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Abstract

Senaste tidens mediala abortdebatt har fokuserat alltmer kring samvetsfrihet och därmed förskjutit 

abortdebatten från ett fokus på kvinnan som aktör. Samtidigt växer sig nationalistiska krafter allt 

starkare runtom i Europa. Undersökningen syftar till att se om det finns ett skifte i Riksdagens 

abortdebatt efter Sverigedemokraternas inträde i riksdagen som genom nationalistiska tendenser 

skapat en förskjutning av problemformuleringen där kvinnan som aktör inte längre står i fokus. 

Studien tar avstamp i Condits och Eduards teorier om begreppsanvändning och kopplingar till 

nationalismen i abortdebatten. Genom en statistisk överblick och en textanalys av kammarprotokoll 

från mandatperioderna 2006-2010 och 2010-2014 med hjälp av analysverktyget “problem-orsak-

lösning” kan konstateras att det finns ett visst skifte. Det har skett en ökning av debatten med fokus 

på samvetsfrihet där kvinnan inte har en central roll, Sverigedemokraterna sätter till stor del 

agendan i abortdebatten under den andra mandatperioden genom att initiera nya debatter och det 

finns en viss förskjutning av problemformuleringen genom en diskussion om abort som rättighets 

vara eller icke vara samt ett större fokus på fostret som aktör. Vad som också kan konstateras är att 

alla partier under båda mandatperioderna använder en retorik som kan kopplas till en nationalistisk 

syn på kvinnan och abortfrågan, även om dessa tendenser ökar med Sverigedemokraternas inträde. 
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1. Inledning

Mycket medial uppmärksamhet har riktats mot debatten om samvetsfrihet på senare tid och på det 

sättet återigen satt abortfrågan i centrum för debatt i media. Fallet med Ellinor Grimmark, 

barnmorskan som inte kunde få jobb i Sverige då hon öppet gick ut med att hon tänkte hävda 

samvetsfrihet och inte utföra aborter som en del av sitt yrke, väckte en medial debatt i Sverige där 

såväl debattörer och ungdomspartiledare som vårdpersonal var engagerade (Nordlund 2015) 

(Karlsson et al. 2015). I november 2015 fick Ellinor Grimmarks arbetsgivare rätt i tingsrätten, men 

än vet vi inte om fallet kommer att överklagas och historien fortsätter (Roström Andersson 2015). 

Jag menar att det skett ett skifte i den mediala debatten där kvinnan inte längre står i fokus och jag 

undrar om ett skifte också har skett i debatten inom riksdagen. Skiftet  menar jag i grunden har att 

göra med en ökande nationalism i Europa. Det skulle vara intressant att se hur nationalismen i 

realiteten påverkar frågor som debatteras i Sveriges riksdag, inte bara inom invandringsdebatten. 

1.1 Abortlagstiftning

Det finns idag inga internationella konventioner som säger att abort är en mänsklig rättighet. 

Däremot fastslås, under FN-konferensen om befolkning och utveckling, 1994 Kairodeklarationen 

där det framgår att reproduktiv hälsa är en rättighet (FN 1994). Kvinnor har alltså bland annat rätt 

till tillgång till preventivmedel, rätt att bestämma antalet barn hon vill föda samt tidsrymden 

emellan dem (rfsu 2015). Men det finns alltså ingen internationell konvention om rätt till abort även

om förespråkare för abort ofta menar att rätten till reproduktiv hälsa inte kan tillgodoses utan 

aborträtten. 

Den abortlagstiftning som finns i Sverige idag tillkom 1974. I den står att en kvinna får avbryta sin 

graviditet innan artonde havandeskapsveckan så länge inte aborten medför fara för kvinnans liv 

eller hälsa. Efter vecka arton krävs tillstånd av socialstyrelsen som lämnas endast om synnerliga 

skäl föreligger för aborten, detta tillstånd får inte lämnas om fostret antas vara livsdugligt, det vill 

säga att fostret skulle kunna överleva utanför livmodern. Socialstyrelsen får dock bortse från 

fostrets livsduglighet om det är så att graviditeten medför fara för kvinnans liv eller hälsa även efter 

vecka arton (Sveriges Riksdag u.å). Praxis i Sverige i dagsläget är att ett foster är livsdugligt från 

vecka 22 men någon sådan veckogräns finns inte inskriven i lagstiftningen utan regleras av 

socialstryrelsens rättsliga råd och kan därmed skifta i förhållande till när man medicinskt kan säga 

att fostret är livsdugligt (socialstyrelsen u.å) (socialstyrelsen u.å). Det här innebär att Sverige har en 

av världens mest liberala abortlagstiftningar och är ett av få europeiska länder där samvetsfrihet inte

tillämpas inom abortvården (IPPF 2012) (rfsu 2014, 18).

I Europeiska konventionen artikel 9 framgår att samvetsfrihet är en rättighet. Frågan hur denna 
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rättighet ska förhålla sig till abortfrågan, hur den ska förhålla sig till arbetssituationer eller hur den 

ska förhålla sig till andra rättigheter framgår däremot inte explicit av konventionen (regeringens 

webbplats om mänskliga rättigheter u.å). Det här är en av grunderna till varför frågan om 

samvetsfrihet blivit central inom abortdebatten. I Europarådets resolution 1763 från 2010 slås 

däremot fast att ingen person, institution eller sjukhus ska kunna tvingas eller diskrimineras på 

grund av vägran att utföra en abort. Det här dokumentet är inte bindande för Sveriges lagstiftning 

och exakt hur arbetsrätt och andra rättigheter ska förhålla sig till resolutionen framgår inte heller av 

dokumentet (Europarådet 2010). 

1.2 Nationalismen i Europa

Det finns mycket som tyder på en ökad nationalism i Europa under de senaste åren. Ett tydligt 

tecken är högerextrema och högerpopulistiska partiers framgångar såväl nationellt som i EU. Efter 

senaste EU-valet finns även en högerorienterad grupp i parlamentet vid namn Nationernas och 

friheternas Europa. Gruppen, där Sverigedemokraterna idag inte ingår, har 38 ledamöter 

(Europaparlamentet 2015) (Expo 2014). Flera nationalistiska partier som UKIP i Storbrittannien, 

Front national i Frankrike, LAOS och Gyllene gryning i Grekland, Dansk folkeparti i Danmark och 

Jobbik i Ungern har rönt stora framgångar runtom i Europa även i nationella val (Zachariasson och 

Dickson 2014).  

 

I sin rapport “Folk, familj och fosterland” beskriver Expo och Kvinna till kvinna en situation med 

ökande nationalism i Europa. I ett särskilt avsnitt tar de upp vilka konsekvenser nationalistiska 

partier har på politik som påverkar kvinnor. Som exempel tar de upp Kroatien, Serbien och Bosnien 

där nationalistiska partier vill inskränka aborträtten och skapar kampanjer för att få kvinnor att föda 

fler barn (Kvinna till kvinna 2014, 11). Rapporten beskriver på många sätt nationalismens 

förhållande till kvinnor och jag menar att det med tanke på nationalismens ställning i Europa idag 

finns anledning att undersöka hur nationalismen i Sverige förhåller sig till frågor som rör kvinnor. 

2.  Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Jag menar att Sverigedemokraternas ökade framgångar i Sverige är kopplat till den ökade 

nationalismen i Europa och att det därför finns ett syfte, i och med den utveckling som finns i 

Europa i förhållande till aborträtten, att ta reda på hur Sverigedemokraterna påverkar aborträtten i 

Sverige. Jag tänker mig därmed att Sverigedemokraternas inträde i riksdagen som ett nationalistiskt 

parti kan markera en punkt för ett skifte i den svenska abortdebatten. Om vi då ser en ökande 

nationalism i Europa så kan Sverigedemokraternas inträde vara ett tecken på att dessa influenser 

även nått Sverige. Jag vill undersöka om Sverigedemokraterna med grund i nationalistiska idéer på 

olika sätt har förskjutit den abortdebatt vi haft i Sverige till en debatt som inte utgår ifrån kvinnans 
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självbestämmanderätt. I den mediala debatten om samvetsfrihet så finns ett fokus på det etiska 

dilemmat och på vårdpersonalen som aktörer, och det här är en förflyttning från ett fokus på 

kvinnan som centrum för abortdebatten. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om 

Sverigedemokraternas inträde i Riksdagen med grund i en nationalistisk syn på kvinnan kan ha 

förskjutit debatten från kvinnan som aktör och centrum för abortfrågan. Jag har därför valt att 

fokusera på mandatperioden innan Sverigedemokraternas inträde och mandatperioden efter 

Sverigedemokraternas inträde för att se om det går att se en skillnad i debatten om abortfrågan.

2.2 Frågeställning

Frågan om samvetsfrihet har diskuterats flitigt i media där bland annat Ebba Busch Thors uttalande 

för samvetsfrihet fick stor uppmärksamhet (Rogberg 2015). Här finns ett skifte i den mediala 

debatten, där utformingen av svensk abortlagstiftning nu ifrågasätts och abortfrågan återigen har 

hamnat i fokus. Samvetsfrihetsdebatten har sin utgångspunkt i att abort är ett etiskt dilemma och har

ofta ett fokus kring vårdpersonalens upplevelser snarare än kvinnan som gör en abort. Det är det här

skiftet i den mediala debatten som har fått mig att vilja titta närmare på debatten i riksdagen där 

besluten faktiskt fattas. Faktum är att samvetsfrihet inom riksdagens abortdebatt inte är något nytt 

koncept. Motioner om samvetsfrihet har lämnats in ett flertal gånger sedan dagens abortlagstiftning 

trädde ikraft 1974 (Sveriges Riksdag 2015). Frågan är om det nu skett en ökning av den typen av 

motioner och om dessa motioner debatteras mer eller på ett annat sätt. Det här är en av aspekterna 

som jag kommer att titta på.

Det faktum att samvetsfrihet återigen kommer upp till diskussion kan vara ett tecken på att 

Sverigedemokraterna nu påverkar abortdebatten. Kristdemokraterna har länge haft samma 

ståndpunkt när det gäller samvetsfrihet och därför är det inte omöjligt att tänka sig att det nu är 

Sverigedemokraterna som lyckats föra upp frågan till ytan igen. Sverigedemokraterna och 

nationalismen kopplas av naturliga skäl ofta till invandringsfrågor och frågor om diskriminering och

rasism. Men det ska inte glömmas att Sverigedemokraterna såväl som andra nationalistiska partier 

oftast har politiska program och åsikter som även täcker in andra områden, inte minst områden som 

påverkar kvinnors rättigheter och möjligheter i samhället (Sverigedemokraterna u.å). En vanlig 

diskussion sedan Sverigedemokraternas alltmer ökande närvaro i politiken har varit deras makt att 

sätta dagordningen i invandringsdebatten. Det har funnits en oro över Sverigedemokraternas makt 

att sätta agendan under invandringsdebatter och därmed också formulera ett problem inom 

invandringsfrågan som övriga partier måste förhålla sig till (Victorzon 2015). Jag undrar om samma

sak har hänt just inom abortdebatten. Är det så att Sverigedemokraterna numera sätter agendan i 

abortdebatten? Det här skulle i så fall också kunna vara ett exempel på en debatt där 

Sverigedemokraterna fått makten att även kontrollera problemformuleringen. För att jämföra med 

invandringsdebatten så har diskussionen där handlat om ifall Sverigedemokraterna har skapat en 

6



förskjutning av problemformuleringen från invandring som en självklarhet med en diskussion om 

hur det bäst ska hanteras till en problemformulering där själva invandringen i sig är ifrågasatt och 

blir en del av problemformuleringen (Andersson 2014). En liknande förskjutning i abortdebatten 

skulle i så fall vara från kvinnans aborträtt som en självklarhet och diskussion om hur den rent 

praktiskt ska hanteras, till att aborträtten i sig ifrågasätts och blir en del av problemformuleringen i 

debatten.

Jag undrar också om det går att se ett mer generellt skifte i de nationalistiska tendenserna i 

abortdebatten. Finns det ett skifte där det efter Sverigedemokraternas inträde visar sig en debatt som

är mer genomsyrad av en nationalistisk syn på abortfrågan och på kvinnan? En nationalistisk syn på

kvinnan skulle kunna ligga till grund för en förskjutning av problemformuleringen och ett steg från 

kvinnans centrala roll i abortdebatten men skulle också kunna påverka på andra sätt i debatten och 

därför vill jag titta på hur nationalistiska tendenser tar sig uttryck i debatten.

Min fråga är således om det efter Sverigedemokraternas inträde i Riksdagen skett ett skifte i 

Riksdagens abortdebatt genom nationalistiska tendenser som skapar en förskjutning av 

problemformuleringen där kvinnan som aktör inte längre står i fokus.

Jag kommer att fokusera på

• om det finns en ökning eller en skillnad i debatten om samvetsfrihet

• om Sverigedemokraterna har fått makt att sätta agendan

• om Sverigedemokraterna lyckats förskjuta problemformuleringen i den utsträckningen att 

övriga partier måste förhålla sig till den

• om det går att se ett övergripande skifte i nationalistiska tendenser i debatten.

Min hypotes är således att abortdebatten i riksdagen ser annorlunda ut efter Sverigedemokraternas 

inträde efter valet 2010 och fokus i uppsatsen kommer därmed att ligga på om det går att se ett 

skifte i abortdebatten i riksdagen mellan 2006-2010 och 2010-2014.

3. Teori- och diskursanknytning

3.1  Condit

Boken “Decoding abortion rhetoric” behandlar USA:s abortdebatt och hur den förändrats över 

tiden. Condit går igenom övergripande diskursvågor inom abortdebatten i USA från 1960 till 1985 

(Condit 1990). Hon använder sig av en metod där hon kartlägger vad hon kallar för ”three units of 

discourse”. De tre delarna hon fokuserar på är ”ideographs”, ”narratives” och ”characterization” 

(Condit 1990, 13).
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I boken beskrivs hur den ena sidan av abortdebatten på 60-talet skapade en verklighetsbeskrivning 

baserad på kristen tradition. Med hjälp av bibeln ville man ge en bild av att abort historiskt och 

moraliskt sett alltid varit fel enligt en kristen tradition, och att det var tydligt att det var en synd mot 

äktenskapet och den sexuella förmågan (Condit 1990, 46). Det här gjorde även att man med 

moralen på sin sida kunde börja prata om abort som mord och att ta ett liv. För att göra anspråk på 

ideogrammet liv konstruerade man på olika sätt fostret som en levande individ. Man använde 

begrepp som slaveri och förintelsen för att beskriva abortsituationen och begrepp som ”rest his 

soul” användes för att konstruera bilden av fostret som mänskligt och heligt (Condit 1990, 49-51 

53). 

Condit menar att abortdebatten mellan 1965 och 1972 cirkulerade kring tre ideogram, liv, jämlikhet 

och val (Condit 1990, 59). För att göra anspråk på ideogrammet liv var antiabortrörelsen tvungna att

koppla samman ordet foster med ordet liv. För att göra detta lade man vikt vid vetenskapliga 

argument som att genstrukturen hos ett foster var densamma som hos en vuxen. Man använde sig 

också av bilder på långt gångna foster och pratade ofta om foster i termer av ”ofödda barn” (Condit 

1990, 61;83) För att fullt konstruera kvinnan som modern användes begreppet moder ofta för den 

gravida kvinnan av antiabortrörelsen för att påvisa att hon redan under graviditeten är en moder. Att 

definiera kvinnan som moder knyter också an till gamla nationalistiska tankar om kvinnans roll som

moder i nationen (Condit 1990, 107).

Motargumentet till denna diskurs blev ett fokus på jämlikhet. Man ställde jämlikhet i motsats till 

diskriminering och menade att det var diskriminerande hur vissa kvinnor hade möjlighet att betala 

för en säker illegal abort medan kvinnor av lägre socioekonomisk klass inte hade samma möjlighet. 

På det sättet formade man ett motargument med ideogrammet jämlikhet. Man pratade även om 

jämlikhet i termer av kvinnans rätt till sin egen kropp i förhållande till samhällets intresse av fostret 

(Condit 1990, 63-64). Den här diskussionen ledde i förlängningen till användningen av 

ideogrammet val. Ideogrammet användes om en positiv frihet snarare än en negativ. Kvinnan skulle 

ha rätt att välja. Det här var också viktigt i förhållande till diskussionen om kvinnans jämlikhet till 

mannen (Condit 1990, 68)

I slutet av 60-talet ändrades bilden av kvinnan som modern och närmade sig bilden av arbetaren. 

Det här nya sättet att konstruera kvinnan på gav också större möjlighet att trycka på begreppet val 

eftersom hennes liv nu inte nödvändigtvis var till för nationens fortplantning utan hon var tvungen 

att göra egna val (Condit 1990, 72).
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3.2 Eduards

I boken kroppspolitik av Eduards diskuteras abortpolitiken i förhållande till nationen. Eduards tar 

upp exempel på retorik som visar på hur kvinnans kropp hela tiden står i relation till en tanke om 

nationen. Hon inleder med att hänvisa till olika författare som menar att den kvinnliga kroppen ofta 

ses som passiv och tillgänglig, kvinnan är det enda könet eftersom mannen är universell. För att 

betraktas som människa måste kvinnan således förneka sin kropp (Eduards 2007, 17). Det är en 

relevant aspekt att ta hänsyn till när man pratar om konstruktionen av kvinnan. Om en kvinnlig 

kropp inte bara kan vara en kropp så måste kvinnan som människa ständigt definieras och 

konstrueras.

I inledningen av kapitlet om abort så nämner Eduards ett möte med en kvinna som menade att den 

bästa abortlagen skulle vara ett blankt papper. Eduards förstod först inte hur hon menade eftersom 

kampen för aborträtten alltid förts med förhoppningen om skrivna lagar som skyddar kvinnans rätt 

till abort (Eduards 2007, 81).  Därmed har vi inom diskursen redan uteslutit möjligheten att det 

skulle kunna vara en självklarhet att kvinnan själv bestämmer vad hon vill göra med sin kropp, utan 

lagar som reglerar den. Den kvinnliga kroppen ligger därmed, oavsett om man tycker att det är rätt 

eller fel, inom det nationella intresset. 

Ett tydligt exempel på en nationalistisk syn på kvinnan och fostret är fallet med Polenresorna. 1965 

väckte riksåklagaren åtal mot svenska kvinnor som rest till Polen för att göra abort, på grund av att 

han menade att fosterfördrivning av ett svenskt foster var en kränkning av ett svenskt intresse 

(Eduards 2007, 95). Regeringen beslutade om åtalseftergift och det väckta åtalet fick snarare 

motsatt effekt och ledde till en intensifiering av oponionen för fri abort i Sverige (Eduards 2007, 95-

96). Abortdebatten i Sverige och USA löpte parallellt och även Eduards tar upp exempel på hur 

antiabortrörelsen i Sverige påverkade språket genom att foster pratades om som ofödda barn och 

individer med rättigheter och kvinnan konstruerades som likvärdig med fostret (Eduards 2007, 104).

Eduards menar också att abortfrågan inte behöver ligga i lagstiftarnas händer för att vara 

nationalistiskt bunden. Eduards tar upp hur kvinnors liv, i takt med att moral byts ut mot vetenskap, 

läggs i händerna på läkarna istället för lagstiftarna. På 20- och 30- talet blir läkarna viktiga aktörer i 

abortdebatten både på för- och motsidan och får därmed på många sätt tolkningsföreträde i frågan. 

Läkarnas status vinns genom sin viktiga roll i bygget av välfärdsstaten och på så sätt binds kvinnans

kropp återigen ihop med nationalstaten. Det här skapar ett skifte från en statlig kontroll av kvinnan 

till en annan (Eduards 2007, 105-109).

Det här är några centrala delar av Eduards teori om hur kvinnokroppen förhåller sig till nationen på 
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olika sätt och kommer att vara referenspunkter i min textanalys av nationalistiska tendenser i 

abortdebatten. Eduards argumenterar tydligt för hur olika fenomen i abortdebatten kan kopplas till 

nationalismen och jag kommer att ta avstamp i hennes teorier för att se hur den svenska 

abortdebatten förhåller sig till dessa kopplingar, och huruvida det förändrats. Även Condit kommer i

min analys att fungera som referenspunkt för att förstå den retorik som finns i abortdebatten. Jag 

kommer också att hänvisa till Condits tre analysverktyg när jag i min undersökning stöter på 

begrepp som kan förklaras med hjälp av dessa. Syftet med valet av teori är dels att belägga 

resonemang i analysen och dels att se om den svenska abortdebatten i dagsläget överensstämmer 

med dessa teorier.

4. Design

Jag kommer i min undersökning att presentera en kort statistisk överblick av motioner och debatter 

för att sedan gå vidare med att analysera protokoll från kammaren. Syftet med den statistiska 

överblicken är att se om det finns någon tydlig tidpunkt för ett skifte och om ökningen av 

abortdebatt och framförallt debatt om samvetsfrihet i media också syns bland våra folkvalda. Jag 

har valt att fokusera på mandatperioderna 2006-2010 respektive 2010-2014, främst eftersom det är 

mandatperioden innan och efter det att Sverigedemokraterna blev invalda i riksdagen och min 

hypotes bygger på att de med nationalistiska influenser kan markera ett skifte. Jag anser dem också 

jämförbara eftersom de ligger nära varandra i tid, att statistiken presenteras över en 4-årsperiod och 

därmed bör vara en tillräckligt lång period för att utesluta att längre utredningar påverkar 

jämförelsen i någon större grad, samt att det inte skett något regeringsskifte. 

Vidare kommer jag att i min textanalytiska undersökning i huvudsak att använda mig av en form av 

“problem-orsak-lösning”-metod för att analysera protokollen jag valt att titta på. Jag använder mig 

av den här metoden för att skapa en översiktlig bild av debattens strömningar och vilken 

verklighetsbild den förhåller sig till, för att se om det skett en förändring av agendan i debatten och 

vem som i så fall sätter den och för att se om det finns en förskjutning av problemformuleringen 

sedan Sverigedemokraternas inträde. 

Jag kommer även att titta på konstruktionen av kvinnan och konstruktionen av fostret samt vilka 

begrepp som är centrala för att skapa en tydligare bild av var fokus i debatten ligger samt vilka 

förutsättningar som är satta för debatten.

Med hjälp analysresultat från ovan beskrivna metodangrepp kommer jag att analysera vilka 

nationalistiska tendenser som finns i texterna genom att knyta an till Eduards teorier om det 

nationalistiska förhållningssättet till abortfrågan.
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I den fortsatta delen av uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet ”kvinnan” när jag 

syftar på den gravida personen som är subjekt för abortfrågan. Det bör hållas i åtanke att den 

gravida personen inte nödvändigtvis är en cis-person av kvinnligt kön. Benämningen kvinna 

används för att förenkla kopplingen till texterna som analyseras. 

Ordet samvetsfrihet kan användas i olika typer av sammanhang men eftersom den här uppsatsen 

enbart fokuserar på abortdebatten så kommer ordet samvetsfrihet endast syfta på samvetsfrihet inom

abortfrågan.

5. Metod

Jag har valt att göra en textanalytisk studie eftersom jag tror att det är i diskursen det först går att 

hitta nationalistiska tendenser i riksdagens arbete. Mitt fokus är riksdagsdebatten, och en analys av 

hur abortfrågan diskuteras där kan ge en bild av vilka föreställningar som ligger bakom argument i 

debatten. Nedan presenteras de textanalyser jag valt att använda samt mitt statistiska angreppssätt 

och hur de är tänkta att användas för att besvara min frågeställning. 

5.1 Statistik

I den statistiska delen av analysen kommer jag att räkna antalet motioner som kommit in under 

varje mandatperiod som innehåller termer med ordet abort respektive samvetsfrihet. Jag kommer att

titta på antalet motioner för att få en överblick över hur många motioner som lämnats in och vilka 

partier som lämnat in dem. Syftet är att enkelt se om det finns en tydlig skillnad i mängd mellan 

mandatperioderna, både övergripande och för varje parti. Jag kommer därefter även att räkna antalet

riksdagsdebatter innehållande samma termer.

5.2 Problem-orsak-lösning

Analysverktyget problem-orsak-lösning finns beskrivet i Bergström och Boréus bok “Textens 

mening och makt”. Analysverktyget syftar till att ta reda på vad som framställs som problemet i den

aktuella texten för att sedan också identifiera orsaken och lösningen till problemet som presenteras. 

Förutom att presentera just dessa element så har metoden flera funktioner och syften. Genom att 

identifiera problemkonstruktionen går det att urskilja vilken verklighetsbild texten förhåller sig till. 

Orsaksbeskrivningen tillskriver alltid skuld till någon eller något samtidigt som den genom 

skuldbeläggningen kan konstruera aktörer (Bergström&Boréus 2005, 336). Jag har valt just detta 

analysverktyg eftersom jag vill undersöka om det finns ett skifte som består i en förskjutning av 

problemformuleringen. Jag vill ta reda på vilka förutsättningar som sätts under debatterna och hur 

det ligger till grund för fokuset i debatten. Genom att förstå problemformuleringen går det att få en 
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bild av debattörernas syn på aktörerna och vilken aspekt av abortfrågan de vill diskutera. 

5.3 Konstruktion

Jag har utgått ifrån Condits ”characterization” för att utforma den här delen av min analys. 

Konstruktionen kan vara av en aktör eller ett fenomen och är ofta generaliserande. Som exempel tar

Condit upp hur ordet kvinna kopplas ihop med ordet moderskap för att konstruera kvinnan som 

modern i diskursen (Condit 1990, 14). Just konstruktionen av kvinnan och fostret i abortdebatten är 

en viktig grund för att förstå vilka idéer som ligger bakom olika argument och därför kommer jag 

även att använda mig av det här analysverktyget. Jag har utgått ifrån Condits definition i min 

undersökning men tolkningen jag gjort av metoden är min egen och jag kan därför i vissa fall frångå

från hur Condit har använt den.

5.4 Ideogram

Condits ”ideographs” som jag kommer att kalla för ideogram eller centrala begrepp är ett ord eller 

en fras som uttrycker samhällets värderingar eller grundpelare (Condit 1990, 13). Condit tar som 

exmpel att man i den amerikanska abortdebatten valde att använda begreppet ”right to choice” 

istället för ”reproduction freedom” för att trycka på att rätten till abort skulle vara en rättighet 

snarare än en möjlighet (Condit 1990, 13). Ideogrammet blir den centrala delen av argumentationen 

som förs runt frågan och är ett viktigt verktyg för att hitta centrala aspekter av debatten men också 

för att ta reda på vilka värderingar som ligger bakom olika begrepp, hur de används och kopplas 

samman. Ideogram kommer inte att vara fokus för mitt analysschema, däremot kommer metoden i 

vissa fall att användas för att klargöra resonemang kring problemformuleringar och konstruktioner.

5.5 Analysschema

Följande analysschema utgår från de metoder jag presenterat och kommer tillsammans med 

frågeställningen att vara utgångspunkt för min analys. 

Vilken/vilket problem, orsak och lösning presenteras i argumenten?

Här kommer jag att försöka urskilja vilken problemformulering som den aktuella debatten förhåller 

sig till samt vad som antas vara orsak till problemet och hur det ska lösas. 

Hur konstrueras kvinnan och fostret?

Frågeställningen kommer att besvaras genom att ta reda på vilka aktörer som är centrala och med 

vilka begrepp de kopplas samman.

Finns det aspekter av texten som anspelar på en nationalistisk syn på kvinnan och abortfrågan?

Den här frågan blir en sammanfattande analys av hur olika fenomen i debatten kan tolkas som 

nationalistiska och kommer att utgå från Eduards och Condits resonemang. 
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6. Material

Jag har valt att fokusera på riksdagsdebatten och använder mig således av Riksdagsdokumentation i 

min undersökning. Tidsperioden som kommer att undersökas är mandatperioderna 2006-2010 och 

2010-2014 eftersom jag menar att Sverigedemokraternas inträde i Riksdagen skulle kunna markera 

ett skifte. Tidsperioden jag kommer att undersöka befinner sig innan den mediala övervakningen av 

frågan tog fart, men hur riksdagsdebatten förhåller sig till den mediala debatten i Sverige kommer 

inte att undersökas vidare utan tjänar endast som en indikation på att en förändring har skett.

6.1 Material statistik

Statistiken kommer att behandla antal inlämnade motioner samt antal riksdagsdebatter i ämnet abort

och samvetsfrihet.

6.2 Material textanalys

I den textanalytiska delen av undersökningen har jag valt att fokusera på kammarprotokoll. 

Debatterna i kammaren är en central del av den politiska debatten och bör ge en klar övergripande 

bild över hur frågor debatteras inom riksdagens väggar. För att påbörja urvalet så har jag sökt på 

ordet abort* på riksdagens hemsida under dokument & lagar - kammaren - protokoll, för att få fram 

relevanta protokoll där termen abort eller termer innehållande ordet abort har använts. Sedan har jag

gått igenom alla protokoll som jag fått fram och rensat bort de protokoll där abort inte varit en 

central del av diskussionen utan bara nämnts i förbifarten, eller där jag ansett att diskussionen inte 

varit tillräckligt omfattande för att kunna analyseras. På grund av tidsramen för uppsatsen valde jag 

att utesluta de protokoll där det inte uppstod en diskussion i ämnet abort utan ämnet bara berörts av 

en part. Dessa protokoll skulle dock kunna fylla ett syfte i en större undersökning. Det bör alltså 

poängteras att det finns avsnitt i abortdebatten under de valda mandatperioderna som inte kommer 

att ingå i min textanalys. För mandatperioden 2006-2010 fick jag genom min sökning fram 103 

protokoll varav jag valt 19 stycken att analysera. För mandatperioden 2010-2014 fick jag genom 

min sökning fram 68 protokoll varav jag valt 26 stycken att analysera. Därmed omfattar hela min 

textanalys sammanlagt 45 protokoll. 
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7. Analys

7.1 Statistik

Nedan presenteras fem tabeller för att ge en bild av hur många motioner och kammardebatter som 

behandlar ämnet abort och samvetsfrihet under respektive mandatperiod. Eftersom ordet 

samvetsfrihet förutom abortfrågan kan beröra exempelvis kyrkan, försöksdjur eller referenser till 

regeringsformen så har jag lagt till ordet abort* på dessa sökningar. Sökningarna är gjorda på 

riksdagens hemsida under dokument & lagar - förslag - motioner respektive under dokument och 

lagar - kammaren - protokoll. Sökorden jag har använt finns angivet kursivt i tabellerna. Enskilda 

motioner är motioner inlämnade av en ledamot eller flera ledamöter från samma parti. 

Gemensamma motioner är motioner inlämnade av ledamöter från olika partier.
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En intressant aspekt av statistiken om man jämför tabell 1 och tabell 2 är att Sverigedemokraterna 

under mandatperioden 2010-2014 står för drygt 30% av de inlämnade motionerna rörande ämnet 

abort trots att antalet inlämnade motioner bara ökat med 1,6%. Bland annat Kristdemokraterna har 

gått från 40 inlämnade motioner under 2006-2010 till 23 motioner under 2010-2014 och 

Socialdemokraterna från 42 stycken till 20 stycken. Det här skulle kunna tyda på att andra partier är 

mindre benägna att lämna in motioner under Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen.

Tabell 3 och tabell 4 visar att det endast är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som lämnar

in motioner om samvetsfrihet. Kristdemokraterna lämnar in fler motioner under den andra 

mandatperioden än vad de gör under den första vilket skulle kunna bero på ett ökat stöd för 

samvetsfrihet men det skulle också kunna ha att göra med Europarådets resolution 1763 som 

fastslogs 2010 (Europarådet 2010). Det troliga är att det är samma faktorer samt det faktum att fler 
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motioner lämnats in som har påverkat det faktum att antalet debatter i kammaren rörande 

samvetsfrihet ökat från 1 debatt den första mandatperioden till 10 debatter under den andra, vilket 

framgår av tabell 5.

Tabell 5 visar att debatterna i kammaren rörande abortfrågan blir klart färre trots att antalet 

inlämnade motioner ökat med 1,6%. Det skulle återigen kunna bero på att det finns ett motstånd i 

riksdagen mot att debattera frågan i Sverigedemokraternas närvaro och på Sverigedemokraternas 

initiativ. Det skulle också kunna finnas en rad andra faktorer som påverkar detta, exempelvis att 

flera motioner under den första mandatperioden behandlat snarlika ämnen och därför tagits upp i 

färre debatter men detta är något jag inte kommer att gå närmare in på.

7.2 Textanalys

Jag har analyserat de protokoll som presenteras under rubriken material med hjälp av mitt 

analysschema. Flera av protokollen följer samma mönster och jag kommer därför att presentera min

analys för en typ av debatt i taget efter de mönster jag kan skönja i retoriken som används. Analysen

kommer att presenteras varje mandatperiod för sig för att skapa en överblick över strömningarna. I 

slutet av analysen för varje mandatperiod kommer jag att presentera en sammanfattande analys av 

mandatperiodens diskurs. 

7.2.1 Mandatperiod 2006-2010

Till att börja med fördes under den här mandatperioden en debatt om vem som ska få utföra en 

abort (Prot. 2006/07:24) (Prot.2007/08:24) (Prot. 2008/09:87). I den här diskussionen framkommer 

två positioner och därmed två problemformuleringar.

Den ena sidan representeras av Socialdemokraterna och till viss del Centerpartiet som i sina 

anföranden framställer kvinnors bristande möjlighet till val av abortmetod som problemet. Orsaken 

är långa vårdköer vilket gör att det blir för sent att utföra medicinska aborter, och kvinnan tvingas 

till kirurgiska ingrepp. Lösningen, menar Socialdemokraterna, är att låta barnmorskor utföra 

medicinska aborter (Prot. 2006/07:24) (Prot.2007/08:24) (Prot. 2008/09:87). Ett centralt begrepp i 

problemformuleringen är begreppet ”val”: ”Varför, Göran Hägglund, är du inte ens beredd att pröva

tanken att barnmorskor skulle kunna utföra medicinska aborter, om nu kvinnans reella, fria, egna 

val att välja abortmetod ska vara verklig?” (Sahlin, prot 2006/07:24). Socialdemokraterna lägger här

stor vikt vid begreppet val och på det sättet sätter de också kvinnan i fokus då de fokuserar på 

kvinnans val. Det är kvinnans rättighet och möjlighet att välja som står i fokus för 

problemformuleringen. Som Condit beskriver så blir val ett viktigt begrepp för att skapa en positiv 

frihet och trycka på kvinnans jämlikhet med mannen och i förhållande till nationen. Även 
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Folkpartiet ansluter sig till denna problemformulering men konstruerar en annorlunda bild av 

kvinnan genom att referera till henne som ”den oönskat gravida kvinnan” och sätter därmed 

graviditeten i fokus när det gäller kvinnan (Prot 2006/07:24). Kvinnan är genom det här uttalandet 

inte bara en kvinna, hennes kropp är inte bara hennes kropp utan hon konstrueras genom sitt 

tillstånd.

Den andra sidan representeras av Kristdemokraterna där problemet med en ändring av lagen menas 

vara att det medför en risk för patientsäkerheten. Orsaken beskrivs vara att barnmorskorna inte 

besitter tillräckligt stor kompetens, därför menas att lagen inte bör ändras (Prot. 2006/07:24). 

Kristdemokraternas inlägg i debatten har inte ett fokus på kvinnan utan snarare på vårdpersonalen. 

Enligt Eduards teori så finns det ett nationalistiskt mönster i att lägga abortfrågan i händerna på 

läkarna som en förlängning av nationen och det är precis det som Kristdemokraterna i inlägget 

trycker på. Kristdemokraterna hänvisar till patientsäkerheten men nämner sällan kvinnan och 

hennes upplevelse står inte i fokus.

I ytterligare en debatt med liknande problemformulering pratar Socialdemokraterna om en 

ojämställd sjukvård som orsak till problemet med långa vårdköer vilket knyter an till användningen 

av begreppet “val” som ideogram och konstruerar kvinnan som central aktör. De långa vårdköerna 

är ett problem som drabbar kvinnan och därmed är det hennes upplevelse som står i fokus.

Nästa diskussion berör möjligheten för utländska kvinnor att göra abort i Sverige (Prot. 2006/07:48)

(Prot. 2007/08:24). På den ena sidan som representeras av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är

problemkonstruktionen en bild av kvinnor som avlider på grund av graviditeter och osäkra aborter 

(Prot. 2006/07:48) (Prot. 2007/08:24). Orsaken menas vara frånvaron av tillgång till lagliga och 

säkra aborter, och lösningen att dessa kvinnor ska ha möjlighet att göra en abort i Sverige. Inläggen 

fokuserar mycket kring verklighetsbeskrivningen med siffror och statistik av kvinnor som dör (Prot.

2006/07:48) (Prot. 2007/08:24). Vänsterpartiet använder sig även av begreppet massdöd för att än 

mer poängtera sin verklighetsbild och det är därmed kvinnans liv som sätts i fokus (Prot. 

2006/07:48).

På andra sidan finner vi Kristdemokraterna som menar att det inte är en bra lösning att låta kvinnor 

göra abort i Sverige, eftersom abort är ett etiskt dilemma. Kristdemokraterna menar också att abort 

inte är en mänsklig rättighet och att Sverige därför inte har rätt att sätta sig över andra länders 

nationella lagar (Prot. 2006/07:48). Det etiska dilemmat som är ett centralt begrepp här syftar till att

skapa en debatt där inte bara kvinnans val och rätt står i fokus utan också något annat som inte här 

är uttalat. 
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I den här debatten konstrueras kvinnan av båda sidorna som ganska hjälplös. Man talar om hennes 

rättigheter men inte i aktiva termer som rätt till val eller rätt till handling (Prot. 2006/07:48) (Prot. 

2007/08:24). Snarare är hon ett offer för illegala aborter och patriarkalt tvång som nämns av 

Vänsterpartiet (Prot. 2006/07:48). Genom att lämna kvinnan som passiv skapas ett tomrum för att 

konstruera kvinnan i sitt eget syfte som beskrivet av Eduards. Även om retoriken i sig inte är 

nationalistisk så sätter den sig över kvinnans aktiva beslutanderätt genom att diskutera henne som 

ett offer.

Även Moderaterna för in en etisk aspekt på den här diskussionen. I ett av deras anföranden tas 

fostrets rätt till liv upp och därmed konstrueras fostret som en individ (Prot. 2007/08:24). Det här är 

ett sätt att förhålla sig till den verklighetsbeskrivning av mödradödlighet, på grund av brist på 

lagliga och säkra aborter, som ständigt tas upp. På det här sättet gör Moderaterna anspråk på 

ideogrammet liv och förskjuter problemformuleringen från kvinnors dödsfall till fostrens. Det finns 

sedan en antydan till likställelse mellan kvinnan och fostret i meningen: ”Det handlar om kvinnans 

rätt, det handlar om fostrets rätt, och det handlar om den största respekten för båda” (Widegren, 

prot. 2007/08:24). Det här är ännu en koppling mellan fostret och ideogrammet liv. 

En av de vanligaste debatterna under den här mandatperioden berör Sveriges möjlighet att påverka 

andra länders inställning till abortfrågan. I den här typen av debatt består problemformuleringen 

oftast av en verklighetsbild med presenterad statistik av mängden kvinnor som dör i graviditeter och

osäkra illegala aborter vilket oftast presenteras av Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Orsaken 

till dödsfallen menas vara brist på reproduktiva rättigheter, däribland rätten till säkra och lagliga 

aborter och lösningen påtryckningar internationellt från Sveriges sida. Den här typen av 

lösningsförslag bygger ofta på en syn på aborten som en mänsklig rättighet då det måste rättfärdigas

att försöka påverka andra länders nationella lagar (Prot. 2007/08:74) (Prot. 2007/08:106) (Prot. 

2008/09:72) (Prot. 2008/09:100) Prot. 2008/09:112) (Prot. 2008/09:122) (Prot. 2009/10:23) (Prot. 

2009/10:76) (Prot. 2009/10:111).

Ett exempel är att Socialdemokraterna tar upp Reinfeldts möjligheter att påverka den globala 

abortfrågan i ett möte med president Bush. De menar att problemet är att kvinnor, inte minst i 

utvecklingsländer, dör på grund av Bushs motstånd till kvinnors rätt att få bestämma över sina egna 

kroppar. Lösningen skulle vara påtryckningar från Sveriges sida i mötet med Bush. Här är återigen 

ordet rättighet centralt, Socialdemokraterna pratar om kvinnors rätt till den egna kroppen och rätten 

att bestämma när man vill ha barn (Prot. 2006/07:99). Här blir kvinnan konstruerad som en mer 

aktiv aktör genom begreppet rätt att bestämma vilket närmar sig ideogrammet val. 
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Det vanligaste området inom den här debatten är Sveriges möjlighet att påverka andra EU-länders 

lagstifting. Konsensus råder bland alla partier om att man inte vill se en gemensam EU-lagstiftning. 

Orsaken till detta är för Kristdemokraterna återigen att abortfrågan är ett etiskt dilemma där man 

måste få ha nationell bestämmanderätt. Här finns en uttalat nationalistisk tanke om att varje nation 

har rätt att fatta beslut om hur kvinnors kroppar ska lagstiftas om. För övriga partier handlar det om 

att man är rädd för att det ska undergräva den svenska abortlagstiftningen (Prot. 2008/09:112) (Prot.

2008/09:122) (Prot. 2009/10:23) (Prot. 2009/10:76).

Inom diskussionen om hur Sverige kan påverka EU-länders lagstiftning menar Folkpartiet bland 

annat att orsaken till att abortlagstiftningen i Europa inte rör sig framåt är för att det ses som en 

folkhälsofråga snarare än en rättighet, och därför måste kvinnorättsorganisationer stöttas (Prot. 

2008/09:12). Här finns ett fokus på rättighet och samtidigt sätts kvinnan i fokus som aktör i 

kvinnorättsorganisationer. 

Ett sista området som diskuteras i förhållande till Sveriges möjlighet att påverka internationellt är 

länder där Sverige ger bistånd (Prot. 2008/09:72) (2008/09:100) (Prot. 2009/10:23) (Prot. 

2009/10:111). I förhållande till dessa står ofta Vänsterpartiet för en problemformulering som bygger

på statistik över kvinnor som dör. Även här står kvinnan i fokus och hennes möjlighet att genom 

kvinnorättsorganisationer och en omformulering av abortfrågan som en rättighet påverka sina 

förutsättningar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet står för liknande konstruktioner 

av kvinnan och använder sig alltid av begreppet rättighet, ibland mänsklig rättighet under dessa 

diskussioner.

Kristdemokraterna menar i en debatt om vårdköerna att de höga aborttalen är problemet. De menar 

att ekonomiskt stöd kan vara en lösning på höga aborttal då orsaken till problemet med så många 

aborter för unga kvinnor kan vara att de av ekonomiska skäl väljer att göra abort (Prot. 2007/08:12).

Debatten fokuserar här främst på tonårsgraviditeter men Socialdemokraterna och Kristdemokraterna

presenterar två olika problemformuleringar i debatten om vårdköer och därmed två olika 

konstruktioner av kvinnan. Socialdemokraterna presenterar kvinnan som en person som gör egna 

val, inte nödvändigtvis är intresserad av att föda barn och har rättigheter som måste tillgodoses. 

Kristdemokraterna presenterar en annan bild där kvinnan behöver stöd från samhället för att kunna 

genomföra den naturliga graviditeten. De olika ståndpunkterna tyder på olika bilder av kvinnans roll

i samhället. Vad som är intressant med inlägget är också Kristdemokraternas val av begreppet ”för 

många aborter” snarare än ”för många graviditeter”. Valet av lösningen ekonomiskt stöd tyder också

på en bild av att det är antalet aborter som är problemet, inte antalet oönskade graviditeter om inte 

19



förutsättningen är att kvinnor med en planerad graviditet gör en abort på grund av ekonomiska skäl 

(Prot. 2007/08:12).

Diskussionen om för många tonårsaborter återkommer gång på gång under mandatperioden och 

kretsar oftast runt problemformuleringen för många tonårsaborter, inte för många tonårsgraviditeter.

Lösningen diskuteras dock oftast kring förebyggande av oönskade graviditeter. Indirekt förutsätts då

att det är ett större problem att vara tvungen att göra en abort vid en oönskad graviditet än vad det är

att föda ett barn vid en oönskad graviditet. Diskussionen kretsar inte kring kvinnan och hennes val 

utan snarare kring siffror. (Prot. 2007/08:12) (Prot. 2007/08:133) (Prot. 2008/09:110).

Sammanfattningsvis innehåller den här mandatperioden en rad olika problemformuleringar. Den 

vanligaste problemformuleringen presenteras oftast av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och 

utgörs av statistik över mödradödlighet (Prot. 2007/08:74) (Prot. 2007/08:106) (Prot. 2008/09:72) 

(Prot. 2008/09:100) Prot. 2008/09:112) (Prot. 2008/09:122) (Prot. 2009/10:23) (Prot. 2009/10:76) 

(Prot. 2009/10:111). Det här är en typ av argument som gör anspråk på ideogrammet liv i 

förhållande till kvinnan snarare än till fostret och på så vis sätts hon i fokus för debatten. 

Kristdemokraternas problemformulering ser alltid annorlunda ut och berör sällan kvinnan utan 

snarare antalet aborter och det etiska dilemmat. Moderaternas roll i debatten är relativt frånvarande 

men de få inlägg som gjorts ligger ofta nära Kristdemokraternas problemformulering (Prot. 

2007/08:24). 

Begreppet rättighet är centralt men utvecklas eller debatteras inte i någon större utsträckning. För 

Kristdemokraterna är begreppet ”etiskt dilemma” centralt. Begreppet val förekommer endast i ett 

fåtal debatter som en central del  (Prot. 2006/07:24) (Prot.2007/08:24). På det sättet konstrueras 

snarare en ganska passiv bild av kvinnan som måste tilldelas rättigheter. Kristdemokraternas 

konstruktion av kvinnan är svår att analysera då hon ytterst sällan förekommer i deras inlägg som en

del av problemformuleringen. Även fostret är frånvarande och förekommer egentligen bara i ett 

inlägg av Moderaterna (Prot. 2007/08:24). Kristdemokraterna pratar ofta om det etiska dilemmat 

och ett antagande man kan göra är att det etiska dilemmat berör fostret, men det etiska dilemmat 

diskuteras av Kristdemokraterna helt utan att nämna just fostret. I Moderaternas inlägg om det 

etiska dilemmat pratar de till skillnad från Kristdemokraterna uttalat om fostret, fostrets rätt till liv 

och likställer på olika sätt fostret och kvinnans rättigheter. De benämner i samma inlägg kvinnan 

som moder och skapar på så sätt en bild av fostret som ett barn och gör därmed anspråk på 

ideogrammet liv. På det sättet skapas en möjlighet att förskjuta diskussionen från kvinnan till fostret

då det också har livsstatus (Prot. 2007/08:24). 
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När det kommer till de nationalistiska tendenserna så finns det några formuleringar som går att 

diskutera trots att större delen av debatten inte rör Sverige, däribland en problemformulering som 

kan tyda på en nationalistisk syn på kvinnan. Det är problemformuleringen att det sker för många 

aborter, vilket framförs av Kristdemokraterna (Prot. 2007/08:12) (Prot. 2007/08:133) (Prot. 

2008/09:110). Valet att fokusera på antalet aborter och inte antalet oönskade graviditeter kan tyda på

någon form av anspråk på ägande av graviditeten och därmed kvinnans kropp. Enligt Eduards teori 

skulle den bästa formen av abortlagstiftning vara ett blankt papper då kvinnan skulle ha full 

bestämmanderätt över sin kropp och vara frikopplad från ett nationalistiskt anspråk. Att som 

lagstiftare prata om ett idealt antal aborter är att ta ett steg från det blanka pappret (Eduards 2007, 

81).

Men även retoriken som konstruerar kvinnan som passiv kan bidra till en nationalistisk syn på 

kvinnans kropp. Om kvinnan ses som passiv eller som ett offer måste hon stå i relation till något 

annat (Eduards 2007, 17). I det här fallet handlar det om lagstiftare som ska avgöra huruvida abort 

är en mänsklig rättighet eller inte och därmed hävdar en äganderätt av kvinnans kropp.

Eduards skriver också om hur abortfrågan i takt med vetenskapens utveckling i början på 1900-talet

lades mer och mer i läkares händer. På det sättet var kvinnans kropp fortfarande i statens händer 

men nu genom läkarna (Eduards 2007, 105). Det finns en tydlig vilja från Kristdemokraternas sida 

att behålla abortfrågan i läkarnas händer i debatten om utförande av aborten (Prot. 2006/07:24) 

(Prot.2007/08:24) (Prot. 2008/09:87). Argumenten handlar om kompetens och patientsäkerhet men 

kontentan är att man inte vill flytta några beslut från läkarna och på så sätt konstrueras läkaren som 

huvudman i abortfrågan.

Man skulle också kunna diskutera en nationalistisk syn även på kvinnor utanför Sverige. I 

diskussionen om hur Sverige bör försöka påverka andra länders lagstiftning i abortfrågan menar 

Moderaterna ock Kristdemokraterna att det måste få vara en nationell angelägenhet (Prot. 

2007/08:74) (Prot. 2007/08:106) (Prot. 2008/09:72) (Prot. 2008/09:100) Prot. 2008/09:112) (Prot. 

2008/09:122) (Prot. 2009/10:23) (Prot. 2009/10:76) (Prot. 2009/10:111). På det sättet lägger man 

kvinnors kroppar direkt i händerna på sina nationer och uttrycker bokstavligen att det är upp till 

varje nation att ta beslut om kvinnans rätt till sin kropp. Det här kan ställas i motsats till Folkpartiets

uttalande om att man vill lägga abortfrågan i kvinnorättsorganisationers händer och på det sättet ge 

mer kontroll till kvinnorna själva (Prot. 2008/09:112).

7.2.2 Mandatperiod 2010-2014

Den första debatten under den här mandatperioden jag kommer att presentera är en som inte 
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förekommit i det material jag undersökt i tidigare mandatperiod, nämligen debatten om 

samvetsfrihet. Sverigedemokraterna menar att samvetsfrihet bör införas i Sverige i enlighet med 

Europarådets resolution 1763. I Sverigedemokraternas inlägg står inte kvinnan, utan vårdpersonlen i

fokus. Begreppet mänsklig rättighet är centralt i deras inlägg och kopplas till vårdpersonalens rätt 

till samvetsfrihet (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 2013/14:104). 

De pratar också om vårdpersonalens rätt att få jobba i vården (Prot. 2013/14:104). Kvinnan är helt 

frånvarande i deras inlägg om samvetsfrihet i abortvården. Problemet presenteras därmed av 

Sverigedemokraterna som att vårdpersonalens mänskliga rättigheter inte blir tillgodosedda, orsaken 

är Sveriges på olika sätt liberala abortlagstiftning och lösningen är att införa en samvetsklausul i 

svensk abortlagstiftning  (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 

2013/14:104). Det här är en problemformulering där kvinnan är helt flyttad från centrum av 

abortfrågan och hon nämns aldrig av Sverigedemokraterna som en del av bilden eftersom 

problemformuleringen behandlar vårdpersonalens rättigheter i första hand.

I diskussionerna om samvetsfrihet påtalar Sverigedemokraterna ofta varför det är så viktigt med 

samvetsfrihet inom abortvården. Här införs därför ett fokus på fostret för att beskriva på vilket sätt 

det är förknippat med samvetskval att utföra aborter. Sverigedemokraterna använder sig av 

begreppet foster men även andra benämningar för att konstruera fostret som mer mänskligt. I 

samband med samvetsfrihetdebatten pratar Sverigedemokraterna om abort som en handling som 

orsakar döden för ett mänskligt foster eller embryo (Prot. 2010/11:100). Att använda begreppet 

döden påvisar att något måste ha varit levande innan det dödas, samtidigt använder man sig av ordet

mänskligt foster eller embryo för att påvisa att det inte bara är levande utan också en mänsklig 

levande varelse. Även benämningen det ofödda barnet förekommer av fostret under en debatt (Prot. 

2011/12:46). Precis som tidigare argumenterat så är det här ett sätt att göra anspråk på ideogrammet 

liv och på det sättet flytta problemformuleringen från kvinnan till fostret (Condit 1990, 61;83).

Även Kristdemokraterna pratar om samvetsfrihet som en mänsklig rättighet, i vissa fall även som en

grundläggande mänsklig rättighet (Prot. 2010/11:100). Till skillnad från Sverigedemokraterna 

använder sig Kristdemokraterna även ibland av ordet rättighet när de pratar om abort. Även 

Kristdemokraterna har i sin retorik fokus på vårdpersonalen och nämner sällan kvinnan i sina 

inlägg. Mot slutet av mandatperioden menar dock Kristdemokraterna att samvetsfriheten måste ge 

vika för aborträtten i lagstiftning men att det fortfarande finns möjlighet att tillgodose 

samvetsfriheten med en arbetsuppdelning på arbetsplatsen (Prot. 2013/14:104). 

Vänsterpartiet svarar ofta med en verklighetsbild baserad på statistik för att illustrera dödligheten 

för kvinnor i länder med en mindre liberal abortlagstiftning och försöker därmed flytta 

problemformuleringen tillbaka till kvinnans situation (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot.
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2011/12:95) (Prot. 2013/14:104). Man använder sig också av en verklighetsbild av Italien där 

aborter är lagligt men en samvetsklausul gjort att majoriteten av vårdpersonalen vägrar att utföra 

aborter (Prot. 2010/11/100). På det sättet försöker man att återinföra kvinnan som centrum för 

abortfrågan men just samvetsfrihetsdebatten har en tendens att cirkulera kring vårdpersonalen. För 

Vänsterpartiet är problemformuleringen fortfarande densamma, det vill säga den höga 

mödradödligheten till följd av bristen på säkra och lagliga aborter. Lösningen är att inte följa 

Europarådets resolution 1763 och införa en samvetsklausul i abortlagstiftningen som menas 

inskränka aborträtten (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 

2013/14:104).

Även under den här mandatperioden är en av de vanligaste debatterna i abortfrågan den om 

Sveriges möjlighet att påverka andra länders abortlagstiftning. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Folkpartiets inställning är densamma som under tidigare mandatperiod. Även Centerpartiet och 

Moderaterna ansluter sig ibland till dessa inlägg. Man använder sig av en verklighetsbild och 

statistik över mödradödligheten i världen eller för specifika områden och menar att orsaken är brist 

på lagliga aborter och att lösningen är ett fokus på kvinnors rättigheter i internationella 

sammanhang och påtryckningar på olika sätt från Sverige.

Sverigedemokraterna svarar med att abort inte är en mänsklig rättighet. De menar också att om man

påstår att det är en mänsklig rättighet så glömmer man bort att det finns flera parter involverade i 

frågan, nämligen kvinnan och fostret (Prot. 2010/11:59) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) 

(Prot. 2011/12:70) (Prot. 2011/12:99) (Prot. 2013/13:37) (Prot. 2012/13:64) (Prot. 2012/13:101) 

(Prot. 2012/13:105) (Prot. 2012/13:119) (Prot. 2013/14:70) (Prot. 2013/14:97) (Prot.2013/14:110) 

(Prot. 2013/14:121). Man pratar också om fostret som ett ofött barn och mänskligt liv och 

konstruerar på det här sättet fostret som en egen part och som en levande människa (Prot. 

2010/11:112). Genom att konstruera fostret som egen part flyttas fokus mer och mer från kvinnan. 

Sverigedemokraterna menar att eftersom abort inte är en mänsklig rättighet så har Sverige ingen rätt

att komma med påtryckningar på andra länder och bör istället respektera nationella lagstiftningar. I 

samband med dessa debatter påtalas också ofta av Sverigedemokraterna att aborten är ett etiskt 

dilemma för att återigen problematisera och förskjuta begreppet liv genom ett fokus på fostrets sida 

av abortfrågan (Prot. 2011/12:46) (Prot. 2013/14:121).

Sverigedemokraterna lyfter också en debatt om veckogränsen för abortlagstiftningen. Här anförs 

flera problemformuleringar, alla med orsaksbeskrivningen att Sveriges abortlagstiftning är för 

liberal och med lösningen att veckogränsen måste sänkas (Prot. 2010/11:113) (Prot. 2011/12:99) 

(Prot. 2012/13:105) (Prot. 2013/14:54). En av problemformuleringarna bygger på att det i sällsynta 

fall går att rädda foster i vecka 22 medan det i andra sällsynta fall aborteras foster vid vecka 22 . 
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Problemet med detta presenteras som orättvisa, man använder sig av begreppet barn, det är orättvist 

att vissa barn får leva och andra inte (Prot. 2010/11:113). En annan problemformulering bygger på 

att ju senare en abort utförs desto större är risken för att fostret överlever en stund efter utförd abort 

och att detta på olika sätt skapar obehag för vårdpersonalen. Sverigedemokraterna menar att 

problemet uppstår i att vårdpersonalen måste se på när fostret dör. Genom att använda begreppet dör

ger man därmed fostret livsstatus (Prot. 2011/12:99). De båda problemformuleringarna rör fostret 

och vårdpersonalen och lämnar kvinnan onämnd. En tredje problemformulering är att Sveriges 

abortlagstiftning är ”radikal” och ”extrem” och att Sverige borde använda övriga europeiska länders

lagstiftning som måttstock (Prot. 2012/13:105). Ingen av dessa problemformuleringar utgår från 

kvinnan som aktör.

Kristdemokraterna menar att problemet med den höga veckogränsen är en medicinsk fråga och inte 

en lagstiftningsfråga och ansluter sig därmed till problemformuleringen utan att framföra en 

lösning. Kristdemokraterna trycker även på att det är ett etiskt dilemma men framför ingen annan 

åsikt lagstiftningsmässigt än övriga partier vilket återigen kan ha att göra med viljan att göra vården 

till huvudman för abortfrågan (Prot. 2010/11:113) (Prot. 2011/12:99) (Prot. 2012/13:105).

Under den här mandatperioden uppkommer även en debatt om könsselektiva aborter. 

Sverigedemokraterna menar att det är ett problem att könsselektiva aborter förekommer och menar 

även att det finns ett problem med att att kvinnor från andra länder kommer till Sverige för att göra 

könsselektiva aborter. Problemet är att det är orättvist mot fostret och skapar en obalans mellan 

flickor och pojkar. Orsaken är att anledningen till aborter inte ifrågasätts och därför måste Sverige 

vara mer nyanserat och inte jobba med bistånd på det påtryckande sätt som man gjort. Man menar 

också att svensk lagstiftning måste ändras så att det inte går att få reda på könet på fostret innan 

sista veckan med aborträtt löper ut alternativt att veckogränsen sänks så att det inte går att göra 

abort efter att man fått reda på fostrets kön. Sverigedemokraterna menar att könsselektiva aborter 

bidrar till att aborter är ett etiskt dilemma. De pratar om könsselektiva aborter i förhållande till det 

ofödda barnet och konstruerar återigen fostret som mänskligt och levande. Problemet med att det är 

orättvist är också fokuserat kring fostret. Sverigedemokraterna pratar om att en flicka eller en pojke 

förvägras möjligheten att födas på grund av sitt kön och konstruerar därmed en individ som kan 

könsdiskrimineras (Prot. 2010/11:112) (Prot. 2011/12:46) (Prot. 2011/12:125) (Prot. 2012/13:55). 

Vänsterpartiet plockar till viss del upp problemformuleringen med könsselektiva aborter men menar

att orsaken är ett jämställdhetsproblem och att lösningen är att bryta ner könsmaktsordningen (Prot. 

2011/12:46). Vad gäller Sveriges lagstiftning är inget av övriga partier villiga att diskutera en 

lagändring då man är rädd att det ska leda till en inskränkning i aborträtten, övriga partier delar inte 

heller bilden av att det skulle vara ett problem inom Sverige (Prot. 2010/11:112) (Prot. 2011/12:46) 

(Prot. 2011/12:125) (Prot. 2012/13:55).
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En kortlivad debatt införs av Sverigedemokraterna med problemformuleringen att våld mot gravida 

kvinnor och deras foster är ett stort problem i Sverige. De pratar om våldet mot det ofödda barnet 

och menar att orsaken är att foster inte har juridisk status och att foster därmed måste få juridiskt 

skydd. Övriga partier delar inte verklighetsbilden då det inte går att bevisa att våldet är riktat mot 

fostret (Prot. 2011/12:70). Problemformuleringen är inte explicit kopplad till abortfrågan men 

handlar om att försöka flytta fokus från kvinnan till fostret och ge fostret livsstatus, vilket i 

förlängningen påverkar abortdebatten i allra högsta grad. 

Under de flesta debatter under den här mandatperioden trycker partierna på om de tycker att abort är

en mänsklig rättighet eller inte. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet menar att det är 

en mänsklig rättighet, Vänsterpartiet börjar i nästan varje anförande att nämna att abort är en 

grundläggande mänsklig rättighet samtidigt som Sverigedemokraterna påtalar att de inte anser det 

vara en mänsklig rättighet. Den här diskussionen bildar till slut en debatt i sig själv som förs i 

anslutning till övriga debatter (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 

2011/12:95) (Prot. 2011/12:99) (Prot.2012/13:37) (Prot. 2012/13:101) (Prot. 2012/13:105) (Prot. 

2012/13:119) (Prot. 2013/14:110) (Prot. 2013/14:121). Partierna börjar även ifrågasätta varandras 

ståndpunkter i fråga om rättighet eller inte rättighet. ”Anser Moderata samlingspartiet i Sverige att 

rätten till sin kropp och rätten till abort är en mänsklig rättighet – ja eller nej?” (Linde, prot. 

2012/13:101). Diskussionerna följer i princip konstant samma mönster förutom vid ett tillfälle då 

Vänsterpartiet i en debatt med Sverigedemokraterna menar att abort inte är en mänsklig rättighet: 

”Fru talman! Det måste vara en missuppfattning. Jag har inte sagt att rätten till abort alltid är en 

mänsklig rättighet. /.../ Det är alltid en avvägning mellan friheter och rättigheter och vilken princip 

som ska väga tyngst. Min absoluta uppfattning är att rätten att avbryta en graviditet och rätten att 

använda de preventivmedel som finns för att slippa avbryta en graviditet väger tyngre än att en 

barnmorska ska kunna säga nej” (Von Sydow Mölleby, prot. 2011/12:70). Även Miljöpartiet 

kommer med ett något dubbeltydigt inlägg i debatten: ”Jag kan också instämma i sak när det gäller 

det Hans Linde tog upp om abortfrågan. Miljöpartiet menar också att abort borde vara en mänsklig 

rättighet, att det borde anses vara en mänsklig rättighet. /.../ Det kan nämligen inte bara vara rätten 

till barnets liv som ska beaktas, vilket man nu har gjort på Irland /.../ Vi delar också uppfattningen 

att regeringen bör driva frågan att abort är en mänsklig rättighet, alltså att det bör betecknas som en 

mänsklig rättighet. När det gäller abortfrågan tycker vi dock att det är dumt, men det är ändå ett 

demokratiskt beslut. Vi tycker att vi ska respektera det” (Ceballos, prot. 2012/13:101). Miljöpartiet 

menar här att abort bör vara en mänsklig rättighet men menar samtidigt att man bör respektera 

nationell lagstiftning i frågan vilket ger ett dubbeltydigt budskap om hur man ser på kvinnans roll i 

abortfrågan. I det här inlägget benämns också fostret som barn ett flertal gånger och konstruerar 

fostret som mänskligt. Även begreppet mamman används om den gravida kvinnan och befäster 
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ännu mer bilden av fostret som ett barn och central aktör. (Prot. 2012/13:101).

En gemensam problemformulering för Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är att det sker 

för många aborter i Sverige. Fortfarande pratar man om för många aborter, inte för många oönskade

graviditeter (Prot. 2011/12:99) (2012/13:121) (Prot. 2013/15:97) (Prot. 2013/14:121). 

Sverigedemokraterna menar att orsaken är att aborter börjat användas som preventivmedel istället 

för som nödlösning. Lösningen på problemet menar de är att sänka veckogränsen i 

abortlagstiftningen (2011/12:99).

Kristdemokraterna menar snarare att att en satsning på förebyggande åtgärder för att hindra 

oönskade graviditeter är en lösning på problemet med för många aborter. De menar fortfarande att 

det är ett etiskt dilemma och att målet är att aborter inte behöver efterfrågas (Prot. 2011/12:99) 

(Prot. 201314:97). Även Socialdemokraterna skriver här under på att abort måste vara en 

nödlösning. Moderaterna menar att en ändring av veckogränsen bör initieras av professionen och 

inte är en fråga för lagstiftning (Prot. 2011/12:99). Återigen sätts då vårdpersonalen i fokus snarare 

än kvinnan och hela debatten har ett fokus som utgår från ett nationellt intresse av ett av lagstiftare 

bestämt idealt antal aborter istället för en utgångspunkt i kvinnans val. 

För att sammanfatta hittas även i den här mandatperioden en rad problemformuleringar, många 

initierade av Sverigedemokraterna. Här finns en större differens mellan problemformuleringarna då 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet ofta står för en formulering, Kristdemokraterna 

en annan och nu Sverigedemokraterna en tredje. Sverigedemokraternas problemformuleringar 

bygger ofta på verklighetsbilder som inte delas av övriga partier, som att det finns ett stort problem 

med våld mot gravida kvinnor och deras foster, att könsselektiva aborter är ett problem i Sverige 

och att det är vanligt att vårdpersonal upplever obehag vid sena aborter då det tar ett tag för fostret 

att ”dö”  (Prot. 2011/12:70) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 2011/12:46) (Prot. 2011/12:125) (Prot. 

2012/13:55). Ingen av dessa problemformuleringar har utgångspunkt i kvinnan som aktör. 

Vänsterpartiet börjar i den här mandatperioden trycka allt mer på sin problemformulering av 

mödradödligheten i världen och använder denna bild i nästan varje debatt som argument för sina 

ståndpunkter. Det är fortfarande en verklighetsbild som inte ifrågasätts av övriga partier men 

fortfarande är det i huvudsak bara Vänsterpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna som tar upp 

den som problemformulering och skapar ett fokus på hur Sverige ska kunna påverka lagstiftning 

utomlands (Prot. 2010/11:59) (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) (Prot 

2011/12:99) (Prot. 2012/13:37) (Prot. 2012/13:64) (Prot. 2012/13:101) (Prot. 2012/13:105) (Prot. 

2012/13:119) (Prot. 2013/14:70) (Prot. 2013/14:110) (Prot. 2013/14:121).
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En rad nya problemformuleringar uppstår med Sverigedemokraternas inträde och skapar därmed ett 

antal nya debatter. I diskussionen om den sänkta veckogränsen tar de upp i huvudsak tre nya 

problemformuleringar, diskussionen om samvetsfrihet ställer upp en ny problemformulering som 

inte förekommit under tidigare mandatperiod i de dokument jag analyserat och är i den här 

mandatperioden en av de största debatterna. Diskussionen om de könsselektiva aborterna ställer upp

en ny problemformulering liksom diskussionen om riktat våld mot foster (Prot. 2010/11:100) (Prot. 

2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 2013/14:104) (Prot. 2010/11:113) (Prot. 2011/12:99) (Prot. 

2012/13:105) (Prot. 2013/14:54) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 2011/12:46) (Prot. 2011/12:125) (Prot. 

2012/13:55). Vad som blir intressant med dessa nya problemformuleringar är hur övriga partier 

deltar i debatten om dem. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet är fortfarande mest 

aktiva och ändrar i stort inte sin retorik. Deras inlägg fokuserar fortfarande på kvinnan och kvinnans

rättigheter och ställer upp samma problemformulering som de gjort tidigare även i debatter där 

Sverigedemokraterna kommer med en egen ny problemformulering. Det kan konstateras att dessa 

partier i princip inte delar någon av Sverigedemokraternas problemformuleringar. Vid ett tillfälle 

finns dock ett erkännande från Sverigedemokraternas sida om problemet med könsselektiva aborter 

utanför Sverige där de dock presenterar en annan orsak och lösning (Prot. 2011/12:46). Men även 

om Vänsterpartiet anger en annan orsak och lösning som handlar om jämställdhet så utgår själva 

problemformuleringen från ett fokus på fostret och inte på kvinnan. 

Kristdemokraterna delar vissa av Sverigedemokraternas problemformuleringar som till exempel 

samvetsfrihet. Kristdemokraterna erkänner Sverigedemokraternas problemformulering men ger en 

mer nyanserad bild av vad som vore en lösning på problemet (Prot. 2010/11:100) (Prot. 

2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 2013/14:104. Frågan om för många aborter delas också av 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna men är inte en ny problemformulering för denna 

mandatperiod och här presenteras också olika lösningar på problemet (Prot. 2011/12:99) 

(2012/13:121) (Prot. 2013/15:97) (Prot. 2013/14:121).

Kvinnan konstrueras i princip på samma sätt som i föregående mandatperiod. Av 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet som en passiv part och ett offer som behöver 

tilldelas rättigheter och av Kristdemokraterna och nu även Sverigedemokraterna frånvarande som 

part i abortfrågan. Sverigedemokraterna fokuserar mer på att konstruera bilden av vårdpersonalen, 

något som på många sätt liknar Socialdemokraterna, Folkpartiets och Vänsterpartiets konstruktion 

av kvinnan genom att prata om vårdpersonalen som offer som behöver få sina rättigheter 

tillgodosedda. Sverigedemokraterna har också till skillnad från Kristdemokraterna som också gärna 

pratar om det etiska dilemmat ett stort fokus på konstruktionen av fostret. Fostret är högst 

närvarande i deras inlägg och benämns på en rad olika sätt, som ofött barn, som egen part och som 

mänskligt liv (2013/14:104) (2013/14:121). På det här sättet blir fostret en närvarande del av 
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debatten även om övriga partier fortfarande inte nämner fostret eller besvarar en diskussion om 

fostrets rättigheter initierad av Sverigedemokraterna. Här uppstår en underliggande konflikt om 

ideogrammet liv där Sverigedemokraterna vill göra anspråk på begreppet liv genom ett fokus på 

fostret medan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet gör anspråk på begreppet genom 

ett fokus på mödradödligheten (Prot. 2010/11:59) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 

2011/12:70) (Prot. 2011/12:99) (Prot. 2013/13:37) (Prot. 2012/13:64) (Prot. 2012/13:101) (Prot. 

2012/13:105) (Prot. 2012/13:119) (Prot. 2013/14:70) (Prot. 2013/14:97) (Prot.2013/14:110) (Prot. 

2013/14:121).

Vad som märks tydligast under den här mandatperioden är ett fokus på rättighetsbegreppet. 

Vänsterpartiet väljer att allt oftare trycka på begreppet grundläggande mänsklig rättighet medan 

Sverigedemokraterna tydligt tar avstånd från abort som en rättighet. Det här blir en central debatt 

under i princip alla debatter som förs under mandatperioden och gör därmed ordet rättighet än mer 

centralt (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 

2011/12:99) (Prot.2012/13:37) (Prot. 2012/13:101) (Prot. 2012/13:105) (Prot. 2012/13:119) (Prot. 

2013/14:110) (Prot. 2013/14:121). Även om alla partier har en väldigt tydlig ståndpunkt i frågan så 

skapar debatten också tillfällen där det är otydligt var vissa partier står, som i exemplet där både 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterar dubbeltydiga ståndpunkter (Prot. 2011/12:70) (Prot. 

2012/13:101).

Som tidigare argumenterat så finns även under denna mandatperiod i princip samma tendenser till 

en nationalistisk syn på kvinnan genom Socialdemokraternas, Folkpartiets och Vänsterpartiets 

konstruktion av kvinnan som passiv och genom Kristdemokraternas och Moderaternas 

argumentation att låta sjukvården ta beslut i abortfrågor (Prot. 2011/12:99).

Den nationalistiska tanken att det är upp till varje stat att ta beslut om kvinnans rätt till sin kropp 

som Kristdemokraterna tidigare framfört blir nu än mer central genom Sverigedemokraterna som 

ständigt påtalar varje nations rätt att lagstifta efter egna etiska övertygelser i frågan på ett långt mer 

aktivt sätt än Kristdemokraterna (Prot. 2010/11:100) (Prot. 2010/11:101) (Prot. 2010/11:112) (Prot. 

2011/12:95) (Prot. 2011/12:99) (Prot.2012/13:37) (Prot. 2012/13:101) (Prot. 2012/13:105) (Prot. 

2012/13:119) (Prot. 2013/14:110) (Prot. 2013/14:121). Även problemformuleringen om att det sker 

för många aborter som jag tidigare argumenterat för kan vara nationalistisk får en mer framträdande

roll under den här mandatperioden genom Sverigedemokraterna, och lösningen att sänka 

veckogränsen tar ett ännu större kliv från det blanka papper som Eduards diskuterar. 

Sverigedemokraterna har därmed en tydlig nationalistisk syn på kvinnokroppen de menar att 

nationen har rätt att lagstifta om. Och eftersom nästan alla problemformuleringar och debatter jag 

tagit upp initieras och domineras av Sverigedemokraterna så får den nationalistiska synen på 
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kvinnokroppen en alltmer framträdande roll.

8. Jämförande analys

Om vi ser till den statistiska delen av analysen så går det att se en viss skillnad mellan 

mandatperioderna som att partierna som var representerade i riksdagen under 2006-2010 tenderade 

att lämna in färre motioner rörande abort under nästa mandatperiod då Sverigedemokraterna var 

representerade. Vad det går att dra för slutsatser om det är dock svårt att säga då det kan finnas en 

mängd faktorer som påverkar. Vad som också syns i statistiken är en ökning av debatter om 

samvetsfrihet från mandatperiod 2006-2010 till mandatperiod 2010-2014. Det här skulle kunna bero

på en ökning av motioner i frågan i och med Sverigedemokraternas inträde då det tidigare endast 

varit Kristdemokraterna som lämnat in motioner i ämnet, det skulle också kunna bero på 

Sverigedemokraternas benägenhet att ta upp just detta ämne i kammardebatterna. En tredje orsak 

skulle kunna vara Europarådets resolution 1763 i ämnet som fastställdes i oktober 2010 det vill säga

ganska precis mellan mandatperioderna (Europarådet 2010).

Under textanalysen är det också tydligt att det finns en större diskussion om just samvetsfrihet där 

alla partier deltar även om deras problemformuleringar ser olika ut (Prot. 2010/11:100) (Prot. 

2010/11:101) (Prot. 2011/12:95) (Prot. 2013/14:104). På frågan om debatten om samvetsfrihet ser 

annorlunda ut från tidigare mandatperiod är det svårt att ge ett svar då det endast förekom en debatt 

i detta ämne i den första mandatperioden vilken inte varit del av min analys, men vad som kan 

konstateras är att det har blivit en större debatt även i riksdagen som omfattar fler partier och en 

större del av den totala abortdebatten. Det är också tydligt att Kristdemokraterna här delvis väljer att

stödja tanken om samvetsfrihet. Om det har att göra med Europarådets resolution 1763, ett ökat 

medialt eller folkligt stöd i frågan eller att Sverigedemokraterna banat väg för frågan i debatten är 

svårt att säga. Samvetsfrihetsdebatten är en debatt som inte har sin utgångspunkt i kvinnans rätt och 

val och ett större fokus runt den här debatten skapar därmed en förflyttning från kvinnan som 

central aktör.

Under den andra mandatperioden förekommer en rad nya ämnen och problemformuleringar inom 

abortfrågan som inte förekommit under tidigare mandatperiod. Många av dessa ämnen är initierade 

av just Sverigedemokraterna som frågan om samvetsfrihet, frågan om våld mot gravida kvinnor och

deras foster, frågan om könsselektiva aborter och frågan om att sänka veckogränsen för aborter i 

Sverige. De här frågorna utgör en relativt stor del av debatterna under den andra mandatperioden 

och på det sättet kan man säga att Sverigedemokraterna har fått viss makt att sätta agendan i just 

den här frågan, även om ämnen som Sveriges möjlighet att påverka aborträtten utomlands precis 

som under tidigare mandatperiod även under den andra mandatperioden har utgjort en stor del av 
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abortdebatten.

Det framgår tydligt av textanalysen att Sverigedemokraternas problemformuleringar i hög grad 

skiljer sig från övriga partiers problemformuleringar förutom i vissa fall Kristdemokraternas. Men 

det finns ändå tendenser som visar att de har lyckats förskjuta problemformuleringen. Under den 

första mandatperioden var begreppet rättighet centralt men ifrågasattes sällan. Under den andra 

mandatperioden tar Sverigedemokraterna tydligt ställning mot abort som en mänsklig rättighet och 

skapar på så sätt en debatt även emellan övriga partier huruvida abort faktiskt är en rättighet eller 

inte eftersom varje parti måste försöka ta ställning i frågan när den initieras. Det här är en tydlig 

förskjutning av ämnet aborträtt från självklarhet till en del av problemformuleringen. I den här 

debatten framkommer också en något vacklande retorik från både Vänsterpartiet och Miljöpartiets 

sida i frågan om abort som en rättighet vilket skulle kunna tyda på en påverkan från 

Sverigedemokraternas sida. Även problemformuleringen om könsselektiva aborter får visst fäste, 

bland annat från Vänsterpartiets sida, även om bilden av orsak och lösning inte delas med 

Sverigedemokraterna av något annat parti. 

Vad som också framgår av textanalysen är att abortdebatten redan under den första mandatperioden 

på olika sätt är genomsyrad av en nationalistisk syn på kvinnan och abortfrågan genom en passiv 

konstruktion av kvinnan från flertalet partiet, en diskussion från utgångspunkten att det sker för 

många aborter, en vilja från Kristdemokraternas sida att lägga abortfrågan i händerna på läkare och 

frågan om kvinnans rätt till sin kropp i händerna på nationer. De nationalistiska tendenserna i 

retoriken är därmed inte enbart kopplade till Sverigedemokraterna. Under den andra 

mandatperioden framstår dock nationalismen som allt starkare inte minst genom 

Sverigedemokraternas krav på en sänkt veckogräns vilket visar på att de står för att kvinnokroppen 

ska vara alltmer kopplad och kontrollerad av nationen. Sverigedemokraterna är också mer 

påtryckande i frågan om att varje nation måste få besluta i frågan om aborträtten och att Sverige 

därmed inte bör lägga sig i andra länders lagstiftning. Till skillnad från Kristdemokraterna sätter de 

sällan den här nationalistiska tanken i relation till rätten till reproduktiva rättigheter och det blir på 

det sättet en tydligare nationalistisk tanke om kvinnokroppen.

Sverigedemokraterna för också in ett fokus kring fostret i debatten. Fostret förekommer bara någon 

enstaka gång under tidigare mandatperiod men står i centrum under alla Sverigedemokraternas 

inlägg som aktör  På det här sättet konstruerar de kvinnan som modern och menar att hon genom sitt

moderskap inte längre har lika stor rätt till sin kropp. Övriga partier undviker även under den andra 

mandatperioden helt att nämna fostret men genom Sverigedemokraternas inlägg framstår ändå 

fokuset på fostret tydligt ur debatten. Även detta förskjuter debatten från kvinnan som den enda 

relevanta aktören vars intressen är mest relevanta till en ny aktör, fostret.
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9. Slutsats

Har det då efter Sverigedemokraternas inträde i Riksdagen skett ett skifte i Riksdagens abortdebatt 

genom nationalistiska tendenser som skapar en förskjutning av problemformuleringen där kvinnan 

som aktör inte längre står i fokus?

Sammanfattningsvis så går det att se ett visst skifte i kammarens abortdebatter genom att 

Sverigedemokraterna inför en ny dimension av abortdebatten och också lyckas dominera agendan 

med nya ämnen, problemformuleringar och fokus på fostret som aktör. Samvetsfrihet blir under den

andra mandatperioden ett alltmer centralt ämne och skiftar fokus från kvinnan till vårdpersonalen, 

men det är svårt att säga om det enbart beror på Sverigedemokraternas närvaro eller på något annat. 

Övriga partier lyckas i stort sett behålla sina egna problemformuleringar även om debatten om 

begreppet rättighet blir oundviklig och på det sättet kan vi se en liten förskjutning av 

problemformuleringen där kvinnans rättigheter kring sin egen kropp inte längre är självklara. När 

det gäller nationalismen så visar det sig att det inte är ett nytt inslag i kammardebatten. Däremot 

framträder nationalismen alltmer tydligt under den andra mandatperioden genom 

Sverigedemokraterna och det är tydligt att de även inom den här delen av politiken för en just 

nationalistisk politik som blir väldigt framträdande då deras inlägg utgör en stor del av debatten.

På de här sätten har det skett ett visst skifte i Riksdagens abortdebatt efter Sverigedemokraternas 

inträde, där abortdebatten genom nationalistiska tendenser har en förskjuten problemformulering 

där kvinnan mer och mer sällan står i fokus som självständig aktör. Därför menar jag att det finns all

anledning att fortsätta observera på vilket sätt Sverigedemokraterna påverkar abortfrågan, men även

andra frågor som rör kvinnors roll i det svenska samhället. Det finns också anledning att hålla 

nationalismen i åtanke när vi analyserar andra partiers förhållningssätt, även i frågor som inte rör 

invandring, då det framgår tydligt av analysen att Eduards och Condits teorier om den kvinnliga 

kroppens koppling till nationen varken är hänvisade till historien eller till högerpopulistiska partier.
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