därför skulle 

den juridiska aborten innebära fördelar för barnet och kvinnan. Grensman (ibid.) menar att de 

inte behöver oroa sig för att en oengagerad pappa kommer tillbaka senare i livet och göra 

anspråk på faderskapet. Tidigare forskning visar att mannens rättigheter inte är relevanta i 

abortfrågan, och när det görs försök att stärka mannens rättigheter undermineras dessa av 

diskussionen att kvinnans rättigheter kränks om mannen skulle få mer inflytande kring beslut 

om abort (Nagy & Rigó 2021). Åsikter om kvinnans rättighet kan vara anledningen till att 

inget politiskt parti i Sverige driver frågan kring juridisk abort även om frågan ibland dyker 

upp i den allmänna debatten.  

 

Mannen målas upp som ett offer när claims-makers förespråkar juridisk abort. Cheffi et al. 

(2016) från Centerpartiets ungdomsförbund argumenterar för att mannen straffas med ett 

faderskap.  

  

I Sverige eftersträvas en jämställdhetsnorm, vilken innebär att män och kvinnor 

ska ha lika rättigheter. Det är inte proportionerligt att ett samlag som medfört en 

oönskad graviditet straffar vissa livet ut. Män sitter i en biologisk 

beroendeställning gentemot fertila kvinnor. 

Cheffi et al. 2016 

  

Cheffi et al. (2016) menar att mannens del i ett samlag riskerar att få för stora konsekvenser 

och att faderskapet blir en orättvis konsekvens som endast kvinnan kan välja bort. Det 

oönskade faderskapet framställs som ett straff för mannen, och det som läses mellan raderna 

är att kvinnan är förövaren som utsätter honom för det ofrivilliga faderskapet när hon inte gör 
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abort. Det går att tolka att Cheffi et al. (2016) och Grensman (2019) ser samlag som en 

rättighet som inte bör resultera i skyldigheter när konsekvensen blir en graviditet. Social-

konstruktivismen anser att våra föreställningar om världen är en produkt av den tid vi lever i 

(Ingemann 2016). Idag är sex inte exklusivt till äktenskapet jämfört med historiskt då det var 

straffbart utanför äktenskapet (Riksarkivet u.å.), vilket kan ge en förklaring till att frågan om 

juridisk abort kan bli aktuell i nutid. Inom äktenskapet skulle frågan om juridisk abort 

troligtvis inte dyka upp, då paret redan är en familj. 

 

6.2.4 Samvetsfrihet ses som abortmotstånd inom Pro-choice 

Pro-choice ser frågan om samvetsfrihet för abort som en del av abortmotståndet och gör 

claims om att samvetsfrihet försvårar och fördröjer abortvården för den som önskar göra en 

abort. Pro-choiceposition anser att det inte handlar om den enskildes rätt till samvetsfrihet 

utan att det är en strategi från Pro-life för att minska tillgängligheten till abort. RFSU skriver 

om samvetsfrihet och andra typer av abortmotstånd på sin hemsida.  

  

En vanlig typ av abortmotstånd är att argumentera för vårdvägran, ofta genom 

att använda ord som ’samvetsfrihet’ när man talar om abortvård. I praktiken vill 

de tillåta vårdpersonal som barnmorskor och läkare att vägra att utföra aborter 

om det går emot deras personliga åsikter. 

RFSU 2019 

  

RFSU (2019) gör claims om att det är ett problem när vårdpersonal efterfrågar samvetsfrihet, 

och kallar detta för vårdvägran. Det kan tolkas som att RFSU menar att argumenten om 

samvetsfrihet bär med sig en dold agenda. Askola (2018) skriver att Kristdemokrater och 

Sverigedemokrater har lagt fram motioner om samvetsfrihet under flera år, men ingen av 

motionerna har antagits. Dock menar Askola (ibid.) att länder med en liberal inställning till 

abort kan gå mot en mer restriktiv lagstiftning, vilket innebär att även i Sverige skulle en 

klausul om samvetsfrihet kunna bli verklighet om det politiska klimatet ändras. För att 

argumentera mot samvetsfrihet använder RFSU exempel för vad som kan bli verklighet om 

samvetsfrihet införs. 

  

Många länder tillåter vårdvägran på detta sätt och det har kraftigt minskat 

tillgången till abort. Det finns exempel där kvinnor dött efter att läkare vägrat att  
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utföra abort, trots att kvinnans liv varit i fara. I vissa regioner i Italien vägrar 90 

procent av gynekologerna att utföra abort, trots att abort är tillåtet enligt lag.  

RFSU 2019 

 

RFSU (2019) ger här ett exempel på att det i vissa regioner i Italien är 90 procent av 

gynekologerna som vägrar att utföra abort vilket är ett resultat av samvetsfrihet. Att nämna 

vissa regioner här kan vara en strategi till att få styrka till claims om att samvetsfrihet 

förhindrar abort och få publiken att känna rädsla. Siffran för abortmotstånd hos gynekologer 

är 71 procent sett till hela Italien (Autornio, Mattioli & Mencarini 2020) vilket då inte skulle 

ge lika stor slagkraft för argumentet, även om 71 procent också är stor siffra. Att uppge att 

kvinnor dör är också ett sätt att vinna legitimitet för sitt claims då publikens känslor kan 

användas för att stärka claims (Loseke 2003) och att de då känner empati för offret. 

 

Utföraren tillskrivs ett ansvar och en skyldighet till att utföra sina arbetsuppgifter inom Pro-

choice. Detta till skillnad från Pro-life, där utföraren ses som en privatperson som har rätt till 

sina moraliska övertygelser på arbetstid. Utföraren tillskrivs inom Pro-choice en arbetsplikt 

som går före egna åsikter. Tolkning kan göras att utföraren som kategori i detta sammanhang 

förknippas med att förmedla kvinnans rättighet, samt hjälpa henne att på ett säkert sätt utöva 

sitt självbestämmande. Enligt Askola (2018) bör abortvård vara utformad efter kvinnans 

perspektiv och inte vara motiverad utifrån vårdpersonalens psykiska hälsa. Här ses en tydlig 

skillnad mellan Pro-choice och Pro-life, där kvinnans vårdbehov ställs högst inom Pro-choice, 

medan utförarens behov av samvetsfrihet väger högre inom Pro-life. 

 

6.2.5 Analytisk reflektion av Pro-choicepositionen i Sverige  

För att ett fenomen ska vara ett socialt problem ska det enligt Loseke (2003) vara allmänt 

spritt och ett problem för ett signifikant antal människor. Det är svårt att argumentera för att 

bristen på tillgänglighet till abort i Sverige är ett problem för ett signifikant antal människor 

då fri abort varit lag sen 1975. Pro-choice gör ändå claims där de framställer brist på abort 

som ett problem i ett framtida scenario. Detta kan tolkas som att de konstruerar ett socialt 

problem där framtidens kvinnor är offren, vilket Loseke (2003) har identifierat som en claims-

makingstrategi. Att abort i dag är fritt tillgängligt på kvinnans begäran kan vara orsaken till att 

vi inom ramen för studien inte har hittat en organisation som idag endast dedicerar sin tid att 

förespråka fri abort. Pro-choicepositionen är splittrad i organisation, men ändå till stor del 

samstämmig om sina åsikter och argument. Att den är samstämmig kan ha sin förklaring i att 

Pro-choicepositionen är den dominanta positionen i det fält vi befinner oss i idag, med laglig 
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och tillgänglig abort. Tolkning kan göras att Pro-choice är det fält som dominerar det svenska 

samhället, vilket även kan innebära att majoriteten av medborgarnas habitus faller i linje med 

detta fält. Detta kan jämföras med Pro-life i den bemärkelse att positionen intar ett annat fält 

som kan anses avvika från den allmänt accepterade normen som Pro-choice förespråkar.  

 

 

Det är tydligt att de vanligaste Pro-choicepositionerna framställs av personer med 

framstående yrken i samhället som läkare, forskare och partipolitiker. Dessa yrken har 

inflytande och har bra förutsättning till att vara claims-makers (jmf Loseke 2003). Det kan 

bero på att de har ett stort symboliskt kapital att förvalta, vilket är summan av en persons 

ekonomiska, kulturella och sociala kapital enligt Bourdieu (Broady 1991). Då det symboliska 

kapitalet präglas av värden som personens sociala grupp har värderat som värdefulla (ibid.), 

så kan det tolkas att claims-makers inom Pro-choice kommer få genomslag för sina claims 

hos en betydande del av publiken. Anledningen till att en betydande del av publiken kommer 

att hålla med om de claims som görs i Pro-chioce, är att de har samma eller likande habitus. 

Detta för att habitus kan vara avgörande för vad en person anser vara bra eller dåligt 

(Bourdieu 1994). Dessutom har frågor som syns i massmedia större chans att blir sedda som 

viktiga då människor förlitar sig på att massmedia förmedlar det vi behöver veta (Loseke 

2003). Många Pro-choice claims-makers får synas i “mainstream” massmedia och kan därmed 

förstärka Pro-choicepositionen. Att få utrymme i media kan ha en koppling till claims-

makerns social kapital. Det sociala kapitalet innefattar de kontakter en person har och kan dra 

nytta av (Broady 1991). I de fall en claims-maker kan dra nytta av sitt sociala kapital och blir 

till exempel publicerad i media, kan de även stärka sitt kulturella kapital. Det innebär att de 

ytterligare stärkt sin ställning i fältet de befinner sig i genom ett stärkt symboliskt kapital.  

 

6.3 Konsekvens av fosterdiagnostik - könsabort och funktionsvariation   

I abortfrågan förekommer alternativa positioner som inte enkelt kan kategoriseras in i Pro-life 

eller Pro-choice. Anledningen till att de är svåra att placera in är att båda sidor gör liknade 

claims. De claims som görs handlar om abort på grund av kön eller funktionsvariationer hos 

fostret. Pro-life framför argument om att detta är fel och hävdar alla fosters människovärde, 

men även debattörer som inte har en Pro-life agenda gör sina röster hörda i frågan. Nette 

Enström, frilansskribent, skriver följande i Fria Tidningens opinionssidor. 
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Socialstyrelsens sätt att beskriva hur vissa foster ‘med fördel kan aborteras i 

tidigt stadium åskådliggör värderingar, diskriminerande i ordets grövsta 

bemärkelse, som reflekterar samhällets generella syn på människor med 

särskilda behov: [...] Individen är problemet och inte samhället. De andra, olika 

och annorlunda, är inte välkomna. Bokstavligen. 

Enström 2014 

  

Enström (2014) gör claims om att foster med misstänkta och bekräftade funktionsvariationer 

väljs bort i och med att fosterdiagnostiken är så pass avancerad. Enström (ibid.) anser att felet 

ligger i den allmänna synen kring funktionsvariation, och att dessa foster väljs bort på grund 

av det. Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan detta tolkas som att foster med potentiella 

funktionsvariationer rangordnas som en underordnad kategori i jämförelse med foster utan 

tecken på en funktionsvariation. Enström (2014) poängterar detta i citatet; att abort av 

funktionsvariationer uppmuntras idag av Socialstyrelsen. Exempelvis minskar förekomsten av 

barn med Downs syndrom i dagens samhälle (Andersson et al. 2021), vilket kan tolkas som 

att abort med skäl av funktionsvariationer är normaliserat idag. Däremot skulle många i 

Sverige hävda att abort på grund av kön är moraliskt förkastligt. Abort av flickfoster är något 

som både Pro-life och Pro-choice är emot. Stefan Swärd från Claphaminstitutet exemplifierar 

detta i ett debattinlägg.  

  

Flickaborter brukar i den internationella debatten klassas som våld mot kvinnor 

och räknas in i alla de brutaliteter i världen som skördat många miljoner 

kvinnors liv under många år. Det är en del av det patriarkala förtrycket. 

Swärd 2009 

  

Här konstruerar Claphaminstitutet (2009) flickfoster som offer för det patriarkala förtrycket. 

Pro-life använder detta som en del av sin generella argumentation mot abort. Inom Pro-choice 

kan flickaborter också räknas in som en del av det patriarkala förtrycket. Kvinnan har 

gentemot mannen en ofördelaktig position (Börjesson & Rehn 2009), vilket kan vara en 

anledning till att pojkfoster värderas högre än flickfoster. 

 

Motståndet mot abort av flickfoster kan sättas i kontrast till normaliseringen av abort på grund 

av funktionsvariationer. Att abort av funktionsvariationer normaliseras kan ha en grund i att 

personer med funktionsvariationer positioneras lägre i hierarkin i samhället. Av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fosterdiagnostik (SOSF-FS 2012:20) 
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framkommer det att fosterdiagnostik inte får erbjudas i syfte att göra könsbestämningar av 

foster, förutom när det föreligger risk för en ärftlig könsbunden sjukdom. Kön får endast 

bestämmas i samband med annan diagnostik och endast lämnas ut om kvinnan begär det. 

Syftet att diagnostisera funktionsvariationer som kromosomavvikelser, missbildningar och 

genetisk sjukdom är däremot ett legitimt skäl till att genomföra en fosterdiagnostisk 

undersökning (ibid.). Detta kan tolkas som att en diagnostisering och eventuell abort av foster 

med funktionsvariationer är mer berättigat än könsbestämning. Att välja bort foster med 

anledning av funktionsvariationer är inget nytt utan var en av de första motiveringarna till att 

tillåta abort år 1938 (Bygdeman 2018), som en del av att uppnå rashygien i Sverige.  
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7. Avslutande diskussion 
Syftet med studien var dels att undersöka vilka claims och claims-makingstrategier som 

framställts av olika claims-makers kring abortfrågan i Sverige utifrån Pro-life och Pro-choice. 

Studien har uppnått detta genom att identifiera och redogöra för de mest centrala claims kring 

abortfrågan i Sverige, vilket har gjorts genom att analysera organisationer i Sverige och 

debattinlägg i svenska tidningar.   

 

Den första frågeställningen handlar om vilka claims som finns i abortfrågan i Sverige. Av 

studien framkommer det att fostercentrerade claims inom Pro-life är de mest centrala, där 

fostret tillskrivs mänskliga rättigheter direkt vid konception. Vidare görs claims kring att 

fostret inte ska falla offer för vuxenvärlden och därför ska räddas från det dödliga våldet som 

abort utgör. Av resultatet framkommer det att Pro-life anser att kvinnan är i behov av 

ytterligare information och utbildning om vad abort innebär. Av resultat och analys finner vi 

dock att kvinnocentrerade claims inte görs i lika stor uträckning som tidigare forskning från 

USA visar (Roberti 2021). Roberti (ibid) hävdar att Pro-life har tagit ett kliv ifrån 

fostercentrerade claims och är mer fokuserade vid kvinnan. Vi har dock observerat att de 

claims som görs av Pro-life claims-makers i Sverige alltid har ett återkommande fokus vid 

fostret, vilket även gäller när det argumenteras kring kvinnan, mannen eller utföraren. Detta 

kan jämföras med Pro-choice där fostret inte har en framträdande roll, där claims ofta görs 

utan att fostret nämns alls. Avsaknaden av foster i Pro-choice claims tolkas som att kvinnans 

intressen värderas högre än fostret inom positionen. Inom alternativa positioner görs claims 

om att aborter på grund av kön och funktionsvariationer är fel av både Pro-life och Pro-

choice. Dessa aborter möjliggörs i och med en utvecklad fosterdiagnostik. Abort av flickfoster 

anses vara våld mot kvinnor och abort av funktionsvariationer är en diskrimineringsgrund. 

Det utvecklade fosterdiagnostiken kan tänkas bli framtidens etiska och moraliska 

debattföremål kring abort. Det är möjligt att nya ställningstaganden utvecklas och blir 

framtidens claims kring fosterdiagnostik. Idag går det att välja bort foster på grund av kön och 

funktionsvariationer, men med en utvecklad kartläggläggning av gener skulle kunna generera 

en möjlighet att testa för egenskaper hos fostret som kan anses icke önskvärda. 

 

För att svara på första frågeställningen redogör vi även för Pro-choice claims där kvinnan är 

central och aborträtten ses som en mänsklig rättighet. Pro-choice argumenterar för att kvinnan 

är den som har rätt till sin kropp, och att det i ett hälsoperspektiv är viktigt att Sverige 

fortsätter ha fri abort till vecka 18. Hälsoperspektivet kan kopplas samman till det Askola 
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(2018) beskriver i tidigare forskning, att begränsningar i abortlagen inte leder till färre 

aborter. Färre lagliga aborter innebär att fler aborter blir olagliga och därmed osäkra (WHO 

2020). Ett intressant fynd är dock claims om att fri abort fram till vecka 18 inte är tillräckligt 

och att kvinnan borde ha fri abort hela graviditeten ut. Inom Pro-choice är mannen 

frånvarande i de claims som görs i förhållande till kvinnans rättigheter. Han finns dock med 

underförstått i samband med graviditeter orsakade av våldtäkt. Det görs inte claims om 

mannens rättighet till en graviditet. Detta kan jämföras med Pro-life där mannen anses ha rätt 

till ett jämlikt bestämmande kring fostret och att hans perspektiv förnekas helt i lagstiftningen. 

I kontrast till detta finns en alternativ Pro-choiceposition som också hävdar att mannens 

rättigheter saknas i abortlagstiftningen. Den alternativa positionen kring mannen handlar om 

juridisk abort där det anses att mannen ska få avsäga sig faderskapet innan den 18:e 

graviditetsveckan.  

 

En aktuell fråga i abortdebatten handlar om samvetsfrihet, där Pro-life anser att vårdpersonal 

ska ha rätt att avstå från att utföra handlingar som kopplas till abort. Pro-choice anser däremot 

att samvetsfrihet är en form av abortmotstånd. Här har vi tolkat att Pro-life anser att 

vårdpersonalen har rätt till sina moraliska övertygelser på arbetstid, medan Pro-choice anser 

att vårdpersonalen har en arbetsplikt som går före egna åsikter. 

 

Studiens andra frågeställning behandlar vilka claims-makingstrategier som används av 

respektive position. Detta har uppnåtts genom att identifiera claims-makingstrategier och 

analyserat dessa ur Losekes (2003) teori om claims-making. Inom Pro-life är det vanligt att 

använda strategier som betonar att claims är vetenskapligt bevisat. Det är intressant att 

fundera kring detta kopplat till den tidigare forskning som Lowe och Page (2019a) finner i sin 

studie; att framförandet av sekulära diskurser om mänskliga rättigheter och påståenden om 

fosterutveckling görs för att anpassa den religiösa tron med en vetenskaplig grund. Vidare kan 

användandet av vetenskapligt underbyggda argument tänkas bero på nödvändigheten av att 

övertyga publiken om dess trovärdighet, för att på så vis försöka uppnå en allmän acceptans. 

Vetenskap produceras av forskare, vilka ofta har en hög status i samhället på grund av sitt 

kulturella-eller utbildningskapital (Broady 1991). Detta kan antas vara anledningen till att 

Pro-life utrycker sig att något är ”vetenskapligt bevisat”, för att då få fördelar av andras höga 

kulturella kapital. Pro-choice använder sig av skräckexempel från andra länder och historiska 

fakta om hur det såg ut innan aborträtten infördes i Sverige. Detta är en claims-making 

strategi som görs för att få publiken att förstå hur allvarligt ett socialt problem är (jmf Loseke 

2003), men i detta fall hur allvarligt det skulle kunna bli i framtiden ifall aborträtten inskränks 
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i Sverige. Det saknas dock hänvisningar till vetenskaplig bevisning så som Pro-lifes strategier. 

Det kan tolkas bero på att det inte anses finnas ett behov av att hävda vetenskapliga fakta för 

att övertyga publiken då Pro-choice är det fält som är dominerande i Sverige (jmf Bourdieu 

1994). Skillnaden på strategier i Pro-life och Pro-choice kan tolkas att Pro-life gör avvikande 

claims för fältet (jmf Bourdieu 1994) Sverige, och måste därför kämpa hårdare för att vinna 

publikens medhåll (jmf Loseke 2003). Pro-choicepositionen är däremot normativ i fältet 

Sverige och kan därmed göra claims om kvinnans rättigheter utan att behöva anstränga sig 

mycket för att vinna spelet om publiken. Även om Pro-choice idag gör claims om en lag som 

redan finns, kan dessa claims behövas i framtiden om lagen skulle ändras och bli mer 

restriktiv i Sverige. 

 

Studiens sista frågeställning fokuserar på hur kvinnan, fostret, mannen och utföraren 

konstruerats av de claims och claims-makingstrategier som identifierats. För att uppnå detta 

har fokus legat vid att upptäcka specifika ordval och hur positionerna allmänt talar kring de 

olika kategorierna. Av resultat och analys framkommer det att kvinnan konstrueras på ett 

antal olika sätt, både inom Pro-life och Pro-choice. Inom Pro-choice konstrueras hon varken 

som offer eller som skyldig, utan tillskrivs i stället rätten att utöva sina rättigheter fram till 

graviditetsvecka 18. Det kan tolkas att ju äldre fostret blir, desto mer minskar kvinnans 

självbestämmande där Socialstyrelsen får större befogenheter att kontrollera graviditeten. Pro-

life konstruerar kvinnan som skyldig och ansvarig i de flesta sammanhang, men ibland som 

naiv i den bemärkelsen att hon inte är medveten om konsekvenserna för sina handlingar. 

Konstruktionen som en naturlig moder vid konception är även den central inom Pro-life vilket 

överensstämmer bra med den tidigare forskningen (Lowe & Page 2019a), där hon blir skyldig 

att hålla sitt barn vid liv.  

 

När det gäller konstruktionen av fostret går det att se en tydlig skillnad mellan Pro-life och 

Pro-choice. Inom Pro-life görs en personifiering av fostret och det får status som dotter eller 

son redan vid konception, med individuella mänskliga rättigheter. Fostret ses som oskyldig i 

alla situationer, till skillnad från Pro-choice där fostret inte alls får liknande fokus. Oftast 

nämns inte fostret i Pro-choice förutom när det handlar om kvinnans rätt att göra abort vid 

fosterskador eller när det handlar om livsduglighet. Detta kan sättas i kontrast till kapitlet om 

fosterdiagnostik där det problematiseras att foster med funktionsvariationer och flickfoster 

konstrueras som mindre önskvärda. Lindgren Åsbrink (2018) gör claims om att alla skäl till 

abort är legitima, och anser att moralisering kring val av abort är fel. Tolkning kan göras att 

om alla skäl till abort är legitima, bör också flickaborter anses vara berättigade. En 
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problematisering kan göras utifrån Socialstyrelsens (2020) föreskrift kring fosterdiagnostik, 

att könsbestämning inte ensamt får erbjudas förutom vid medicinska skäl. Detta kan tolkas 

som ett ställningstagande, att abort på grund av kön inte är önskvärt. Däremot, skulle en 

kriminalisering av flickaborter leda till en begränsning av aborträtten? Om en kvinna 

exempelvis har fått reda på att det är en flicka och vill göra en abort, dock inte på grund av 

könet, skulle inte hon få den möjligheten då? Att undersöka denna motsättning av rättigheter 

skulle vara intressant i framtida forskning. 

 

Mannen kan tillskrivas status som både offer och förövare inom Pro-life och Pro-choice. Inom 

Pro-life konstrueras mannen som offer i den bemärkelsen att han inte, juridiskt sett, är tillåten 

en jämlik bestämmanderätt över deras gemensamma barn som kvinnan. Detta anses vara 

problematiskt då han förväntas ha ett föräldraansvar gentemot fostret men kan inte, trots sin 

eventuella önskan att behålla barnet, aktivt göra något. Inom Pro-choice konstrueras inte 

mannen som offer i den traditionella positionen, men han gör det i den alternativa position om 

juridisk abort där han underordnas kvinnans rättighet till sitt fria val i abortfrågan. 

Konstruktionen av utföraren skiljer sig åt markant i jämförelsen av Pro-life och Pro-choice. 

Vårdpersonal konstrueras som offer inom Pro-life då de tvingas lyda lagen mot deras vilja och 

uppleva känslan av att de “dödar foster”. Pro-choice anser att samvetsfrihet inte hör hemma 

inom vården och utföraren blir framställd som en person som ska utföra sin arbetsplikt. 

Frågan har varit uppe för diskussion även när lagen om fri abort formades, och redan då 

ansågs det inte vara aktuellt att ge vårdpersonal samvetsfrihet då personer som inte ville 

utföra aborter kunde välja andra verksamheter att jobba inom (Bygdeman 2018). 

 

7.1 Kritik mot studien 

Vi är medvetna om att det kan finnas claims inom abortfrågan som denna studie inte har 

presenterat. Till exempel så har frågan om en åtstramning av aborträtten till fri abort i 12 

veckor i stället för 18 inte kommit med. Detta på grund av att det inte framkommit i den data 

som studien analyserat. Det upptäcktes under insamlingen en överdimension av Pro-life 

claims och argument, där organisationernas hemsidor är fyllda med argument kring varför 

abort är fel. En anledning till detta kan vara att fältet vi befinner oss i har en stark aborträtt 

och Pro-life behöver kämpa mer än Pro-choice. Pro-choice har redan tolkningsföreträde och 

behöver därför inte kämpa lika hårt för att vinna publikens förtroende. I en annan kontext 

hade resultaten förmodligen sett annorlunda ut, därför skulle det vara intressant att jämföra 

claims som görs internationellt, inom olika fält.  
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Vi ser även vissa områden i resultat och analys som skulle kunnat förbättras. Exempelvis hade 

det varit intressant att få en mer djupgående analys med hjälp av Bourdieus (1994) begrepp. 

Vi tror att detta hade bidragit till en mer dynamisk analys med fler synvinklar. Om tiden 

fanns, hade en internationell jämförelse även den underlättat analysen av claims-making, 

främst vid reflektionerna kring Pro-life och Pro-choice som fält i en svensk kontext. Slutligen 

är vi medvetna om hetero- och cisnormativiteten i studien vilket dels beror på att de claims 

som görs utgår från en hetero- och cisnorm. Detta hade kunnat problematiseras i analysen och 

skulle kunna lägga grund till ytterligare undersökningar. 

 

7.2 Framtida forskning  

Vår nuvarande tolkning är att Sverige domineras av ett fält som är grundat på strukturer och 

normer ur en Pro-choiceposition. Detta skulle kunna förklara hur det kommer sig att det inte 

finns lika många organisationer som aktivt argumenterar kring fri abort i jämförelse med 

organisationer som protesterar mot den. Med hjälp av Bourdieus (1994) fältbegrepp kan 

tolkning göras att claims-makers som är för Pro-life inte accepterar de rådande och allmänt 

accepterade normerna, och därmed inte känner sig hemma eller tillfredsställda med den 

rådande strukturen i Sverige. En vidare analys och diskussion skulle kunna beröra och 

redogöra för om det finns en möjlighet för claims-makers, som är emot abort, att förändra den 

rådande strukturen i Sverige. Detta då vi har en relativt fri abortlagstiftning som försvarats 

genom åren och varken samvetsfrihet för utföraren, åtstramningar av den fria aborträtten eller 

juridisk abort för män har vunnit tillräckligt stor mark i Sverige. Det har inte framkommit 

några claims om land och kultur som framkom i den tidigare forskningen (Koralewska 

och Zielińska 2021). Vi har diskuterat huruvida högerpopulistiska partier i Sverige kan ha 

liknande claims kring abortfrågan. Detta är ett relevant claims som vidare forskning skulle 

kunna undersöka. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att uppsatsen har bidragit till en ökad förståelse kring claims-

makers inflytande på samhällsfrågor och områden som är kopplade till det sociala arbetet. Vi 

anser att ökad kunskap om abortfrågan är relevant för det sociala arbetet i den bemärkelsen att 

det inte endast är kvinnan som berörs, utan det finns även aspekter som visar på en 

problematik som behöver belysas. Exempelvis att det vid en abort kan behövas ökade sociala 

insatser för både kvinnan och mannen, även om beslutet kring abort är kvinnans.  
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