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Abstract 

The topic of this thesis is public religion, and it is a study of the public debate on 

abortion and to what extent religious actors participate in it. The study is researched 

by analyzing debate articles that are debating abortion in four large Swedish 

newspapers. The theories of Habermas and Casanova concerning ideal models of 

religious participation in the public sphere is the foundation for the analysis of the 

articles, as is Axner’s and Lövheim’s earlier studies and models for studying public 

religion in Sweden. 228 articles were found through the database retriever during 

the time period of late 2005 to 2014, and these were singled down to 89 relevant 

articles, which were then analyzed and examined. 10 of the 89 articles were found 

to be authored by openly religious individuals, and 4 of these used religious 

language in their arguments. The major findings of this research are the unexpected 

lack of presence of representatives of the Church of Sweden and non-Christian 

religions. The contribution of this research is the mapping of religious actors 

participating in the public debate on induced abortion, and the introduction of the 

study public religion in media to political science. 
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1 Introduktion 

“Like religion, politics, and family planning, cereal is not a topic to be brought up 

in public. It's too controversial” – Erma Bombeck, Amerikansk kåsör.  

 

Att diskutera och argumentera är en av grundpelarna i demokratins idé. Det kan 

ändå vara svårt att skapa debattklimat där alla grupper och individer kan delta på 

lika villkor. Politiska kompromisser i avvägningar om etik och människovärde är 

ofta svåra att försvara och diskutera, eftersom det moderna samhället innehåller 

många individer med många olika värdesystem. Religion är kanske det mest typiska 

värdesystemet, och är ett fenomen som den moderna staten har haft ett komplicerat 

förflutet med. Religion och religiösa har precis som alla andra grupper i historien 

velat påverka samhället och staten efter sina uppfattningar om värden. När en 

religion inte är en majoritet, och samhällen blir allt mer pluralistiska skapas många 

konfliktytor i samhället. Även i den moderna liberala demokratins kompromissvilja 

och pragmatiska beslutsprocesser innebär religionens starka övertygelser en 

potentiell källa till konflikt om den inte får utlopp i den demokratiska processen. 

Moraliska och etiska frågor är särskilt svåra för staten att lagstifta och medla mellan 

grupper och individer. Hur samhällen hanterar religiösas politiska deltagande 

kommer att betyda mycket för dem i framtiden, då forskare förutspår religionens 

återkomst. Denna uppsats är ett försök att blottlägga religiösas deltagande i den 

politiska samhällsdebatten, i detta fall abortfrågan. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Det offentliga samtalet är en grundval i det liberala samhället, och Jürgen Habermas 

är kanske den främste teoretikern som har påpekat vikten av det öppna samtalet för 

samhället (Habermas 2008:1-7). Rawls och Habermas har för denna uppsats syften 

också diskuterat religiösas deltagande i politiska och offentliga sammanhang bör 

fungera (Habermas 2008:130-131; Rawls 1993:95). Det finns numera en blygsam, 

men växande mängd studier med intresse för att studera hur religiösa aktörer agerar 

i Sveriges offentlighet, och vad detta får för konsekvenser (Axner 2013:15-18; 

Brommesson, Friberg-Fernros 2013; Broberg 2013). Det finns också studier gjorda 

om religionens mediautrymme i stort (Niemelä, Reintoft Christensen 2013; 

Gresaker 2013). Denna uppsats är en del av denna växande mängd litteratur kring 

religionens växande roll inom offentliga sfärer och politik. Religiösas växande roll 

i politiken är ett ämne som är mer forskat kring utomlands. José Casanova är en 
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känd teoretiker i ämnet, och har beskrivit religiösa aktörers växande betydelse i det 

offentliga och politiska, vilket innebär ett brott i den sekulariseringstrend man 

kunnat se i världen tidigare (Casanova 1994:211-215). Vad denna utveckling 

innebär i detalj och vilka konsekvenser det får för samhället är omdiskuterat, vilket 

motiverar vidare studier. Det är statsvetenskapens roll att förstå och förklara 

religionens roll i politiken i en föränderlig värld och ett föränderligt Sverige. För att 

kunna mäta det svårdefinierade begreppet offentlig religion är det nödvändigt att 

begränsa materialet och använda tydliga definitioner. Media agerar som en 

mötesplats mellan religion och individer, och har betydelse för människors 

uppfattning om religion (Gresaker 2013; Hjarvard 2012:21-24), och är därför 

lämpligt att undersöka för att kunna observera delar av det offentligt samtalet. För 

att undersöka religionens deltagande lämpar det sig att begränsa studien till ett ämne 

som representerar en debatt om värden, vilket borde ge material nog för att kunna 

studera religiöst deltagande utan att bli alltför omfångsrik eller alltför svävande. 

Därför kommer den här studien undersöka den begränsade delen av det offentliga 

samtalet om abortlagstiftningen. 

1.2 Kontexten Sverige 

Här följer en redogörelse för nödvändig bakgrund för att kunna studera Sveriges 

religiösa i svensk media. 

1.2.1 Religion i Sverige 

Sedan kung Gustav Vasa tog reformationen till Sverige på 1500-talet har den 

svenska lutheranismen varit den klart dominanta religionen i Sverige. Den 

evangelisk-lutherska Svenska kyrkan var statskyrka fram till att lagen ändrades 

1998, och medlemskap i kyrkan var lagstadgat fram till 1860 då man kunde byta 

samfund, men utträde ur ett religiöst sammanhang helt och hållet tilläts först 1951 

(Axner 2013:23-26). Sveriges homogena religiösa landskap har under 1900-talet 

färgats med flera nykomlingar, kanske de främsta är den frikyrkliga rörelsen och 

invandrade former av kristendom och islam. Frikyrkligheten är en samlingsterm för 

de mindre kristna samfund som inte var anslutna till Svenska kyrkan, och var en del 

av de stora folkrörelserna och växte till att bli en betydande rörelse mellan slutet på 

1800-talet och mitten av 1900-talet (Sandell 2001). Det finns också romersk-

katolska och ortodoxa kristna i Sverige som en konsekvens av invandringen under 

andra hälften av 1900-talet (Fridolfsson, Elander 2001; Hagevi 2002; Axner 

2013:23-26). Medlemmar i muslimska församlingar utgör under 5% av Sveriges 

befolkning, men det är svårt att uttala sig säkert om deltagande (Fridolfsson, 

Elander 2012). Judendomen är också en ansenlig religiös grupp i Sverige, som 2002 

hade runt 15 till 19 tusen anhängare (Dencik 2003). När det gäller Sveriges religiösa 
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klimat i stort är det intressant att notera att medlemskapet i Svenska kyrkan är 

ungefär 70 procent, men det anses vara mycket få av dessa som är aktiva 

medlemmar och deltar mer än endast ceremoniellt (Hagevi 2002; Fridolfsson, 

Elander 2012). Enligt vissa undersökningar är det färre än 8 procent av Sveriges 

befolkning som deltar i någon form av gudstjänst mer än en gång i månaden, medan 

över hälften i princip aldrig deltar. Likaså hävdar endast 18 procent att de tror på 

en personlig gud (Axner 2013:23-26). Sverige har alltså under 1900-talet förändrats 

från att vara en ganska homogen luthersk nation till att idag vara ett land med många 

trosriktningar och trosuppfattningar, men som domineras av ett ointresse av 

organiserad religion (Hagevi 2002). 

1.2.2 Religion och politik 

Svenskar har generellt sett mycket lite förtroende för alla religiösa samfund med 

undantag för Svenska kyrkan, som endast åtnjuter aningen mer tillit (Svenska 

kyrkan 2011). Enligt samma undersökning anser 50 procent av svenskarna att alla 

religiösa samfund och grupper ska kunna delta i samhällsdebatten, men det finns en 

tydlig åsiktsskillnad när samhällsdebatten blir politisk. 78 procent tycker nämligen 

inte att religiösa ska bedriva opinionsbildning i politiska frågor (Svenska kyrkan 

2011). Andra källor hävdar att 71 procent av svenskar tycker att man ”inte ska 

blanda ihop religion och politik” (Demker 2014:22). Reaktionen mot organiserad 

religion som tar plats i det offentliga samtalet kan ofta vara mycket stark.  Det finns 

en uppfattning om religiösa som motståndare till moderniteten, och i förlängningen 

ett hot mot det sekulära samhället (Demker 2014:12-24). Åtskillnaden mellan 

religion och politik är i sig självt en del av det svenska religiösa tankegodset 

(Demker 2014:12-24). Kristna i Sverige har traditionellt sett varit spridda i politisk 

tillhörighet, men varit särskilt starka i liberala och social-konservativa partier 

(Demker 1998:20). Något ”kristet” parti fanns inte i Sverige förrän det 

kristdemokratiska Kristen Demokratisk Samling bildades 1964 (Demker 1998:44-

45). Kristdemokratin som ideologi är en religiös rörelse enligt Demker, men hon 

anser att det är omdiskuterat hur pass religiös den är, när den samarbetar och 

kompromissar för att anpassa sig till en sekulär väljarkår (Demker 1998:159,165-

167). Det nutida svenska kristdemokratiska partiet menar dock att även om deras 

värdegrund bygger på en kristen värdegrund betyder det inte att partiet i sig är 

konfessionellt eller kräver att medlemmar har en tro på annat än partiets idéer 

(Johansson Heinö 2013; Kristdemokraterna). Därför är det svårt att hävda att 

Sverige har ett inflytelserikt religiöst parti, även om kristna värden ligger till grund 

för mycket av kristdemokraternas politik. 
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1.2.3 Media 

I Sverige har tidningar en viktig funktion för samhällsdebatten, och det gäller både 

dagspressen och kvällstidningarna (Axner 2013:26-27). De nordiska länderna 

kännetecknas av hög andel av politiskt deltagande, och tidningarnas debattsidor 

fyller ofta rollen som forum för den politiskt aktiva befolkningen (Broberg 2013; 

Hjarvard & Lövheim 2012:10-11). Tidningarna i Sverige utgör till skillnad från till 

exempel USA och Sydeuropa en tydlig icke-konfessionell och neutral plats för 

religiös debatt (Hjarvard & Lövheim 2012:10-11). Debatten om religiösa frågor har 

inte förskjutits till andra religiösa tidningar, och de stora nationella tidningarna 

fungerar som den främsta nyhetsförmedlare av religiösa spörsmål (Hjarvard & 

Lövheim 2012:10-11). Tidningarna har också överlevt den elektroniska 

konkurrensen, och de elektroniska versionerna av tidningarna är mycket lästa, även 

om antalet papperskopior har sjunkit (Axner 2013:26-27). Religion i det offentliga 

blir ett problematiskt element, då det i Sverige ibland antas att grundläget för en 

offentlig debatt innebär en debatt helt fri från religion (Demker 2014:13). 

Debattsidorna i Svensk rikstidningar är en arena där många perspektiv och åsikter 

får samexistera, och debatten styrs av tidningarnas uttalat icke-diskriminerande 

redaktioner, och inte av någon särskild samhällsgrupp (Broberg 2013).  

1.3 Abort 

Abort innebär en avbruten graviditet, och denna uppsats behandlar det medicinska 

ingreppet att avbryta en graviditet. Abort har varit förbjudit i Sverige i alla former 

fram till 1938, då det tilläts under mycket begränsade former (Odlind 1994; 

Socialstyrelsen 2012). 1946 kunde blev det tillåtet om en utredning på kvinnans 

psykologiska och medicinska tillstånd tillåtit det, och 1963 kunde abort tillåtas om 

fosterskadande läkemedel intagits (Odlind 1994; Socialstyrelsen 2012). Under 

sextiotalet ändrades uppfattningarna om abortens innebörd, och 1965 tillsattes en 

utredning för en ny abortlagstiftning som kom i kraft 1975, och tillät abort utan 

särskild anledning fram till graviditetens artonde vecka, och även senare under 

särskilda omständigheter (Odlind 1994; Socialstyrelsen 2012). Sedan dess har lagen 

redigerats och diskuterats, men lagstiftningen har inte förändrats i frågan om veckor 

(Odlind 1994; SFS 1974:595). Abort är bland de mest omdiskuterade medicinska 

ingreppen som utförs, och de etiska diskussionerna når sällan ett enkelt svar, och 

åsikterna går isär angående vad som är etiskt försvarbart beroende på ens syn på 

personskap och rättigheten till sin egen kropp (Kjessler 1994). Det är ont om 

undersökningar om det folkliga stödet för abortlagstiftningen i sin nuvarande form, 

men enligt en undersökning som gjordes av SIFO på beställning av organisationen 

Ja till Livet och tidningen Dagen 1994 visade att 88 procent av Sveriges befolkning 

ansåg att abort var åtminstone i någon av flera omständigheter rättfärdigat (SIFO 
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1994). Detta är en mindre undersökning, men kan ändå vara vägledande för den 

generella uppfattningen om frågan. Många religiösa grupper är generellt sett 

skeptiska mot abort (Stephens m.fl. 2010; Jelen 2014; Gaydos & Page 2014). Här 

följer några axplock av religiösa gruppers ståndpunkt i frågan. Romersk-Katolska 

kyrkan är emot abort i alla dess former, såvida inte både den gravida kvinnan och 

fostrets liv är samtidigt i livsfara (Gaydos & Page 2014; Katolska kyrkan). Islam är 

inte representerat av ett enskilt samfund, och det ryms många uppfattningar om 

abort. De flesta lagkunniga menar dock att abort efter 120 dagars graviditet är 

förbjudet (strax över 17 veckor), men många anser att abort tidigare inte heller 

borde utföras, men uppfattningen varierar stort i geografi och samhällen (Hessini 

2007; Stephens m. fl. 2010). Judendomen är också restriktiv angående abort, men 

tillåter abort i fråga om moderns hälsa (Stephens m. fl. 2010; Judiska församlingen 

i Stockholm). Evangelisk-lutherska kyrkor, som exempelvis Svenska kyrkan har 

sällan en enhetlig syn på frågan, men åsikten är ofta att abort ogillas, men man har 

en pragmatisk hållning angående statens behov av lagstiftning om frågan (Stephens 

m. fl. 2010). Religiösa grupper är inte monolitiska, och det finns många 

representanter inom samfund som har delade åsikter kring abort. Detta är också 

viktigt att ha som förförståelse senare när resultaten presenteras, då det är svårt att 

dra slutsatser av enskilda aktörers åsikter i förhållande till en religion eller samfund. 
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1.4 Tidigare forskning 

Forskningen om offentlig religion växer, det har rent av beskrivits som ”trendigt” 

(Khörsen 2012). Det har tidigare forskats kring offentlig religion och media i 

Sverige, men den är i många fall väldigt ny, och på grund av detta, också ganska 

övergripande och sällan studerat specifika frågor (Niemelä, Reintoft Christensen 

2013; Gresaker 2013; Broberg 2013), med undantag för till exempel Axner 

(2013:95-121). Lövheim och Axner har forskat i ämnet, och deras forskning är en 

bra grund för fortsatta studier (Lövheim, Axner 2015; Axner 2013). De har fungerat 

som användbara exempel på hur man kan studera offentlig religion i Sverige för 

den här uppsatsen, och inspirerat metodval och gett grundförståelse i 

forskningsmetoden. Eftersom denna studie är främst fokuserad på den politiska 

eller samhällspåverkande aspekten av offentlig religion, så kräver det ett 

annorlunda perspektiv och ett anpassat undersökningsmaterial. Detta har bidragit 

till valet att endast behandla offentlig religion i debatten relaterad till abort. Den 

tidigare forskningen har också i viss mån fungerat som en slags hypotes, eller 

förförståelse för hur religiösa deltar, och vilka grupper man kan förväntas finna där. 

I alla de tidigare studierna har till exempel företrädare för Svenska kyrkan varit den 

största gruppen av avsändare av artiklar (Axner 2013:82; Broberg 2013). Svenska 

kyrkan har också varit det främsta samfundet som har omtalats och debatterats 

offentligt (Niemelä, Reintoft Christensen 2013; Gresaker 2013), vilket är naturligt 

i relation till deras medlemsstorlek och historiska betydelse och ställning. Eftersom 

abort är ett kontroversiellt ämne är det svårt att förutse resultatet av undersökningen. 

Dock har exempelvis frågan om könsneutrala äktenskap studerats, och gett goda 

analysmöjligheter (Axner 2013:95-121). 

1.5 Syfte 

Ett av de främsta syftena med undersökningen är att lyfta fram ett statsvetenskapligt 

perspektiv på studiet av offentligt religiösa, som framför allt domineras av studier i 

religion och mediakunskap (Hjarvard & Lövheim 2012:11).  För att kunna förstå 

religionens roll i det svenska samtalet utifrån statsvetenskapen är det därför relevant 

att undersöka vilken roll religionen spelar i det svenska offentliga samtalet utifrån 

en större teoretisk bakgrund. Habermas idealmodell och Casanovas teorier om 

offentlig religion lämpar sig väl för detta syfte. I studiet av det offentliga samtalet 

finns det ofta en stor risk att använda väldigt vaga definitioner och begrepp 

(Köhrsen 2012; Lövheim, Axner 2015). Därför kommer den här uppsatsen att 

undersöka religionens roll i det offentliga genom det avgränsade ämnet abort. När 

Casanova talar om rättfärdig offentlig religion gäller detta för aktörer som för en 

debatt om etik och dygder (Casanova 1994:57-58). Eftersom abortfrågan inbegriper 

en diskussion om etik, borde denna lämpa sig för studie av det offentliga samtalet 
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då man kan vänta sig religiöst deltagande. Genom att undersöka debattartiklar i 

svensk riksmedia blir debatten märkbart politisk, då debattartiklar är framför allt 

riktade mot den större offentligheten, och inte en intern filosofisk debatt (Hjarvard 

& Lövheim 2012:10-15). Resultatet av en sådan undersökning kunde vara 

användbar eftersom den ger data för att både kunna uttala sig om hur ofta religiösa 

uttalar sig i frågan, men också hur de uttalar sig, och vilka argument de använder. 

Kritiker hävdar att slutsatserna man kan dra om offentlig religion är överskattad 

(Köhrsen 2012), och det ger denna studie än mer anledning att försöka reda ut hur 

pass synlig religionen är i en väldigt smal kontext, eftersom flera tidigare studier 

har framför allt forskat på en större definition på religiöst deltagande, och få har 

undersökt en avgränsad del av debatten (Axner 2013:15). Avsikten med denna 

studie är inte att i detalj analysera argumenten för eller emot vissa politiska 

ställningstaganden i sakfrågor eller värden, inte heller är det tänkt att systematisera 

något religiöst samfund eller organisation efter en särskild åsikt eller 

ställningstagande. Därför kommer inga slutsatser dras utifrån vad aktörerna 

argumenterar för eller emot, annat än att de argumenterar för något över huvud 

taget. Ämnet för studien är känsligt på många sätt, och för att undvika att studien 

blir normativ kommer operationaliseringarna och resultaten vara begränsade till att 

främst undersöka religiös argumentation och religiös representation. Genom detta 

undviker undersökningen sidospår och osakligheter. För att undersöka religiösas 

deltagande i Sverige är det alltså viktigt att se Sverige som ett land med 

motsägningar, då få anser att religionen har en betydelse för samhället och de själva, 

samtidigt som Sverige börjar förändras både demografiskt och kulturellt. Sverige 

är i förändring, och denna studie har som syfte att undersöka hur det ser ut när 

religiösa aktörer deltar i det offentliga samtalet, och i vilken utsträckning de deltar 

i det offentliga samtalet. Detta kommer att besvaras genom att undersöka 

debattartiklar skrivna om abortfrågan. 

1.6 Forskningsfråga 

Forskningsfrågan blir således:  

 

 Hur och i vilken utsträckning deltar religiösa aktörer i det offentliga samtalet om abort 

i Sverige? 
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2 Teori 

I denna del kommer den teoretiska grunden varpå undersökningen och uppsatsen 

baseras på presenteras. Sekulariseringstesen, Habermas idealmodell och Casanovas 

teorier om offentlig religion, men också Lövheims kategorier presenteras här. 

2.1 Sekularisering 

José Casanova har formulerat en definition av sekularisering, och menar att det 

finns tre olika sorter: sekularisering som differentiering av institutioner, 

sekularisering som färre troende och praktiserande religiösa, samt sekularisering 

som marginalisering av religion till en privat sfär (Casanova 1994:211). 

Sekularisering kan ses som en process där religiösa institutioner tvingas anpassa sig 

till samhälle och stat, som av olika skäl förändras och sekulära institutioner tar över 

samhällsfunktioner och auktoritet i värden som religionen tidigare innehade, som 

till exempel utbildning, vetenskap och lagar (Casanova 1994:211-212). Religiösa 

grupper motsätter sig ofta denna process, och det är i de samhällen vars religiösa 

institutioner starkast motsatt sig sekulariseringen som har erfarit färre troende och 

praktiserande religiösa (Casanova 1994:214-215). Sekularisering som en förändrat 

sätt att uttrycka sin tro är särskilt intressant för den här studien, då den har gått från 

att ha varit en gruppgemenskap till att allt mer vara en fråga för individen (Casanova 

1994:215). Casanova hävdar att privatiseringen av religionen, inte är en följd av en 

modern strukturell trend, utan snarare ett val de religiösa gjort. Även om religionen 

i en modern kontext är begränsad och marginaliserad av de sekulära institutionerna, 

så är det fortfarande idag ett val att vara privat, och inte utåtriktad och offentligt 

troende (Casanova 1994:215). Casanovas definition av sekularisering är väl 

förankrad i den europeiska historien, och formad av tidigare observationer ifrån 

tänkare som Weber, Marx och Durkheim (Norris & Inglehart 2004:4). Trots att 

kristendomen har en betydande särställning i Europeiska stater idag, så är de 

europeiska kristna kyrkornas samhällspåverkan, trots deras många medlemmar, 

mycket begränsad på de flesta håll (Bangstad 2012:29-30). Norge är ett exempel 

där förändringar i statskyrkan såsom kvinnligt och homosexuellt prästerskap 

framför allt påskyndats och framkallad av samhällsförändringar, snarare än interna 

teologiska processer (Bangstad 2012:29-30). I de skandinaviska länderna, och 

Sverige i synnerhet fick sekulariseringen och tilltron till rationalism särskilt stark 

ställning. Religionen ansågs vara ett hinder för rationellt politiskt förfarande under 

1900-talet (Brommesson & Friberg-Fernros 2013:21). Det finns fortfarande en 

diskussion om man faktiskt kan separera samhällslivet i sekulära och religiösa 
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sfärer. Talal Asad menar att religion har alltid varit invävd i politiken, och att tala 

om särskiljandet av de moderna sekulära institutionerna och religion är att acceptera 

de sekuläras definition av vad som är religiöst (Asad 2003:200-201). Det finns ett 

behov av att istället se relationen mellan religionen och det sekulära som en fråga 

om hur, när och av vem som definierar dem, fortsätter han. Uppdelningen av 

samhällsfunktioner som den moderna staten kräver av samhället i separata 

kategorier, som exempelvis sjukvård, arbete, domstolar, utbildning och religion, 

gör att vi med vårt samtidsperspektiv riskerar att förminska religionens inflytande i 

våra samhällen, både i vår läsning av historien och vår nutid den (Asad 2003:200-

201). 

2.2 Habermas och det offentliga rummet 

Frågan om hur samhället bör hantera religiösa och hur dessa bör agera i ett 

välfungerande samhälle har länge diskuterats. Habermas får anses som inflytelserik 

på ämnet, även Rawls, som Habermas baserar sina tankar på nämns. De har bägge 

formulerat en idealbild av hur en demokrati bör diskutera politik, detta kallas i den 

här studien det sekulära idealet. Det sekulära idealet ger värdet av neutralitet stor 

vikt, och framför allt att ha goda möjligheter att diskutera och komma fram till 

gemensamma slutsatser och lösningar mellan individer och grupper (Habermas 

2008:11-23). Den intressanta frågan är vem som bör tillåtas i det offentliga 

samtalet, samt vara med och diskutera samhällets problem. Rawls talar om en 

”rimlig pluralism” (Rawls 1993:95). Det är i allmänhet svårt för individer att på ett 

fruktbart sätt komma överens om de ting som har moralisk auktoritet, vare sig det 

handlar om en gudom, religiös skrift eller naturrätt. Om den demokratiska 

processen ges ramar som kan accepteras av fria och jämlika medborgare kan man 

dock hantera dessa problem (Rawls 2003:197). Rawls hävdar att politiska åsikter 

som är neutrala och objektiva, och som kan överbrygga förståelserna mellan olika 

sätt att tolka moral bör uppfylla vissa krav. Människor som ger sig in i politiken bör 

vara ”resonable and rational persons” och argumentera därefter (Rawls 1993:119). 

Han tillägger att för att verkligen avgöra om en övertygelse är objektiv och neutral, 

så bör man också titta på hur väl åsikten godtas av rationella och förnuftiga individer 

(Rawls 1993:120), vilket gör att beslutet om vad som är acceptabelt hela tiden 

bestäms av helheten och är i rörelse. Habermas vänder på tanken om att själva 

formuleringen måste vara neutral och objektiv och menar istället att man borde 

värdera politiska ställningstaganden i deras verkningar och utfall (Habermas 

2007:107, 119). Kravet för medborgarna innebär att ömsesidigt överta varandras 

olika perspektiv och översätta sina argument på så vis att individer med andra 

världsåskådning kan förstå ens argument (Habermas 2008:134). Religiösa i 

synnerhet bör översätta sin världsbild och sina religiösa resonemang för politik till 

ord och argument som kan förstås av alla (Habermas 2008:130). Detta betyder att 

religiösa måste acceptera att de måste byta ut sitt sätt att förklara världen för att få 
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delta i det offentliga samtalet och bli lyssnade på i en liberal stat (Habermas 

2008:130-131). Det riktas kritik mot denna modell av samhället, då Habermas 

idealmodell exkluderar religiöst motiverade politiska engagemang, menar 

Brommesson & Friberg-Fernros (2013:29-31). En religiös aktörs politiska åsikt 

som inte översätter sina argument borde ändå få tillåtas att framföra sina åsikter, 

eftersom argumenten inte per definition är otillgängliga och utan respekt 

(Brommesson & Friberg-Fernros 2013:29-31, 35-38, 42-43).  

2.3 Offentlig religion och religiös avprivatisering 

José Casanova anser att sekulariseringen inte fortsätter som man tidigare trott, och 

man ser en slags avprivatisering av religionen i sekulära stater (Casanova 1994:211-

215). Religionens roll förändras i det moderna, sekulära samhället, och religionen 

återtar sin närvaro i det offentliga samtalet allt mer (Casanova 1994:211-215). 

Sekularisering som den har sett ut i Europa märks tydligast då tidigare religiösa 

institutioner blir sekulära, men att detta skulle innebära färre troende och 

praktiserande stämmer inte, menar Casanova (1994:211-215). Inte heller verkar 

tesen om att religionen alltmer förpassas till individens privata sfär inte heller 

stämma (Casanova 1994:211-215). Casanova poängterar att både religion och 

rationalism har bidragit i demokratisering, både förr och idag, men det finns framför 

allt utrymme för religionen i frågor som gäller etiska frågor (Casanova 1994:232-

234). Casanova menar att den rollen allt mer kommer fyllas av moderna former av 

religion som anammat upplysningens kritik av religionen. Detta innebär att 

religionen genomgått en utvärdering och omprövning av sin förståelse av världen, 

samt ifrågasatt och genomgått sin moraliska position och inkorporerat den moderna 

världens ”sacred values”: mänskligt liv och frihet (Casanova 1994:232-234). 

Religiösa samfund som inte genomgått en sådan förändring kan vara problematiska 

för den moderna demokratins aspirationer på religionsfrihet och liberala 

värderingar, eftersom om religionen har en historia av att använda en sådan makt 

på ett auktoritärt sätt och använda den för att begränsa individualistiska friheter 

(Casanova 1994:56-57). Dock menar Casanova att offentligt agerande religiösa 

samfund kan tillåtas utöva påverkan och maktutövning med starka legitima skäl när 

de: 

 

o A - kämpar för sina, och andras frihet från auktoriteter; 

o B - kämpar emot en sekulär sfär som förtrycker religionsutövare; 

o C - kämpar för traditionella levnadssätt och föra debatt om etik och dygder. 

 

(Casanova 1994:57-58). Brommesson och Friberg-Fernros hävdar att kritiken mot 

religionen generellt sett är överdriven, och de kritiserar uppfattningen att religion 

är till naturen konfliktalstrande (Brommesson & Friberg-Fernros 2013:57-62). 

Religioner bör förstås som holistiska och paradigmskiftande förståelser av världen 
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som inte kan helt förstås utan att själv vara en del av dem, menar de, och detta drag 

särskiljer religiösa och icke-religiösa trossystem trots deras många likheter 

(Brommesson & Friberg-Fernros 2013:26-28). Förståelsen av religion som något 

unikt och särskilt är dock omtvistat. Asad hävdar att över huvud taget tala om 

religion och samhället som två olika saker är att missförstå den verkliga innebörden 

av sekularisering (Asad 2003:188-191). Sekularisering betyder att man separerar 

världen in i sfärer såsom ”naturlig”, ”social” och ”privat”, menar Asad, alltså är det 

inte främst själva processen av att separera religiösa institutioner från icke-religiösa, 

som Casanova hävdar (Asad 2003:190-191; Casanova 1994:211). För 

argumentationens skull är det ändå praktiskt, både för den här uppsatsens syften 

och för att kunna hantera den teori som finns i ämnet att betrakta religion som något 

särskilt och unikt. Konsekvenserna på samhället av det sekulära idealet blir ännu 

mer tydlig när man ifrågasätter motivationen för att begränsa religionens makt i det 

offentliga menar också Brommesson och Friberg-Fernros (2013:26-28). 

2.3.1 Lövheims kategorier för offentligt utövad religion. 

För att kunna separera religiöst och sekulärt deltagande i offentligheten behövs bra 

definitioner för att kunna separera dem. Lövheim har observerat behovet av att 

klassificera de många tvetydiga fall av religiösas deltagande religion.  Det finns i 

Casanovas verk ett behov av att separera religiöst innehåll från religiösa aktörer 

(Lövheim & Axner 2015:39-40). Därför är denna modell användbar för att klargöra 

skillnaden mellan olika typer av aktör och kommunikation. Denna hjälper att 

förtydliga klassificeringen av religiösa aktörer utan att behöva använda oexakta 

ordalag. 

 

Tabell 1: Lövheims modell för klassificering av offentligt utövad religion. [Egen 

översättning] (Som den beskrivs i Lövheim & Axner 2015:39; Axner 2013:52). 

Aktör Religiöst innehåll Icke-religiöst 

innehåll 

 

Associerad med  

religiös 

institution 

 

1. Religiös aktör 

som utövar 

religiös 

kommunikation  

 

2. Religiös aktör som 

utövar icke-religiös 

eller sekulär 

kommunikation 

 

Associerad med  

sekulär 

institution 

 

3. Icke-religiös 

som utövar 

religiös 

kommunikation 

 

4. Icke-religiös aktör 

som utövar sekulär 

kommunikation. 
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3 Metod 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna uppsats är att det finns en 

objektiv verklighet som är möjlig att studera och att det också är möjligt att dra 

slutsatser utifrån detta studerande. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

skapas komplexa objekt som relativ delaktighet i själva deltagandet och 

kommunikationen (Keaton, Bodie 2011). Detta betyder inte att mer abstrakta 

begrepp som till exempel relativ delaktighet i en offentlig sfär är omöjliga att 

studera, det innebär främst en utmaning att kunna operationalisera och definiera 

dessa begrepp för att göra en studie möjlig (Esaiasson m.fl. 2007:59-61). Som en 

konsekvens av att mena att världen är observerbar följer att studien behöver 

motivera hur denna verklighet kan observeras. Denna motivering görs genom att 

motivera definitions- och operationaliseringsproblem och hur man använder dessa 

i praktiken för att undersöka materialet.  

 

3.1 Operationaliseringar 

3.1.1 Religiös 

Axner har formulerat en användbar och uttömmande operationalisering av 

religiositet, och den fungerar bra för den här studien. Det är svårt att formulera en 

universell definition av vad religion är, därför blir det också svårt att 

operationalisera det för att kunna studera det, menar Axner (2013:60). En praktisk 

operationalisering blir därför att undvika att skilja på olika grader av religiositet och 

istället titta på uttryckliga tecken på religiös tillhörighet, som att de är presenterade 

som anknutna till en religion eller religiös organisation (Axner 2013:61). Detta 

innebär att denna operationalisering riskerar att religiösa som inte presenteras som 

religiösa i artiklarna att kommer att saknas i presentationen av de som anses vara 

religiösa (Axner 2013:61). Detta innebär inga större problem för validiteten i 

studien då operationaliseringen av offentligt deltagande av religiösa endast kan 

utföras av i text uttryckligen kommunicerat religiösa individer. Detta lämpar sig bra 

för att kunna använda Lövheims modell i tabell 1 (Lövheim & Axner 2015:39). 

Dock medföljer problemet att organisationer som inte officiellt är religiösa men är 

förknippade med religion inte ingår i operationaliseringen, men detta bemöts 

närmre i diskussionsdelen. 
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3.1.2 Offentligt samtal och debattartiklar 

Debattartiklar i Sverige är längre texter som ofta är skrivna av officiella personer, 

och dessa texter är mycket inflytelserika i att formulera den offentliga debatten 

(Axner 2013:26-29). Debattartiklar läses också av stora grupper i Sverige, trots att 

de som skriver debattartiklar i framför allt Svenska dagbladet och Dagens nyheter 

ibland kan anses som en elitistisk arena för ett begränsat samhällsskikt (Broberg 

2013), på så vis blir artiklarna indirekt godkända för den allmänna debatten efter att 

ha genomgått redaktionernas granskning. Debattartiklar är lämpliga att undersöka 

eftersom de i form av debattartiklar är skrivna med ett påverkanssyfte (Axner 

2013:19, 62-66). Alltså är de alltid i viss mån politiska och utgör en del av det 

offentliga samtalet. Med bakgrund i förståelsen av media i Sverige och tidigare 

studier som förebild använder därför denna studie debattartiklar i Aftonbladet, 

Expressen, Svenska dagbladet och Dagens Nyheter som en avgränsning av det 

offentliga samtalet (Axner 2013:72; Broberg 2013). 

3.1.3 Abortpolitik 

I denna studie används en sökfunktion som kallas trunkering, vilket innebär att alla 

ord som innehåller bokstavskombinationen abort registreras. Vad denna uppsats vill 

studera är mänsklig graviditet, och de politiska implikationerna av detta. För att 

maximera användningen av sökordet abort valdes trunkeringen som förklaras mer 

i detalj i metodutförandet, då man hade riskerat att undgå vissa artiklar annars. Ett 

alternativ till denna snäva operationalisering hade varit relaterade ord till 

abortpolitiken som till exempel ”samvetsfrihet” och ”foster”. Dock hade en 

utökning av sökordet dels betytt ett betydligt större urval utan att för den delen givit 

fler relevanta artiklar, och dels hade det försvårat den redan svåra 

definitionsprocessen. 

3.2 Val av forskningsmetod 

Denna studie är en klassindelande studie som använder sig av en blandad 

analysmetod: kvantitativ textinsamling, med tillhörande text- och argumen-

tationsanalys (Esaiasson m.fl. 2007:155-157,237-243; Björnsson 2009:18-19). 

Som studie betraktat har den många likheter med en teoriprövande studie eftersom 

den använder Casanovas och Habermas teorier för att förstå materialet, men detta 

är en klassindelande studie (Esaiasson m.fl. 2007:155) vars syfte är att undersöka 

hur och om religiösa deltar i den offentliga debatten om abort. För att närma sig en 

sådan förståelse finns många fördelar med att använda två metodmässiga synsätt 

för att titta på ett mer komplicerat ämne. Vissa tidigare studier har försökt förstå 

offentlig religion genom enbart kvantitativ textanalys (Niemelä, Reintoft 
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Christensen 2013; Gresaker 2013), och utan aspirationer på att i detalj studera 

politisk eller samhällspåverkande intentioner hos artikelförfattarna. Detta är en 

statsvetenskaplig uppsats, och därför är religiösa aktörers påverkan på samhället 

och politiken det som ligger i centrum för uppsatsen. För att möjliggöra en 

klassifikation krävs ett tydligt analysschema (Esaiasson m.fl. 2007:156-157). Detta 

förklaras mer i detalj under sektionen metod i utförande. Det blev uppenbart i 

metodvalet att en kvantitativ textanalys inte minst skulle vara opraktisk för att 

observera religiösa aktörer eller argument, då dessa inte är beroende av enstaka ord. 

Skulle många ord användas hade materialet möjligtvis kunnat växa till en 

oöverskådlig mängd, och reliabiliteten hade kunnat ta skada om något av orden 

hade saknats. Dock är det nödvändigt att erkänna den kvantitativa metodens 

förklaringsstyrka, som i kombination med en mer kvalitativ läsning kan undvika en 

del av de tidigare nämnda fallgroparna som en studie i samma ämne med den ena 

eller andra synsättet hade kunnat hamna i. Eftersom metoden i utförande liknar 

tidigare studier visar den att den också har varit användbar i tidigare verk om 

offentlig religion i Sverige (Axner 2013).  Metoden kommer därför användas till att 

studera offentlig religion genom att först välja ut ett lämpligt material för att sedan 

hitta, analysera och klassificera den religiösa kommunikationen enligt Lövheims 

klassifikationsmodell som hittas i tabell 1 (Lövheim, Axner 2015). 

3.3 Metod i utförande 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att främst fungera som 

materialinsamling genom databasen retriever. För att kunna ta reda på och dra 

slutsatser angående religiösa argument och religiösa aktörer lämpar sig dock en 

högre grad av förståelse. Därför kommer studiens metod att främst vila på kvalitativ 

textanalys för att på bästa sätt kunna klassificera vad för slags kommunikation 

artikelförfattarna utövar. En kvalitativ textanalys lämpar sig för den uppgiften 

eftersom den kan både förklara vad en text skriver och av vem texten är skriven 

(Krippendorff 2004:44-47). Hur de båda metoderna kommer att se ut i utförande 

följer nedan. 

3.3.1 Metod för materialinsamling samt kvantitativ innehållsanalys 

För att kunna tala om begreppet relativt deltagande behövs som tidigare nämnt ett 

tydligt material. Materialet för studien är debattartiklar i de fyra stora nationella 

tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

Dessa fyra tidningar har tidigare studerats (Axner 2013:72; Niemelä, Reintoft 

Christensen 2013); Gresaker 2013; Broberg 2013), och på så vis vilar denna studie 

på av den kumulativa forskningen i ämnet. För att hitta artiklar som handlar om 

abort har mediearkivets sökfunktion retriever använts, som också använts genom 
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Lunds universitets licens. Retriever är ett företag som säljer tjänsten att söka bland 

över 700 tidningar i Sverige (Retriever).  Retriever har den användbara funktionen 

att söka på enskilda kodord och välja vilka tidningar och vilken del av tidningen 

man är intresserad av (Retriever). Kriteriet för artiklar som valts att undersökas är 

för det första att de har abort i sin text gjort genom att använda en trunkering, vilket 

inkluderar ord som till exempel ”abortpolitik” eller ”abortfrågan” också. För det 

andra ska de också vara debattartiklar, vilket har gallrats ut genom att använda 

retrievers guide till sökord, och sökningen har gjorts i de fyra stora tidningarna: 

Expressen, Svenska dagbladet, dagens nyheter, samt Aftonbladet. För det tredje 

gjordes också en ytterligare sållning då artiklar som låg under 300 ord sållades bort, 

då dessa kortare artiklar framför allt gäller mindre repliker och inte hela 

debattartiklar, och ger många fler artiklar som inte följer debattartikelformen i 

framför allt aftonbladet, som lätt kan undvikas genom denna metod. Om inte 

ordmängden hade haft spärren hade statistiken kunnat bli snedvriden, och orsakat 

att vissa artiklar räknats dubbelt. Artiklarna är hämtade ifrån tidningarna så långt 

bak retriever har samlat in artiklar, de tidigaste är ifrån september 2005, och fram 

till årsslutet 2014. Eftersom analysen inte lägger vikten vid tidpunkten för artiklarna 

tillåts artiklarna från 2005 vara med. Artiklar från 2015 kunde varit med, men då 

uppsatsarbetet fortgick samtidigt undveks en potentiellt godtycklig urvalsprocess 

genom att helt bortse från 2015. I arbetet som ledde fram till denna studie gjordes 

flera mindre pilotstudie-liknande efterforskningar för att dels komma fram till 

optimala sökord i retriever, men också för att komma fram till bästa sätt att 

kvantifiera abortfrågan, och dessa tester utgjorde ett underlag som ledde fram till 

att den gällande metoden och avvägningarna blev valda. Detta är söktexten som 

användes i retriever: ”abort* AND wc:>300 AND (placement:debatt OR 

placement:brännpunkt OR placement:SID)”. I en överblick utifrån de tidigare 

utforskningarna kom det fram att abort ofta nämns i förbigående i många artiklar 

utan att vara ett relevant för artikelns syfte, och nämns framför allt 1-2 gånger. För 

att ha ett rimligt urval i materialet som är mätbart bestämdes det att artiklar som 

nämner aborttrunkeringen fler än två gånger. Dessa artiklar ingick dock i den 

kvalitativa analysen, och detta beslut togs i förundersökningarna av materialet, så 

det blev uppenbart att artiklarna inte kunde anses relevanta. Därför använder 

studien ett enkelt kodschema som tjänar till att sortera och systematisera artiklarna 

till en hanterbar och relevant mängd artiklar för att ge ett relevant material för den 

följande kvalitativa textanalysen (Helldén & Robertson 1995). 

 

1. Hur många gånger nämns abort-trunkeringen i artikeln? 

 

2. Nämner artiklarna aborttrunkeringen fler än två gånger? 
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3.3.2 Metod för kvalitativ textanalys 

För att kunna besvara forskningsfrågan om vilken utsträckning religiösa aktörer 

deltar i det offentliga samtalet kring abort krävs en uttömmande läsning av 

artiklarna, för att också sedan klassificera in dem enligt Lövheims modell i tabell 1 

(Lövheim & Axner 2015:39). Även i detta arbete har tidigare studier varit särskilt 

användbara för att ge exempel på en fungerande metod och systematisering. 

Eftersom forskningsfrågan endast gäller specifikt religiösa aktörers deltagande 

kommer bara kategorierna 1 och 2, som rör religiösa aktörer studeras närmre i 

Lövheims kategorier i tabell 1 (Lövheim & Axner 2015:39). Detta val görs eftersom 

en studie av de andra kategorierna inte tjänar att besvara forskningsfrågan bättre. 

Dock kommer analysen innehålla en översiktlig redogörelse av alla grupper, 

organisationer och roller, och även en översiktlig läsning av tema och syfte för att 

kunna bredda förståelsen av vilket sammanhang de religiösa deltar i, och kommer 

bara analyseras hur de påverkar de religiösa författarna. För att säkerställa att 

analysen blir tillförlitlig är det viktigt att konstruera systematiska redskap för att se 

till att alla artiklarna analyseras på samma sätt. Därför använder denna studie en 

förenklad version av ett kodschema eller kodbok för att kunna systematisera svaren 

(Helldén & Robertson 1995). Andra metodteoretiker kallar detta att ”ställa frågor 

till texten” (Esaiasson m.fl. 2007:237), och fungerar som ett sätt att systematisera 

analysen på ett sätt som stärker studiens reliabilitet. 

 

3.3.3 Frågor till artikeln 

a. Är det uttryckligen kommunicerat i texten att författaren skriver som representant 

för ett religiöst samfund eller motiveras författaren utifrån sin personliga gudstro 

någonstans i artikeln eller i presentationen? 

 

b. Om ja, i fråga a, hänvisar författaren till någon form av gudom eller religiös 

sanning i sin argumentation?  

 

c. Är författaren representant för en grupp eller organisation? Om ja, vilken? 

Om nej, med vilken titel eller roll är personen identifierad med? 

 

Fråga a. undersöks genom att först utläsa vilken presentation eller underskrift 

författaren är undertecknad med, och sedan fastställa om författaren är en 

representant för en religiös grupp eller organisation. Sedan läses all text i artiklarna 

för att fastställa om författaren tillkännager sin tro eller grupptillhörighet i själva 

texten. Det görs också en noggrann läsning som genomförs genom en generös 

tolkning av läsningen av artiklarna för att försöka hitta tecken på religiös 

tillhörighet för att inte missa tecken baserat på förutfattade perspektiv på vad 

religiös tillhörighet (Esaiasson m. fl.2007:252). Efter ha sållat ur de som möjligtvis 

skulle kunnat vara religiösa görs en ytterligare läsning då det fastställs om det 
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verkligen finns uttryckliga tecken på författarens gudstro eller representation av en 

religiös organisation. 

 

Fråga b. undersöks genom en version av argumentationsanalys, vilket i praktiken 

innebär att texten läses och sedan ställa upp tesförslag för att sedan jämföras i 

argumentationsform med textens formuleringar, och om de hade kunnat acceptera 

negationen av tesförslaget förkastas förslaget. Denna process fortsätter tills en 

rimlig tolkning av tesen framställts (Björnsson m.fl. 2009:127-136) Detta tillväga-

gångssätt liknar ”den hermeneutiska metoden” (Easisasson m.fl. 2007:252), vilket 

innebär att ställa upp hypotetiskt möjliga tolkningar för att sedan pröva dem på 

materialet (Easisasson m.fl. 2007:252). 

 

Fråga c. undersöks genom samma metod som för fråga a., med skillnaden att 

avsikten inte är att fastställa religiös tro, men istället identifiera roll eller grupp. 

3.4 Kritik och begränsningar 

Alla uppsatser har begränsningar i utrymme och tid. Likaså är denna studie 

begränsad av flera anledningar. Den första kritiken mot det generella studerandet 

av offentlig religion är att begrepp som religion och religiös är ökänt svåra att 

definiera (Köhrsen 2012). Denna studie har medvetet använt smala definitioner för 

att undvika de reliabilitetsproblem som uppstår av en alltför bred och vag definition. 

Valet att specifikt titta på abortfrågan för att observera religiöst deltagande var 

starkt influerat av en önskan om att minimera utrymmet för fel. Valet visade sig 

innebära en del utmaningar för studien, eftersom debatten består av många mindre 

sakfrågor som diskuteras för och emot. Därför är svårt att få en översikt över 

debatten då debatten växlade sakinnehåll under insamlingsperioden. Trots detta 

hanterade de relevanta debattartiklarna den känsliga kärnan i abortfrågan, och den 

relativt långa perioden under vilken artiklarna är skrivna borde betyda att studien 

inte är lika känslig för debattränder som är tillfälliga, utan faktiskt visar att ämnet 

är något som faktiskt diskuteras. 
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4 Resultat 

Dessa är resultaten från undersökningen som gjordes enligt metoden för studien. 

Efter att ha undersökt alla artiklar som nämner abort-trunkeringen har de artiklar 

som inte handlar om mänsklig abort sållats bort. Likaså har de artiklar som 

sökmotorn misstog som debattartiklar, men som visade sig vara ihopsatta mindre 

textstycken tagits bort för att inte ge ett missvisande urval. Efter att ha gått igenom 

de 228 träffarna på retriever visade sig 207 vara riktiga artiklar som hade åtminstone 

en träff på abort-trunkeringen. Det var en relativt jämn fördelning mellan 

tidningarnas andel av det totala antalet debattartiklar, även om Svenska dagbladet 

och Aftonbladet hade fler relevanta artiklar, som kan ses illustrerat i tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Artiklar fördelade på de studerade tidningarna.  

 Expressen Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Aftonbladet Summa: 

Samtliga 

artiklar: 

49 66 41 51 207 

Relevanta 

artiklar: 

15 29 18 27 89 

 

89 av de 207 innehöll tre eller fler träffar. Dessa 89 kommer från och med nu 

refereras till som de relevanta artiklarna. Bland dessa 89 relevanta var 10 skrivna 

av explicit religiösa avsändare. I dessa 10 använde 4 av dem religiösa argument i 

frågan om abort som kan ses i tabell 3.  

 

Tabell 3: Artiklar fördelade på år och relevans 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Summa 

Antal artiklar: 6 31 39 39 19 13 12 16 17 15 207 

Relevanta artiklar: 1 11 25 11 9 5 4 6 8 9 89 

Religiösa och 

relevanta artiklar:     6   1 1     1 1 10 

Relevanta artiklar 

med religiös 

kommunikation:     3             1 4 
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Diagram 1. Fördelning av artiklar på år och relevans. 

 
 

 

Som tabell 3 och diagram 1 visar är frekvensen av artiklarna klart varierande under 

åren som undersöktes. Detta kan förklaras av yttre faktorer. Många artiklar under 

2006-2007 diskuterade framför allt den nytillträdda borgerliga regeringens 

lagförslag att tillåta aborter för utländska personer. I övrigt är vanliga ämnen för 

artiklarna sakfrågor, som till exempel samvetsfrihet för sjuksköterskor och 

användningen av KUB-tester och preventivmedel. De mer generella etiska 

problemen är också föremål för diskussion, liksom de artiklar som uppmanar till 

väckt debatt om abort. Värt att notera är att en del av artiklarna behandlar utlandet, 

och särskilt situationen för kvinnor i utvecklingsländer. Detta innebär inga större 

problem för reliabiliteten i studien, eftersom syftet med uppsatsen är att studera det 

offentliga samtalet i Sverige, oavsett vilken plats abort sker, eftersom artiklarna är 

skrivna för en svensk publik, och är därför en del av det svenska offentliga samtalet. 
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4.1 Grupper 

I de relevanta artiklarna fanns många grupper presenterade, och de finns illustrerade 

i tabell 4. Varje artikelförfattare som representerade en grupp eller organisation 

markerades. I de artiklarna med flera artikelförfattare nedtecknades alla de grupper 

som alla författare representerade om de representerade mer än en grupp eller 

organisation. Detta är anledningen till att det totala antalet grupper är fler än antalet 

artiklar. Det visar en tydligare bild för hur ofta grupperna representerades. 

 

Tabell 4: Grupper som är representerade i de relevanta artiklarna. 

Politiska 

partier: 

Religiösa samfund:  Annan organisation  Övriga 

KD:12 Katolska Kyrkan: 2 RFSU:14 Europaparlamentariker:2 

FP: 11 Evangeliska frikyrkan:1 Vård-yrkesförbund:6 UNFPA:2 

S:4 Pingstkyrkan:1 Claphaminstitutet:2 Politiskt samarbete:1 

V:3 Svenska kyrkan:1 Ja till livet:1 Sida:1 

FI:2 Svenska 

missionskyrkan:1 

Nätverket mot hedersrelaterat 

våld:1 

 

PP:1  Svenska evangeliska alliansen:1  

SD:1    

 

Tabell 4 kategoriserar grupperna som fanns representerade. Bland de politiska 

partierna är Kristdemokraterna och Folkpartiet klart mest framträdande. Det var 

framför allt Liberala kvinnor, Folkpartiets kvinnoförbund, som var underskriften 

för de folkpartistiska författarna. När det gäller de kristdemokratiska författarna var 

det inte sällan debattartiklar som var riktade inom partiet, i synnerhet lokala 

politiker mot partiledningen. De religiösa samfund som finns representerade är alla 

kristna samfund, och det finns alltså inga representanter för andra religiösa 

samfund. De samfund som inte är Svenska kyrkan och Katolska kyrkan kan 

kategoriseras som frikyrkliga samfund. Den organisationen som är främst 

representerad är RFSU, eller riksförbundet för sexuell upplysning. RFSU vill sprida 

en kunskapsbaserad syn på sexualitet och samlevnadsfrågor, och många artiklar 

som de representerades av i urvalet handlar om att försvara rätten till abort som den 

är formulerad i abortlagen. Yrkesförbunden som till exempel vårdförbundet är 

också välrepresenterade, och talar främst utifrån yrkesrollen. Bland 

organisationerna är det också intressant att både Claphaminstitutet och Svenska 

evangeliska alliansen är representerade. Claphaminstitutet är en uttryckligt kristen 

organisation (Claphaminstitutet) men har inga officiella band till något samfund, 

och kategoriseras därför som annan organisation. Svenska evangeliska alliansen är 

en förening för individer, och de är helt tydligt inget samfund. De har dock 

samarbeten med flera församlingar och samfund (SEA). Ja till livet är också 

representerade, och även om de är religiöst obundna har de trots detta klara band 

till kristna grupper, då till exempel deras nuvarande ordförande, Stefan Swärd, 

tidigare varit ordförande i både Evangeliska frikyrkan och Claphaminstitutet. De 
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övriga grupperna är framför allt internationella aktörer och berör också främst andra 

länder i världen och inom EU. Till exempel UNFPA, som är FN:s befolkningsfond. 

 

Tabell 5: Roller för övriga relevanta artikelförfattare. 

Forskare och anställda inom 

hälsa: 

Övriga forskare: Övriga: 

Läkare och medicinforskare: 10 Filosofi:4 Chefredaktör:1 

Sjuksköterskor och 

hälsovetenskap:3 

Ekonomi:3 Författare:1 

Psykologi och psykologer:2 Juridik:2 Liberal debattör:1 

 Matematik:1 Mor:1 

 Religionshistoria:1 Pensionerad frikyrkopastor:1 

 Statsvetenskap:1  

   

Tabell 5 kategoriserar artiklarna som inte var skrivna av grupprepresentanter. Dessa 

var ofta signerade med en yrkes- eller forskningstitel. Läkare och forskare inom 

medicin och sjuksköterskor var vanligt förekommande, och förekom också i 

kombination med grupprepresentanter. Något förvånande var antalet forskare inom 

ämnen som vanligtvis inte brukar förknippas med abortfrågan. Filosofi är den 

största gruppen i kategorin, vilket inte är så förvånande givet etiska 

problemområden, men matematik är exempelvis inte lika naturligt förknippat med 

graviditeter. I den övriga gruppen finner man en varierad grupp, men de verkar 

främst vara informella varianter av politiker eller religiösa förespråkare. 
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4.2 Religiösa aktörer 

Syftet och forskningsfrågan i den här uppsatsen är att undersöka hur och i vilken 

utsträckning religiösa aktörer deltar i det offentliga samtalet. Nedan klassificeras de 

religiösa aktörerna mer i detalj för att undersöka hur deras delaktighet ser ut enligt 

Lövheims klassifikation i tabell 1 av religiösa aktörer som utövar offentlig 

kommunikation. 

 

Tabell 6: Artiklar kategoriserade enligt Lövheims kategorier i tabell 1 för offentlig 

religion och deras författare. 

1. Religiös aktör som utövar 

religiös kommunikation 

 

2. Religiös aktör som utövar 

icke-religiös eller sekulär 

kommunikation 

Artikelns titel 

 

År: 

Anders Arborelius, Biskop - 

Svenska katolska kyrkan.  

Sten-Gunnar Hedin, 

Föreståndare - Svenska 

pingströrelsen. 

 "Om abortförslaget går igenom 

kan vi tvinga bort alliansen" 

2007 

Stanley Sjöberg, Pensionerad 

frikyrkopastor. 

 Bushs krig i Irak värre än 

aborter 

2007 

Göran Zettergren, 

Missionsföreståndare - 

Svenska missionskyrkan.  

Anne-Louise Eriksson, 

Enheten för forskning och 

kultur - Svenska kyrkan. 

 Kyrkoledarnas hot är 

 inte de kristnas hot 

2007 

 Roland Poirier Martinsson, 

Författare och katolik. 

Liberaler borde vara mot abort 2007 

 Carina Hägg, Kristen ledamot i 

S-kvinnors styrelse. Nalin 

Pekgul, Muslimsk ordförande 

för S-kvinnor. 

Kvinnans rätt går före fostrets 2007 

 Carin Stenström, Chefredaktör 

för kristna tidningen Världen 

idag. 

Hägglunds abortsyn är orsak till 

kd's kris 

2007 

 Stefan Swärd, 

Styrelseordförande i 

Evangeliska Frikyrkan och 

Claphaminstitutet. 

Är det värre att abortera flickor 

än handikappade? 

2009 

 Anders Löfström, Läkare och 

fellow vid Claphaminstitutet. 

Kränk inte vår rätt att vägra 

abort 

2010 

Ellinor Grimmark, religiös 

barnmorska. 

 Jag vill rädda liv - inte släcka 

det 

2014 

 Stefan Gustavsson, 

Generalsekreterare - Svenska 

evangeliska alliansen.  

Thomas Idergard, Jesuit. 

Hade moder Teresa fått 

fredspriset idag? 

2014 

 

 

 



 

 23 

Som redovisas i tabell 6 identifierades tio artiklar som var skrivna av religiösa 

aktörer, och bland dessa visade sig fyra innehålla religiösa skäl för sina åsikter, och 

sex stycken använde inte religiösa skäl, och argumenterade med icke-religiösa 

argument. Det är en relativt jämn spridning på representation av de kristna 

samfunden, många är representerade, och inget samfund dominerar.  

 

Tabell 7: Religioner representerade i artiklarna 

 Kristna: Muslimer: Okända: Övriga: 

Antal i relevanta artiklar: 9 1 1 0 

 

Bland de religiösa som observerades i urvalet var kristendomen den övervägande 

stora delen, som kan ses i tabell 7 ovan. I Ellinor Grimmarks artikel, som kan ses i 

tabell 6, är det inte klart vilken gud som omnämns, men det verkar rimligt att 

misstänka att det gäller den kristne guden eftersom denne inte specificeras mer än 

som livets upphovsman. Nalin Pekgul är den enda muslimen som identifierades i 

studien.  
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5 Diskussion  

I den här delen diskuteras resultaten av undersökningen mer i detalj genom att 

återknyta resultaten till teorin. Först kommer den vanligt förekommande religionen 

att diskuteras, sedan kommer det som inte fanns i resultatet diskuteras, för att 

avslutas med en diskussion om studiens begränsning och förslag till fortsatta 

studier. 

5.1 Manifesterad religion 

Utifrån teorierna om sekulära ideal och en sekulär offentlig sfär finns det flera 

punkter som kan betonas utifrån resultatet av undersökningen. José Casanova talar 

om sekulariseringen som något som håller på att förändras, och att utvecklingen går 

ifrån en privat tro till en allt mer politiserad form av religion (Casanova 1994:211-

215), och det är rimligt att misstänka att om denna utveckling skulle kunna skymtas 

i Sverige så skulle den kunna synas i debattsidorna på en annars så omdiskuterad 

fråga som abortfrågan. I de över 17 000 debattartiklar som kommer fram i retriever 

då man söker på artiklar i samma tidningar utan sökordet abort verkar inte 228 

träffar en särskilt stor del av det offentliga samtalet. Det var ett förvånansvärt litet 

antal artiklar som faktiskt hanterade frågan under perioden sent 2005 till 2014 enligt 

tabell 2. Med undantag för regeringsbytet 2006 och debatten som följde det var det 

relativt få artiklar under åren som hanterar abort, som redovisas i diagram 1. Det är 

svårt att utifrån det begränsade resultatet dra några långtgående slutsatser som är 

påvisbara. Därför är det extra viktigt att understryka att denna diskussion är främst 

ett uttryck för just diskussion om resultaten och deras relation till teorin. En av 

anledningarna till att ämnet inte är mer diskuterat i media är möjligtvis att ämnet är 

så pass kontroversiellt att endast mycket berörda grupper diskuterar det i nationella 

tidningars debattsidor. Den största skillnaden mot tidigare studier är kanske 

Svenska kyrkans andel av utrymmet. I studier om mediautrymme och 

rapporteringar om religiösa är Svenska kyrkan klart störst bland religiösa samfund 

i ett svenskt sammanhang (Gresaker 2013). Även upp till femtio procent av 

samfundens mediautrymme (Niemelä, Reintoft Christensen 2013). I Brobergs 

studie av religiösa aktörer i Aftonbladet är nära hälften av alla religiösa aktörer 

representanter av Svenska kyrkan, och inget annat samfund var i närheten av en 

sådan andel (Broberg 2013). I Axners större studie stod Svenska kyrkan för 42 

procent av de religiösa avsändarna (Axner 2013:82). Visserligen är denna studie 

mycket mindre i omfång, men i jämförelsen med den tidigare forskningen och tabell 

4 antyder detta att abortfrågan inte är ett ämne som Svenskkyrkliga representanter 
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är villiga att debattera på tidningars debattsidor. Är detta möjligtvis ett uttryck för 

sekularisering och anpassning till en sekulär sfär enligt Habermas sekulära ideal? 

En annan förklaring är att Svenska kyrkan inte berörs nämnvärt av religionens 

avprivatisering i frågan om abort, eller kanske generellt i kontroversiella frågor. 

Oavsett vilket som är fallet faller det utanför denna studies resultat, urval och ramar 

att kunna påvisa något Svenska kyrkans inställning till offentlig religion, dock är 

det en märkbar skillnad mot ett så annars vanligt förekommande samfund. Däremot 

finns det tydliga tecken på att det finns religiösa som debatterar ämnet, och kanske 

särskilt intressant är Claphaminstitutet, Katolska kyrkan och den ganska vida 

spridningen av frikyrkliga företrädare som uttalat sig under perioden. I relationen 

till deras storlek och medlemsantal är de frikyrkliga samfunden representerade väl, 

och detta gäller även för Katolska kyrkan, som kan ses i tabell 4 (Hagevi 2002). De 

religiösa aktörerna som utövade religiös kommunikation för debatt om etik i en 

offentlig sfär, och är alltså ett uttryck för Casanovas kategori C, och deltar i vad 

Casanova menar är en legitimerad form av offentlig religion (Casanova 1994:57-

58). Dessa föll också in på Lövheims klassificering på kategori 1 i tabell 6. Detta 

betyder att det som väntat fanns religiösa aktörer som deltog i den offentliga 

debatten under perioden. Antalet i kategori 1 är dock inte en ansenlig mängd, att 

jämföra med ekonomer, vilket representerades tre gången. De artiklar som 

klassificerades i kategori 2 i tabell 6 var dock fler, och det är svårt att bortförklara 

sex artiklar, vilket är betydligt fler än de flesta partiers representation. Båda 

kategorier har representanter för samfund, men kategori 1 har större andel 

representanter än kategori 2. Att påstå att resultaten skulle kunna fälla eller påvisa 

tesen om religionens avprivatisering vore att överskatta undersökningens 

förklaringsvärde, men enligt fynden kan avprivatiseringen som Casanova beskriver 

den gäller för Sverige i abortfrågan varken bekräftas eller förnekas.  Det som 

konkret kan konstateras om de offentligt religiösa är att de finns och deltar i 

debatten, med både religiösa och sekulära argument, och med representanter för 

både samfund och utan. Dessa aktörer är i åtminstone 9 fall av 11 kristna. 

5.2 Dold religion 

Det finns också vissa slutsatser som kan dras utifrån resultatet angående religiösas 

deltagande i frågan om de religiösa som inte syns. Eftersom denna diskussion 

riskerar att framstå som spekulation är det återigen viktigt att poängtera att detta 

inte är teser som uppsatsen menar att påvisa, det är istället reflektioner av resultat 

som kan ses på sätt som inte förutsåg ifrån undersökningens start. Kristna 

företrädare verkar vara de som främst tar plats i abortfrågan. Det vore svårt att 

hävda att den sekulära offentligheten direkt hindrar religiösa från att över huvud 

taget använda religiöst språk eller att signera deras uttalanden med en religiös 

etikett. Dock går det att ifrågasätta den slutsatsen i frågan om hur många utöver de 

öppet religiösa som har översatt sina argument och undviker att använda sig av en 

religiös etikett. Det kanske främsta frågetecknet är Kristdemokraterna, som är 
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tydligt aktiva i debatten enligt undersökningen. Enligt Demker är 

Kristdemokratiska partiet ofrånkomligen religiösa i bemärkelsen att deras 

principprogram uttrycker en betydligt mer religiös anknytning än andra 

riksdagspartier (Demker 1998:118-124). Demker menar att Kristdemokraterna har 

tvingat anpassa sig efter den sekulära väljarbasen i Sverige, och skulle egentligen 

vara betydligt mer religiösa, och använder andra europeiska kristdemokratiska 

partier som exempel (Demker 1998:163-1722). Sanningen i den frågan ligger 

utanför den här uppsatsens omfång, men det är relevant att väcka den diskussionen 

då det är rätt att ifrågasätta den enkla bilden av religiöst deltagande som studien 

annars potentiellt skulle kunna måla upp. Det vore lämpligt att kommentera på hur 

religiösa minoriteter deltog. Asad menar att minoriteter aldrig kommer att kunna 

representeras på ett fruktbart sätt i den europeiska moderna nationalstaten, eftersom 

han menar att majoriteten i den sekulära nationalstaten kommer att försöka 

homogenisera minoriteter som finns inom landet genom dess makt över 

historieskrivningen (Asad 2003:172-178). Denna uppfattning blir särskilt intressant 

vid granskning av andra religioner än den kristna. Den enda muslimska 

representanten i studien var Nalin Pekgul, som identifierar sig själv som progressiv 

muslim och feminist, som illustreras i tabell 6 och 7 (Eriksson 2014). Det är 

anmärkningsvärt att inga företrädare för något muslimskt samfund har uttalat sig i 

frågan, då abort är också i islam ett omdebatterat ämne (Hessini 2007; Stephens m. 

fl. 2009). Johan Cato menar att Islam inte tillåts ta utrymme i det offentliga, och att 

det finns tendenser till att se ”god” och ”dålig” islam, och att ”god” islam som 

kritiserar politisk islam är den som tillåts få ta plats och lyfts fram (Johan Cato 

2012:288-292). En annan möjlig förklaring är att muslimer i Sverige har lärt sig att 

inte diskutera islam och tro, och har anammat det svenska sättet att separera sin 

religiösa identitet med sin offentliga roll (Rudbeck 2006:139-146). Rudbeck menar 

att detta i förlängningen leder till att separata värdesystem kommer utvecklas, och 

kan bli en konfliktkälla i framtiden (Rudbeck 2006:139-146). Frånvaron av 

representanter för muslimska samfund betyder inte att denna studie kan påvisa att 

det Rudbeck och Cato är sant, särskilt inte när abort verkar vara en mindre religiös 

konfliktyta inom islam än kristendomen (Stephens m. fl. 2009). Rudbecks och 

Catos påståenden får både med och mothåll i Axners studie, då andelen muslimska 

artiklar av religiösa avsändare är 16 procent, vilket inte är särskilt stor skillnad från 

denna studiens andel på 10% (Axner 2013:82). Dock är andelen muslimska artiklar 

betydligt färre i frågan om till exempel könsneutrala äktenskap (Axner 2013:100). 

Judiska grupper är också anmärkningsvärt frånvarande i den här uppsatsens 

undersökning, särskilt eftersom de finns relativt välrepresenterade i andra studier 

om offentlig religion (Broberg 2013), och även i sakfrågor som till exempel i frågan 

om könsneutrala äktenskap (Axner 2013:100). Faran med om religionen inte skulle 

delta i Habermas deliberativa samtal, och inte heller tillåtas delta i vad Casanova 

anser vara rättfärdigt utövad offentlig religion är att religionen separeras från 

majoritetssamhället (Rudbeck 2006:139-146). När Casanova sammanfattar hans 

syn på hur religionen åter tar en plats i det offentliga samtalet menar han att endast 

religioner som genomgått och bearbetat upplysningens ideal och rationalitet kan 
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och bör spela en positiv roll i samhället i både samtiden och framtiden (Casanova 

1994:233-234). Religionen konfronterar i sin återkomst i politiken en delad sekulär 

sfär, där religionen i många fall står i högre grad för upplysningens ideal än vad 

sekularism gör (Casanova 1994:233-234). Det finns ingen anledning att hävda att 

det inte skulle finnas modern och ”post-konventionell” religion, detta är sekulära 

och rationalistiska fördomar, hävdar Casanova (Casanova 1994:233-234). Han 

varnar också för att det finns en reell fara för en elitistisk och rationalistisk 

maktutövning som avfärdar moderna och offentliga former av religion som 

anakronistisk eller avfärdar den som endast ett sätt att försöka bevara sin tidigare 

ställning (Casanova 1994:233-234). Den moderna världen är i ett vägskäl, menar 

han, och den kommer att behöva anpassa sig till att hantera och samarbeta med 

religionen på ett nytt sätt eller stelna till och bli uppslukad. Till slut är det kanske i 

själva verket religionen som kommer att hjälpa moderniteten att omformulera sig 

själv för att fortsätta att vara relevant (Casanova 1994:233-234). 

5.3 Begränsningar och förslag till fortsatta studier 

Det största problemet för uppsatsens generaliserbarhet är dess relativt lilla urval. 

Vid metodvalet verkade över 200 träffar bli en god grund att kunna bygga argument 

och kunna ge en god grund för generella teser för hur offentlig religion fungerar i 

media angående en politisk fråga för att sedan bygga på forskningen som redan 

påbörjats av Axner och Broberg. Dock visade sig över hälften av artiklarna inte 

vara tillräckligt relevanta för att göra en vidare analys på. När sedan de religiösa 

aktörerna visade sig vara en ännu mindre grupp blev de svårt att kunna dra några 

övertygande slutsatser från ett så begränsat material. För att kunna få ett större urval 

skulle fler tidningar kunnat inkluderas, och en jämförelse med specifika kristna 

dagstidningar som Världen idag och Dagen hade kunnat göras för att studera 

religiösa argument mer närmre. En sådan studie ligger dock bortom denna studies 

omfång och tid. Det var också en utmaning i att på förhand veta hur pass stort 

urvalet skulle bli, eftersom det inte finns särskilt mycket skrivet på ämnet och det 

som är skrivet på ämnet är så pass nytt, då till exempel Axners och Brobergs 

forskning båda kom ut under 2013. Trots detta är studiens ämne väldigt relevant 

och intressant, och mer forskning i ämnet vore bra, och framför allt nödvändigt för 

att förstå religiösas delaktighet. Ämnets svåra begränsningar och metodiska 

problem borde inte hindra fler från att forska på ämnet. 
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6 Slutsatser 

Forskningsfrågan i denna uppsats löd: att undersöka hur och i vilken utsträckning 

religiösa aktörer deltar i det offentliga samtalet om abort i Sverige. Detta 

undersöktes genom att studera debattartiklar för att hitta religiösa aktörer som 

skrivit debattartiklar om abort i fyra stora svenska tidningar. Eftersom religiösa 

aktörer är inget väldokumenterat ämne krävdes en studie vars främsta syfte är att 

beskriva och förstå. Baserat på Casanovas och Habermas förståelse av den liberala 

demokratins relation med religiösa aktörer har de religiösas artiklar undersökts, 

analyserats och klassificerats för att förstå hur religiösa aktörer uttrycker sig och 

hur de utövar kommunikation i det offentliga rummet. Denna studie visar att 

framför allt kristna deltog i debatten kring abort, och då inte främst Svenska kyrkan, 

som tidigare studier varit mycket delaktiga. Istället var Katolska kyrkan och 

frikyrkliga de som främst representerades i debattartiklarna. Muslimska och judiska 

representanter var inte lika välrepresenterade i studien. Detta tomrum och 

avsaknaden av vissa religiösa grupper i det offentliga samtalet har också 

problematiserats, och om det stämmer att religiösa grupper inte får komma till tals 

kan det skapa problem för den liberala demokratin allt eftersom samhället 

diversifieras. Denna uppsats tjänar främst till att skapa en utgångspunkt för och 

inspiration till fortsatta statsvetenskapliga studier på ämnet. Men den tjänar också 

att uppmärksamma vikten av att studera religiösas deltagande, eftersom religiösa 

inte upplevs som en grupp som kommer försvinna på en överskådlig framtid, och 

är därför en viktig del av samhället att förstå. För att i sin helhet kunna förstå 

politiken och samhället i Sverige måste religionen på något sätt bemötas, och detta 

kan bara göras om statsvetenskapen kan förstå offentlig religion och de som utövar 

den bättre.  
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