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Avsnitt 1: Inledning 

Alberto Giubilini & Francesca Minerva  har lagt fram ett argument för att det som de kallar ”after-1

birth abortion” är moraliskt tillåtet i samtliga fall som abort är moraliskt tillåtet. I den här texten 

kritiserar jag deras argument och argumenterar för att det inte håller. Jag bygger detta dels på att den 

kritik som framförts i Journal of Medical Ethics (av Manninen , Levy , Rini  och Porter ) håller, 2 3 4 5

trots Kaczors invändningar  mot denna kritik, och dels på att jag anser att deras argument använder 6

sig av en orimlig tolkning av skadebegreppet.  

 ’After-birth abortion’ är Giubilini & Minervas (hädanefter G&M) uttryck för det vi i 

vardagligt tal skulle kalla spädbarnsmord. Spädbarnsmord bör definieras som att på ett eller annat 

vis döda ett barn efter födseln, inom den period som detta barn fortfarande är att betrakta som ett 

spädbarn. I en stor del av de spädbarnsmord som förekommer i världen används mycket plågsamma 

och moraliskt tveksamma metoder. Vi kan dock anta, för våra syften, att dödandet i de fall som 

berörs av G&Ms argument sker via någon form av relativt smärtfri metod, till exempel den typ av 

giftinjektion som används vid utmätande av dödsstraff.  

 Huruvida spädbarnsmord är moraliskt tillåtet oavsett tillvägagångssätt är något som både 

allmänheten och filosofer har diskuterat ända sedan mitten av 1900-talet. Argumentet brukar se ut 

ungefär som följer: vi har goda skäl att anse att abort är moraliskt tillåtet. Det finns ingen icke-

arbiträr skillnad mellan ett foster och ett spädbarn, och därför är även spädbarnsmord moraliskt 

tillåtet. Ofta har dessa argument kommit med en stor mängd förbehåll, eller varit avsedda som 

tankeexperiment, där filosofen har tagit rollen som ”djävulens advokat” — i många fall för att visa 

att abort inte kan vara moraliskt tillåtet, då det skulle ha den till synes absurda konsekvensen att 

spädbarnsmord är moraliskt tillåtet.  7

 Anledningen till att just G&Ms artikel är så kontroversiell (och intressant) är att den verkar 

 Giubilini, A. & F. Minerva (2013a). “After-Birth Abortion: Why Should the Baby Live?”, Journal of 1

Medical Ethics 39.5,  s. 261–263.

 Manninen, B.A. (2013). “Yes, the Baby Should Live: A Pro-Choice Response to Giubilini and Minerva”, 2

Journal of Medical Ethics 39.5, s. 330–335.

 Levy, N. (2013). “The Moral Significance of Being Born”, Journal of Medical Ethics 39.5, s. 327. 3

 Rini, R.A. (2013). “Of Course the Baby Should Live: Against ’After-Birth Abortion’”, Journal of Medical 4

Ethics 39.5, s. 356. 

 Porter, L. (2013). “Abortion, Infanticide and Moral Context”, Journal of Medical Ethics 39.5, s. 352 5

 Kaczor, C. (2013). “Philosophy and Theology: Responses to ‘After-Birth Abortion’”, National Catholic 6

Bioethics Quarterly 13.3, s. 539-544.

 Se till exempel Hershenov, D. & R. Hershenov (2017). ”If Abortion, then Infanticide”, Theoretical 7

Medicine and Bioethics 38.5, s. 387-409.
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vara skriven ur ett pro-choice-perspektiv — författarna verkar förutsätta att abort är moraliskt 

försvarbart. G&M menar att ’after-birth abortion’ är moraliskt tillåtet i samtliga fall som abort är 

moraliskt tillåtet, att abort är moraliskt tillåtet i nästan vilket fall som helst, och att grunderna för 

spädbarnsmord därför även de kan vara i stort sett vad som helst. Liknande argument har, som jag 

nämnde ovan, framförts flera gånger tidigare, men har då kommit nästan uteslutande från ett pro-

life-perspektiv, där de använts för att visa på den moraliska felaktigheten hos abort. I G&Ms fall 

används det för att visa på att spädbarnsmord är moraliskt tillåtet. Artikeln följdes därför av stor 

kontrovers, både bland filosofer och i allmänheten. Journal of Medical Ethics gav ut ett 

dubbelnummer som innehöll kritik, försvar och diskussion av G&Ms ursprungliga artikel.  I detta 8

nummer finns ett förtydligande skrivet av G&M. Detta förtydligande ger inte svar på några av de 

invändningar som deras ursprungliga artikel mötts av, utan kan snarare anses vara ett uttryck för 

förvåning över den stora kontrovers som efterföljde artikeln.  

 

  After the publication of our article […] we received hundreds of emails, most of which  

  were very abusive or involved death threats. […] Many people suggested that we should  

  have expected such heated reactions [, b]ut it is hard to foresee something that never  

  happened before […] after the publication of an academic paper[.]  9

 

En motivering av varför artikeln accepterades, trots det kontroversiella ämnet, görs effektivt i 

numrets introduktion av Julian Savulescu.  10

 

  The Journal [of Medical Ethics] publishes articles based on the quality of their     

  argument, their contribution to the existing literature, and relevance to current  

  medicine. This article met those criteria.  11

 

  [The] paper was handled by […] Ken Boyd, a distinguished theologian and medical   

  ethicist with over 10 years editorial experience with the Journal [of Medical Ethics].  

 Journal of Medical Ethics. Vol. 39, No. 5 (Maj 2013).8

 Giubilini, A. & F. Minerva. (2013b) ”Clarifications on the moral status of newborns and the normative 9

implications”, Journal of Medical Ethics 2013:39:5, s. 264-265.

 Savulescu, J. (2013). ”Abortion, infanticide and allowing babies to die, 40 years on”, Journal of Medical 10

Ethics 39:5, s. 257-259.

 ibid., s. 257.11
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  It was scrutinised by three peer reviewers and revised in light of their comments.  

  […] If an argument were based on clearly mistaken premises or obvious failings  

  in logic, we would expect the review process to detect it and require its correction  

  or reject the paper.  12

 

I den nämnda utgåvan av Journal of Medical Ethics finns ett stort antal artiklar med diskussion och 

kritik från ett flertal olika discipliner utanför filosofi. De intressantaste artiklarna för mina syften är  

dock just de filosofiska artiklar som riktar invändningar mot just den likhet mellan foster och 

nyfödda som G&M påstår existera. Detta är på grund av att denna likhet är den bärande kraften i 

deras argument. Jag kommer inte ägna mig åt att diskutera huruvida abort är moraliskt tillåtet.   13

 I denna uppsats kommer jag argumentera för att det inte, utifrån G&Ms diskussion, givet att 

abort är moraliskt tillåtet, går att dra slutsatsen att spädbarnsmord (eller ’after-birth abortion’) är 

moraliskt tillåtet. En viktig del av G&Ms argument bygger på att visa på den moraliska 

likvärdigheten hos foster och spädbarn, och således är det huvudsakliga fokuset för kritikerna att 

visa att foster och spädbarn inte är moraliskt likvärdiga. Jag kommer därför börja min 

argumentation med att gå igenom den kritik som riktats mot G&M av Manninen, Levy, Rini, och 

Porter, och försvara den mot invändningar från Kaczor. Därefter kommer jag att diskutera G&Ms 

skadebegrepp, som de använder som stöd för premissen att det inte skulle vara möjligt att skada en 

nyfödd genom spädbarnsmord. Jag anser att detta skadebegrepp är problematiskt på två olika 

punkter, nämligen att det inte är ontologiskt neutralt, samt att G&M verkar dra en arbiträr koppling 

mellan skada och rättigheter. Jag kommer sluta mig till att den ovan nämnda kritiken håller, samt att 

detta, i kombination med mina invändningar mot skadebegreppet, ger oss goda skäl att avfärda 

G&Ms argument.   

 I avsnitt 2 kommer jag att göra ett antal förtydliganden om olika begrepp som förekommer i 

G&Ms artikel och i kritiken, och som därför även kommer att förekomma i denna uppsats. I avsnitt 

3 kommer jag att kort kommentera begreppet ’after-birth abortion’. I avsnitt 4 kommer jag att 

redogöra för G&Ms argument. I avsnitt 5 kommer jag att redogöra för den kritik som riktats mot 

G&M, av (i inbördes ordning) Manninen, Levy, Rini och Porter, samt Kaczors invändningar mot 

denna kritik. Jag kommer också försöka visa varför jag anser att Kaczors invändningar inte utgör 

 Savulescu 2013, s. 259.12

 Min egen åsikt är att den rådande svenska abortlagstiftningen, där abort är fri fram till vecka 18, kräver 13

tillstånd från Socialstyrelsen mellan vecka 18 och 22, och kan beviljas i särskilda undantagsfall från vecka 
22, är i allra högsta grad rimlig och reflekterar mina egna moraliska intuitioner vad gäller abort. För mer 
information, se https://lagen.nu/1974:595.
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någon välfunnen kritik. I avsnitt 6 kommer jag att diskutera G&Ms skadebegrepp och argumentera 

för att det är problematiskt, och därför inte kan ge stöd till deras argument. Därefter följer en kort  

sammanfattning, där jag hävdar att vi, på de grunder som jag presenterat, bör avfärda G&Ms 

argument. 

Avsnitt 2: Förtydliganden  

Eventuella veckoangivelser syftar till veckor under graviditeten, om inte annat anges. Med ”foster” 

kommer jag syfta på avkomman under perioden från befruktningen till födseln, det vill säga, hela 

graviditeten. I medicinskt språkbruk kallas avkomman för ”foster” från och med vecka 9, men 

eftersom många aborter utförs innan vecka nio väljer jag att inkludera även denna period i 

begreppet ”foster”. Med ”spädbarn” kommer jag att syfta på ett barn under perioden från födseln 

och fram till 1 års ålder. Jag är medveten om att detta är en arbiträr gränsdragning, och att en sådan 

gräns (om den ens existerar) måste anses vara vag, men det gör ingen skillnad för min diskussion. 

Det bör vara uppenbart att en treåring inte bör räknas som ett spädbarn. I medicinska sammanhang 

så refererar man till barnet som ”nyfödd” under de första 28 dagarna, och därefter används termen 

”spädbarn”. Jag kommer, för enkelhetens skull, använda ”spädbarn” som synonymt med ”nyfödd”, 

”baby” och engelska ”neonate”, även om dessa kan anses referera till barnet under andra 

tidsperioder.  

 Att någonting är ”tillåtet” kommer i huvudsak syfta på att det är moraliskt tillåtet, alltså, att 

moralen säger att en viss handling är tillåten. Det är viktigt att skilja på att någonting är moraliskt 

tillåtet och att det är/bör vara juridiskt tillåtet, alltså att lagen säger eller bör säga att det är tillåtet. 

G&M gör ingen tydlig distinktion mellan dessa två användningsområden, utan använder endast 

uttrycket ”permissible”. Det är rimligt att anta att det de menar är att abort och spädbarnsmord är 

moraliskt tillåtet, och eftersom abort ofta är juridiskt tillåtet, så bör även spädbarnsmord vara 

juridiskt tillåtet. Lagen och moralen skiljer sig åt i många avseenden, och det går inte att dra ett 

likhetstecken mellan moraliskt tillåtet och juridiskt tillåtet. För enkelhetens skull kommer jag dock 

endast behandla den eventuella moraliska tillåtenheten hos spädbarnsmord (och abort).  

 ”Potential”, ”potentialitet”, och liknande begrepp har en specifik och ganska avgränsad 

betydelse inom den filosofiska diskursen, som skiljer sig något från termernas betydelse i vardagligt 

tal. Det kan vara svårt att tydligt förklara skillnaden mellan begreppets olika betydelser i en 

vardaglig kontra filosofisk kontext,  men kort sagt skulle man kunna säga att det i vårt fall rör sig 

om att en individ eller ett objekt, givet att det får följa sin ”naturliga utveckling”, kommer att få 

andra, ytterligare egenskaper. I vardagligt språk skulle det kanske gå att säga att ett stycke trä har 
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potential att bli en smörkniv, men det är inte den typ av potential som åsyftas här. Här syftar det 

istället till ett objekts ”naturliga utveckling”. Ett frö har till exempel potential att bli en blomma, 

även om det de facto aldrig blir en blomma. Det finns kanske vissa krav för att potentialiteten ska 

”realiseras”, såsom att vi planterar fröet i bördig jord och vattnar det regelbundet. Att inte göra detta 

skulle kunna anses vara att beröva fröet dess potentialitet. Ett frö kan vara rätt så olikt de objekt 

som vanligtvis åsyftas när filosofer diskuterar potential. Det är ett vanligt förekommande argument 

att den moraliska statusen hos abort påverkas av att fostret har just potential att bli ett spädbarn, 

eller potential att bli en person, och att en abort skulle beröva fostret möjligheten att realisera sin 

potential. Detta kan kanske göra det tydligare vad som menas — en tioårig pojke har potential att 

bli en vuxen man. Det är denna numeriska identitetsrelation mellan ett objekt och ett senare objekt 

som åsyftas.  

 Även ”person” har en speciell betydelse inom den filosofiska diskursen. I vardagligt tal 

används begreppet person för att beskriva ganska många olika typer av individer, men inom filosofi 

är praxis  att använda sig av John Lockes definition. Personer är alltså de individer eller objekt som 

stämmer in på denna definition:  

 

  [A person is] a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can    

  consider itself as itself, the same thinking thing, in different times and places.  14

 

Det kommer dock bli uppenbart att G&MS tolkning av begreppet ”person” skiljer sig något ifrån 

denna. Det är också viktigt att poängtera att ”person” inom den etiska diskursen kan anses vara den 

egenskap i kraft av vilken det är fel att döda en individ.  

 I detta avsnitt har jag gjort förtydliganden och avgränsningar kring vissa begrepp som 

kommer att förekomma i uppsatsen, närmare bestämt ”foster”, ”spädbarn”, ”tillåtet”, ”potential" 

och ”person”. I nästa avsnitt kommer jag kort diskutera begreppet ”after-birth abortion”.  

 

Avsnitt 3: After-birth Abortion  

G&M använder sig av den något kontroversiella termen ’after-birth abortion’ istället för 

'spädbarnsmord’ eller ’infanticide’ för att förtydliga att de anser att det som utsätts för döden i fråga 

är mer likt ett foster än ett faktiskt barn, och att aktiviteten i fråga inte är att jämföra med mord. De 

använder sig inte heller av termen ’euthanasia’ eftersom de menar att den dödades bästa intresse 

 Locke, J. (1975). An Essay Concerning Human Understanding, Red. P. Nidditch. Oxford: Clarendon 14

Press.
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inte är den avgörande faktorn för valet, vilket är fallet när det gäller eutanasi.  Jag kommer för 15

tydlighetens skull använda mig av begreppet ’after-birth abortion’ när jag refererar till det som 

G&M refererar till som ’after-birth abortion’, vilket är en ganska bred definition: det de refererar till 

är nämligen spädbarnsmord på vilka grunder som helst.  

 I detta avsnitt har jag diskuterat G&Ms begrepp ”after-birth-abortion.” I nästa avsnitt kommer 

jag att redogöra för och diskutera deras huvudsakliga argument för varför ”after-birth abortion” är 

moraliskt tillåtet.  

 

Avsnitt 4: G&Ms argument  

G&M argumenterar för att ’after-birth abortion’ är moraliskt tillåtet i samtliga fall som abort är 

moraliskt tillåtet. Deras argument har tre komponenter. De menar att (1) varken foster eller nyfödda 

har samma moraliska status som personer , (2) faktumet att de båda är potentiella personer är 16

moraliskt irrelevant och att (3) adoption inte alltid ligger i faktiska personers bästa intresse. Jag 

kommer avgränsa mig till att behandla (1) och (2), dels för att (3)s nödvändighet i argumentet 

bygger på att (1) och (2) stämmer, och dels för att G&M endast diskuterar (3) väldigt kort. De 

huvudsakliga dragen i G&M’s argument kan sammanfattas som följer.  

 

  P1. Ett foster är inte en person i någon moraliskt relevant bemärkelse.  

  P2. Det är inte möjligt att skada ett foster genom att förhindra det från att utveckla    

   potentialiteten att bli en ’person’ i någon moraliskt relevant bemärkelse.  

  P3. Om P1 och P2, så är abort moraliskt tillåtet under vissa omständigheter.  

  C1. Abort är moraliskt tillåtet under vissa omständigheter. (Från P1, P2, P3)  

  P4. Nyfödda är inte personer i någon moraliskt relevant bemärkelse.  

  P5. Det är inte möjligt att skada en nyfödd genom att förhindra det från att utveckla   

   potentialiteten att bli en ’person’ i någon moraliskt relevant bemärkelse.  

  P6. Om P4 och P5, så är nyfödda moraliskt identiska med foster.  

  C2. Nyfödda är moraliskt likvärdiga med foster. (Från P4, P5, P6)  

  P7. Om nyfödda är moraliskt identiska med foster, och abort är tillåtet under vissa    

  omständigheter, så bör vi anse att ’after-birth abortion’” (i bemärkelsen att döda   

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.15

 G&M använder begreppet ”actual persons”. Detta kan skapa viss förvirring om huruvida det är begränsat 16

till nu levande personer. Jag tror att de använder det för att kontrastera personer mot foster och nyfödda, som 
de inte anser är personer. För att undvika förvirring om nu levande och ej nu levande personer, och för 
tydlighetens skull, kommer jag bara att använda begreppet ”personer”.
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  nyfödda barn) är moraliskt tillåtet under samma omständigheter.  

  C3. ’After-birth abortion’ är moraliskt tillåtet under samma omständigheter      

  som abort. (Från C1 och C2.)  

 

Redan P1 och P2 är omdiskuterade premisser — de är i själva verket grunden till mycket av den 

filosofiska diskussionen kring abort. Marquis invänder till exempel mot en version av P2 för att visa 

att abort är moraliskt felaktigt.  Enligt Marquis är abort fel för att det berövar fostret en ”framtid-1718

som-vår” (future-like-ours). Marquis argument har gett upphov till en stor mängd intressant debatt, 

varav mycket är metafysiskt inriktad. Jag kommer inte att diskutera detta här.  Vad som dock är 19

värt att nämna är att P1 och P2 tas i stort sett för givna av G&M. Deras argumentation är i huvudsak 

uppbyggd kring att argumentera för P4 och P5. Denna uppsats kommer vara nästan uteslutande 

inriktad på diskussion kring P4 och P5, och jag väljer därför att sätta P1 och P2 åt sidan, och börja 

med att titta närmare på vad G&M säger om P4.  

 G&M hävdar följande. Ett spädbarn och ett foster har identisk moralisk status då de båda 

saknar de egenskaper som rättfärdigar att vi erkänner dem rätt till liv. Både fostret och den nyfödde 

är säkerligen mänskliga djur och potentiella personer, men ingen av dem är en ’person’ i 

bemärkelsen ’subject of a moral right to life’ — föremål för en moralisk rätt till liv. De verkar 

därefter sätta denna definition åt sidan, och går vidare med att definiera ’person’ enligt följande:  

 

  We take ’person’ to mean an individual who is capable of attributing to her own    

  existence some basic value such that being deprived of this existence represents  

  a loss to her.  20

  

En formell definition av deras personbegrepp skulle därför bli något likt detta:  

  

  En individ X är en person omm: 

  X är kapabel att värdera sin egen existens på så vis att om X berövas sin existens så är   

 Marquis, D. (1989). ”Why Abortion is Immoral”, The Journal of Philosophy 86.4, s. 183-202.17

 Marquis, D. (2012). ”Abortion and Death”, i The Oxford Handbook of Philosophy of Death. Red. B. 18

Bradley, F. Feldman, J. Johansson. New York: Oxford University Press.

 Denna debatt sammanfattas väl i Johansson, J. (2019). ”Deprivation and Identity”, i Saving People from 19

the Harm of Death. Red. E. Gamlund, C.T. Solberg. New York: Oxford University Press.

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.20
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  det en förlust för X.  

 

Helt enkelt, om någonting inte kan värdera sin egen existens, så är det inte en person. Av denna 

definition så drar G&M slutsatsen att bara det faktum att någonting är en människa är inte i sig själv 

ett skäl att erkänna detta någonting rätt till liv. Det är intressant att de verkar använda sig av två 

något olika definitioner av begreppet ”person”, så jag kommer att anta att de menar att deras två 

definitioner är någorlunda likvärdiga. Vad som dock är mycket intressant är att G&M använder sig 

av en definition av begreppet ”person” som, oavsett vilken av deras två definitioner vi väljer att 

fokusera på, skiljer sig från Lockes definition. Oavsett åsikt om personlig ontologi eller personlig 

identitet över tid, så är Lockes definition av ”person” praxis i debatten. Jag repeterar Lockes 

definition nedan:  

 

  [A person is] a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can    

  consider itself as itself, the same thinking thing, in different times and places.  21

 

Det är viktigt att förtydliga att G&Ms definition inte är väsensskild — den är istället en mycket 

smalare avgränsning. G&Ms definition utesluter många individer som traditionellt skulle innefattas 

i begreppet ’person’, enligt Lockes definition. Vi kan till exempel tänka oss en väldigt nihilistisk 

och pessimistisk individ, som inte tillskriver sin egen existens något värde. Denna individ är då inte 

en person enligt G&Ms definition, vilket verkar något udda. Individen har absolut kapaciteten att 

tillskriva sin existens värde, men gör inte det på ett sätt så att det gör en förlust för individen om den 

berövas sin existens. Vid närmare inspektion märker vi även att deras definition är bredare än 

Lockes definition. Den innefattar individer som traditionellt skulle uteslutas av Lockes definition av 

begreppet ’person’. Om det enda kravet för att vara en person är att på ovan nämnda sätt kunna 

värdera sin egen existens, så lämnar den utrymme för att väldigt många icke-mänskliga djur bör 

betraktas som personer. Det bör därför noteras att G&M använder sig av en mycket okonventionell 

definition av begreppet ”person”, som både är bredare och smalare än praxis.  

 G&Ms diskussion av personbegreppet är väldigt kortfattad och behandlar flera olika aspekter 

på väldigt lite utrymme. Direkt efter det ovan sammanfattade personbegreppet så presenterar G&M 

en princip för vad som krävs för att någon ska ha rätt till någonting, nämligen följande.  

 

 Locke 1975.21
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  Ett nödvändigt krav för att ett subjekt ska ha rätt till X är att hon skadas av beslutet att  

  beröva henne X. 

 

De menar att det finns många sätt en individ kan skadas på, och alla kräver inte att hon värderar 

eller ens är medveten om vad hon berövas.  

 

  A person might be ’harmed’ when someone steals from her the winning lottery ticket  

  even if she will never find out that her ticket was the winning one. Or a person  

  might be ’harmed’ if something were done to her at the stage of fetus which affects  

  for the worse her quality of life as a person, even if she is not aware of it. However, in  

  such cases we are talking about a person who is at least in the condition to value the  

  different situation she would have found herself in if she had not been harmed. And  

  such a condition depends on the level of her mental development, which in turn    

  determines whether or not she is a ’person’.   22

 

Nyfödda har till exempel en rätt att inte utsättas för smärta, eftersom de skadas av beslutet att 

beröva dem icke-smärta — eftersom de har förmågan att uppleva smärta. Nyfödda har inte en rätt 

att ha mål, eftersom de inte skadas av beslutet av att beröva dem mål — eftersom de inte har några 

mål. Detta kan verka något komplicerat, men det härleds ur deras rättighetsprincip — det är ett 

nödvändigt krav för att nyfödda ska ha rätt till mål att de skadas av beslutet att beröva dem mål. 

Eftersom de inte har några mål, så kan de inte skadas av beslutet att berövas mål. Jag väljer att anta 

att tanken är att man inte kan berövas något man inte har.  

 Låt oss därefter titta närmare på P5. Trots att den nyfödde (och fostret) inte är en person, så är 

det en potentiell person, eftersom det kan utveckla de egenskaper som kommer göra det till en 

’person’ i bemärkelsen ’subject of a moral right to life.” Det är fullt möjligt att det är positivt för 

någon att börja existera, men det är absurt att säga att någon kan skadas av att förhindras från att bli 

en faktisk person. Det finns ingen person där — och enligt G&M är det ett nödvändigt kriterium för 

skada att någon kan uppleva skadan, så om det inte finns någon där som kan uppleva skadan, så kan 

heller ingen skada förekomma. Om en potentiell person inte blir en faktisk person, så finns varken 

en faktisk eller framtida person som kan skadas, vilket innebär att det inte förekommer någon skada 

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.22
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över huvud taget. Om ingen skadas, så förekommer ingen skada.  G&M menar kort sagt att nu 2324

existerande personers intressen trumfar potentiella personers intresse att bli personer.  

 I detta avsnitt har jag redogjort för G&Ms argument för varför ’after-birth abortion’ är 

moraliskt tillåtet. I nästa avsnitt kommer jag redogöra för den kritik som framförts av Manninen, 

Levy, Rini och Porter, samt för Kaczors invändningar mot denna kritik, och argumentera för att 

Kaczors invändningar inte håller, och att den ursprungliga kritiken är välfunnen.  

 

Avsnitt 5: Kritiken  

G&Ms artikel möttes som tidigare nämnt av enorm kontrovers (framförallt för att vara en artikel 

publicerad i en akademisk tidskrift). Journal of Medical Ethics gav ut ett dubbelnummer av 

tidskriften, där artikeln publicerades på nytt, tillsammans med 31 andra artiklar från olika 

akademiska perspektiv, med både försvar och stark kritik. Fyra av dessa artiklar framför olika typer 

av kritik mot deras argument som kan anses förenlig med ett pro-choice-synsätt på abort: argument 

som anser att ”konventionell” abort är tillåtet medan spädbarnsmord eller ’after-birth abortion’ är 

otillåtet. De invänder samtliga mot P4 i G&Ms argument — nämligen att nyfödda inte skulle var 

personer i någon moraliskt relevant bemärkelse — på olika sätt. Vad dessa fyra artiklar har 

gemensamt är alltså att de menar att det finns en moraliskt relevant skillnad mellan foster och 

spädbarn. Dessa fyra artiklar har senare kritiserats av Kaczor . Nedan kommer jag redogöra för 25

dessa argument, tillsammans med Kaczor kritik, ett efter ett, och kritisera Kaczors invändningar. 

Jag kommer dra slutsatsen att Kaczors invändningar inte står sig mot de ursprungliga argumenten, 

och att de fyra artiklarna därför kan anses vara starka skäl att avfärda G&Ms argument.  

 

Avsnitt 5.1: Manninen  

Manninen  invänder mot P4. Hon menar att i sitt försvar av P4 likställer G&M två olika innebörder 26

av begreppet ”intressen”. I sin diskussion likställer Manninen begreppen ”intressen” och ”mål”.  Jag 

antar att det hon syftar på är när G&M säger: "hardly can a newborn be said to have aims” . 27

 Användandet av ”faktisk person” gör detta återigen något komplicerat, men kort sagt antar jag att G&M 23

menar att om fostret (som är en potentiell person, men inte en person) inte blir en person, så finns ingen och 
kommer inte heller finnas någon person som kan utsätts för skada.

 Giubilini & Minerva 2013a., s. 263.24

 Kaczor 2013.25

 Manninen 2013.26

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.27
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Manninen menar att G&Ms uttalande är problematiskt — det är nämligen skillnad på att ha kontra 

att ta ett intresse i någonting. G&M menar att foster inte kan ha några intressen eftersom de inte kan 

ta några intressen. Manninen menar att denna sammanblandning av begreppen gör att de misslyckas 

med att visa att nyfödda och foster inte har intresse i sin fortsatta existens, eftersom det är möjligt 

för en individ att ha ett intresse i någonting utan att ha aktivt tagit detta intresse.  

 Intressen är ett vanligt förekommande begrepp i diskussioner om moral och människor. 

Intressen kan ta sig många olika uttryck i praktiken. Jag har till exempel ett intresse av att slutföra 

min examen, men jag har även ett intresse för att äta en god middag på kvällen. Jag har också, 

troligen, ett intresse i min egen hälsa — jag vill undvika att utsättas för kroppsliga skador eller 

sjukdomar. Många människor har ett intresse i en god ekonomi och stabila förhållanden. Det är 

viktigt att tänka på att intressen inte är begränsade till människor. Det borde te sig uppenbart att till 

exempel min hund har ett intresse i sin egen hälsa, trots att den inte har förmågan att formulera detta 

intresse. Både min hund, jag, och alla andra människor bör anses ha någon form av intresse i sin 

fortsatta existens. Enligt G&Ms definition av ’person’ så är det inte nödvändigt för en individ att 

aktivt ta ett intresse i sin fortsatta existens, utan endast att ”vara kapabel” till att ta ett sådant 

intresse.  

 

  We take ’person’ to mean an individual who is capable of attributing to her own    

  existence some basic value…  28

 

Denna kapacitet — kapaciteten att ta ett intresse i X — hävdar G&M är nödvändig för att vidhålla 

att en individ skadas av att berövas X, och för att vidhålla att en individ har rätt till X. För att ha en 

rätt till X så måste förlusten av X utgöra en skada — vilket enligt G&M hänger på att individen har 

just denna kapacitet, kapaciteten att värdera X. Att kunna förstå att man utsätts för skada kräver ett 

antal robusta mentala kapaciteter — bland annat att man kan se sig själv som föremål för skada. Ur 

detta följer att endast rationella, självmedvetna varelser kan ha rätt till liv. En individ kan inte ha ett 

intresse i X om den inte är kapabel att medvetet ta ett intresse i X.  

 Manninen anser att detta verkar något problematiskt.  Är det verkligen ett krav att någon ska 29

kunna värdera sin egen existens för att ha en rätt till den? Hon presenterar följande exempel.  

 

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.28

 Manninen 2013, s. 331.29
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  G&Ms Hund. Giubilini & Minerva vill avliva sin hund, av det enkla skälet att den har  

   slutat vara gullig. Hunden kan inte uppleva sig själv som en enhet som existerar över   

  tid.  Den kan därför inte värdera sin egen existens, och Giubilini & Minerva anser därför  

  att den  inte har ett intresse i sin fortsatta existens. De anser det därför helt     

  oproblematiskt att avliva hunden.  

 

Det verkar ändå tämligen absurt att påstå att hunden i G&Ms Hund inte skulle ha något som helst 

intresse i sin fortsatta existens, bara på grund av att hunden inte kan värdera den. Manninen 

förtydligar med ett exempel från Steinbock. En hund kan inte ta ett intresse i att bli vaccinerad mot 

sjukdomar, men det verkar absurt att förneka att hunden har ett intresse i tillräcklig medicinsk vård, 

oavsett dess oförmåga att uppskatta denna vård. Det är inte bara ägarens intresse. Säg att ägaren inte 

bryr sig om hunden. Då skulle vi säga något i linje med följande: ”Det är inte rättvist mot hunden. 

Även om du inte bryr dig, så bör du vaccinera den, för dens egen skull. Precis som du, så har 

hunden ett intresse i sin fortsatta existens.”  30

 Manninen menar alltså att det finns en tydlig skillnad mellan att ha ett intresse och att ta ett 

intresse i någonting. Hunden kanske inte har tagit ett intresse i sin fortsatta existens, men den kan 

fortfarande ha ett sådant intresse. Analogt så går det att hävda att nyfödda har ett intresse i sin 

fortsatta existens utan att aktivt ha tagit det. Det är, så att säga, ett objektivt intresse. Spädbarn har 

ett objektivt intresse i sin fortsatta existens, och därför är det moraliskt fel att döda dem. Detsamma 

gäller även foster.  

 Manninen menar att denna sammanblandning av olika intressen gör att P4 i G&Ms argument 

inte längre håller. Spädbarn har ett intresse i sin fortsatta existens, och skulle således, även enligt 

G&Ms egen skadeprincip, skadas av att bli berövade denna.  

 Kaczor påpekar här att även foster verkar kunna ha objektiva intressen i saker, på ett sätt som 

liknar det Manninen hävdar att spädbarn kan.  Därför är det, om vi följer Manninens argument, inte 31

någon moraliskt relevant skillnad på foster och spädbarn. Detta är även vad Manninen själv påstår. 

För att försvara abort utan att påstå att det finns någon moraliskt inneboende skillnad mellan 

spädbarn och foster använder sig Manninen istället av en version av violinistargumentet , 32

 Steinbock, B. (1992). Life before birth: the moral status of embryos and fetuses. Oxford: Oxford 30

University Press.

 Kaczor 2013, s. 540.31

 Manninen 2013, s. 334.32
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ursprungligen framfört av Thomson . Violinistargumentet är ett av de tidigaste och viktigaste pro-33

choice-argumenten. Det är utformat som ett tankeexperiment.  

 

  Violinisten. Du vaknar på morgonen, och upptäcker att det ligger en känd, medvetslös   

   violinist vid din sida. Denna violinist har en allvarlig njurskada,  och  det har visat sig   

  att  endast du har rätt blodgrupp för att kunna vara till hjälp. Därför har du kidnappas   

  och kopplats ihop med violinisten. Dina njurar används nu för att rena såväl violinistens 

  som ditt blod.  

 

Thomson menar att det utifrån detta exempel är helt rimligt att du skulle motsätta dig denna 

situation, som i flera avseenden kan anses likna graviditeten. Du skulle, i Violinisten, ha goda skäl 

att säga ”jag vill inte att min kropp används på det här sättet” och kräva att kopplingen mellan dig 

och violinisten hävs, även om detta skulle innebära att violinisten dör. Det är inte orimligt att 

beskriva graviditeten som ett i vissa avseenden ofrivilligt hopkopplande mellan en kvinna och ett 

foster via hennes organ.  Även där bör vi anse att du kan ha goda skäl att säga ”jag vill inte att min 

kropp används på det här sättet” och kräva att kopplingen mellan dig och fostret hävs, även om 

detta (nästan oundvikligen) skulle innebära att fostret dör. Manninen ger ett ytterligare exempel. Det 

måste anses fel att under tvång utvinna benmärg från dig bara för att du råkar ha den typ av 

benmärg som en viss patient behöver för att överleva. Sammanfattningsvis: varje person har rätt att 

avgöra om de vill använda sin kropp för att upprätthålla en annan individs liv.  

 Här invänder Kaczor via ett tankeexperiment formulerat som en version av Violinisten, med 

en pappa som är ensam med sin bebis (i en stuga på en bergstopp).   34

 

  Pappan och Bebisen. En pappa och en bebis är ensamma tillsammans i en isolerad   

  stuga. Bebisen är hungrig och ropar på mat, men pappan är upptagen med att spela tv-  

  spel, och säger: ”För att jag ska ge mat till den här bebisen, så skulle jag behöva resa   

  mig från mitt tv-spel, förbereda mat, och antagligen också hålla i bebisen medan den   

  äter. Jag vill inte använda min kropp på det här sättet. Jag har rätt att bestämma om jag  

  vill använda min kropp för att upprätthålla en annan persons liv (”sustain another    

  person”), och jag är fri att använda min kropp som jag vill.” Detta fortsätter och pappan  

 Thomson, J.J. (1971). ”A Defense of Abortion”, Philosophy & Public Affairs, 1.1. s. 47-66.33

 Kaczor 2013, s. 541.34
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   vägrar mata bebisen. Senare dör bebisen, och i enlighet med violinistexemplet så hävdar 

  pappan att han inte har gjort något fel.  

 

Enligt Kaczor är det absurt att hävda att pappan i Pappan och Bebisen inte har gjort något fel. Han 

verkar även mena att detta därför även gäller Violinisten. Men det här är inte övertygande. Kaczor 

har rätt i att det är absurt att hävda att pappan i Pappan och Bebisen inte har gjort något fel, men det 

som Kaczor beskriver där är inte analogt till det som beskrivs i Violinisten. I Violinisten så är 

subjektet under tvång och (dessutom omedvetet) direkt kopplat till violinisten (eller patienten, i 

Manninens benmärgsexempel). Violinistens liv beror direkt på subjektets kropp. Detta är inte fallet i 

Pappan och Bebisen. Pappan är inte under tvång eller direkt kopplad till bebisen, och bebisens liv 

beror inte direkt på pappans kropp. Bebisens liv beror absolut indirekt på pappans kropp (givet att 

ingen annan anländer till den ödsliga stugan). Detta kan anses vara del av en överenskommelse som 

föräldrar ingår efter barnets födsel. Pappan och Bebisen är inte analogt till Violinisten eller fallet 

med benmärgen, två exempel som involverar tvång och i vissa fall ovetande. Kaczors exempel är 

mer likt följande.  

 

  Övergiven Violinist. Jag är ute på promenad och går förbi en violinist. Violinisten   

   ligger på gatan i stora krämpor. Jag känner inte till violinisten sedan tidigare och har   

  ingen relation till honom. Jag kan klart och tydligt se att violinisten är i stort behov av   

  medicin. Jag ser också att det, bara några hundra meter ner för gatan, finns en  affär   

  som just idag ger bort gratis medicin för just den åkomma som violinisten lider av.  

 

Många skulle nog anse att det vore fel att i detta fall säga ”Jag önskar inte använda min kropp för att 

hjälpa violinisten till affären med gratis medicin”. Vi kan också se likheterna mellan Övergiven 

Violinist och Pappan och Bebisen — resurser finns lätt tillgängligt, och uppgiften är inte svår att 

utföra. Vi kan också se olikheterna till Violinisten — violinisten i detta senare fall är inte under 

tvång kopplad till mina organ och förlitar sig inte direkt på min kropp för att överleva. Kaczor 

verkar något medveten om detta, då han förtydligar:  

 

  [W]hat is at issue is not the amount of sacrifice involved in continuing a pregnancy  

  or in  caring for a newborn. The amount of sacrifice will vary widely depending on the   
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  circumstance of the pregnancy and the circumstances of caring for a newborn.  35

 

Kaczor har helt rätt i detta, men verkar missa poängen — vad som gör det som pågår i Violinisten 

fel är den direkta fysiska kopplingen mellan subjektet och violinisten, eller, i faktiska fall, den 

direkta fysiska kopplingen mellan fostret och mamman. Jag anser att Kaczor använder sig av en för 

vid tolkning av begreppet ”använda sin kropp” (”using one’s body”).  

 Manninen hävdar att ”the right to an abortion is not the right to kill the fetus per se, but rather, 

that it is the right to withdraw sustenance from the fetus at the woman’s request” . Detta tycker jag 36

låter rimligt. Kaczor fortsätter:  

 

  In typical cases of abortion, the bodily integrity of a prenatal body is forcibly violated   

   as the human being in utero is violently dismembered and torn limb by limb out of  

  the uterus. If forcibly extracting bone marrow from a person who is able to survive  

  the extraction is wrong, a fortiori lethal dismemberment of a person’s entire body  

  is wrong.  37

 

Detta är rent ut sagt falskt. Att slita sönder, än mindre att våldsamt göra så, ett foster i livmodern 

förekommer endast i extremt sällsynta fall av abort. Det som försiggår i typiska fall av abort, är att 

modern äter ett abortpiller som avbryter fostrets utveckling. Om nödvändigt används en procedur 

som kallas för skrapning, men detta är inte att likna vid att våldsamt slita sönder fostret. Vi kan alla 

hålla med om att att våldsamt slita sönder en persons kropp är fel, men oavsett det, så pågår här inte 

i normalfallet något sönderslitande. (det bör också nämnas att Kaczor verkar förutsätta att fostret är 

en person, då han skriver ”lethal dismemberment of a person’s entire body is wrong.” ). Kaczor 38

verkar vilja invända mot Manninens påstående att rätten till abort inte innebär rätten att döda fostret. 

Han hävdar att målet med en abort, åtminstone för den läkare som utför aborten, måste anses vara 

att orsaka en människas död i livmodern. Kaczor har inte helt fel i detta, men han glömmer att det 

finns andra skäl. Det finns flera mål med utförandet av en abort, varav ett kan vara barnets död, men 

det finns också ett mål som är mycket enklare — att sluta vara gravid, och att inte behöva uppfostra 

 Kaczor 2013, s. 542.35

 Manninen 2013, s. 324.36

 Kaczor 2013, s. 542.37

 ibid.38
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barnet. Det är en svår skiljelinje, men det kvarstår fortfarande att målet för den kvinna som väljer att 

göra en abort faktiskt inte verkar vara endast att döda fostret. Kaczor presenterar inte heller några 

som helst argument för detta påstående.  

 

Avsnitt 5.2: Levy  

Levy invänder också mot P4. Levy menar att själva födseln är moraliskt signifikant.  Hans 39

argument liknar ett argument som framfördes av Bermúdez för över 20 år sedan, men med ett antal 

modifikationer. Bermúdez menar att födseln är moraliskt signifikant eftersom födseln är ett 

nödvändigt krav för att kunna ha kapacitet till självmedvetande.  Födseln är individens inträde i 40

”full sociality” — i det samhälle och den gemenskap som endast är möjlig att delta i efter födseln. 

Som medlem i ”full sociality” utvecklar individen ett självmedvetande, och det är detta som ger den 

rätt till liv. Levy påpekar att utvecklandet av ett fullvärdigt självmedvetande kan ta väldigt lång tid, 

vilket innebär att Bermúdez förslag inte har någon ordentlig bärkraft eftersom den inte kan ge 

individen rättigheter omedelbart vid födelseögonblicket. Det går därför inte att använda Bermúdez 

argument som argument mot G&Ms P4. Det kan dock vara till hjälp för att förstå varför vi ofta har 

intuitionen att födseln har betydelse. Levys framför en egen teori, en utveckling av teorier från 

Warren  och Sherwin . Vi kan inte medge födseln någon moralisk betydelse på grund av att den 41 42

skulle ändra några intrinsikala egenskaper, men Levy menar att vi trots detta fortfarande kan medge 

att födseln har moralisk betydelse, eftersom födseln kan ändra extrinsikala (”relationella”) 

egenskaper. Warren, till exempel, hävdar att relationella egenskaper hos individer är ”en 

grundläggande del av moraliska rättigheter” . Vi medger spädbarn en rätt till liv när de inträder i 43

den sociala världen. Warren är något oklar med vad ”inträde in den sociala världen” bör innebära, 

och Levy försöker utveckla hennes förslag, genom att utveckla en ”relationell teori om värde” (”a 

relational account of moral worth”). En relationell teori om värde kan vara att moraliskt värde beror 

på barnets faktiska kapaciteter, men att dessa kapaciteter beror på barnets relation till andra 

människor och till omgivningen (den sociala världen). Vi behöver en relationell teori om värde, men 

också en relationell teori om kapaciteter.  

 Levy 2013, s. 328.39

 Bermúdez, J.L. (1996). ”The Moral Significance of Birth”, Ethics 106, s. 378-403.40

 Warren, M.A. (1989). ”The Moral Significance of Birth”, Hypatia 4, s. 46-65.41

 Sherwin, S. (1991). ”Abortion through a feminist ethics lens”, Dialogue 30, s. 327-42.42

 Levy 2013, s. 327.43
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 Levy menar att handlingar kan vara ”stöttade” (scaffolded) av andra handlingar. Detta skulle 

då vara handlingar som är möjliga endast för att någon form av stöd finns tillgängligt. Detta stöd 

kan vara som stödhjul på en cykel — nödvändiga för att utveckla en viss kapacitet som senare gör 

stödet överflödigt. Spädbarn har flertalet stöttade kapaciteter — kapaciteten att tala och använda sig 

av språk, men också (vilket är viktigt för Levys poäng) kapaciteten till självmedvetande. När och 

endast när födseln har inträffat, så har spädbarnet dessa kapaciteter, som är kapaciteter stöttade av 

föräldern. Barnet har då kapaciteten av att delta i en ”vårdare-barn-dyad” (”carer-child-dyad”). Dess 

moraliska värde är inte beroende på huruvida det faktiskt är en del av en sådan dyad, utan på 

kapaciteten att delta i en sådan dyad.  

 Kaczor gör en något lättvindig invändning mot Levys teori.  

 

  [He] argues that neonates differ in moral status from prenatal human beings because   

  ’birth  is a necessary condition for the acquisition of important psychological properties  

  that explain why people think it is morally significant.’  44

 

Kaczor hävdar att det måste finnas flera andra nödvändiga krav för att utveckla viktiga 

psykologiska egenskaper. Varför är det just detta kriterium som skänker ökad moralisk status och 

inte något annat? Varför är födseln så viktig, och inte till exempel muntlig kommunikation?  

 

  [F]eral children have basic rights even though, because of their lack of the necessary   

  condition of conversation, they have developed psychological properties no greater  

  than other nonhuman animals.  45

 

Men Levy påstår inte något sådant. Det Kaczor hänvisar till som Levys argument är istället en del 

av Levys redogörelse för Bermúdez teori, som Levy själv menar är felaktig. Levy avfärdar 

Bermúdez teori men använder den för att utveckla sin egen, tvådelade, relationella teori om värde 

och kapaciteter. Kaczor tar ingen som helst hänsyn till detta. Enligt min läsning av Levys teori så 

får även ”feral children” (ungefär ”barn som växt upp i det vilda”) rättigheter eftersom de, på grund 

av födseln, har just kapaciteten av delta i en ”vårdare-barn-dyad”. Sammanfattningsvis anser jag att 

vi bör avfärda Kaczors kritik och acceptera Levys argument - födseln har moralisk betydelse i och 

 Kaczor 2013, s 542.44

 ibid., s. 543.45
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med de relationella egenskaper som den ändrar hos fostret (eller spädbarnet).  

 

Avsnitt 5.3: Rini  

Även Rini invänder mot P4. Hon menar att spädbarn, till skillnad från foster, har mål, vilket skulle 

vara skäl till att erkänna dem högre moralisk status.  G&M verkar mena att varken nyfödda eller 46

foster har några som helst mål.  

 

  Now, hardly can a newborn be said to have aims[.]  47

 

Rini noterar att detta är något som G&M endast hävdar och ingenting som de erbjuder något 

övertygande argument för. Rini menar att även om ett spädbarn inte har speciellt sofistikerade mål, 

så uppvisar det fortfarande preferenser  

 

  …for warmth, for food, for physical contact. It experiences pleasure and pain as linked  

  to the satisfaction and frustration of these preferences and it will do the tiny things  

  within its power — grasping, suckling, crying — to bring about the fulfillment of these  

  preferences.  48

  

Enligt Rini så är det fullt rimligt att anse att detta är mål som uppvisas av spädbarnet. Det är, enligt 

Rini, således vad som ger spädbarnet ökad moralisk status gentemot fostret: spädbarnet uppvisar 

denna typ av mål, fostret gör det inte. Detta gör att det som Rini kallar ”the natal equivalence 

argument”, faller, och denna är uppenbart den bärande kraften i G&Ms argument. ”The natal 

equivalence argument” är identiskt med det som jag har benämnt som C2 i G&Ms argument, alltså  

slutsatsen att foster och nyfödda är moraliskt likvärdiga. Om P4 inte stämmer, så finns inget stöd för 

C2, och vi bör alltså avfärda G&Ms argument.  

 Kaczor invänder:  

 

  Is it the baby’s grasping, suckling and crying that make the significant difference?  

  All these are sometimes done in utero prior to birth. Is it breathing on her own,    

 Rini 2013.46

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262.47

 Rini 2013, s. 355.48
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  processing her own nutrients, digesting, excreting, and seeking out warmth that make   

  the difference? […] Any rat or frog is capable of such activities, which are mere    

  instincts rather than rationally chosen ’aims’.  49

 

Det verkar som att Kaczor inte riktigt förstår poängen i Rinis argument. Det verkar tämligen 

uppenbart när vi läser Rini att det inte är bebisens ”grasping, suckling and crying” som är det 

huvudsakliga fokuset. Som vi kan se i citaten från Rini ovan så är dessa beteenden endast att 

uppfatta som tecken på att bebisen har mål. Likadant när en person berättar för oss att den är 

hungrig (genom att säga ”jag är hungrig”). Det är ju då inte just detta beteende som är av någon 

form av (moraliskt) intresse, utan det stadium (hunger) som detta beteende försöker visa på 

förekomsten av.  

 Vad som är mer intressant i Kaczors kritik av Rini är följande.  

 

  [It is not] true that all prenatal human beings lack ”aims” in the primitive, instinctive   

  sense.  50

 

Kaczor hänvisar till en artikel i Scientific American , där det berättas att forskning visat att 51

tvillingar  riktar en allt större del av sina rörelser i livmodern mot varandra allteftersom graviditeten 

fortlöper. Efter vecka 18 spenderar fostret ”more time contacting their partners than themselves or 

the walls of the uterus” . Detta verkar tyda på att tvillingfoster är medvetna om sin motpart i 52

livmodern, föredrar att interagera med denne, och svarar på dennes beteenden.  

 Kaczor menar, att om denna forskning är korrekt, så har tvillingar i livmodern ”mål” 

åtminstone i samma utsträckning som nyfödda. I kombination med Rinis argument får detta då 

konsekvensen att abort är tillåtet när det gäller enslingar men inte när det gäller tvillingar. Detta är 

självklart en konsekvens vi vill undvika om vi ska vidhålla Rinis argument.  

 Kaczor 2013, s. 543.49

 ibid.50

 Scientific American är en populärvetenskaplig tidskrift, vilket Kaczor inte verkar ta hänsyn till. Det ska 51

dock nämnas att artikeln i fråga refererar (dock ej explicit) till följande artikel: Castiello, U., C. Becchio, S. 
Zoia, C. Nelini, L. Sartori, L. Blason, et al. (2010). ”Wired to Be Social: The Ontogeny of Human 
Interaction”, PLoS ONE 5(10): e13199. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013199 

 Weaver, J. (2011). “Social before Birth: Twins First Interact with Each Other as Fetuses: Twins Interact 52

Purposefully in the Womb”, Scientific American, January 12, 2011.
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Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till att det måste anses vara en stor skillnad på tidiga och sena 

fosters kvalitéer och beteenden. Detta verkar inte Kaczor ta hänsyn till — och den typen av abort 

som pro-choice-förespråkare vill försvara är i stort sett uteslutande abort av foster i den tidigare 

delen av graviditeten.  

 Jag anser också att Kaczor använder en något vid tolkning av begreppet ”mål” när han 

beskriver tvillingars beteende i livmodern. Det verkar också vara att förutsätta vad som skulle 

bevisas, då vi här är ganska nära att tillskriva foster mentala egenskaper på förhand. Tvillingarnas 

beteende i livmodern skulle lika väl kunna beskrivas som samma typ av ”beteende” som två träd 

uppvisar ”gentemot” varandra om de planteras tillräckligt nära. Deras grenar kommer då att ta 

hänsyn till det andra trädet. Blommor böjer sig till exempel ofta efter solen. Detta beteende behöver 

inte beskrivas som ”mål” utan kan vara en rent strategisk biologisk process eftersom det rör sig om 

flera organismer som måste samsas om samma utrymme. Det vore absurt att hävda att detta 

beteende grundas i den typ av (om än väldigt simpla) mål som människor och vissa icke-mänskliga 

djur uppvisar. 

Avsnitt 5.4: Porter  

Även Porter invänder mot P4. Porter hävdar att vi kan vidhålla att nyfödda är personer i någon 

moralisk bemärkelse, och att det därför existerar en moralisk skillnad mellan abort och 

spädbarnsmord, eftersom kvinnan under graviditeten är i en ”unique and singular sort of a relation 

with the fetus”, och denna ”exklusiva” relation inte råder efter födseln.  Efter födseln är bebisen 53

nästan alltid i flera relationer med flera andra människor. Efter födseln står till exempel även fadern 

i en sorts relation till den nyfödde som är identisk till moderns, nämligen föräldrarelationen. När 

modern står i en sådan typ av exklusiv relation — till exempel under graviditeten — till spädbarnet 

är det fullt rimligt att anse att valet är hennes (jag antar att Porter skulle hålla med om någonting 

liknande violinistargumentet). Så är inte fallet efter födseln.  

 Kaczor menar att detta argument inte är tillräckligt då det inte skiljer alla fall från abort från 

alla fall av spädbarnsmord. Han hänvisar återigen till tvillingarna i livmodern, och hävdar att 

”prenatal twins are in a relationship with each other” . Detta verkar vara en överdrivet vid tolkning 54

av vad det innebär för ett objekt eller en individ att vara i en relation till ett annat objekt eller en 

annan individ. Det är onekligen riktigt att om det går att hävda att två träd som slingrar sig runt 

 Porter 2013.53

 Kaczor 2013, s. 544.54
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varandra är i en relation med varandra, så går det att hävda detta om tvillingar som ”interagerar” 

med varandra i livmodern, men detta bör anses vara en mycket minde social relation än vad 

”interagerar” syftar på i detta sammanhang. Som jag hävdat ovan så är inget av detta att betrakta 

som någon form av ”social” relation, som skulle vara vad som krävdes för att tillerkänna ett objekt 

eller en individ ökad moralisk status.  

 Vad gäller då i fall av potentiellt barnamord som involverar en ensamstående förälder? Går 

det inte då att hävda att modern står i en exklusiv relation med spädbarnet?  

 

  She [then] actually has a relationship with the newborn child such that she and she alone 

   can care for that child.  55

 

I detta fall är det mycket svårare. Jag tror att många skulle (kanske något motvilligt) gå med på att 

spädbarnsmord är moraliskt tillåtet i särskilda fall, såsom till exempel fallet Kaczor beskriver, med 

en ensamstående moder (som vi måste anse är väldigt isolerad ifrån samhället). Men, bara för att 

spädbarnsmord skulle vara tillåtet (enligt Porters premisser) i ett extremfall, betyder det inte att det 

skulle vara (som G&M vill hävda) tillåtet i stort sett vilka fall som helst. Dessutom tror jag att i de 

få fall som undgår Porters argument, kan vi åberopa argumenten som framförts av Manninen, Levy 

och/eller Rini. Spädbarnsmord är alltid prima facie moraliskt fel, men det kan finnas fall där andra 

rättigheter väger tyngre. Kaczors motargument mot Porter liknar i flera avseenden Violinisten, som 

diskuterats ingående ovan. I ett sådant fall hade vi kunnat säga ungefär följande: ”det är prima facie 

fel av den ensamstående isolerade kvinnan att döda sitt barn, men vi måste också ta hänsyn till 

hennes rätt att leva sitt liv på ett sätt som gör det värt att leva för henne. Om hon inte dödar sitt barn, 

så kan hon inte göra det, så trots att det är prima facie fel av henne att döda sitt barn, så kan vi ändå, 

på det stora hela, anse att det är moraliskt acceptabelt.”  

 I detta avsnitt har jag redogjort för kritik riktad mot G&M av Manninen, Levy, Rini och 

Porter, samt för Kaczors invändningar mot denna kritik. Jag har argumenterat för att Kaczors 

invändningar mot Manninen, Levy och Rini inte håller, och att deras kritik därför bör anses stark, 

samt att invändningarna som han riktar mot Porter i viss mån är rimliga, men kan i samtliga fall 

hanteras av någon av de övriga tre. Jag anser därför att vi kan avfärda Kaczors invändningar och 

anse kritiken mot G&M stark. I nästa avsnitt kommer jag att diskutera G&Ms skadebegrepp, som 

jag anser är väsentligt i deras försvar av P5.  

 Kaczor 2013, s. 544.55
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Avsnitt 6: Skadebegreppet 

För att ge stöd åt P5 (”Det är inte möjligt att skada en nyfödd genom att förhindra den från att 

utveckla potentialiteten att bli en ’person’ i någon moraliskt relevant bemärkelse”) så presenterar 

G&M ett eget skadebegrepp. Jag anser att detta skadebegrepp är problematiskt, och att det också är 

den bärande kraften i P5. Om G&Ms skadebegrepp är problematiskt har vi goda skäl att avfärda det, 

och G&M står då utan grund för P5. Jag anser att G&Ms skadebegrepp är problematiskt på två sätt 

— det är inte ontologiskt neutralt, och det gör en arbiträr koppling mellan skada och rättigheter. 

Deras begrepp kan sammanfattas av två resonemang. Låt oss upprepa G&Ms resonemang om 

skada.  

 

  If a potential person, like a fetus and a newborn, does not become an actual person, like  

  you and us, then there is neither an actual nor a future person who can be harmed, which 

   means that there is no harm at all. /…/ [I]f no one is harmed, then no harm occurred.  56

 

  Ett nödvändigt krav för att ett subjekt ska ha rätt till X är att hon skadas av beslutet att  

   beröva henne X. 

 

Det första av dessa två resonemang kan spontant verka stämma överens med våra intuitioner om 

skada. En av de vanligaste teorierna gällande skada är den kontrafaktiska komparativa teorin (KK). 

KK säger att skada är en händelse som gör saker sämre för X i det stora hela än de hade varit om 

händelsen inte ägt rum. G&MS skadebegrepp kan verka passa in på KK. Enligt KK är det inte 

nödvändigt att någon upplever (eller ens är i tillståndet att uppleva) skadan. Jag kan till exempel 

skadas av att någon stjäl en vinstlott av mig innan jag skrapat den, och således är ovetande om att 

jag skulle vunnit 10 miljoner. Jag kan också (uppenbarligen) skadas av att någon kommer hem till 

mig och stjäl alla mina saker när jag sover, trots att jag inte är i tillståndet att uppleva denna skada. 

Lika väl om någon misshandlar mig när jag är sövd. Detta är något som G&M själva vidhåller .  57

De trycker på att den viktiga skillnaden är att den som utsätts för skadan åtminstone är i ett tillstånd 

där den kan värdera situationen och inse att den har blivit utsatt för skada. Om någon stjäl alla mina 

saker när jag sover, så kommer jag när jag vaknar inse att jag har blivit utsatt för skada. Dock verkar 

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 262-3.56

 ibid., s. 262.57
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detta inte stämma så bra överens med det G&M senare hävdar: ”om ingen skadas, så förekommer 

ingen skada.”  KK säger inte att någon måste utsättas för skadan för att den ska förekomma. I detta 58

avseende är KK ontologiskt neutral, ett (enligt bl.a. Bradley ) viktigt desideratum för en teori om 59

skada. G&M verkar inte vara ontologiskt neutrala i sitt resonemang om skada. Ontologisk 

neutralitet innebär att en teori om skada måste kunna tillåta att även händelser som inte är 

handlingar kan orsaka skada, och att även handlingar som inte utförs av någon alls kan orsaka 

skada.  Detsamma gäller även vad som kan utsättas för skada. En acceptabel teori om skada bör 

vara ontologiskt neutral, vilket innebär att den tillåter att även icke-personer kan utsättas för skada. 

Trots att det tidigare verkade så, så kan alltså inte G&Ms skadebegrepp överensstämma med KK, en 

av de absolut vanligaste teorierna om skada.  

 En annan teori om skada är den icke-komparativa teorin.  Den kan sammanfattas som följer.  60

 

  En händelse skadar X omm den orsakar X ett tillstånd som X rationellt inte vill vara i.  

 
En händelse skadar X om den orsakar X smärta, mentalt eller fysiskt obehag, sjukdom,  

   deformering, handikapp eller död.  

 

Det kan verka som att den icke-komparativa teorin passar bättre in i G&Ms resonemang. Om endast 

varelser som rationellt vill saker kan bli skadade, så kan varken icke-mänskliga djur, gravt 

hjärnskadade människor eller (i linje med G&Ms poäng) bebisar skadas över huvud taget. Detta i 

sig själv är ett starkt skäl för oss att avfärda denna teori, då den inte uppvisar ontologisk neutralitet. 

En rimlig teori gällande skada måste vara ontologiskt neutral. Det ska inte spela någon roll vem 

som utför handlingen, vem som utsätts för handlingen eller huruvida det är en handling över 

huvudtaget. Det ter sig uppenbart att jag kan bli skadad av att till exempel bli biten av en tiger, trots 

att denna tiger inte är en person. Det ter sig lika uppenbart att händelser som inte är handlingar kan 

utgöra skada — tillexempel jordbävningar. Och det ter sig, enligt mig, minst lika uppenbart att jag 

utsätter min hund för skada om jag misshandlar den. En rimlig teori om skada måste vara neutral 

vad gäller subjekt och objekt i skadehändelser. Om en teori om skada inte är ontologiskt neutral, så 

 Giubilini & Minerva 2013a, s. 263.58

 Bradley, B. (2012). ”Doing Away With Harm”, Philosophy and Phenomenological Research 85:2, s. 59

390-412.

 Harman, E. (2009). ”Harming as Causing Harm”, i Harming Future Persons: Ethics, Genetics and the 60

Nonidentity Problem. Red. M.A. Roberts & D.T. Wasserman. Springer.
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är den inte en teori om skada — för det vi i vardagen pekar ut med ordet skada  verkar vara 

ontologiskt neutralt. Det är rimligt att anta att jag kan utsätta min hund för skada, och precis lika 

rimligt att anta att den kan utsätta mig för skada. Min hund kan kanske inte ha för avsikt att utsätta 

mig för skada, men en teori om skada kan inte heller vara moraliserande: avsikt och uppsåt kan inte 

ha någon inverkan på huruvida händelsen i sig är att betrakta som skada. Som ovan nämnt så möts 

flera skadeteorier av starka invändningar, men en teori som inte är ontologiskt neutral ger fel utfall i 

en stor del av fallen, och det ger oss starka skäl till att avfärda en sådan teori. Om kravet på 

ontologisk neutralitet inte uppfylls så sönderfaller en stor del av skadebegreppet.  

 Vidare så finns det tveksamheter med det andra resonemanget (”Ett nödvändigt krav för att ett 

subjekt ska ha rätt till X är att hon skadas av beslutet att beröva henne X.”) Jag anser det osäkert 

huruvida skada verkligen är ett krav för att en individ ska ha rätt till någonting (ett nödvändigt krav 

för att en individ ska ha rätt till X…). Följande exempel kan belysa detta.  

 

  Joakim von Anka. 

  Jag bryter mig in i Joakim von Ankas enorma valv och stjäl tio kronor. Joakim von   

  Anka har så otroligt mycket pengar att han inte märker av förlusten. Han tjänar också   

  pengar i en  så snabb takt att även om han skulle räkna pengarna så skulle han ha tjänat  

  in tio gånger så mycket pengar som jag stal bara på den tid som det tog honom att räkna  

  pengarna. Det är rimligt att anta att Joakim von Anka inte skadas av stölden, men vi bör  

  fortfarande anse att Joakim von Anka har rätt till sina pengar (så vida han införtjänat   

  dem på ett hederligt och rätt sätt).  

 

Det verkar följa naturligt från detta resonemang att det inte kan vara ett krav för att en individ ska 

ha en rätt till X att hon skadas av beslutet att beröva henne X. Det är tydligt att Joakim von Anka 

inte skadas av att jag stjäl tio kronor från honom, och lika tydligt att han har en rätt till dessa pengar.  

 Kopplingen verkar inte heller gälla när välfärdsnivån går åt andra hållet. Betänk följande 

exempel.  

 

  Omvänt inbrott. 

  En väldigt speciell inbrottstjuv bryter sig in hemma hos mig. Denne inbrottstjuv gör   

   ingenting alls förutom att lämna 100 000 kronor i jämna sedlar på mitt köksbord som en 

   gåva. Det är rimligt att anse att jag inte skadas av detta (jag är inte hemma under    

  inbrottet och inbrottstjuven varken förstör eller smutsar ner under inbrottet), utan    
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  snarare motsatsen — det bör vara att betrakta som enbart positivt. Det är samtidigt    

  rimligt att anse att jag har en rätt att ingen ska göra inbrott i mitt hem.  

 

Från detta exempel kan vi se att det inte heller behöver vara så att en rätt till X (där X = att det inte 

görs inbrott i mitt hem) behöver innebära att jag skadas av icke-X (eftersom icke-X här inte innebär 

en skada utan istället en gåva till mig om 100 000 kronor). Dessa exempel gör tydligt att den 

koppling mellan rättigheter och skada som G&M verkar vilja dra inte kan existera. Som diskuterats 

ovan är deras begrepp inte ontologiskt neutralt, vilket i sig är ett skäl till att avfärda det. 

Sammanfattningsvis så bör vi avfärda G&Ms skadebegrepp för att det inte är ontologiskt neutralt, 

och för att de drar en orimlig koppling mellan rättigheter och skada. G&Ms skadebegrepp är en 

viktig byggsten i deras argument, som stöd för P5, och jag anser att utan ett fungerande 

skadebegrepp finns ingen bärkraft för P5.  

 I detta avsnitt har jag diskuterat G&Ms skadebegrepp. Jag har argumenterat för att det inte är 

ontologiskt neutralt, och att det gör en orimlig koppling mellan skada och rättigheter. Detta är starka 

skäl till att avfärda skadebegreppet, vilket gör att G&M står utan stöd för P5. I avsnitt 4 

diskuterades kritiken av P4, och jag argumenterade för att kritiken av P4 är välfunnen, och att vi 

därför bör avfärda P4. Om vi avfärdar P4 och P5, så finns inget stöd för C2, slutsaten att nyfödda är 

moraliskt likvärdiga med spädbarn. Och om vi inte kan acceptera C2, kan vi inte heller acceptera 

C3 — att ’after-birth abortion’ är moraliskt tillåtet under samma omständigheter som abort. Jag 

anser att vi inte kan acceptera G&Ms slutsats. G&M ger oss inga skäl att anse att spädbarnsmord 

går att likställa med abort.  

 

Sammanfattning 

Giubilini & Minerva argumenterar för att spädbarnsmord (eller ’after-birth abortion’) bör vara 

moraliskt tillåtet i samtliga fall där abort är moraliskt tillåtet, det vill säga, enligt dem nästan vilka 

fall som helst. De menar, bland annat, att foster och spädbarn är moraliskt identiska. Detta har 

kritiserats av bland annat Manninen, Levy, Rini och Porter. Deras invändningar har i sin tur 

kritiserats av Kaczor. Jag anser att Manninens, Levys och Rinis invändningar står sig mot Kaczors 

kritik och bör anses som starka invändningar mot P4 i G&Ms argument (”Nyfödda är inte personer i 

någon moraliskt relevant bemärkelse”). Kaczors invändningar mot Porter är i viss mån rimliga, men 

jag anser att i samtliga aktuella fall där Porters argument inte håller, kan vi backas upp av något av 

de tre andra. Det är därför rimligt att avfärda även denna kritik, och av detta följer att vi bör avfärda 

P4.  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 Vidare bygger G&Ms teori på ett problematiskt skadebegrepp. Jag anser att vi bör avfärda 

G&Ms skadebegrepp för att det inte är ontologiskt neutralt, ett krav som vi bör ställa på varje teori 

om skada. Dessutom drar G&M en koppling mellan rättigheter och skada som jag anser inte håller. 

De menar att ett nödvändigt krav för att en individ ska ha rätt till X är att hon skadas av beslutet att 

beröva henne X. Jag har försökt visa att det inte håller. Joakim von Anka har till exempel 

fortfarande en rätt till sina pengar trots att han inte skadas av att bli bestulen på mindre summor, och 

jag har till exempel en rätt till att det inte görs inbrott i min lägenhet även om det skulle röra sig om 

ett inbrott som endast resulterade i att jag fick en gåva på 100 000 kronor. Jag anser att detta är 

rimliga skäl för oss att avfärda G&Ms skadebegrepp, och därmed också P5, då P5 bygger på detta 

skadebegrepp. Eftersom vi bör avfärda P4 och P5, så finns inget stöd för C2 (att nyfödda är 

moraliskt likvärdiga med spädbarn), och därför inte heller något stöd för slutsatsen att ’after-birth 

abortion’ är moraliskt tillåtet under samma omständigheter som abort, eftersom den bygger på C2. 

Vi kan därför avfärda deras argument. G&Ms argument ger oss inga skäl att anse att om abort är 

tillåtet, så medför detta att spädbarnsmord är moraliskt tillåtet. 
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