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Abstract 
 

 

This investigation aims to examine how the female concept is constructed, what subject positions 

exist and how oppression against women is reproduced in the abortion debate that is going on in 

Chile. This is done through a discourse analysis of columns and opinion pieces published from 

March 2015, when a bill was proposed to decriminalize abortion in three specific cases or 

instances. The theoretical framework is Young's theory of Justice, oppression and dominance, as 

well as Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s analytical tools for discourse analysis. The result 

shows at first that there are two conflicting discourse where the womanhood is constructed in 

different ways. Second, the subjects in the abortion debate take a privileged position compared to 

the affected women, who are absent from the debate, and third, both the discourses for and against 

legalizing abortion reproduce some form of oppression against women. 
 

Keywords: Discourse analysis, Young, Discourse theory, female oppression, abortion debate, 
media debate, Chile 
 

 

Sammanfattning 
 

Den här undersökningen syftar till att utforska hur det kvinnliga konstrueras, vilka 

subjektspositioner finns samt hur förtryck mot kvinnor reproduceras i abortdebatten i Chile. 

Detta sker genom en diskursanalys av insändare och blogginlägg publicerade sedan mars 

2015 när ett lagförslag för att avkriminalisera abort i tre fall började. De teoretiska 

utgångspunkterna är Youngs rättviseteori om förtryck och dominans samt Ernesto Laclaus 

och Chantal Mouffes diskursteoretiska analysverktyg. Resultatet visar för det första att det 

finns två motstridiga diskurser där det kvinnliga konstrueras på olika sätt. För det andra intar 

subjektspositioner i abortdebatten en privilegierad position jämförd med kvinnor som är 

frånvarande i denna debatt, och för det tredje diskursen om abort reproducerar förtryck mot 

kvinnor. 
 

Nyckelord: Diskursanalys, Young, diskursteori, kvinnoförtryck, abortdebatt, mediedebatt, 
Chile 
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1 Inledning 
 

Chile är ett av de få länder i världen där abort bestraffas utan undantag.
1
 Lagförslaget som 

Chiles nuvarande president Michelle Bachelet skickade i januari 2015 handlade om att 

avkriminalisera abort av tre skäl. Dessa tre skäl är: “situationer där en graviditet bör avbrytas 

är när kvinnan råkar ut för livsfara, när embryot eller fostret drabbas av en strukturell eller 

genetisk förändring av dödlig karaktär, samt när graviditeten är ett resultat av våldtäkt”.
2 

 

Abort är inte längre en marginaliserad fråga i Chile utan är nu föremål för en offentlig 

diskussion, både inom den politiska dagordningen och i media.
3
 Den offentliga debatten om 

detta lagförslag har å ena sidan orsakat en hård diskussion där kvinnor har behövt försvara 

rätten till abort, och å andra sidan visat att kvinnors rättigheter i landet är långt ifrån 

konsoliderade.
4
 Lagförslaget ses som en möjlighet att tillförse kvinnors krav efter flera år av 

hemliga och osäkra aborter. 

 

 

Diskussionen som pågår nu är inte ny. Redan i början av 1990-talet, efter att Chile åter blev 

en demokrati, visade opinionsundersökningar en positiv inställning till legalisering av abort, 

antingen på samma grunder som idag, eller som fri abort. Då försökte olika politiska och 

parlamentariska initiativ kanalisera detta politiska krav, men de misslyckades i kort sikt. Det 

nuvarande scenariot ser annorlunda ut, med ett mer organiserat civilsamhälle som gör anspråk 

på sina rättigheter, och där abort anses vara en av dem.
5 

 

Abort som tema är inrymt i mediernas agenda genom debatten om lagstiftningen, berättelser 

av personliga erfarenheter med abort, diskussioner om sexuellt våld som en utlösande faktor 

för oönskade tonårsgraviditeter, samt kriminaliseringen av kvinnor som valt att genomföra 

hemliga aborter trots riskerna. Maureira skriver att i detta scenario gör de traditionella 

medierna ansträngningar för att behålla sin hierarki över de digitala medierna och deras 

plattformar. Ett av försöken är att skriva, från sin egen politiska och ekonomiska logik, om 

konsekvenserna som avkriminaliseringen av abort i de tre skälen skulle ha för det chilenska 

samhället.
6 

 
1 Aborto y feminismo en Chile (1990-2009): reflexiones desde el cuerpo y la sujeto. Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales. Tillgänglig: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2991/1/TFLACSO-

2010GAMV.pdf (Hämtad: 11.05.2017). 
 
2 Gobierno de Chile. Tillgänglig: http://3causales.gob.cl/proyecto-de-ley/ (Hämtad: 08.02.2017). 
 
3 Editorializar de aborto. Rufián Revista, no. 26 (2016). Tillgänglig: http://rufianrevista.org/editorializar-de-

aborto/ (Hämtad: 11.05.2017). 
 
4 La discusión sobre el aborto y sus falacias. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. (2012) Tillgänglig: 

http://www.derecho.uach.cl/columna.php?pag=57&id=68#.WMbTXm81-71 (Hämtad: 08.03.2017) 
 
5 Editorializar de aborto. Rufián Revista, no. 26 (2016). Tillgänglig: http://rufianrevista.org/editorializar-de-

aborto/ (Hämtad: 11.05.2017). 
 
6 Ibid            5
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När det gäller befolkningen finns det motsatta positioner kring abortfrågan. Å ena sidan har 

sedan år 2013 feministiska grupper och kvinnoorganisationer i Chile organiserat 

demonstrationer i hela landet för gratis, säker och fri abort. Arrangörerna argumenterar för att 

det finns få länder i världen som förbjuder abort i alla former och kritiserar det faktum att 

Chile tillhör denna grupp. Med hänsyn till lagförslaget är arrangörerna kritiska mot de tre 

skälen som anges då de omfattar endast 3 procent av de aborter som utförs i Chile.
7 

 

Å andra sidan argumenterar en talesperson för “Chile marcha por la vida”, på svenska; “Chile 

marscherar för livet”, att “abort innebär att döda en människa som har rättigheter och som 

måste vårdas och skyddas”. De anser även att abort skadar kvinnor, att den lämnar kvinnor i 

ett utsatt tillstånd. Abort är enligt abortmotståndare ingen verklig lösning för svåra 

graviditeter eftersom den löser “problemet” men i slutändan orsakar smärta och lidande hos 

kvinnan.
8 

 
Problemområdet i denna undersökning består således av den mediala debatten där abortfrågan 

diskuteras med fokus på kvinnor och deras rättigheter. 

 

1. 1 Bakgrund 
 

Chile har fått flera rekommendationer från olika organ för mänskliga rättigheter gällande sin 

abortlagstiftning. Dessa organ har insisterat på behovet att granska den chilenska 

abortlagstiftningen. FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter upprepade år 

2007 “sin oro över den alltför restriktiva abortlagstiftningen, i synnerhet i de fall där moderns 

liv är i fara”.
9
 Enligt denna kommission “borde staten ändra sin lagstiftning så att kvinnor får 

hjälp för att undvika oönskade graviditeter och skydda dem från att behöva tillgripa hemliga 

aborter som kan äventyra deras liv”.
10

 År 2014 rekommenderade samma kommitté den 

chilenska staten att “upprätta undantag från det allmänna förbudet mot abort, med tanke på 

terapeutisk abort och i de fall där graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest”. 
11 

 

År 2004 rekommenderade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

att den chilenska staten skulle “avkriminalisera abort när det gäller terapeutiska aborter och 

 
 

 
7 El Mostrador (2016) “Mujeres marchan por aborto libre, seguro y gratuito”. Tillgänglig: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/26/mujeres-marchan-por-aborto-libre-seguro-y-gratuito/ 
(Hämtad: 08.03.2017) 
8 CNN Chile (2017) “Vocera de Chile marcha por la vida: El aborto es un abandono a la mujer. Tillgänglig: 
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/03/25/vocera-de-chile-marcha-por-la-vida-el-aborto-es-un-abandono-la-
mujer (Hämtad: 08.03.2017).  
9 Comité de Derechos Humanos (2007). Tillgänglig: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/CCPR-

CHILE-2007.pdf (Hämtad: 20.03.2017).  
10 Ibid 
 

11 Comité de Derechos Humanos (2014). Tillgänglig: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/07/CCPR-
CHILE-2014.pdf (Hämtad: 20.03.2017).        6 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/26/mujeres-marchan-por-aborto-libre-seguro-y-gratuito/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/26/mujeres-marchan-por-aborto-libre-seguro-y-gratuito/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/03/25/vocera-de-chile-marcha-por-la-vida-el-aborto-es-un-abandono-la-mujer
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/03/25/vocera-de-chile-marcha-por-la-vida-el-aborto-es-un-abandono-la-mujer
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/03/25/vocera-de-chile-marcha-por-la-vida-el-aborto-es-un-abandono-la-mujer
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/CCPR-CHILE-2007.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2010/12/CCPR-CHILE-2007.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/07/CCPR-CHILE-2014.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/07/CCPR-CHILE-2014.pdf


 

när graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest”.
12

 Även 2015 rekommenderade samma 

kommitté att “påskynda antagandet av propositionen om abort för att säkerställa dess 

kompatibilitet med de grundläggande rättigheterna, såsom kvinnors hälsa och liv”. 
13 

 

År 2012 rekommenderade FN:s kommitté den chilenska staten att “granska den befintliga 

lagstiftningen om abort för att avkriminalisera i fall av våldtäkt, incest eller risk för kvinnans 

hälsa eller liv”.
14

 Detta för att avskaffa diskriminering av kvinnor. År 2015 rekommenderade 

även FN:s kommitté för barnets rättigheter den chilenska staten att “avkriminalisera abort och 

tillförsäkra, i lag och i praktiken, flickors tillgång till abort under säkra omständigheter”.
15 

 

Amnesty International har kritiserat den chilenska staten i sin rapport Chile skyddar inte 

kvinnor. Kriminalisering av abort kränker de mänskliga rättigheterna. Denna rapport avslutas 

med följande fras: “den absoluta kriminaliseringen av abort utgör en kränkning mot de 

mänskliga rättigheterna och förhindrar adekvat skydd för kvinnors reproduktiva och sexuella 

rättigheter”.
16 

 

Med detta som bakgrund är det värt att uppmärksamma att trots att flera organ för mänskliga 

rättigheter har rekommenderat den chilenska staten att granska sin lagstiftning om abort, är 

detta fortfarande en pågående debatt i landet. Olika organisationer för mänskliga rättigheter är 

överens om att det absoluta förbudet av abort kränker kvinnors grundläggande rättigheter, 

såsom rätten till liv och kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Fokus i undersökningen är den mediala debatten som det senaste lagförslaget har genererat i 

landet och som visar många av de aspekter som rör abortfrågan i det chilenska samhället. 

Syftet med undersökningen är att genom en diskursanalys undersöka hur abortfrågan 

diskuteras i den mediala debatten, för att sedan analysera diskursen med hjälp av Youngs 

rättviseteori om förtryck och dominans mot vissa sociala grupper, i detta fall kvinnor. Fokus i 

denna undersökning är således det kvinnliga, hur det konstrueras i förhållande till abortfrågan, 

argument för respektive abort samt hur kriminaliseringen av abort kan innebära en form av 

 
12 Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Tillgänglig:: 

http://www.refworld.org/publisher,CESCR,,CHL,42d26eca4,0.html (Hämtad: 20.03.2017). 
13 Instituto Nacional de Derechos Humanos (2015). Tillgänglig: http://www.indh.cl/comite-onu-sobre-
derechos-economicos-sociales-y-culturales-concluye-revision-a-chile-instando-al-estado-a-garantizar-estos-
derechos-en-un-eventual-nuevo-texto-constitucional (Hämtad: 15.05.2017). 

14 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2012). Tillgänglig: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/01/CEDAW-Chile-2012-ESP.pdf (Hämtad: 20.03.2017)  

15 Committee on the Rights of the Child (2015). Tillgänglig: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2015/10/CRC_C_CHL_CO_4-5_21926_E1.pdf (Hämtad: 20.03.2017)  

16 Amnesty International 2015. “Chile’s failure to protect women and girls: the criminalization of abortion is a 
human rights violation”. Tillgänglig: http://amnistia.cl/wp-content/uploads/2015/10/CHILE-DOES-NOT-
PROTECT WOM-EN.pdf (Hämtad: 22.03.2017).       7 
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förtryck mot kvinnor. 
 

 

Frågeställningarna blir således: 
 

- Hur konstrueras det kvinnliga i diskurser om abort? 
 
- Vilka subjektspositioner finns bland de som uttrycker sig för respektive mot abort? 
 
- Reproduceras förtryck mot kvinnor i diskurserna? I så fall hur? 

 

1.3 Material och avgränsningar 
 

1.3.1 Primärmaterial  
Primärmaterial i undersökningen består av insändare och blogginlägg publicerade från och 

med 31 mars 2015 till och med början av 2017. Anledningen till att materialet begränsas till 

att börja just 31 mars 2015 är eftersom detta datum markerar början på debatten kring det 

senaste projektförslaget för avkriminaliseringen av abort. Datainsamlingen har gjorts genom 

sökning på Internet med sökorden debatt abort Chile, vilken skedde mellan den 9 februari och 

den 7 mars 2017. Debattartiklarna kommer från fem olika dagstidningar i Chile: El Mercurio 

(10 artiklar), La Tercera (10), La Nación (8), The Clinic (4), El Mostrador (4). 

 
 

Urvalet genomförs i förhållande till hur massmedier i Chile ser ut. Enligt Couso är de 

koncentrerade till ett fåtal aktörer, i synnerhet när det gäller dagstidningar, vilka även har 

mycket stark ideologisk partiskhet.
17

 Detta är motiveringen till att även debattartiklar utöver 

de traditionella medierna används i den här undersökningen. De flesta debattartiklar som 

används i undersökningen kommer emellertid från den tryckta dagspressen, eftersom 

produktionen av relevanta nyheter för den politiska processen där abortfrågan berörs, 

produceras i hög grad i denna typ av press.
18 

 

När det gäller antalet debattartiklar som används i denna undersökning kommer de flesta 

artiklar från El Mercurio och La Tercera, som ägs av El Mercurio respektive COPESA som är 

överrepresenterade på marknaden för dagstidningar i Chile
19

, och även de mest lästa tidningar 

inom den tryckta pressen.
20

 Dessa grupper uppvisar mycket liknande åsikter i sina 

redaktionella linjer som är mer högerorienterade i politiska och ekonomiska frågor, men 

 

 
17 Couso, Javier (2011). El mercado como obstáculo a libertad de expresión: la concentración de la prensa escrita en Chile en la era democrática. Tillgänglig: 

http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Plataforma_Democratica_Working_Paper_23_2011_Espanh 
ol.pdf (Hämtad: 08.03.2017). 

18 Ibid, 6 
 
19 Ibid, 9 
  

20 Scherman, Andrés et al. Primer estudio nacional sobre lectoría de medios escritos (2010). Tillgänglig:  
http://www.udp.cl/investigacion/repo_detalle.asp?id=76 (Hämtad: 16.05.2017) 

 

8 

http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Plataforma_Democratica_Working_Paper_23_2011_Espanhol.pdf
http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Plataforma_Democratica_Working_Paper_23_2011_Espanhol.pdf
http://www.udp.cl/investigacion/repo_detalle.asp?id=76


 

skiljer sig i vissa kulturella ämnen, såsom rollen som den katolska kyrkan bör spela i etiska 

frågor.
21

 Detta menar Couso är problematiskt eftersom de som äger den tryckta pressen i 

Chile delar en ideologi och det blir därmed svårt för andra perspektiv att gå in i den nationella 

offentliga agendan.
22

 Mot denna bakgrund används i undersökningen även tidningar i digitalt 

format som La Nación, El Mostrador och The Clinic, den sistnämnda en vänsterorienterad 

veckotidning som blandar satir och politisk humor med samhällskritik. 

 

 

På grund av att undersökningen är både tidsbestämd och begränsad i sin omfattning är det inte 

möjligt för materialet att representera hela debatten om abortfrågan. Debatten kring 

abortfrågan är ständigt pågående, emellertid är syftet med undersökningen att presentera de 

olika diskurser som finns i debatten om abortfrågan i Chile för att ha tillgång till olika 

diskursiva praktiker.
23

 Denna uppgift uppfylls genom användningen av olika rikstäckande 

tidningar och inte endast de med störst spridning och synlighet. 

 

1.3.2 Källkritik  

Debattartiklarna som används i den här undersökningen är skrivna av privatpersoner, 

politiker, samt representanter för olika organisationer. Detta innebär att materialet består av 

synpunkter och är av tydlig partisk karaktär. Materialets trovärdighet är således omöjligt att 

fastlägga, men detta hindrar inte studiens genomförande eftersom den ändå visar en del av 

debatten som är tillräckligt för att sätta den i perspektiv. Även om den diskursanalytiska 

forskningen inte förnekar idén om sanning eller bevisvärde hos påståenden, är detta inte 

centralpunkten i dessa typer av studier. Det som är relevant är hur påståenden i en diskurs 

uppfattas som sanna eller får status som trovärdiga.
24 

 

1.4 Forskningsetiska bedömningar 
 

I denna undersökning används Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som utgångspunkt. Enligt Vetenskapsrådet finns det två 

huvudkrav som man måste ha i åtanke vid forskning; forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskning måste ha både samhälleligt värde 

och hög kvalitet.
25

 Debatten kring abortfrågan i Chile har pågått under en lång tid, dock 

 
21 Ibid, 9

  
22 Ibid

  

23 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 117

  

24 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2 uppl. 
Lund: Studentlitteratur, 2008, 465-466

  
25 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm:
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har denna fråga blivit mer synlig på senare tid på grund av det lagförslag som skickades till 

parlamentet år 2015. Det är därför av stor betydelse att analysera de olika ställningarna i 

denna debatt med kvinnan i fokus, den grupp som påverkas mest, genom utvalda teoretiska 

och metodologiska analysverktyg. 

 
 

Individskyddskravet innebär att individer inte får skadas fysiskt eller psykologiskt.
26

 

Eftersom offentligt material från dagstidningar används i denna undersökning påverkas inte 

denna princip. Personer eller organisationer som förekommer i materialet namnges inte i 

undersökningen. Det som är relevant är vad, var och hur något sägs, det är diskursen i sig som 

är föremålet för analysen.
27 

 

1.5 Disposition  
I första kapitlet presenteras undersökningens problemformulering och syfte, samt 

frågeställningar för att uppnå syftet. I detta kapitel presenteras även det primära materialet 

som används i denna undersökning på ett kritiskt sätt. I det andra kapitlet presenteras 

undersökningens teoretiska perspektiv och förhållningssätt till problemformuleringen. I tredje 

kapitlet beskrivs undersökningens arbetssätt och tillvägagångssätt. Metoden som beskriv här 

används för att undersöka och analysera det primära materialet. I fjärde kapitlet redogörs den 

viktigaste litteraturen inom området och eventuella tidigare studier som är relevanta för denna 

undersökning. I femte kapitlet av analys- och resultatdelen presenteras vad denna 

undersökning har kommit fram till. I sjätte kapitlet presenteras undersökningens resultat samt 

en avslutande diskussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elanders Gotab, 2002, 5 
26

 Ibid  
27

Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000, 28 
 

10 



 

2 Teori 
 
I det teoretiska perspektivet i undersökningen används Youngs syn på rättvisa, som går ut 

pidén att rättvisa borde överstiga den ekonomiska fördelningen som sitt främsta mål, och 

istället fokusera på förtryck och dominans som finns mellan olika sociala grupper, där några 

är priviligierade och andra förtrycks. Social rättvisa skulle således kräva att erkänna och ge 

tillsyn till gruppskillnader, i syfte att undergräva förtryck.
28 

 

Youngs teori anses relevant i denna undersökning när det gäller att avgöra om vissa individer 

eller grupper är förtryckta.
29

 I Youngs teori finns det kriterier som kan tillämpas på olika 

typer av sociala relationer för att avgöra om det finns förtryck. I denna undersökning ska 

dessa kriterier användas för att identifiera utifrån en diskursanalys om den mediala debatten 

om abortfrågan i Chile reproducerar förtryck mot kvinnor. Forskningsområdet i denna 

undersökning rör frågor om orättvisa när det handlar om beslutsprocesser och kulturella vanor 

och krav.
30 

 

Youngs fokus är det strukturella förtrycket som orsakas av icke ifrågasatta normer, vanor och 

symboler som grunden för institutionella regler, och som leder till kollektiva konsekvenser. 

Det strukturella förtrycket hänvisar i denna mening till de stora och djupa orättvisorna som 

vissa grupper, kvinnor i denna undersökning, drabbas som konsekvens av i många fall 

omedvetna antaganden, som skapas genom olika interaktioner.
31

 I denna undersökning är det 

relevant att undersöka hur kulturella stereotyper skapas i den mediala debatten. 

 
 

Genom att analysera den mediala debatten om abort är idén att undersöka hur det kvinnliga 

konstrueras för att analysera bilden som finns av kvinnan bland olika aktörer som deltar i 

diskursen, hur de konstruerar det kvinnliga i abortdebatten, vilka drag tillskrivs kvinnor och 

hur dessa aktörer reproducerar förtrycket mot kvinnor genom sina diskurser. 

 
 

Ett annat begrepp i Youngs teori som fungerar som utgångspunkt för denna undersökning är 

social grupp, som enligt Young innebär ett kollektiv vilkas medlemmar intar delade 

erfarenheter och levnadssätt.
32

 Dessa grupper definieras av en känsla av identitet och att 

 
28 Iris Marion Young. Justice and the Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press, 1990, 3

  
29 Ibid, 64

  
30 Iris Marion Young. Att kasta tjejkast: texter om feminism och rättvisa. Stockholm: Atlas, 2000, 50

  
31 Iris Marion Young. Justice and the Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press, 1990, 3

  

32 Ibid, 43
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tillhöra en viss social status.
33

 En social grupps identitet definieras även i förhållande till hur 

andra identifierar den, genom att förknippa den med specifika attribut, stereotyper och 

normer.
34 

 

2. 1 Förtryckets fem ansikten 
 

Young föreslår förekomsten av fem olika typer av förtryck, nämligen exploatering, 

marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans samt våld. Kvinnor som grupp utsätts enligt 

Young för könsrelaterat utnyttjande, maktlöshet, kulturell dominans och våld.
35

 I denna 

undersökning används fyra av dessa former av förtryck, nämligen marginalisering, 

maktlöshet, kulturell imperialism och våld. Exploatering används inte i denna undersökning 

eftersom den hänser huvudsakligen till de strukturella maktrelationer som finns mellan olika 

grupper, med avseende på arbetsområdet
36

, som inte är fokus i denna undersökning. 

 

Marginalisering innebär att en grupp avvisas från att deltaga fullt i samhällslivet och utsätts 

därmed ofta för materiell fattigdom och även utrotning.
37

 Med detta i åtanke är det relevant 

att undersöka om marginaliseringen mot kvinnor eller en lägre status i samhället, med dess 

konsekvenser, uttrycks även i diskursen om abort. 

 

 

Den andra formen av förtryck, maktlöshet, sker när människor inte tillåts delta i 

beslutsfattande som påverkar villkoren för deras liv och handlingar, de saknar betydande 

inflytande.
38

 Att avkriminalisera abort eller inte är ett beslut som direkt påverkar kvinnor och 

deras liv och då är undersökningens syfte att undersöka vilken position kvinnor intar inom 

diskursen om abort. 

 

 

Kulturell dominans, den tredje formen av förtryck, innebär hur dominerande betydelser i ett 

samhälle skapar stereotyper av en grupp och därmed andrafierar den. Denna typ av förtryck 

innebär universaliseringen av den dominerande gruppens erfarenheter och kultur som 

norm.
39

Det som tillskrivs som kvinnligt eller som utmärkande drag för kvinnor kan skapa en 

bild på dem och deras roll i samhället, och då är det även relevant för analysen att se hur detta 

 
33 Ibid, 44

  
34 Ibid, 46

  
35 Ibid, 64

  
36 Ibid, 49-50

  
37 Ibid, 53

  
38 Ibid, 56

  
39 Ibid, 59
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sker i diskursen. 
 

 

Den sista formen av förtryck som används i undersökningen är våld. Enligt Young finns det 

flera grupper som lider av förtryck i form av systematiskt våld. Medlemmar i dessa grupper 

lever ofta med rädsla för att bli attackerade utan anledning, mer än att faktiskt bli skadade, 

förnedrade eller utrotade. De lever således under hot om våld. I denna kategori ingår även 

mindre allvarliga fall av trakasserier i form av att förnedra, förödmjuka eller stigmatisera en 

grupps medlemmar.
40

 När det gäller abortfrågan kan våld innebära rädslan som kvinnor 

upplever när de genomför en abort. Det absoluta förbudet av abort positionerar kvinnor i en 

kriminell status och därmed kan våldet mot dem bli legitimt. 

 

 

Med hjälp av dessa kategorier och utifrån en diskursanalys avgörs i denna undersökning om 

Youngs olika former av förtryck reproduceras i den mediala debatten om abortfrågan, och i så 

fall hur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40
 Ibid, 61 
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3 Metod 
 
Metoden i undersökningen består av en kvalitativ diskursanalys med diskursteori som 

utgångspunkt. Från diskursteorin ska jag använda begreppen flytande signifikanter, 

nodalpunkter, artikulering, subjektspositioner samt antagonism. 

 

3.1 Diskursanalys 
 

Motiveringen till att använda diskursanalysens analytiska redskap i denna undersökning 

grundas i idén att diskurser representerar eller föreställer en verklighet och därmed skapar 

världen.
41

 En allmän förklaring till begreppet Diskurs är att det handlar om “en reglerad 

samtalsordning med institutionaliserade framställningsprocedurer (eller praktiker)”. Detta 

innebär att samtalsprocedurers innehåll formas och styrs av historiskt och kulturellt givna 

regler.
42

 Diskursanalysen undersöker således hur verklighet skapas och kulturella 

övertygelser som är med och konstruerar verkligheten.
43 

 

Diskursanalysen studerar samhällsfenomen med fokus på språket; man analyserar vilka 

föreställningar eller idéer som finns kring ett visst fenomen. Diskursanalysen kan relateras till 

makt eftersom det är genom det språkliga där gränserna för hur man tänker och handlar 

sätts.
44

 Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär att fundera över det som sägs, 

hur det sägs, och hur det annars skulle sägas.
45

 Genom diskurser bestäms gränserna för vad 

som är socialt och kulturellt acceptabelt, det som är “sant” eller “trovärdigt” i ett visst 

sammanhang.
46

 En annan aspekt av denna typ av forskning är vem som får tala beroende på 

kontexten. Där diskursen fungerar finns det aktörer som betraktas som mer trovärdiga än 

andra.
47

 Detta leder till strider och kontroverser om hur ett fenomen i samhället definieras och 

förstås.
48

 Det är dessa kontroverser som man kan analysera genom diskursanalysen. 

 

Förhållandet mellan diskurs och makt ur det foucauldianska maktperspektivet går ut på att 

människor kontrolleras när diskurser skapas. Makten i diskursen utvecklas i relationen som 

 
 

 
41 Mats Börjesson. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003, 19

  
42 Ibid

  
43 Ibid

  

44 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 305-306

  
45 Mats Börjesson. Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Studentlitteratur: Lund, 2003, 21

  
46 Ibid

  
47 Ibid

  
48 Ibid
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finns mellan människor och kan innebära begränsningar för vissa och möjligheter för andra.
49 

 

3.2 Diskursteori 
 
Diskursteorin bygger på idén att alla sociala fenomen är diskursiva konstruktioner som aldrig 

är färdiga eller totala, utan som ständigt fixeras. Detta kan leda till sociala strider där olika 

definitioner av samhälle och identitet strävar efter att etablera entydighet.
50

 Detta teoretiska 

perspektiv är lämpligt för att undersöka hur det kvinnliga konstrueras i diskursen om abort, 

vilka antagonistiska föreställningar som finns samt hur kvinnors förtryck reproduceras 

diskursivt. Inom diskursteorin betraktas språk som ett teckensystem, där tecken är en öppen 

fråga och diskursanalysen syftar till att undersöka hur betydelsens skapelse som process går 

till.
51 

 

De analysverktyg från diskursteorin som används i denna undersökning är flytande 

signifikanter, nodalpunkter, artikulering, subjektspositioner samt antagonism. Inom diskursen 

finns det vissa element som belyser diskursens mångtydighet. Dessa element eller tecken 

utsätts för ständig kamp och således får olika innebörd.
52

 Element som är särskilt öppna för 

olika betydelser kallas för flytande signifikanter.
53

 Det är även nödvändigt i under denna 

diskursanalys att identifiera vilka tecken som är nodalpunkter, det vill säga de privilegierade 

tecken kring vilka andra tecknen ordnas och får sin betydelse
54

, samt hur olika element 

relateras i diskursen genom en artikulering. Det kan finnas olika element som relateras till 

varandra och som fungerar som grund för diskursen; såsom ekonomiska, sociala och 

politiska.
55

 Inom diskursen om abort kan det även finnas vissa positioner, subjektspositioner, 

som olika subjekt i diskurserna kan inta. Till dessa positioner knyts vissa förväntningar om 

hur de uppför sig och vad de säger, beroende på deras auktoritet i diskursen.
56

 När det gäller 

diskurser för respektive mot abort i den mediala debatten i Chile, anses i diskursteorin att en 

 

 
49 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 311

  

50 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 31

  

51 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 316

  
52 Ibid

  
53 Ibid

  

54 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 33

  

55 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 318

  
56 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 48
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diskurs aldrig kan etablera sig som den enda diskursen, då det finns flera pågående diskurser 

som motstrider i en form av antagonism.
57 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Det första jag gjorde under analysprocessen var att läsa debattartiklarna flera gånger, då enligt 

Winther Jørgensen och Phillips är det ett krav i diskursanalysen att läsa och läsa om 

materialet
58

, hitta nyckelord samt ta utdrag ur texterna som är väsentliga. Under analys och 

resultat bör det uppvisas representativa exempel från det empiriska materialet.
59 

 

I diskursanalysen, som andra kvalitativa analysmetoder, brukar kodningen vara det första 

steget. Kodningen innebär att läsa materialet för att identifiera teman.
60

 I denna undersökning 

har nodalpunkter fungerat som en utgångspunkt för att identifiera de olika teman som finns i 

diskurser om abort. Det är genom dessa nodalpunkter som diskurser organiseras och får 

betydelse, beroende på hur de olika elementen artikuleras. Nodalpunkter har används således 

för att analysera hur det kvinnliga konstrueras i diskurser om abort, och även jämföra dessa 

diskurser. Olika element kan även ha olika innebörder, det vill säga att de kan vara flytande 

signifikanter. Efter att ha identifierat nodalpunkter har jag tagit reda på olika 

subjektspositioner och deras betydelse i diskurserna. Med detta som bakgrund har jag 

besvarat huvudfrågan om Youngs olika former av förtryck i diskurser om abort. 

 

3.4 Förförståelse, validitet och reliabilitet 
 

Under arbetets gång har jag reflekterar över hur tolkningen i denna undersökning kan 

påverkas av mina egna erfarenheter och min uppfattning om forskningsområdet. Det är något 

som man måste ha i åtanke främst inom samhällsvetenskapen.
61

 Själv är jag från Chile, 

kvinna och har personliga åsikter om abort. Här är det viktigt enligt Winther Jørgensen och 

Phillips att så mycket som det går att “försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen 

“kunskap” så att ens egna värderingar inte överskuggar analysen”.
62

 Enligt Bergström och 

Boréus påverkas förståelsen av en text av forskarens utbildning, kunskap i ämnet den 

utforskar, språk, position i samhället, osv. Men det är även nödvändigt enligt författarna att ha 

 

 
57 Ibid, 49

 
 

58 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 117

  
59 Ibid, 123

  
60 Ibid, 121-122

  

61 Ibid, 25
  

62 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 28
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en viss förförståelse för att kunna tolka det empiriska materialet, och samtidigt använda sig av 

bra argument för sina tolkningar.
63 

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips intar forskaren alltid en position i förhållande till 

området den utforskar.
64

 Denna position kommer att bestämma i viss mån hur resultatet i 

undersökningen kommer att se ut. Det finns enligt författarna alltid andra positioner som visar 

upp verkligheten på andra sätt.
65

 I detta avseende är det nödvändigt i undersökningen, särskilt 

under analysen, att vara medveten om hur man själv som forskare påverkar resultatet. 

Eftersom det är läsaren som bedömer forskarens tolkningar är det viktigt att vara 

genomskinlig i sin analys och sina resultat.
66 

 

Validitet, som enligt Bergström och Boréus gäller även i kvalitativa undersökningar, innebär 

att undersökningen man genomför är lämplig för att svara på studiens frågeställningar.
67

 I 

denna undersökning uppfylls validiteten för att undersökningen man genomför är lämplig för 

att uppnå studiens syfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 25

  

64 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 
2000, 29

 

65 Ibid
  

66 Ibid, 123
 

 

67 Göran Bergström, Kristina Boréus. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, 24
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4 Litteraturöversikt och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt redogörs den existerande litteraturen och forskningen på området för 

undersökningen. Första området som presenteras rör kvinnoförtryck generellt sett, faktorerna 

som ligger bakom och hur det förklaras ur ett feministiskt perspektiv, samt forskning om 

kvinnoförtryck i Latinamerika. Det andra området, medieforskning, innefattar relationen 

mellan kön och media. Det tredje området presenterar studier där diskursanalysen används för 

att undersöka hur kvinnor framställs när det handlar om våld mot dem. 

 

4.1 Kvinnoförtryck 
 

I denna undersökning, vars teoretiska perspektiv baseras på Youngs olika former av förtryck 

mot kvinnor, anses det relevant att ta kvinnoförtryck som första tema. I litteraturen som finns 

i detta ämne återkommer idén om patriarkatet som grunden till ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. Feministiska studier har diskuterat hur patriarkala relationer under historien och även 

idag har bidragit till kvinnoförtrycket, fast med fokus på västerländska samhällen. Det är 

därför nödvändigt att sätta kvinnoförtrycket i kontext och presentera även forskning i 

Latinamerika. 

 

4.1.1 Patriarkat  

I Det Andra Könet skriver Beauvoir att män och kvinnor aldrig har delat världen lika mellan 

sig.
68

 Genom en historisk redogörelse argumenterar Beauvoir att den kvinnliga realiteten har 

uppstått som den Andra.
69

 För Beauvoir har samhället alltid varit ett manssamhälle, det är 

männen som har besatt den politiska makten.
70

 Millett tar idéer om överlägsenhet och makt 

för att diskutera att politik, som alla relationer, bygger på en maktstruktur, där en grupp styr 

en annan, i.e. män respektive kvinnor.
71

 I detta avseende argumenterar Millett att förhållandet 

mellan könen har under historien präglats av dominans och underkastelse, det vill säga, av en 

patriarkal samhällsordning.
72

 Idag förnekas en del kvinnor grundläggande mänskliga 

rättigheter, och bland faktorerna som orsakar detta ses patriarkatet som ett system där kvinnor 

begränsas och kontrolleras.
73

 Johnson och Johnson som undersökte våld mot kvinnor i Indien 

argumenterar att detta våld som en del kvinnor i Indien upplever fortsätter på grund av manlig 

dominans och kontroll.
74 

 
68 Simone de Beauvoir. Det andra könet. 4 uppl. Stockholm: AWE/Gebers, 1986, 16

  
69 Ibid, 25

  
70 Ibid, 54

  
71 Kate Millett. Sexualpolitiken. Stockholm: Pocky, 2012, 32

  

72 Ibid, 33
  

73 Pamela Johnson, Jennifer Johnson. The oppression of women in India. 2001, 1051
 

 
74 Ibid, 1065
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4.1.2 Förklaringar till kvinnoförtryck ur ett feministiskt perspektiv  

Enligt Hawkesworth föreslår den feministiska teorin att könsojämlikhet kan förstås som ett 

system av förtryck. Maktrelationen mellan kvinnor och män som äger rum inom olika sociala 

institutioner hänger ihop. Kvinnoförtrycket förklaras enligt Hawkesworth som att det är 

männen som kontrollerar en stor del av det sociala systemet; myter och ritualer, kvinnors 

sexualitet och reproduktion, den sexuella arbetsfördelningen både i den privata och den 

offentliga sfären, samt föreställningar om det manliga.
75

 Feministiska diskurser har beskrivit 

dimensioner av kvinnoförtrycket. Förtrycket innefattar i detta avseende både en sexuell 

arbetsfördelning och argument gällande kvinnors natur, samt karaktären av kvinnors arbete. 

Detta leder till sämre villkor för kvinnor och färre rättigheter för dem, som innebär att kvinnor 

är ekonomiskt och politiskt beroende av män.
76

 Hawkesworth menar att faktorer som har 

bidragit till kvinnors underordning är flera. Det handlar om en komplex process som 

innefattar biologi, psykologi, kultur och tradition, såväl som individuella och kollektiva 

handlingar samt kontexter där de äger rum.
77 

 

Jónasdóttir undersöker frågan om hur samtida ojämlikhet mellan män och kvinnor kan 

analyseras och förklaras; varför männens sociala och politiska maktrelationer i förhållande till 

kvinnor kvarstår i samtida västerländska samhällen.
78

 Jónasdóttir identifierar mekanismer 

som producerar och reproducerar relationer mellan könen utifrån feministisk forskning. En 

del av dessa feministiska studier argumenterar att ojämlikheten mellan kvinnor och män alltid 

har funnits, medan andra påstår att en institutionaliserad ojämlikhet och kvinnoförtryck har 

uppkommit under historien i samband med andra ojämlikheter, framför allt inom klass.
79 

 

Mohanty har kritiserat bilden av kvinnor i tredje världen, främst i västerländska feministiska 

texter. Mohanty analyserar skapandet av en tredje världens kvinna som ett monolitiskt 

subjekt.
80

 I dessa texter skapas uppdelningen Vi västerländska kvinnor mot Dem tredje 

världens kvinnor, där de sista lider på grund av deras kön och geografiska tillhörighet i tredje 

världen medan västerländska kvinnor besitter bättre position eller status.
81 

 
75 Mary Hawkesworth. Beyond oppression: feminist theory and political strategy. New York: Continuum, 1990,

  

73  
76 Ibid, 74

  
77 Ibid, 108

 
 
78 Anna Jónasdóttir. Why women are oppressed. Philadelphia: Temple University Press, 1994, 1

  

79 Ibid, 12
  

80 Chandra T, Mohanty. Under Western eyes: feminist scholarship and colonial discourses. 1988, 61
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4.1.3 Studier om kvinnoförtryck i Latinamerika  

Carneiro undersöker ur ett feministiskt perspektiv rollen som kristendomen och den 

feministiska rörelsen spelar i Latinamerika. I patriarkala samhällen framställs Gud som en 

kraftfull manlig figur, och det kan förklara männens sociala status i latinamerikanska 

samhällen. I Latinamerikas patriarkala samhällen ses kvinnor och ras- och könsminoriteter 

som mindre värda jämfört med vita heterosexuella män.
82

 Detta system som bygger på strikta 

könsroller och en patriarkal kultur uttrycks inte bara i kulturen, utan även i rättssystemet.
83 

 
O´Connor genomförde en tvåårig studie om kvinnor i Brasilien och USA för att förklara hur 

och varför de deltar i sitt eget förtryck i katolska kyrkan. Denna studie visar genom intervjuer 

hur den patriarkala kyrkan har gjort kvinnor till både offer och förövare av förtryck.
84

 Den 

katolska kyrkan grundar sig i en hierarkisk struktur som marginaliserar kvinnor och behandlar 

dem som mindre värdiga.
85 

 

Sternbach skriver om uppkomsten av feminister i Latinamerika under tjugonde århundradet. 

De första feministiska grupperna i Latinamerika dök upp i mitten av 1970-talet. Dessa 

grupper utmanade inte endast patriarkatet utan även ett socialt, ekonomiskt och politiskt 

förtryck.
86

 Feminister ansåg att det politiska systemet var förankrat i auktoritära grunder som 

skapade patriarkala relationer i den privata sfären, som innebar en ojämlik relation mellan 

män och kvinnor och sexuellt förtryck av kvinnor. När det gällde Chiles situation ansåg 

många feminister att diktaturen reducerade kvinnans roll till modersrollen. Detta auktoritära 

politiska system institutionaliserade social ojämlikhet, främst inom familjen.
87 

 

4. 2 Medieforskning: kön och media 
 

Fokus i denna undersökning ligger i den mediala debatten om det senaste lagförslaget i Chile. 

Idén är att undersöka hur det kvinnliga konstrueras i diskursen om abort. I detta avsnitt är det 

därför relevant att ta upp studier som behandlar relationen mellan kön och media samt den 

vikt och roll som medier spelar i skapandet av könsroller. 
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4.2.1 Mediernas roll ur ett feministiskt perspektiv  

Vikten att studera kön och media är enligt Carter och Steiner det faktum att medier 

konstruerar hegemoniska definitioner om vad som bör accepteras som verklighet.
88

 Medierna 

har inte endast bidragit till (re)produktionen av sexistiska normer, värderingar och 

övertygelser, utan har även uppmärksammat de negativa konsekvenser som dessa 

reproduktioner innebär för kvinnor.
89

 Ross skriver även om relationen mellan genusvetenskap 

och media, där den tidigaste medieforskningen inom genusstudier har undersökt på vilket sätt 

könsskillnader visas i olika medier. Feministiska forskare har betonat hur vissa stereotyper av 

kvinnor och män vidmakthåller ojämlikheten mellan könen.
90 

 
Forskningen har visat att bilden av kvinnor som medier uppvisar bidrar till kvinnors 

underordnade status i samhället, och därmed begränsar kvinnors deltagande i demokratiska 

diskussioner, på samma sätt som den begränsar deras livschanser. Rollen som medier spelar 

är således avgörande för konstruktionen av kvinnor och män och deras könsroller.
91 

 
Genusforskare som har undersökt hur kvinnor uppvisas på annonser har hittat att den 

allmänna bilden av den riktiga kvinnan är en undergiven hustru och moder i en hemmiljö. När 

det gäller minoritetskvinnor har de typiskt marginaliserats i annonser. I annonser har de ofta 

ett begränsat antal roller eller framställs med mindre mental och fysisk kapacitet.
92

 Män och 

kvinnor kopplas ofta även till könsspecifika objekt på reklam.
93 

 

Enligt Gill har feministiska analyser av medierna fokuserat på att “förstå hur bilder och 

kulturella konstruktioner är anslutna till mönster av ojämlikhet, dominans och förtryck”.
94

 

När det gäller analysen av kön i medietexter presenterar Gill en mängd olika metoder som 

används för att studera relationen mellan kön och media. Diskursanalys, som är mest relevant 

för denna undersökning, används av ett ökande antal medieforskare.
95

 Gill genomförde en 

diskursanalys om kön i populära radioprogram för att undersöka hur manliga programledare 

tänkte kring det faktum att det fanns så få kvinnor som arbetade som presentatörer eller DJs.
96 

Undersökningens resultat visade att diskrimineringen mot kvinnor praktiserades på ett subtilt 
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sätt: ingen av respondenterna sade att de inte tyckte att kvinnor borde anställas som 

programledare i radio, tvärtom var de angelägna om att framhålla sin positiva inställning till 

kvinnliga presentatörer. Det som respondenter producerade enligt författaren var berättelser 

som motiverade uteslutandet av kvinnor, samtidigt som de skyddade sig mot potentiella 

anklagelser om sexism.
97 

 

Lazar motiverar användningen av en feministisk kritisk diskursanalys och varför den kan 

fungera som en koppling mellan kritisk diskursanalys och feministiska studier. Könsideologi 

och de institutionaliserade maktrelationerna mellan män och kvinnor hör enligt Lazar ihop 

med andra sociala identiteter och varierar i olika kulturer.
98

 Syftet med feministiska kritiska 

diskursstudier är enligt författaren att visa upp de komplexa, subtila och ibland icke-subtila 

sätt där antaganden om kön och hegemoniska maktrelationer, som produceras diskursivt i 

olika sammanhang.
99

 Detta perspektiv bidrar till språkliga och diskursiva studier för att 

undersöka feministiska frågor.
100

 Den centrala angelägenheten för detta perspektiv är att 

kritiskt analysera diskurser som upprätthåller en patriarkal samhällsordning som systematiskt 

privilegierar män samtidigt som det utesluter och marginaliserar kvinnor.
101

 När det gäller 

medier, har de kritiskt granskats när det handlar om de olika sätt på vilka 

institutionaliseringen av ojämställdhet är diskursiv.
102

 Internalisering av könsnormer är mer 

effektiv när de förmedlas genom texter eller i vardagliga samtal.
103 

 

4. 3 Diskursanalytiska studier om kvinnor i media 
 
Studier som använder diskursanalys som metod med fokus på kvinnoförtryck är av stor vikt i 

denna undersökning. De visar diskursiva strategier som används i framställningen av våld mot 

kvinnor i medier. 

 

4.3.1 Medierepresentationer av våld mot kvinnor  
Meyers använde sig av en diskursanalys för att undersöka representationen av våld mot 

afroamerikanska kvinnor i lokala TV-nyheter. Studiens teoretiska perspektiv, Black 

feministisk teori, hävdar att ras, kön och klass inte kan skiljas från varandra.
104

 Studien visar 
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att nyheter tenderar att beskylla kvinnor för sin egen utsatthet medan de frikänner manliga 

angripare, och därmed vidmakthåller dikotomin bra/dålig kvinna.
105

 För Meyers är diskurs 

nära förknippad med ideologi och reproduktionen av sociala hierarkier. Att analysera 

diskursen är således att undersöka ideologier som uttrycks på olika sätt. Diskursen är inte 

endast en språklig praxis, den är en konstruktion av kunskap om ett visst ämne; den 

producerar mening, identiteter och subjektiviteter.106 

 

På samma spår undersöker Berns hur den politiska diskursen om våld i hemmet döljer mäns 

våld medan kvinnor lastas för det. Berns kallar detta perspektiv som patriarkalt motstånd. 

Berns använder sig av en kvalitativ analys av manstidningar och politiska tidskrifter och 

identifierar två diskursiva strategier som används i dem; nämligen degendering-problemet och 

gendering-skulden.
107

 Analysen av populära representationer är viktig enligt Berns eftersom 

individer använder sig av dessa källor när de bygger sina tolkningar om våld mot kvinnor som 

i detta fall. Medierna är kanske de mest dominerande resurserna för att förstå sociala frågor, 

och det är de som konstruerar, debatterar och reproducerar bilden om ett visst ämne. Genom 

medier konstruerar individen sina föreställningar om vad som är normalt och acceptabelt. 

 

4.4 Sammanfattning 
 

Tidigare forskning inom området för denna undersökning förklarar kvinnoförtryck som en 

konsekvens av en patriarkal samhällsordning. Detta system har lett till att en del kvinnor 

fortfarande saknar mänskliga rättigheter, de begränsas och kontrolleras och deras status i 

samhället är lägre jämfört med mäns. Om detta system alltid har funnits eller har utvecklats 

över tid är forskarna oeniga om, men det finns en enighet att kvinnoförtryck bör analyseras 

kontextuellt för att inte falla i paternalism. 

 

 

När det gäller medieforskning betonas vikten att studera relationen mellan kön och media. 

Medier har bidragit till kvinnoförtryck på olika sätt. De flesta studier har fokuserat på reklam 

och bilder om det kvinnliga/manliga, även om studier om våld mot kvinnor har visat mer 

subtila former av hegemoniskt förtryck. I detta avseende kan denna undersökning bidra till 

detta ämnesområde, med tanke på att det inte handlar om att analysera hur manligt kontra 
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kvinnligt framställs i den mediala debatten eller om fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnor. 

Fokus ligger istället i hur en viss samhällsfråga, abortfrågan i detta fall, diskuteras och hur 

diskurser som skapas utifrån detta bidrar till kvinnoförtryck, och begränsningen av kvinnors 

rättigheter. 
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5 Analys och resultat 
 
I detta avsnitt presenteras vad analysen har kommit fram till. Först presenteras analys och 

resultat utifrån det diskursteoretiska perspektivet, där frågan om hur det kvinnliga konstrueras 

i diskurser om abort samt vilka subjektspositioner som finns bland de som uttrycker sig för 

och respektive mot abort, besvaras. Tanken är sedan att använda detta resultat för att besvara 

den tredje frågan om reproduktion av förtryck mot kvinnor i dessa diskurser, där Youngs teori 

sätts i arbete. 

 

I första delen presenteras diskurserna för respektive mot abort för sig. Teman under varje 

diskurs har valts ut med tanke på att de fungerar som nodalpunkter, det vill säga, 

privilegierade tecken eller element kring vilka andra tecken ordnas och får sin betydelse inom 

dessa diskurser. De andra analysverktygen; nämligen flytande signifikanter, artikulering, 

subjektspositioner samt antagonism, presenteras i andra delen i en jämförande analys av 

diskurserna. I tredje delen tas Youngs teori för att visa hur förtryck mot kvinnor sker i diskurs 

om abort utifrån diskursanalysen. 

 

5.1 Diskurser för abort 
 
När det gäller diskurser för abort med avseende på lagförslaget, finns det teman som är 

centrala och återkommer på många sätt i diskursen för att förstärka och ge en mening till den. 

Dessa teman som jag har identifierat som nodalpunkter i diskursen är kvinnans kropp och 

hälsa, kvinnans frihet och självständighet, samt relationen kvinnor och mänskliga rättigheter. 

 

5.1.1 Kvinnans kropp och hälsa  
När det gäller lagförslaget och vad detta innebär för kvinnor framstår kvinnans kropp och 

hälsa, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa, som en nodalpunkt i diskursen för abort. Denna 

diskurs kretsar först kring det faktum att “kvinnans kropp och dess reproduktionsförmåga är 

fram till dessa dagar ett fält av politisk tvist” (TC1). Sedan kring det faktum att det legislativa 

systemet i Chile “förhindrar kvinnor att ha suveränitet över sina egna kroppar” (TC1). Det 

som kritiseras här är att det politiska systemet i Chile inte låter kvinnor bestämma över sin 

egen kropp, på grund av kriminaliseringen av terapeutisk abort under diktaturen. 

 

Lagförslaget ses även i denna diskurs som en möjlighet för att säkerställa kvinnors hälsa; 

“med detta lagförslag skulle kvinnor ha tillgång till ett mångsidigt hälsoprogram för att 

avbryta sin graviditet på ett säkert sätt” (LN6). I diskursen ligger tonvikten på vad det innebär 

för kvinnor att få information eller tillgång till abort när de upplever en oönskad graviditet. 

Kriminalisering av abort utsätter kvinnor för både viktiga fysiska som psykiska 

hälsokonsekvenser. Den sexuella och reproduktiva hälsan måste enligt denna diskurs vara en 
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prioritet för alla människor, oavsett deras sociala status. 
 

Feminister poängterar att “under decennier har vi kämpat en lång kamp för rätten att besluta 

om våra kroppar och för att leva ut en sexualitet utan skuld, utan ideologiska övertygelser 

som påtrycker moderskap. Vi fördömer även att kvinnor systematiskt har berövats tillgång till 

en rättrådig hälsa och vill synliggöra abort som ett privilegium” (LN8). Anspråket baseras 

först på det faktum att sexualitet bör grundas på jämlikhet, för att därigenom minska 

könsrelaterat våld som kriminalisering av abort orsakar. Det baseras sedan på det faktum att 

abort är ett privilegium och trots att Chile är ett av de få länder där abort är förbjudet, kan de 

som har resurser betala för säkra aborter, medan de allra flesta kvinnor i landet upplever 

olyckliga och/ eller traumatiska graviditeter. De riskerar att bli kriminaliserade och utsättas 

för osäkra aborter (LN8). 

 

Abort vid våldtäkt innebär enligt denna diskurs ett annat dilemma när det gäller kvinnors 

kropp och sexualitet i lagförslaget. Detta lagförslag “innebär att staten möjliggör för samhället 

att snoka i kvinnans sexualliv för att bedöma hennes moral, och följaktligen bedömer staten 

huruvida hon har rätt till att bestämma över sin egen kropp eller om hon bör bli straffad” 

(ELM3). Även om lagförslaget syftar till att skydda kvinnans kropp och hälsa, är det inte 

tillräckligt enligt denna diskurs när det gäller kvinnans rätt att bestämma över sin sexualitet. 

Den bakomliggande idén är att kvinnor inte kan njuta av sin sexualitet, det är staten och inte 

kvinnan som bestämmer över kvinnans kropp. 

 

5.1.2 Kvinnans frihet och självständighet  
Kvinnans frihet och självständighet fungerar som nodalpunkter i diskurserna för abort. 

Kvinnans frihet, hennes makt att bestämma över sina handlingar, artikuleras på olika sätt; det 

rättfärdigas för det första med kristna värderingar som betraktar det som orättvist att döma 

och kriminalisera kvinnor som genomför en abort under svåra omständigheter (EM3), och för 

det andra grundar det sig på idén om mänskliga rättigheter; där kvinnans rätt att bestämma är 

ett etiskt minimum (EM3). Lagförslaget ses därför som en möjlighet för kvinnor att utöva sin 

frihet genom att kunna bestämma från en mängd olika privata faktorer (EM3). 

 

Kvinnans självständighet som nodalpunkt artikuleras främst när det gäller abort vid våldtäkt. 

Enligt denna diskurs är våldtäkten en brutal kränkning mot kvinnors självständighet, närmare 

bestämt deras förmåga att handla självständigt; “om en kvinna blir gravid som ett resultat av 

våldtäkt, måste möjligheten att reparera sig nödvändigtvis inkludera att kunna besluta om att 

fortsätta sin graviditet eller inte (LN7). Enligt denna diskurs får inte staten genom en lag eller 

andra personer avgöra om en kvinna borde eller inte avbryta sin graviditet. Kvinnan är enligt 
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denna diskurs en självständig person som kan bestämma själv vad som är bäst för henne. 
 

Enligt denna diskurs finns det även “en misstro mot kvinnor som ses som "galna" och som att 

de använder “genusideologi” för att ha fritt och oansvarigt sex..”(LN7). Diskursen avslöjar 

“okunnighet, fördomar och stereotyper som fortfarande kvarstår i frågan (om abort vid 

våldtäkt)” (LN7). Denna diskurs syftar att kritisera karikatyren som finns i diskurs mot abort 

med avseende på kvinnors självständighet. Enligt denna diskurs finns det stereotyper som 

skapar en negativ bild på kvinnor när de utnyttjar sin självständighet. Kvinnor beskrivs som 

otillförlitliga och oförmögna för att ta ett beslut, speciellt vid en våldtäkt. Däremot innebär 

enligt denna diskurs lagförslaget en möjlighet för kvinnor för att själva bestämma vad som är 

bäst för dem. “Att tillåta abort i de tre fallen innebär att värdesätta kvinnans beslut” (TC2). 

Det som föreslås här är att staten tillåter (tillåter inte tvingar) kvinnans värdighet och 

autonomi. 

 

5.1.3 Kvinnor och mänskliga rättigheter  
Mänskliga rättigheter är en nodalpunkt i diskursen för abort. Den relateras särskilt till 

kvinnors reproduktiva rättigheter, till rätten att bestämma och till liv och hälsa: 

 
Flera FN-kommittéer som övervakar efterlevnaden av internationella fördrag om 

mänskliga rättigheter (som Chile har ratificerat och är skyldig att respektera), har 

rekommenderat Chile att ändra sin abortlagstiftning och låta kvinnor besluta 

åtminstone i de fall som lagförslaget föreslår, med tanke på att den totala 

kriminaliseringen (av abort) kränker kvinnors mänskliga rättigheter, bland annat 

deras rätt till liv, hälsa och frihet från grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

(LN1). 

 
 

I denna diskurs görs anspråk på statens skyldighet att skydda kvinnor åtminstone i de 

allvarliga fallen som lagförslaget föreslår. Den nuvarande abortlagstiftningen kränker några 

av kvinnors mänskliga rättigheter. När det gäller kvinnors reproduktiva rättigheter kritiseras 

motståndarna eftersom de “bortser från det faktum att fri abort är normen, inte undantaget, i 

alla utvecklade länder där kvinnor är garanterade sina reproduktiva rättigheter” (LT6). Enligt 

denna diskurs har abortmotståndare ändrat fokus “från kvinnors rättigheter - att besluta om 

hon fortsätter eller avbryter sin graviditet, genom att hon tar emot alla garantier som staten 

kan erbjuda i båda dessa komplexa situationer - till själva aborten i sig” (LT10). Enlig denna 

diskurs är att fokusera sig mest på abort en strategi som rörelsen mot abort använder sig av för 

att förneka kvinnors rättigheter (LT10). 
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Denna diskurs vilar på det faktum att internationella organisationer för mänskliga rättigheter, 

såsom Förenta Nationerna, har betraktat våld mot kvinnor som “en kränkning av de 

mänskliga rättigheterna och till detta tillkommer ett ansvar att undvika och straffa denna 

kränkning” (TC4). I denna diskurs argumenteras att våldet mot kvinnor är ett offentligt 

problem. Det som krävs är att vidta åtgärder för att säkerställa skyddet för kvinnor. Att tillåta 

abort främst vid våldtäkt betraktas i denna diskurs som en åtgärd för att motverka våld mot 

kvinnor. 

 

5.2 Diskurser mot abort 
 

I diskursen mot abort finns det även nodalpunkter som förstärker denna position. I denna 

diskurs finns det centrala teman som fungerar som nodalpunkter; nämligen kvinnans frihet, 

mänsklig värdighet och rätt till liv, kvinnans och barnets skydd, samt legalisering av abort. 

 

5.2.1 Kvinnans frihet  

Kvinnans frihet är också en nodalpunkt i diskurs mot abort. I denna diskurs relateras kvinnans 

frihet till andras rättigheter, i detta fall fostrets rätt till liv. Kvinnans frihet är inte fullständig 

när den påverkar andras rättigheter, men även i relation till dess förmåga att bestämma över 

om avbryta sin graviditet eller inte, främst under svåra omständigheter. I denna diskurs 

ifrågasätts kvinnans frihet att besluta om hon fortsätter eller avbryter sin graviditet. Det är 

enligt denna diskurs miljömässiga omständigheter som påverkar hennes beslut. Kvinnans 

frihet att besluta är således inte verklig. “Kvinnan är inte fri när hon fattar beslutet att 

genomföra en abort eftersom hon känner press från sin familj, partner eller omgivning. De 

(kvinnorna) är rädda att bemöta sina föräldrar eller att avbryta sitt livsprojekt” (LT1). För det 

andra kan kvinnans frihet resultera i både fysiska som psykologiska skador för kvinnans hälsa 

när hon beslutar att avbryta sin graviditet, men även orsaka död av de mest försvarslösa i 

samhället. “Den lyckokänsla som en moder upplever när hon fortsätter sin graviditet, oavsett 

omständigheter, motsätter sig den smärta, tomhet och skuld som orsakas av abort” (LT1). I 

lagförslaget har enligt denna diskurs friheten att välja blivit högre värdesatt än den oskyldigas 

liv; “parlamentsledamöter som stöder initiativet (lagförslaget) har beslutat att kvinnan kan 

bestämma att ta död på en försvarslös människa om hon vill. Möjligheten att välja eller 

bestämma över sin kropp har lett till en hemsk ytterlighet” (LT3). 

 

 

Lagförslaget innebär i denna diskurs en konflikt mellan rättigheter; kvinnans frihet mot 

andras friheter, fostrets antagna rätt till liv: 
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Kvinnans frihet att bestämma över sitt liv är fullständigt när det inte påverkar 

andras rättigheter. Vi har alla en gräns för utövandet av våra friheter, nämligen att 

vi måste respektera andras rättigheter. Embryot eller fostret i moderlivet är en 

levande människa och som sådan har det rätt att leva det liv det har fått. Om 

modern avbryter graviditeten, inkräktar det på hennes barns rätt att leva (EM8). 

 

 

I denna diskurs betraktas fostret som en människa, den sätter fostret antagna liv på samma 

nivå som kvinnas liv, och därmed begränsar kvinnans frihet. 

 

 

Att respektera andras åsikter innebär inte att låta dem påverka andras rättigheter enligt denna 

diskurs. I diskursen jämförs kvinnan med en gärningsman; “detta skulle vara som om den 

liberala staten inte straffar en gärningsman på grund av att han tänkte annorlunda och 

bestämde att han har rätt att bemäktiga sig över andras egendom eller liv” (EM8). Denna 

diskurs ifrågasätter respekt för andras åsikter i vissa fall. Kvinnans frihet att besluta kan inte 

innebära att ta en annans liv. I denna diskurs anses även abort vara ett brott som faller under 

samma kategori som mord, stöld, lögn och bedrägeri. Abort är även en allvarlig synd; “ett 

attentat mot en hjälplös människas liv” (LN2). Abort är i denna diskurs ett felaktigt beslut och 

därmed måste kvinnan som har använt sin frihet på fel sätt genom att genomföra en abort, 

ångra sig; “den Helige Fadern har under det året gett alla präster nådens makt att sakramentalt 

förlåta alla dem som verkligen ångrar sig, och söker Guds förlåtelse för denna handling” 

(LN2). 

 

 

5.2.2 Mänsklig värdighet och rätt till liv  
Mänsklig värdighet och rätt liv är två nodalpunkter som hänger ihop i diskurs mot abort, 

särskilt när det gäller fostrets mänskliga värdighet. Denna diskurs grundas i idén att abort 

innebär ett hot mot den mänskliga värdigheten, och till den mest erkända och grundläggande 

mänskliga rättigheten; rätt till liv. 

 

 

Lagförslaget enligt denna diskurs leder till legalisering av abort och därmed rätten till abort, 

som innebär att eliminera ett mänskligt liv (EM6). I stället för att legalisera abort “bör man 

skapa offentliga politiska åtgärder för att välkomna och följa mamman i mycket komplexa 

situationer av utsatthet som kan leda henne till att tro att den enda utvägen är abort, vilket 

innebär en livsfara för hennes son” (EM6). I denna diskurs är fokus på fostrets mänskliga liv, 

och det som abort innebär för fostret. Det skapas en relation skyldig/oskyldig, kvinna 
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respektive foster, där kvinnan under svåra omständigheter kan påverka en oskyldig människas 

liv. Frågan är enligt denna diskurs om staten kan tolerera, främja och samarbeta så att en 

kvinna under vissa omständigheter har makten att besluta om fostrets liv och därmed orsaka 

dess död. Lagförslaget enligt denna diskurs erkänner inte fostrets status, som innebär respekt 

för fostrets liv under alla omständigheter. “De som är för denna lag anser att fostret som är i 

livmodern inte har samma rätt till sitt liv som fostret utanför det. Den fundamentala frågan är: 

när vi talar om en människa i moderlivet, är det någon eller något? Vi står inför någon, inte 

något; fostret kräver respekt och omsorg, alltid och under alla förhållanden och 

omständigheter” (EM9). 

 

 

Enligt denna diskurs i lagförslaget lämnas det försvarslösa fostrets liv mot beslutet av en 

annan, kvinnan. Respekt för det mänskliga livet, fostrets i detta fall, anses även vara ett 

samhälleligt värde för att etablera en demokrati; “med abort förlorar samhället dess väsentliga 

värde: rätten till liv” (LT8). Enligt denna diskurs kan man inte rättfärdiga att “döda ett liv” 

med hänsyn till “andras rättigheter”, i detta fall kvinnans rätt till liv och hälsa samt kvinnans 

rätt att bestämma över sin kropp. “Mänskligt liv, särskilt när det gäller de svagas liv, har ett 

värde som står över andra krav även om de är legitima och relevanta” (LT8). Här erkänns att 

kvinnors rättigheter är legitima och relevanta, dock inte tillräckliga jämfört med fostrets rätt 

till liv. Rätten till liv är “den första och mest erkända rättighet i internationella avtal och 

konstitutionella principer i ett stort antal länder” (ELM 4). I lagförslaget är livet ett val och 

inte ett mål i sig, och därför strider det mot “mänskliga rättigheter som uppstår från det 

mänskliga” (ELM 4) och som inte kan relativiseras. Enligt denna diskurs relativiserar 

abortdebatten den mänskliga essensen genom att relativisera fostrets rätt till liv och sätta 

kvinnors rättigheter över. Lagförslaget kommer att leda till fri abort och det innebär att “vid 

denna punkt kommer mänskligt liv och mänsklig värdighet att helt och hållet bli 

undervärderade” (ELM 1). Lagförslaget anses i denna diskurs som ett steg för att “döda ett 

barn” bortom de tre fallen som lagförslaget föreslår. 

 

 

5.2.3 Kvinnans och fostrets skydd  

Kvinnans och fostrets skydd är två nodalpunkter som hänger ihop och även hamnar i konflikt. 

Enligt denna diskurs är syftet med abortförbudet att skydda både fostrets och kvinnans liv 

från att hamna i en situation som i slutändan försämrar henne, såväl fysiskt som psykologiskt. 
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I denna diskurs rättfärdigas inte abort i de tre fallen som lagförslaget föreslår, även om 

kvinnans liv är i fara; “jag skulle inte döma våldtäktsmannen till döden heller, men än mindre 

barnet; och när det kommer till missbildningar, att döma barnet till döden, och när det gäller 

att rädda moderns liv för att döda barnet, när skulle en normal moder föredra sitt barns liv?” 
 
(EM2). Enligt denna diskurs strider lagförslaget mot kvinnans modersroll och intresse att 

rädda sitt barn. 

 

 

Vid våldtäkt förtjänar både fostret och kvinnan vård och skydd, dock anses fostret vara mer 

sårbart; “så oskyldig som modern men mer sårbart” (LT9). Det faktum “att tänka på att 

skydda det ofödda barnets liv som om det är ett angrepp mot kvinnors värdighet placerar 

barnet felaktigt i en position som angripare och ignorerar dess rättigheter och dess värdighet” 

(LT9). Trots att både fostret och kvinnan bör skyddas i svåra situationer i denna diskurs, är 

fostrets antagna liv normen. I denna diskurs prioriteras fostrets skydd mer än kvinnans. 

Abortförbudet skyddar kvinnan genom att hindra henne från att handla på ett felaktigt sätt och 

mot hennes intressen som skulle vara att rädda sitt barn. 

 

 

5.2.4 Legalisering av abort?  

Diskursen mot abort kritiserar den dolda agendan bakom lagförslaget. Att avkriminalisera 

abort anses i denna diskurs som ett steg till legalisering av abort, med allt som detta skulle 

innebära; alla kvinnor skulle kunna få tillgång till genomförandet av abort. Lagförslaget syftar 

egentligen enligt denna diskurs till att legalisera och även institutionalisera abort, det vill 

säga, att tillåta det socialt. 

 

 

Enligt denna diskurs används “ett förskönande språk” i lagförslaget för att dölja det verkliga 

skälet bakom lagförslaget; att legalisera abort. Enligt denna diskurs “blir det en allvarlig 

ansvarslöshet när offentliga myndigheter använder ett förskönande språk för att dölja 

orsakerna till ett lagstiftningsinitiativ” (EM1). Lagförslaget “handlar inte om att avskaffa 

straffet för kvinnor… det handlar om att göra abort till en hälsofördel som varje kvinna ska ha 

tillgång till. Detta är inte att avkriminalisera (abort), detta är att legalisera och 

institutionalisera abort som en rättighet” (EM1). 

 

 

Kritiken till lagförslaget grundar sig i det faktum att det har ett “förskönande språk”, där man 

talar om att “avbryta en graviditet” i stället för att tala om “abort”. Lagförslaget ses som ett 

steg mot en full legalisering av abort. Lagförslaget syftar inte bara till att “avkriminalisera” 
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abort utan det syftar “i själva verket till att legalisera abort, åtminstone i vissa fall” (ELM 2). 

Enligt denna diskurs finns det ingen skillnad mellan att avkriminalisera eller att legalisera 

abort eftersom detta “i båda fall handlar om att tillåta abort socialt” (ELM 1). Lagförslaget 

syftar till att legalisera abort och därmed rätten till abort. 

 

 

5.3 Konstruktion av det kvinnliga i diskurser för abort 
 

När det gäller diskurserna för abort eller för lagförslaget som föreslår att avkriminalisera abort 

i tre olika fall, positioneras kvinnan i centrum som en innehavare av mänskliga rättigheter, en 

individ som har rätt att bestämma över sin kropp. I dessa diskurser är kvinnors reproduktiva 

rättigheter centrala. Kvinnan är även en fullständig medborgare med konstitutionella 

rättigheter. Därmed kritiseras det totala abortförbudet för att inte vara förenligt med kvinnans 

suveränitet över sin kropp och hennes självständighet. I dessa diskurser kritiseras 

abortdebatten när den präglas av fördomar och stereotyper av kvinnor. Det absoluta 

abortförbudet sätter kvinnor som inte besitter tillräckliga resurser i en risksituation och 

utsätter dem för risken att bli behandlade som kriminella. I diskurser för abort synliggörs 

kvinnan, genom att använda benämningen “kvinna” eller “kvinnor” och inte bara en roll 

såsom “moder”. I denna diskurs betonas även kvinnans förmåga att fatta beslut när det gäller 

hennes graviditet, värdighet och autonomi. 

 

 

5.4 Konstruktion av det kvinnliga i diskurser mot abort 
 

I diskurserna mot abort, presenteras kvinnan för det mesta som en moder, och konstruerad i 

förhållande till fostret och dess rätt till liv. Kvinnans roll som moder innebär att hon ska 

föredra fostrets liv i stället för sitt, även under svåra omständigheter som dessa som 

lagförslaget föreslår. Fostret beskrivs som oskyldig, en hjälplös människa, i förhållande till 

kvinnan när det kommer till en abort. Diskurser mot abort tar mer hänsyn till fostret, dess 

rättigheter och i många fall osynliggör kvinnan som en aktör, genom att inte nämna henne och 

mest fokusera på rätten till abort som ett hot mot mänskligt liv; fostrets i detta fall. Kvinnan 

som bestämmer att genomföra abort kriminaliseras med tanke på att abort räknas som ett 

brott, och hon anses vara en syndare eftersom abort betraktas i denna diskurs även som en 

synd, som kvinnan bör ångra sig för. Kvinnans position varierar i denna diskurs beroende på 

artikulationen; å ena sidan positioneras kvinnan i en lägre status när det handlar om hennes 

förmåga att besluta över sin kropp. Å andra sidan anses hennes position högre och starkare i 

förhållande till fostrets, som anses vara det mest försvarslösa i samhället. 
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5.5 Jämförande analys 
 

Kvinnans frihet är en nodalpunkt som återfinns i båda diskurserna, men som artikuleras på 

olika sätt. Kvinnans frihet är också en flytande signifikant. Å ena sidan, i diskursen för abort, 

rättfärdigas kvinnans frihet att välja abort under svåra situationer först med argument som 

grundas i kristna värderingar där kvinnan inte får dömas eller kriminaliseras under svåra 

omständigheter. Å andra sidan, ur ett människorättsperspektiv, är kvinnans rätt att bestämma i 

fokus, med tanke på att kvinnans rätt att bestämma ses som en av de minimirättigheterna för 

hennes frihet och hälsa. I diskurser för abort presenteras kvinnan som ett subjekt med bättre 

förmåga än staten för att bestämma över sin egen graviditet. 

 

 

Å andra sidan, i diskurser mot abort, begränsas kvinnans frihet. Här finns en idé att kvinnan 

saknar förmågan att fatta ett beslut, hon påverkas negativt av sina omständigheter, och det är 

dessa omständigheter som leder henne till att fatta ett dåligt beslut. I dessa diskurser kan 

kvinnans frihet även vara i konflikt med andras rättigheter, fostrets rätt till liv i detta fall, och 

därför är hennes frihet inte absolut. Detta visar hur samma element, kvinnans frihet i detta fall, 

kan innebära eller få olika betydelser beroende på hur den artikuleras i en diskurs, och hur det 

påverkar konstruktionen av kvinnan eller det kvinnliga. 

 

 

5.6 Subjektspositioner i diskurser för abort 
 

Bland de subjektspositioner som uttrycker sig för abort finns det akademiker som jobbar med 

genusfrågor med fokus på jämställdhet. Från denna position kritiseras svårigheterna som finns 

för kvinnor för att utöva sina rättigheter, och som hindrar kvinnor att ha suveränitet över sina 

egna kroppar. Kritiken riktas även mot massmedierna som inte visar offentligt stöd till 

lagförslaget och även till fri abort. Detta anses vara ett bevis på att kvinnor och deras krav inte 

betraktas som viktiga både enligt massmedier, och även enligt politiker som inte vill ta bort 

en lag som trädde i kraft under diktaturen. Enlig denna subjektsposition finns det fortfarande 

en uppfattning om kvinnor som opålitliga, och även en underminerande idé att kvinnor inte 

kan ta hand om sig själva och fatta rationella beslut. 

 

 

Psykologer och även akademiker från hälsoområdet talar från deras erfarenhet av att arbeta 

med kvinnor som utsätts för abort. Från denna position döms inte kvinnor eftersom abort är 

ingen bekväm situation för dem, och det innebär även ett dilemma med tanke på att abort 

straffas rättsligt och kulturellt. Enligt denna position är det orättvist att kvinnor dör av osäkra 

aborter. Lagförslaget anses vara en möjlighet för varje kvinna efter tragedin att välja på ett 
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fritt och informerat sätt. Det är det etiska minimum för en kvinna med mänskliga rättigheter, 

hennes frihet och hälsa. 

 

 

Abortfrågan är även en moralisk fråga och det finns en troende katolik som rättfärdigar abort 

under de tre fallen som lagförslaget föreslår, med idén att Gud är kärlek och att enligt Bibeln 

skall du “älska din nästa såsom dig själv”. Enligt denna subjektsposition är Gud barmhärtig 

framför mänskligt lidande och förlåter alltid. 

 

 

En verkställande direktör för en internationell människorättsorganisation i Chile uttrycker sin 

frustration på grund av förseningen av abortfrågan. Argumentet här grundar sig på 

rekommendationer som den chilenska staten har fått från olika FN-kommittéer, där de 

rekommenderar staten att ändra sin abortlagstiftning och låta kvinnor besluta åtminstone i de 

fall som lagförslaget föreslår. Denna subjektsposition fokuseras för det mesta på kvinnor, 

deras mänskliga rättigheter, deras skydd under utsatta situationer och deras förmåga att fatta 

ett beslut. 

 

 

Partiledare från den politiska vänstern menar att det är oacceptabelt att tillåta den nuvarande 

lagen som trädde i kraft under diktaturen. Det som lagförslaget syftar till är endast att få 

tillbaka det som gällde fram till 1989, då terapeutisk abort var laglig. Den absoluta 

kriminaliseringen av abort har orsakat att kvinnor känner sig oskyddade, speciellt de fattigaste 

kvinnorna drabbas mest. Inom denna position befinner sig även kvinnliga feministiska 

aktivister, som betonar den långa kampen av de som kvinnor har kämpat för rätten att besluta 

om sina kroppar och för att leva en sexualitet utan skuld. 

 

 

Advokater argumenterar för abort med tanken att konstitutionen inte kriminaliserar abort, och 

därför borde staten skydda kvinnor och inte kriminalisera dem. När det gäller lagförslaget 

borde staten erkänna att kvinnor har rätt att besluta om sin egen graviditet. En lagstiftning 

som tillåter abort i de tre diskuterade fallen är även ett sätt att motverka våld mot kvinnor. Det 

skulle garantera skydd för kvinnor och även bidra till kulturella förändringar som krävs för 

detta skydd. Detta är överens med det som internationella organisationer rekommenderar och 

även det som medborgare kräver. 
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5.7 Subjektspositioner i diskurser mot abort 
 

Bland de subjektspositioner som uttrycker sig mot abort finns det en verkställande direktör för 

en organisation vars syfte är att främja kristna värderingar, respekt för livet och mänsklig 

värdighet, samt familjen som den fundamentala grunden i samhället. Organisationens uppdrag 

har varit att ta hand om kvinnor, och det är från dessa erfarenheter denna subjektsposition 

uttrycker sig mot abort. Här ligger fokus för det mesta på hotet som abort innebär för kvinnan 

både fysiskt och psykologiskt, och även att det orsakar död av en hjälplös, barnet i detta fall. 

Enligt denna subjektsposition visar erfarenheten att lyckan som en moder känner när hon 

fortsätter sin graviditet, oavsett omständigheterna, motsätter den sorg, tomhet och skuld som 

genereras av abort. 

 

 

Advokaterna grundar sina argument mot lagförslaget i det faktum att det ska ge möjlighet till 

abort som en hälsomässig tjänst, som legaliseras, institutionaliseras och därmed blir en socialt 

accepterad rättighet. Bland rättigheterna anses rätten till liv som samhällets mest väsentliga 

värde. Med lagförslaget blir både mänskligt liv och mänsklig värdighet undervärderade. 

Rätten till liv borde övervinna alla andra rättigheter som kan vara inblandade i en situation. 

Att godkänna abort innebär att livet betraktas som relativt. I allvarliga situationer, såsom 

våldtäkt, där både kvinnan och det ofödda barnet drabbas, är det även orättvist enligt denna 

position att hoppa över det ofödda barnet, så oskyldigt som modern men mer sårbart. 

 
 
 

 

Ärkebiskoparna använder sig av påvens uttalande om abort i sina argument. De betraktar 

lagförslaget som ett sätt att legalisera abort, och därmed rätten till abort; att eliminera ett 

mänskligt liv. Enligt dem strider det mot de värderingar som finns inom den katolska kyrkan 

som varken tillåter eller erkänner handling av abort. Abort är enligt den katolska kyrkan en 

allvarlig synd, ett brott som är mycket värre än stöld och bedrägeri eftersom det innebär ett 

attentat mot livet av en hjälplös människa. 

 

 

En ordförande för en människorättsorganisation menar att kvinnans frihet till att besluta om 

sitt eget liv är fullständigt så länge det inte påverkar andras rättigheter. I denna position 

betraktas fostret som en människa som har rätt att leva. Rätten till liv är enligt denna position 

den mest väsentliga mänsklig rättighet som försvaras i de internationella avtalen. Lagförslaget 

står i motsättning med principen att livet är ett värde i sig och inte ett val, som lagförslaget 
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syftar till. Lagförslaget förnekar den mänskliga naturen av det ofödda barnet. Det sätter 

kvinnors rättigheter över det ofödda barnets och därmed relativiseras de grundläggande 

rättigheternas mål, det vill säga, rätten till liv. 

 

 

5.7.1 Subjektspositionernas betydelse i diskurserna  
Under analysen har man identifierat vilka subjektspositioner som finns i diskursen om abort. 

Detta är relevant inom en diskursanalys med tanke på vem som får eller inte tala i en viss 

kontext, eller vilka åsikter som betraktas som mer trovärdiga eller sanna än andra. För det 

första intar de flesta subjektspositioner i abortdebatten en priviligerad position inom områden 

de representerar. De uttrycker sig om deras kunskap om ämnet och därmed kan man sluta sig 

till att de besitter en viss makt för att uttala sig om abortfrågan och det som är socialt och 

kulturellt acceptabelt. Deras roll är således väsentligt eftersom de skapar en viss verklighet 

beroende på deras intressen och sin status i samhället. 

 

 

För det andra är frånvaron av kvinnor som har upplevt en abort eller som har funderat på att 

genomföra en abort relevant att diskutera i denna undersökning. I abortdebatten finns det 

subjektspositioner med en viss auktoritet från olika områden, som bidrar till diskussionen men 

endast ur ett utifrånperspektiv. Slutsatsen som man först kan dra är det faktum att den 

absoluta kriminaliseringen av abort hindrar vissa kvinnor, särskilt de som drabbas mest av 

den absoluta kriminaliseringen av abort från uttrycka sig om ämnet fritt, och även att dessa 

kvinnor inte intar en tillräckligt priviligerad position för att ha tillgång till medier. I detta 

avseende visar abortdebatten en maktrelation, som innebär begränsningar för vissa subjekt 

och möjligheter för andra. 

 

 

Det finns ingen betydande skillnad i antalet artiklar med diskurser för respektive mot abort, 

dock är diskurser mot abort dominerande i de största och mer lästa dagstidningar. Det innebär 

att dessa diskurser har mer inflytande än de andra. 

 

 

5.7.2 Sammanfattning  
Lagförslaget begränsas till tre specifika och även allvarliga fall där abort rättfärdigas. Dock 

har detta skapat en diskussion där abort i sig definieras på olika sätt bland de som uttrycker 

sig för respektive mot abort, eller som endast begränsar sin diskurs till lagförslaget och vad 

det innebär. Det som kännetecknar denna debatt är konflikten mellan kvinnans och det ofödda 

barnets rättigheter. Ur olika perspektiv, såsom religiösa, politiska, rättsliga, människorättsliga, 
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diskuteras abortfrågan. Genom en diskursanalys har fokus mest legat på kvinnans position i 

diskurser om abort. 

 

 

När det gäller frågan om hur det kvinnliga konstrueras i diskurser om abort, visar materialet 

att det kvinnliga konstrueras på olika sätt i diskurser för respektive mot abort, och dess 

subjektsposition varierar beroende på artikulationen, det vill säga, hur olika element i 

diskursen ordnas och relateras. Kvinnan som subjekt är mer synlig i diskurser för abort, där 

deras rättigheter står i centrum, medan i diskurser mot abort diskuteras mer själva handlingen 

av abort och dess konsekvenser för fostret. Här tas mer hänsyn till kvinnan som moder i 

förhållande till hennes barn. Kvinnan intar således olika subjektspositioner i motsatta 

diskurser, vilket innebär att föreställningar om det kvinnliga är motstridiga. 

 

 

När det gäller frågan om vilka subjektspositioner finns i diskurser för respektive mot abort, 

visar materialet att det finns strider och kontroverser i diskurser om abort. Det finns två stora 

diskurser som försöker etablera sig som den enda diskurs när det gäller abortfrågan; de är två 

pågående och antagonistiska diskurser. Trots att det kan finnas subjektspositioner från samma 

områden, i vissa fall i båda diskurserna, uttrycker de sig olika när det gäller abortfrågan. I 

båda diskurserna kan det finnas vissa nodalpunkter som även fungerar som flytande 

signifikanter, tecken eller element som ordnar diskurser och som innehåller olika innebörder i 

varje diskurs. Sålunda är fallet med idéer om kvinnans frihet, kristna värderingar samt idén 

om mänskliga rättigheter. 

 

 

5.8 Förtryckets fem ansikten 
 
Med resultat av diskursanalys jämförs och analyseras i detta avsnitt hur förtryck mot kvinnor 

reproduceras i diskursen om abort. Det teoretiska perspektivet är Youngs fem ansikten; olika 

kriterier som man kan använda för att avgöra om en viss grupp, kvinnor i detta fall, är 

förtryckta. Dessa kriterier, nämligen exploatering, marginalisering, maktlöshet, kulturell 

dominans samt våld förklarar på vilka sätt en grupp är förtryckt. I denna undersökning anses 

inte Youngs begrepp om exploatering vara relevant eftersom det har mer med 

arbetsfördelningen att göra. I detta avsnitt presenteras Youngs “fem ansikten” i förhållande 

till analysverktygen. 
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5.8.1 Marginalisering  
Marginalisering innebär att en viss grupp av människor befinner sig utanför det sociala livet. 

När det gäller abortfrågan betraktas den som en privat fråga i diskurser mot abort, där kvinnan 

begränsas till moderrollen. Dessa diskurser placerar kvinnor i den privata sfären. Det kan leda 

till att deras krav inte blir erkända och att åtgärder som direkt påverkar kvinnor och deras liv 

utesluts från sociala sammanhang. Frågor som huvudsakligen rör kvinnor, som exempelvis 

abortfrågan, betraktas inte som samhälleliga och detta kan resultera i att kvinnor inte får 

garantier eller stöd. 

 

 

Marginalisering reproduceras på olika sätt i diskurser om abort. I diskurser mot abort 

betraktas abort som ett brott och därmed blir kvinnor som genomför det kriminella. Att bli 

betraktad som kriminell kan leda till marginalisering. I diskurser mot abort finns det även en 

uppfostrande och nedvärderande attityd mot kvinnor när det gäller deras förmåga att agera 

fritt och självständigt. I diskurser om abort finns det både privata och offentliga representanter 

från olika organisationer och verksamheter som sätter gränser och regler för hur kvinnor ska 

leva sitt liv. De uttalar sig om vad som är bra för kvinnor, medan kvinnorna som drabbas mest 

eller har drabbats har i denna diskurs att hävda om vad är bra för dem utifrån deras egna 

erfarenheter. Dessa kvinnor marginaliseras i ett ämne som direkt påverkar deras liv. 

Abortdebatten stänger således ut drabbade kvinnor och marginaliserar dem genom att inte 

erkänna deras sociala krav. 

 

 

Kvinnor marginaliseras även när fostrets liv väger tyngre än deras liv. Deras rätt till respekt, 

valfrihet och autonomi undermineras när deras liv sätts emot fostrets liv i diskurser mot abort. 

I diskurser om abort, särskilt i diskurs mot abort, bemöts inte kvinnans krav och rättigheter 

med respekt. De förnekas rätten att fatta beslut, även när deras liv är i fara. I detta avseende 

förtrycks kvinnor även i diskursen för lagförslaget, eftersom kvinnors rättigheter endast 

garanteras i extrema fall. På detta sätt begränsas kvinnors frihet att fatta egna beslut. 

 

 

5.8.2 Maktlöshet  

Maktlöshet är en form av förtryck som innebär att vissa personer inte får delta i det dagliga 

politiska och offentliga beslutfattandet, även när det handlar om beslut som direkt påverkar 

deras liv. På det sättet saknar de verklig makt. Abortdebatten visar i detta avseende, både i 

diskurser för respektive mot abort, att kvinnor behandlas som ett föremål i abortfrågan. De 

saknar en auktoritet och social status i en fråga som påverkar dem direkt, och därmed kan 
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man betrakta detta som en form av förtryck mot dem. Särskilt i diskurser mot abort 

osynliggörs kvinnor. 

 

 

Subjektspositionerna i diskurser om abort, eller de som har makt att uttrycka sig gällande 

abortfrågan, har en viss auktoritet eller makt över andra människors liv, i detta fall kvinnor 

och deras handlingar, men ur ett utifrånperspektiv. Trots det faktum att de som uttrycker sig 

om abortfrågan inte har makt att fatta direkta beslut när det gäller abortfrågan har de 

åtminstone en viss makt över kvinnors liv och handlingar. Frånvaron av vanliga kvinnor 

bland subjektspositionerna visar att de är maktlösa. Med tanke på att det är dem som saknar 

rätt och möjlighet att delta i abortdebatten, betraktas de inte som en auktoritet när det handlar 

om abortfrågan. Abortdebatten sätter sålunda kvinnor i en underordnad position, och därmed 

förtrycker dem. 

 

 

Kvinnor saknar en privilegierad position i abortdebatten och anses därmed inte vara värda 

respekt; det leder till att de inte har något utrymme för att bli hörda eller för att uttala sig, de 

anses inte äga makt och kunskap. Normer för att bestämma vem som har rätten att uttala sig 

om ett visst ämne är förbundna med de privilegierades värderingar. När det gäller 

abortdebatten anses kvinnor inte trovärdiga. 

 

 

5.8.3 Kulturell dominans  
Kulturell dominans innebär att dominerande kulturella föreställningar i ett samhälle skapar 

stereotyper om en grupp. Det innebär även att en viss social grupp osynliggörs samtidigt som 

den framställs i stereotypa bilder. Särskilt i diskurserna mot abort osynliggörs kvinnor i vissa 

diskurser. Diskurser för abort kritiserar det faktum att i abortdebatten beskrivs kvinnor som 

galna, oförmögna och opålitliga. Enligt denna diskurs skapas i abortdebatten en karikatyr och 

en negativ bild av kvinnor och deras frihet och självständighet, särskilt när det gäller abort vid 

fall av våldtäkt. 

 

 

I diskurser om abort uttalar de olika subjektspositionerna sina värderingar, målsättningar, 

perspektiv och tolkningar av abortfrågan. Diskursen om abort visar hur olika personer som 

representerar vissa organisationer eller verksamheter uttalar sig om vad de anser vara rimligt 

och normalt. Diskurser om abort präglas av könsroller, stereotyper och även kulturella 

övertygelser om kvinnor och deras roll. I diskurser mot abort presenteras kvinnan mest som 

en moder. Där beskrivs hur en “normal” moder borde handla. Dessa diskurser tar hänsyn till 
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kvinnan i sin roll som moder, i intressen och beteenden. I diskurser mot abort antas det att alla 

kvinnor skulle föredra fostrets liv istället för sitt eget i alla situationer. Det finns även i 

diskurser mot abort en idé om abort som en handling vilken kvinnan borde känna sig skyldig 

för, eftersom att genomföra abort innebär en synd enligt denna diskurs. Abort betraktas även 

som ett brott och kvinnor som genomför det som kriminella. Det finns en normativ 

föreställning om livet och idén att fostret i moderlivet är en levande människa och därmed har 

rätt till liv. Det är denna föreställning som i viss mån leder till förnekandet av kvinnors 

rättigheter. 

 

 

Kulturell dominans reproduceras i abortdebatten genom det faktum att det är genom vissa 

dominerande diskurser som kvinnor framställs. Dessa diskurser främjar universaliseringen av 

dominanta gruppers erfarenheter, tolkningar samt kulturella övertygelser om abortfrågan och 

därmed det som tillskrivs som kvinnligt. Kvinnor påverkas av dessa värderingar, erfarenheter 

och målsättningar, även på bekostnad av vad som är bäst för dem. 

 

 

5.8.4 Våld  
Våld innebär fysisk attack mot vissa medlemmar av en grupp, men även att förnedra, 

nedvärdera och stigmatisera enskilda människor som tillhör en viss social grupp. I diskurser 

om abort förödmjukas kvinnans värdighet genom att hon hindras från att uttala sig i ett ämne 

som direkt påverkar hennes liv och handlingar. I diskurser mot abort stigmatiseras kvinnor 

som genomför en abort; de jämförs med en gärningsman, eftersom abort betraktas som en 

hemsk och grym praktik, ett brott. Diskurser mot abort som främjar kriminaliseringen av 

abort kan således bidra till en legitimering av våld mot kvinnor eftersom de kan bli föremål 

för straff. Den absoluta kriminaliseringen av abort sätter kvinnor även i en risksituation. Det 

innebär både fysiska såsom psykologiska risker när de upplever illegala aborter, och även det 

faktum att kvinnor lever under rädslan och hotet att bli upptäckta när de genomför abort. 

 

 

Även om våld, som en form av förtryck, inte reproduceras på samma sätt eller utsträckning 

som de andra formerna av diskursiva förtryck i abortdebatten, kan stereotypa bilder om 

kvinnor ses som en form av våld som användes av vissa positioner i abortdebatten för att 

upprätthålla eller stärka sin dominerande position i samhället. Även det faktum att diskurser 

mot abort legitimerar våld mot kvinnor, gör det att våld mot kvinnor blir möjligt och 

acceptabelt. 
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5.8.5 Sammanfattning  

När det gäller frågan om hur förtryck mot kvinnor reproduceras i diskurser om abort, utifrån 

Youngs olika kategorier, visar materialet att förtryck mot kvinnor reproduceras på olika sätt i 

abortdebatten. Dessa former av förtryck kan reproduceras på ett direkt sätt genom att 

behandla kvinnor som genomför abort som kriminella, men även på mer subtila sätt såsom att 

inte nämna kvinnan i diskursen. Kvinnans frånvaro i diskursen om abort, speciellt från deras 

egna erfarenheter, kan även betraktas som en form av förtryck mot dem både som 

marginalisering och som maktlöshet. Förtrycket reproduceras i abortdebatten när kvinnors 

frihet att fatta egna beslut hindras och begränsas med normativa argument. Det strukturella 

förtrycket mot kvinnor i abortdebatten uttrycks genom normer, sedvanor och bilder som få 

diskurser ifrågasätter. Även om kriminaliseringen av abort påverkar alla kvinnor som en 

social grupp, visar diskursen om abort att de drabbas inte i samma utsträckning. Fattiga 

kvinnor är de som är mest beroende av staten för att tillgodose sina behov, i detta fall rätten 

till abort. Det är därför de som påverkas mest av den absoluta kriminaliseringen och 

förtrycket som legitimiseras i vissa diskurser om abort. 
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6 Avslutande diskussion 
 

6.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen var att genom en diskursteoretisk analys med Youngs rättviseteori 

som det teoretiska perspektivet, undersöka hur det kvinnliga konstrueras i den mediala 

abortdebatten i Chile, vilka subjektspositioner som finns, samt om ett förtryck mot kvinnor 

reproduceras i diskurserna. 

 

 

I diskursen om abort konstrueras det kvinnliga på diametralt motsatta sätt beroende på om 

diskurserna är för eller mot abort. Kvinnans position och status och hur dessa framställs 

skiljer sig markant i dessa diskurser. Diskurser för abort synliggör mer kvinnan och hennes 

rättigheter, medan i diskurser mot abort är fokus för det mesta på handlingen i sig och vad det 

innebär för fostret, och därmed osynliggörs kvinnan. 

 

 

När det gäller subjektspositioner i diskursen om abort representerar de olika organisationer 

eller verksamheter. De intar en privilegierad position och uttalar sig om abortfrågan från sina 

respektive discipliner och försvarar därmed sina föreställningar. Det finns en markant tendens 

som skiljer dessa subjektspositioner åt. De som uttrycker sig för abort eller lagförslaget 

baserar för det mesta sina argument på ett människorättsperspektiv, medan de som uttrycker 

sig mot abort och lagförslaget använder sig ofta av religiösa argument. Subjektspositionerna 

närmar sig abortdebatten ur ett utifrånperspektiv. 

 

 

I diskursen om abort reproduceras förtrycket mot kvinnor genom marginalisering, maktlöshet, 

kulturell dominans och våld. Dessa olika former av förtryck reproduceras på olika sätt, dock 

hänger de ihop. Marginaliseringen reproduceras mest i det faktum att abortfrågan betraktas 

som en privat fråga och att kvinnan begränsas till en modersroll. Maktlöshet reproduceras 

genom att kvinnor saknar en auktoritet och social status i abortdebatten. Kulturell dominans 

reproduceras när kvinnor både osynliggörs samtidigt som de framställs genom stereotypa 

bilder. Våld reproduceras av det faktum att diskursen om abort i viss mån kan resultera i en 

legitimering av våld mot kvinnor som genomför abort. 
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6.2 Diskussion 
 

Innan själva undersökningen genomfördes fanns det en idé att det skulle finnas mer än en 

diskurs om abortfrågan i den mediala debatten. Det som var inte väntat var det faktum att de 

två huvudsakliga diskurserna om abort skulle presenteras på ett diametralt motsatt sätt. 

 

 

Diskursanalys är en lämplig metod för att identifiera föreställningar och mönster i diskurser 

om abort, samt för att identifiera vilka diskurser som finns i ämnet. Risken med denna metod 

är emellertid att övertolka under analys och resultat, särskilt med tanke på att jag var nära 

diskurserna jag analyserade och även hade en personlig åsikt om dem. Analysverktygen har 

hjälpt att besvara frågeställningarna men även för att begränsa tolkningarna. En begränsning i 

arbetssättet kan vara det faktum att nya diskurser uppstår hela tiden och detta kan påverka 

undersökningens representativitet och giltighet i framtiden. 

 

 

Denna undersökning tillhör området för diskursanalytiska studier om kvinnor i media, mer 

specifikt studier som behandlar förtrycket mot kvinnor diskursivt genom att fokusera sig på 

det språkliga. Detta är ett bidrag med tanke på att de studier som finns behandlar endast hur 

fysiskt eller sexuellt våld mot kvinnor presenteras i medier. I detta avseende bidrar 

undersökningen till en bättre förståelse för de normativa övertygelserna som finns bakom 

diskursiva praktiker och som tas för givna, och därmed skapas en möjlighet för kulturella 

förändringar om kvinnor som individer bortom könsroller. En möjlighet att motverka de 

tendenser som har påträffatts i de här diskurserna vore att främja uppkomsten av alternativa 

medier som kanaliserar de kvinnliga rösterna från sina egna subjektspositioner, och att 

diskurserna som där presenteras ska representera deras egna perspektiv. Denna undersökning 

kan fungera som en utgångspunkt för kvalitativa studier, exempelvis i form av intervjuer med 

kvinnor som drabbas eller har drabbats av kriminaliseringen av abort. 
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