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Abstract 

Avsikten med undersökningen är att granska om mediadebatten om abort i Irland rim-

mar med ”Irishness”, den irländska nationella identiteten och dess grundpålar. För att få 

ett resultat används Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som redskap för att ana-

lysera de utvalda mediala artiklar som är tagna ur Irlands två stora dagstidningar, The 

Irish Times och Irish Examiner. Det teoretiska ramverk som valts används för att under-

söka det språkbruk som författarna använder för att utifrån resultatet kunna identifiera 

attityder gällande abort och maktrelationer mellan sociala grupper. Analysens utfall 

skildrar abort som icke-irländsk enligt den traditionella synen. Den producerar samtidigt 

en idé om att en förändrad abortlag bidrar till ett sekulärt och pluralistiskt Irland. Majo-

riteten av författarna av artiklarna framställer en liberalisering av abortlagen som en po-

sitiv förändring för det irländska samfundet. Skälet anses vara för att kvinnor får inneha 

rätten över sina egna kroppar. Forskningen bidrar till att visa på att Irlands media har ett 

förändrat positivt tänk gällande kvinnors reproduktiva rättigheter. Den bidrar även till 

att identifiera en pågående förändring av det som tidigare forskare benämner som ”the 

irishness”.  

Nyckelord: abort, media, Irland, hälsa, nation, moral, kritisk diskursanalys, nationell 

identitet 
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1. Inledning 

Abort. En fråga som väcker många diskussioner världen över. Ett av de länder som har 

befunnit sig i stor oenighet det senaste året är republiken Irland som har en strikt abort-

lag. Den enda gången som en kvinna får göra abort legitimt är om hon antingen riskerar 

att mista sitt liv eller reser till utlandet för att utföra aborten där. Men år 2018 har Irland 

tagit ett stort kliv fram mot en förändrad lagstiftning. Den 25 maj 2018 kommer Irland 

att hålla i en folkomröstning gällande en liberalisering av abortlagen, en nyhet som har 

spridit sig världen över. Det har skrivits flitigt om folkomröstningen i såväl utländsk 

som inhemsk media. De som uttalar sig i frågan är splittrade men argumenten för och 

emot bygger på samma grund. Det talas om kvinnors hälsa, rätten till liv, om det är mo-

raliskt rätt eller fel, och om Irland verkligen är ett land som kan acceptera en legalise-

ring av abort.  1

Tittar man på världen i stort så har abortfrågan varit en stor diskussion på många platser. 

I grannlandet Storbritannien blev abort legalt redan 1967 , och i Europeiska Unionen 2

generellt så är abort lagligt i de flesta medlemsländer. Det finns bara tre länder, förutom 

Irland, som har kvar en restriktiv lag mot abort och det är Malta, Cypern samt Polen.  3

Efter årtal av påtryckningar från bland annat Förenta Nationerna, som menar på att det 

strikta förbudet kränker de mänskliga rättigheterna, och efter många politiska debatter i 

 Kozlowska, Iga, Béland, Daniel & Lecours, André, ”Nationalism, religion, and abortion poli1 -
cy in four catholic societies”, Nations & Nationalism, okt2016, vol. 22 issue 4, p.824-844
Fletcher, Ruth, ”Reproducing Irishness: Race, Gender, and abortion law”, Canadian journal 

of women and the law, 2005, vol. 17 issue 2, p.365-404

 Mann, Tanveer, ”What are the UK’s abortion laws and when is it allowed?”, Metro, 2017-03-2

13 (Hämtad: 2018-05-26)

 Melin Ström, Annika, ”Irland går EU:s väg om landet tillåter abort”, Dagens Nyheter, 3

2018-05-25 (Hämtad: 2018-05-25)
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den irländska regeringen, så valde slutligen den irländska medborgarförsamlingen år 

2017 att rösta om ett förslag gällande införandet av obegränsad tillgång till abort.  4

När den uppsatsen skrivs har folkomröstningen inte avgjorts än men de första valpro-

gnoserna visar att det är ganska jämt mellan ja och nej-sidorna med ett visst övertag för 

ja-sidan.  Debatterna i media pågår för fullt, men abortfrågan har blivit så mycket större 5

än ett ja eller nej-svar på frågan om abort ska legaliseras. Istället har abort blivit en frå-

ga om abort kan ingå under ”the irishness”. 

1.1. Bakgrund 

I artikel 40.4.4° i den Irländska konstitutionen står det skrivet att ”The State acknowled-

ges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the 

mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to de-

fend and vindicate that right”.  I lagen ”the protection of life during pregnancy act 6

2013” i artikel 22 punkt 1 står det att det är ett brott att medvetet förstöra ett ofött 

mänskligt liv.  Detta är grunden för lagen. Detta gäller däremot inte om kvinnans liv är i 7

fara. Straffet i dessa fall kan bli upp till 14 år i fängelse. Det betyder att om kvinnan har 

blivit våldtagen eller om incest har skett så får inte kvinnan göra abort enligt lag och 

kan därmed hamna i fängelse. Hur nära döden kvinnan måste vara är upp till läkaren att 

avgöra. 

Det finns däremot en lag i Irland där det står att det är lagligt att göra abort utomlands 

och regleras i artikel 40.4.4° i den Irländska konstitutionen. Trots det så kan läkare och 

andra personer som jobbar inom vården få upp till 4000 euro i böter om de uppmuntrar 

en kvinna till att åka utomlands för att göra en abort. Lagen om abort i utlandet ser Am-

 BBC ,”Timeline: Ireland and abortion”, BBC, 2018-05-26 (Hämtad: 2018-05-26)4

 Österman, Hans, ”Prognos: Ja-sidan mot seger i Irland”, Aftonbladet, 2018-05-25 (Hämtad: 5

2018-05-25)

 Bardon, Sarah, ”Abortion: The facts”, The Irish times, 2018 (Hämtad: 2018-04-16)6

 Irish statute book, Protection of life during pregnancy act 2013 paragraf 22 art 1-37

!  5



nesty på som att Irland skjuter iväg sitt ansvar för mänskliga rättigheter till andra länder 

istället för att ta hand om det själva. Amnesty hävdar att varje dag så är det minst tio 

kvinnor, unga som gamla, som reser från Irland till England för att utföra en abort. Det 

stora dilemmat här blir att många kvinnor och tjejer inte kan resa på grund av kostna-

derna. Dessutom så menar Amnesty att den strikta abortlagen gör att kvinnorna utsätts 

för skam och blir behandlade som fångar.  8

1.2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Trots att många europeiska länder, inklusive grannlandet Storbritannien, har legaliserat 

abort så har Irland krampaktigt hållit kvar vid en strikt abortlag. Tidigare forskning visar 

på att abortdiskussionen snarare har resulterat i en diskussion om den irländska natio-

nella identiteten än en debatt om vare sig det ska legaliseras eller inte. Syftet med min 

undersökning blir således att granska irländsk media och se hur abort framställs i två av 

Irlands stora dagstidningar, The Irish times och Irish Examiner. Jag vill se på om de ti-

digare forskarnas idéer om ”the irishness” och synen på den irländska nationella identi-

teten forfarande finns kvar och hur de framgår i de utvalda artiklarna. Till min hjälp har 

jag valt att använda Lisa Smyths teori för att kategorisera de största diskurserna om ab-

ort i Irland. Min frågeställning lyder: 

- Hur väl tydliggörs the irishness och dess konservativa syn på aborter i den abortde-

batt som förs i The Irish Times och Irish Examiner? 

1.3. Material och avgränsningar  

Här nedan kommer jag att beskriva mitt primär- och sekundärmaterial. Jag har valt att 

använda mig av två irländska tidningar som primärmaterial. Dessa är The Irish times 

och Irish Examiner, som är två av Irlands största dagstidningar. Jag har valt att använda 

tidningsartiklar som endast är skrivna av journalister på tidningarna eller insändare. Ar-

 Amnesty international, ”Abortion in Ireland: the facts”, Amnesty International, 2017-11-27 8

(Hämtad: 2018-05-26)
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tiklarna är skrivna under perioden första januari fram till sista april år 2018. Sekundär-

materialet innefattar utvald tidigare forskning. 

1.3.1. Primär- och sekundärmaterial 

Materialet som ligger till grund för min undersökning består av sammanlagt åtta 

stycken artiklar tagna ur de irländska dagstidningarna The Irish Times och Irish 

Examiner. Jag har valt att använda mig av både artiklar skrivna av journalister och 

kolumnister på tidningarna samt insändare för att få en övergripande bild av dis-

kussionerna i media. Artiklarna som är hämtade från The Irish Times är skrivna av 

två män och två kvinnor, och de artiklar som är tagna ur Irish Examiner är skrivna 

av tre olika kvinnor. För att få ett så neutralt resultat som möjligt som speglar re-

aktionerna i media så har jag endast använt mig av sökordet ”abortion” i Lunds 

universitets databas Lexisnexis och sedan valt ut artiklar som håller sig inom ka-

tegorierna nation, moral och hälsa i debatten om abort.  

The Irish Times presenteras i deras internetbaserade tidning som en tidskrift som 

förespråkar religionen kristendomen men som inte utesluter eller diskriminerar 

andra religioner eller trosuppfattningar. De beskriver sig själva som ett nyhetsblad 

som använder sig av neutral fakta och där eventuella egna åsikter ska kunna iden-

tifieras. Det framgår även att tidningen pläderar för den regering som befinner sig 

vid makten.  9

Irish Examiner framställs i deras internetbaserade tidning som en nationell tid-

skrift som utmanar konventionella val. De hävdar att de innehar ett objektivt till-

vägagångssätt och publicerar nationella samt internationella nyheter. Journalister-

na framställs som experter inom de olika ämnena.  10

Sekundärmaterialet består av tidigare forskning och förklaras därför mycket kort i 

det här avsnittet. För vidare information, läs avsnittet om tidigare forskning.  

 The Irish times, ”About the Irish times”, The Irish Times, 2018 (Hämtad: 2018-04-18)9

 rish Examiner, ”Media Pack”, Irish Examiner, 2018-03-01 (Hämtad: 2018-04-18)10
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Sekundärmaterialet består av tre olika vetenskapliga artiklar där den första arti-

keln är skriven av Iga Kozlowska, Daniel Béland samt Andre Lecours och handlar 

om Irlands abortlag i förhållande till den irländska identiteten. Det andra forsk-

ningsläget är skriven av Ruth Fletcher och handlar om abort i Irland samt hur na-

tionalismen har influerat den nuvarande lagen. Slutligen så är den sista vetenskap-

liga artikeln skriven av Robert M. Entman och handlar om hur media påverkar 

människors attityder till de ämnen som media väljer att publicera.  

Skälet till varför just dessa vetenskapliga artiklar har valts ut är för att få en för-

ståelse för hur debatten om abort i Irland tidigare har sammanfattats. Den veten-

skapliga artikeln om mediakonsumtionen används för att få en uppfattning om det 

inflytande som media har på sina läsare.  

1.3.2. Källkritik 

Problemet med primärmaterialet är först och främst att det är skribenternas egna 

åsikter eller åsikter som ska spegla tidningens grundprinciper, politiska åskådning 

och/eller eventuell trosuppfattning. På så vis kan inte artiklarna ses som neutrala 

och risken finns att de inte baseras på verkliga händelser. I artiklarna kan även 

hänvisningar ske till annan person men eftersom att inga referenser tillfogas så går 

det inte att få en uppfattning om skriften stämmer överens med det specifika utta-

landet. Artikelantalet blir också en begränsning av den anledning att artiklar som 

handlar om andra ämnen inom abortdebatten har uteslutits. Hade fler artiklar an-

vänds och avgränsningen hade gjorts på ett annat sätt så hade resultatet med stor 

sannolikhet blivit annorlunda.  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2. Teori och metod 

Här presenteras utvald metod och teori. Som metod används Faircloughs kritiska dis-

kursanalys och den tredimensionella modell som Fairclough föreslår som tillvägagångs-

sätt. Teorin som används är Lisa Smyth teori om abort i Irland under perioden det tidiga 

1980-talet fram till år 2005. 

2.1. Teori 

Lisa Smyth talar om olika argument till varför abortlagen förblir oförändrad. Jag har 

delat upp argumenten i tre olika teman. Dessa består av nationen, moral och hälsa.  

Det första temat omfattar Irland som nation. Lisa Smyth hävdar att det i dåtidens Irland 

inte längre handlade om att följa sin naturliga roll bara människor, utan även för natio-

ner. Som nation så har alla människor inom befolkningen ett kollektivt ansvar att följa 

identiteten som nationen vill visa upp. Det blir ett sätt att följa ett kollektivt liv. För att 

människor ska kunna vara fria och mänskliga så måste nationen vara självstyrande. Det 

innebär att människornas eget jag kopplas till nationens kultur. Det är därför inte bara 

människor som har identiteter. Nationen har också en viss identitet som måste bli er-

känd av både medlemmar, andra nationer och institutioner. Därför krävs det mycket för 

att få och behålla en sådan igenkännande roll både nationellt och internationellt. Det 

gäller för nationen att ha en singular identitet och en enda röst i politiska frågor för att 

bevara identiteten. Identiteten delas ut till individer inom nationen om de är medvetna 

om deras delade historia, kultur och territoriella område. Vad eller vem som definieras 

som nation blir konstruerad i relation till vem eller vad som definieras som utländsk. 

Lisa Smyth påpekar att en nation tilldelas egenskaper som exempelvis baseras på religi-

on och hur civiliserad landet är. Nationen har som uppdrag att skydda den nationella 
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identiteten från sociala och politiska förändringar som kan innebära att nation får kritik 

på grund av ett förändrat ställningstagande.  11

I den irländska nationella identiteten har katolicismen beskrivits som kärnan sedan slu-

tet på 1600-talet. Likaså blir familjen en primär del av det irländska samhället och fram-

förallt har det heterosexuella framställts som det normativa. Att bevara det traditionella 

har för irländare varit mycket prioriterat och därför blir abortdebatten en diskussion som 

säger emot den identitet som Irland hade fått konstruerad, på det religiösa planet samt 

på det familjära.  Smyth uppger att trots åratal av diskussioner om abort så har inte ab12 -

orterna minskat, förbättrat kvinnors liv och det har inte heller främjat kvinnors självin-

sikt.  13

Nästa tema som Lisa Smyth radar upp är moral. Abort blev definierat som en fara för de 

irländska värdena och den nationella överlevnaden under tiden då den moraliska frågan 

blossade upp. Den nationella moraliteten beskrev familjen som det centrala och därav 

blev abort en risk för det familjära. Den moraliska tanken om abort uppkom i katolicis-

men och däribland fanns skräcken att förlora sin frihet genom att kolonialiseras av en 

sekulär och modern värld som ville förstöra den moraliska karaktär som Irland hade 

skapat, det vill säga att vara anti-abort. Den irländska familjära kulturen var att värdera 

det mänskliga livet först, oavsett vilken typ av människa. Abort blev därför en vålds-

handling mot den familjära idéen. Att vara irländsk innebar att skydda alla medborgare 

inklusive de ofödda blivande medborgarna. Skräckhistorier om abort målades upp i me-

dia under den historiska period som det som kom att kallas för den moraliska paniken 

bröt ut. Att göra en abort var samma sak som att mörda och ansågs som moraliskt fel. 

Abort beskrevs även som ondskan i världen. Istället för att fokusera på kvinnornas rätt 

till liv, under den moraliska diskussion som pågick gällande abort, så blev det snarare en 

diskussion om kvinnorna skulle få resa och göra abort på andra platser än Irland. Detta 

 Smyth, Lisa, Abortion and nation: the politics of reproduction in contemporary Ireland, Ash11 -
gate, Aldershot, Hants, England, 2005, s.33-35

 Smyth, 2005, s.37-4712

 Smyth, 2005, s.14713
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för att kvinnorna skulle få den grundläggande rättigheten gällande bestämmelserätt över 

sin kropp. Fostret, skriver Smyth, framställdes som ett eget liv bortom kvinnan och där-

för lades inte fokuset på kvinnans rättigheter utan snarare att fostret är en individ och 

därmed har rättigheter. Den moraliska tanken om att skydda moderns liv uteblev under 

den här tiden.  Det som var det styrande var könsnormerna i Irland och det påpekar 14

Smyth har förödande effekter på kvinnors liv.  15

Slutligen finnes argument under det som jag har valt att benämnda som temat hälsa i 

Lisa Smyths forskning. När mödrarnas rätt till liv slutligen började diskuteras började 

även debatten om självmord på grund av abort. Framförallt bland yngre mödrar. Det 

diskuterades även om graviditetens hälsorisker och hur det skulle lösas om kvinnan är 

nära på att dö.  Lisa Smyth hävdar att bilden av Irland blev att de hellre skyddar natio16 -

nen som en motståndare till abort än att hjälpa och försvara kvinnors fysiska och menta-

la hälsa. Lisa Smyth menar på att trots att läkare och andra inom sjukvården talade för 

hur kvinnors hälsa kan skadas om en abort inte utförs så tog debatten om moral och na-

tionell identitet över. Det blev en sorts moral kontra hälsa-diskussion. Även om barnet 

riskerade att få allvarliga sjukdomar eller att riskera att dö, något som kunde identifieras 

redan tidigt under graviditeten, så gav läkare i Ireland rekommendationen att inte åka 

till andra länder utan att stanna i landet för att föda. Argumentet gällande den irländska 

sjukvården var att utförande av läkare ska vara moraliskt baserade eftersom att det är 

irländskt att tänka moraliskt. Sociala processer och normer hade konstruerat en säker 

och moralisk bild av att kvinnor kan reproducera oavsett vad.  Smyth pekar på att för17 -

söken till att få med sig motståndarna till ja-sidan genom att omdefiniera abort och re-

produktionsfrågor som snarare en medicinsk fråga än moralisk inte har avskräckt anti-

abortpolitiken.  18

 Smyth, 2005, s.55-9014

 Smyth, 2005, s.14315

 Smyth, 2005, s.98-10016

 Smyth, 2005, s.123-13217

 Smyth, 2005, s.12118
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2.2. Metod 

Diskurs är ett begrepp som har många olika betydelser och definitioner. För att kunna 

identifiera mediadiskursen, som är relevant för min uppsats, krävs därför en simpel för-

klaring av begreppet. En diskurs kan kortfattat beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen”.  Utifrån Norman Faircloughs perspektiv så beskriver han dis19 -

kurs som ett sätt att använda språket som en form av en social praktik.  20

Kritisk diskursanalys är en typ av analys som har utvecklats av Norman Fairclough och 

är även den metod som jag avser att använda.  I den kritiska diskursanalysen, utifrån 21

Norman Faircloughs perspektiv, så blir olika diskurser praktiker för hur vi kommunice-

rar, via tal och skrift.  Dessa sociala praktiker handlar mycket om sociala identiteter, 22

kunskap och sociala relationer, däribland maktrelationer, som konstrueras, återges och 

omformas.  I den kritiska diskursanalysen framträder det hur tydligt den kan kopplas 23

samman med makt. Det blir en maktkedja där diskurserna har en intermediär del av ked-

jan medan andra delar av kedjan innefattar icke-diskursiva områden.  24

 Diskurs har således tre olika funktioner som bygger på de tre ovannämnda, det vill säga 

en identitet-, en ideationell- och en relationell funktion. Diskurs utformas även av andra 

sociala praktiker och står därför i nära relation med andra sociala dimensioner. Norman 

Fairclough använder sig av textanalysen för att läsa texter på ett lingvistiskt sätt men 

Fairclough anser att textanalysen blir otillräcklig på egen hand då den inte visar kopp-

lingen mellan text och samhälle. 

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, ”Diskursanalys som teori och metod”, 19

Studentlitteratur, Lund, 2000, s.7

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 2012. Textens mening och makt: metodbok20

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3, [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund 

, s.375

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7021

 Bergström & Boréus, 2012, s.35622

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7123

 Bergström & Boréus, 2012, s. 356-35724
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Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell som används som en analytisk ram 

för att underlätta forskning. Dessa tre innefattar diskurs som text, diskursiv praktik och 

social praktik. De två förstnämnda hänger samman, vilket betyder att när textens egen-

skaper identifieras så ser man också på produktion- och konsumptionsprocessen. Dessa 

två ska dock åtskiljas när de används analytiskt då de är två olika dimensioner i Fair-

cloughs tredimensionella modell. Det grundläggande målet med den kritiska diskursa-

nalysen är att systematiskt utforska relationen mellan språkbruk och den sociala prakti-

ken. För att se koppling mellan parterna så ser man på den sociala ordningen och hur de 

sociala förändringar vidmakthålls. Det här sker via den diskursiva praktikens roll i den 

kritiska diskursanalysen.  25

I diskurs som text koncentrerar sig mottagaren på texten på ett formellt lingvistiskt sätt 

så som att se på grammatik, vokabulär och sammanhanget.  Sammantaget är det tex26 -

tens egenskaper som analyseras, och forskaren ser på hur språket används och hur det är 

uppbyggt. För att utläsa textens egenskaper så används tre redskap. Dessa är transitivi-

tet, nominalisering och modalitet.  Transitivitet är den term som används för att se hur 27

objekt kan anknytas, så som processer. Processer, omständigheter och deltagare be-

nämns som transitivitetens grundspelare och är gynnsamt att nyttja när en medial text 

analyseras. Processer kan antingen handla om en handling, om någon har gjort något 

med avsikt, eller som en händelse, när någonting oavsiktligt eller oförberett sker. Dessa 

processer kan även innefatta olika. Det kan handla om materiella, mentala eller verbala 

processer. Nominalisering innebär att verb ersätts till substantiv i en process och att den 

grundpelare som benämns som deltagare i transitivitet inte används i sammanhanget. 

Det är således ingen deltagare som hålls ansvarig för händelsen eller handlingen och 

deltagaren kan inte ha effekt på hur texten uppfattas av mottagaren.  Modalitet innebär 28

att mottagaren av en text ser på hur pass mycket skribenten kan sammanfogas till inne-

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.71-7625

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7526

 Bergström & Boréus, 2012, s.37627

 Bergström & Boréus, 2012, s.281-28428
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hållet. Om det är så att det är skribentens individuella åsikter eller allmänt hämtad in-

formation.  29

Nästa steg i den tredimensionella modellen är diskursiv praktik. Det innebär att analyti-

kern lägger vikt vid hur texten är producerad och hur mottagaren konsumerar den.  30

Som redskap för analysen används begreppet intertextualitet. Intertexualitet syftar på 

hur en text står i nära relation till en annan och att en äldre text kan göras om till en av 

intresse för nutiden. Det vill säga, att texter bygger på andra texter och genom att analy-

sera dessa texter kan man skapa sig en uppfattning om hur diskurser kan föras vidare 

och omvandlas.  31

Det sista steget i den tredimensionella modellen är social praktik. Den sociala praktiken 

har både diskursiva och icke-diskursiva enheter som gör att det krävs mer än en vanlig 

diskursanalys.  När diskurs som text och den diskursiva praktiken har analyseras uti32 -

från en text, i mitt fall artikel, så ska dessa ställas i relation till den sociala praktiken och 

diskursen sätts in i en social situation.  Eftersom att det sista steget inte är relevant för 33

min undersökning av den anledningen att jag bara kan utgå ifrån texter så kommer jag 

inte att gå in djupare på den sociala praktiken.  

 Bergström & Boréus, 2012, s.27629

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.8530

 Bergström & Boréus, 2012, s.37631

 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7532
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3. Forskningsöversikt 

I det här avsnittet kommer jag att presentera den tidigare forskningen om det ämne som 

jag har valt att undersöka. Forskningen delas in i två underkategorier då jag anser att 

skribenterna som talar om den irländska identiteten kan föras samman. I den andra un-

derkategorin presenteras Robert M. Entmans forskning om mediakonsumtion. 

3.1. Abort, nationalismen och ”the irishness” 

Den första artikeln heter ”Nationalism, religion, and abortion policy in four Catholic 

societies” och är skriven av Iga Kozlowska, Daniel Béland och Andre Lecours. Skriben-

terna har studerat katolska länder, däribland Irland. De menar på att Irland är ett av de 

länder som har de mest restriktiva abortlagarna i världen och lagen sträcker sig hela 

vägen tillbaka till 1861.  För att förstå irländsk abortpolitik avser skribenterna att motta-

garen måste se den utifrån ett historiskt perspektiv. Katolicismen har varit central för 

den irländska nationella identiteten sedan i slutet av 1600-talet. Identiteten skapades ge-

nom den katolska kyrkan som influerade kulturellt, och den respekterades högt av me-

delklassen. Den irländska nationella identiteten fortsatte sedan att upprätthållas, främst 

för att skapa en mur mellan Irlands katolska samhälle och de andra ländernas religioner. 

Det viktigaste för Irland var att inte kunna identifieras med Englands hedniska och 

postkristna trosuppfattning. Identiteten skulle bevaras separat från England som en pro-

test för att anses som självständiga.  34

Författarna drar en intressant koppling mellan den katolska religionen och nationell 

identitet. De hävdar att trots de stigande politiska diskussionerna om den irländska ab-

 Kozlowska, Iga, Béland, Daniel & Lecours, André, ”Nationalism, religion, and abortion poli34 -
cy in four catholic societies”, Nations & Nationalism, okt2016, vol. 22 issue 4, s. 827-828
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ortpolitiken sedan 1970-talet så förblir abortlagen restriktiv. Det beror främst på grund 

av en koppling till den irländska nationella identiteten. En identitet som har sin grund i 

katolicismen. Författarna påstår således att det inte är religionen i sig som skapar hårda 

åsikter om abort, utan det är sambandet mellan katolsk identitet och nationell identitet 

som skapar en ram för hur abortpolitiken ska se ut. Det är viktigt att tillägga att det är 

familjen som är kärnan för Irland enligt skribenterna. Staten är uppbyggd runt religio-

nen där familjen är det centrala. Kvinnans primära roll blir moderskapet och hon blir 

därför en del av den juridiska strukturen för att upprätthålla det familjära. Den katolska 

ideologin och dess nationella intressen blev att tämja kvinnorna genom att uppmuntra 

till reproduktion. Forskarna uppger, av den här anledningen, att abort har beskrivits som 

ett hot mot den traditionella irländska identiteten.  35

Utmaningen för den nationella identiteten och abortförbudet beskriver skribenterna ska 

vara media och dess kritiska röster. Identiteten började successivt att ifrågasättas under 

1970-talet och det ledde till att även den strikta abortlagen började göra detsamma. Nej-

sägare kopplade abortförbudet med nationell överlevnad när protesterna startade. Irland 

ville framställas som traditionell, det vill säga familjär och katolsk, å ena sidan men 

samtidigt vara en sekulär pluralistisk demokrati å andra sidan. Under den här tiden för-

ändrades staten. Den dåvarande identiteten däremot blev kvar. Staten blev sekulär me-

dan nationen bevarade det familjära, katolska och nationalistiska i slutet av 1900-talet. 

Under 2000-talet fick debatten ett genombrott och abort rubricerades snarare som ett 

medicinskt problem snarare än ett religiöst eller moraliskt. Skribenterna hävdar dock arr 

detta bara var utsidan. Forskarna påpekar att trots dagens mångfald och mer öppna dis-

kussioner om abort de senaste 30 åren så är dessa fortfarande inflätade av katolicism 

och irländsk nationell identitet, och det gör det därför svårt för Irland att liberalisera la-

gen.  36

I jämförelse med tidigare forskare så skriver Ruth Fletcher i artikeln ”Reproducing 

Irishness: Race, gender and abortion law” om hur Fletcher förespråkar den feministiska 

 Kozlowska, Béland & Lecours, 2016, s.827-82935

 Kozlowska, Béland & Lecours, 2016, s.829-83036
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kritiska analysen av nationalism. Detta för att Fletcher hävdar att feministisk analys av 

nationalism identifierar att kön och etnicitet kan kopplas ihop med fortplantningslagar. 

Författaren anser att den irländska kontexten bygger på att den sexuella och reprodukti-

va regleringen har blivit en symbol för nationskapet som förenar en grupp men exklude-

rar en annan. Äktenskap, abort och adoption har regleras i lagar som ett sätt för nationen 

att visa kulturell skillnad. Det handlar därför inte om egna rättigheter och inte heller det 

som skribenten benämner som felaktigheter. Fletcher har som åsikt att Irland som nation 

kräver en ny förståelse för kopplingen mellan de nationella imaginära, kön och etnicitet. 

Det nuvarande tänket kräver därför att utmanas på grund av det negativa inflytandet på 

människors liv. Idén om nationalitet kan fungera som ett sätt att neka befolkningen rät-

tigheter och friheter.  37

För att beskriva kopplingen mellan nation, kön och etnicitet så hänvisar Fletcher till Yu-

val-Davis teori om kön. Yuval-Davis hävdar att kvinnornas roll blir att producera nya 

medlemmar till nationen. Kvinnorna är de som ska fortplanta för att skapa nästa genera-

tions nation biologiskt, kulturellt och symboliskt. Fletcher påstår att Yuval-Davis ger ett 

verktyg som ger möjlighet att se hur regeringen reglerar fortplantning som ett sätt att 

skapa fler personer som betalar skatt och för att skapa ”bättre” medborgare, utan att 

själva behöva göra någonting. Kvinnor uppmuntras genom den strikta abortlagen till att 

skaffa fler barn. Den här bilden visar en diskurs som Fletcher benämner som ”männi-

skor som makt”.  38

Fletcher hävdar att den nationella kulturen har spelat en stor roll för att motivera det 

starka motståndet mot abort. Skribenten påpekar att den idéen uppkom på grund av den 

positiva inställningen till ofödda liv. Det är inte bara katolicismen som har producerat 

den starka anti-kampanj mot abort. Fletcher påstår att det är en kombination av katoli-

cismen, irländsk nationalism, den politiska kampanj som har bedrivits och den bristande 

tron på feministiska och medicinska argument. Sammantaget har den kombinationen 

 Fletcher, Ruth, ”Reproducing Irishness: Race, Gender, and abortion law”, Canadian journal 37

of women and the law, 2005, vol. 17 issue 2, s. 368

 Fletcher, 2005, s.36938
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bidragit till att abort inte framgår som irländskt. Fletcher menar att förbudet mot abort är 

nationalistiskt. Detta för att den presenterar Irland som en kulturell identitet och en nöd-

vändig mekanism för att skydda folket då befolkningen ses som den största nationella 

resursen. Abort framställs således som ett hot mot den irländska nationen.  39

 Fletcher beskriver hur det sedan länge har varit en konflikt mellan republiken Irland 

och Storbritannien på den här fronten. Framförallt har abort av den anledningen blivit 

något som praktiseras av britter och därför vill inte irländare legalisera abort då de inte 

vill kategoriseras in som en del av Storbritannien. Fletcher hävdar att ett annat dilemma 

gällande abortdebatten är att det skapas hierarkier inom Irland som menar på att vissa 

kvinnors reproduktion anses vara mindre värda att föra vidare som det irländska släktet 

än andra.  Irlands abortlag har således bidragit till att skapa en klasshierarki där vissa 40

irländska kvinnor är anses som bättre än andra. Trots det menar Fletcher att alla bidrag 

till den nya generationen irländare värderas högt. Reproduktion i Irland har blivit en re-

surs.  41

3.2. Mediakonsumptionen 

Robert M. Entman skriver i artikeln ”How the media affect what people think: an in-

formation processing approach” om medias inflytande på människor och menar på att 

trots att media endast har ett litet inflytande på politiken så har media ett större inflytan-

de över läsare. Entman anser att ingen kan tvinga personer vad han eller hon ska tycka 

men media kan ge information som gör att människor börjar fundera över ett specifik 

ämne. Entman påstår därför att om media kan påverka vad människor tänker på så kan 

media även påverka attityden och övertyga personen till att tro på det som står. För att 

processa den information som tilldelas läsaren så har Entman valt att benämna läsarens 

 Fletcher, 2005, s.381-38439

 Fletcher, 2005, s.384-38540

 Fletcher, 2005, s.403-40441
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tankegångar som olika scheman som organiserar det personen tänker på. Däribland in-

går tro, attityder, värden, preferenser och kopplingar till andra idéer. Processen fungerar 

på så vis att personen först översiktligt läser informationen och kan därav avgöra om 

den är intresseväckande, vilket kan leda till att personen antingen tar till sig den nya in-

formationen eller ignorerar den. Om den intresserar personen så kommer processen att 

fortsätta utifrån schemat. Därefter kan personen återigen spara eller slänga den nya in-

formationen. Om den sparas så kan informationen leda till nya uppfattningar eller för-

ändra de befintliga. Dessa scheman har inga filter som kan ta bort obekväm information. 

 42

Informationsprocess-teorin kan hjälpa till att förstå hur nya attityder kan uppkomma uti-

från den informationen de läser trots personernas tidigare uppfattningar. Entman anser 

att den teorin påpekar att om människor intresserar sig för den nya informationen beror 

snarare på om den är utmärkande och matchar personens intressen, än att den krockar 

med personens nuvarande uppfattning. Entman förklarar också att det är enklare att änd-

ra uppfattningen hos en stark anhängare än hos en svagare men även dessa svagare kan 

ändra tycke för informationen. Om en person har lite information om ämnet sedan tidi-

gare och har en svag uppfattning så påpekar Entman att det är lättare för media att på-

verka.  43

 Entman, Robert M, ”How the media affect what people think: an information processing 42

approach”, The Journal of politics, University of Texas press, 1989, Vol. 51, no. 2, s.347-349

 Entman, 1989, s.349-35043
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4. Analys 

I min analys granskar jag de utvalda artiklarna i irländsk media utifrån de teman som 

funnits i Lisa Smyths teori om abort. Under varje tema har jag valt ut flertal blockcitat 

som har hittats i media och kommer att analysera dessa genom två dimensioner i Fair-

cloughs tredimensionella modell. Mycket vikt läggs vid att undersöka språkbruket och 

huruvida skribenterna står bakom uttalandet. Jag kommer även att återkoppla till utvalt 

tidigare forskning för att jämföra och se om den dåvarande idéen om abort har föränd-

rats.  

4.1. Nation 

Utifrån Lisa Smyths teori kan jag konstatera ett tema som jag har valt att kalla för na-

tionen som även går att identifiera i de artiklar jag har valt ut. Denna diskurs bygger på 

Smyths teori om att nationen har en viss identitet som bör visas upp för omvärlden och 

det kollektiva följesätt som denna för med sig. Denna identitet ska förbli oförändrad och 

befolkningen förväntas att leva upp till kraven som ställs på dem via identiteten som 

skapas av det traditionella. Nationens identitet är det som framställs som klassiskt och 

traditionellt irländskt.   44

En central tanke hos mer än hälften av skribenterna är att de konstaterar att Irland aldrig 

kommer att vara ett land utan abort. Kvinnorna gör redan abort men antingen utomlands 

eller illegalt inom landets gränser. Skribenterna menar därför på att den irländska lagen 

endast skadar kvinnorna mentalt och fysiskt. Lagen utsätter kvinnorna som vill utföra 

abort för en dödsrisk på grund av de befinner sig inom gränser i ett land som en av skri-

 Smyth, 2005, s.33-4744
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benterna benämner som ett ”katolskt land”.  En av skribenterna som är en förespråkare 45

av abort menar på att en irländsk kultur där abort uppmuntras är otänkbart. Däremot an-

ser författaren av artikeln att abort ska legaliseras så länge politikerna kämpar för att se 

till att de är sällsynta.  46

För att beskriva kvinnornas situation i Irland så citerar och hänvisar Diarmaid Ferriter, 

The Irish times, i artikeln ”Pro-life campaign’s definition of love is cruelly simplistic” 

till en gravid kvinna: 

”She was rescued by a passerby and she found ’someone, who knew someone who had 

had an abortion in Liverpool. I managed to get a number and book a flight . . . The 

shame, silence, isolation I have felt by my home country is shocking . . . I did not want 

single-mother handouts like the 'love them both' parade harp on about. I didn't want to 

be pregnant, end of’. The Pro-Life Campaign's definition of love is cruelly simplistic; 

what they claim and what many women have experienced with crisis pregnancies are 

two entirely different things.”  47

Eftersom att Ferriter noga har valt ut citatet så kan jag konstatera att skribenten står 

bakom uttalandet. Artikeln tar upp hur kvinnor tvingas resa utomlands för att göra abort 

och hur det blir en begränsning att befinna sig i Irland som ofrivilligt gravid. Ferriter 

påpekar även hur ja-sägarna själva anser att de gör det för kärleken men att deras syn på 

kärlek anses vara begränsad. Citatet signalerar därför tydligt hur skribenten vill belysa 

unga, ofrivilligt gravida kvinnors situation och hur dessa kvinnor känner vanheder från 

sitt land. Följande citat indikerar på den anti-kampanj som irländare har drivit mot abort 

och hur otänkbar en lagförändring tidigare har varit: 

 Ferriter, Diarmaid, ”Pro-life campaign’s definition of love is cruelly simplistic”, The Irish Ti45 -
mes, 2018-04-21 (Hämtad: 2018-05-20)

 White, Victoria, ”Context can be lost when it comes to debating Eighth Amendment”, Irish 46

Examiner, 2018-02-01 (Hämtad: 2018-05-20)

 Ferriter, Diarmaid, ”Pro-life campaign’s definition of love is cruelly simplistic” Hämtad: 47

2018-05-20
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”When I decided last year to sit through the Citizens Assembly hearings on the Eighth a 

number of people asked why I was bothering to devote the time to it. It was seen as a 

nothing more than a talking shop. In truth I found it fascinating, not least because it 

proved that a bunch of Irish people could gather in a room and have a reasonable, re-

spectful and informed debate on abortion. It also showed how, after listening to legal 

and medical argument, particularly the evidence heard from the doctors who deal with 

Irish women s reproductive health, they decided that our current abortion restrictions 

simply had to be liberalised.”  48

Vid noggrann undersökning av citaten kan det konstateras följande; Irland inte har varit 

en nation som förespråkar abort. Detta går att fastställa på två olika sätt. Det första är 

den skam som irländska kvinnan i det första citatet talar sig om gällande sitt lands syn 

på abort. Det andra benämns i det andra citatet där skribenten skriver hur personen ifrå-

ga finner det fascinerande att en grupp irländska människor kan diskutera abort på ett 

respektabelt sätt. Det går följaktligen att fastslå att idéen om att legalisera abort i Irland, 

eller helt enkelt bara diskutera om en legalisering av abort, tidigare har varit något ab-

surt och otänkbart med hänvisning till ovannämnda citat.  

Situationen i det sistnämnda citatet kan analyseras utifrån en av transitivitetens grundpe-

lare och  beskrivs som en handlingsprocess där den grupp människor som befann sig på 

platsen för diskussionen om abort blir de centrala aktörerna.  I det förstnämnda citatet 49

så blir aktören en kvinna. Deltagarna är därmed tydligt utpekade i både det första och 

det andra citatet. I det sistnämnda citatet så förses aktörerna i den uppkomna situationen 

med egenskaper så som utmärkande irländare, där irländare beskrivs som motståndare 

av abort, men samtidigt lyhörda, nytänkande och öppna för förändring. Skribenten upp-

ger att dessa personer i slutändan av mötet ansåg att det nuvarande strikta abortförbudet 

ska liberaliseras, något som bekräftar den nytänkande sidan hos den grupp aktörer som 

benämns i citatet. Det utmärkande budskapet som skribenten eftersträvar är således att 

 O’Conner, Alison, ”Abortion debate is far from over as it now spreads into normal life”, Irish 48

Examiner, 2018-01-26 (Hämtad: 2018-05-20)
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irländare inte längre är så inskränkta gällande abortfrågan som de tidigare har beskrivits 

vara. Detta säger däremot emot det första citatet som menar på att skammen som ir-

ländska, gravida kvinnor får uppleva är densamma av omgivningen.  

I det andra utdraget beskriver skribenten sig själv som en fascinerad åskådare av situa-

tionen och skriver att personer ifrågasatte varför skribenten ”was bothering to devote 

the time to it”  angående att personen ifråga valde att höra på en abortdiskussion i 50

medborgarförsamlingen. Det visar på att skribenten inte står bakom aktörernas syn på 

abort i citatet till en början men att skribenten i slutändan ändå var fascinerad och ac-

cepterar situationen. Det går att konstatera att skribenten blir överraskad över att en 

grupp irländare är så pass inbjudande till en diskussion om abort. Modaliteten är däre-

mot ännu högre i det första utdraget.  I det översta citatet avslutar skribenten meningen 51

med att beskriva kritik mot den kampanj som bedrivs mot abort och kallar den för sim-

pel. Skribenten skriver också ”what they claim”.  Att använda begreppet dem visar på 52

att skribenten skapar ett vi, de som håller med den utsatta gravida kvinnan, och dem, de 

som är emot kvinnans resa för att utföra en abort. Författaren i det första citatet tolkas 

mena att det är obegripligt att vara emot abort med tanke på hur kvinnan behandlas. 

Med detta sagt kan det fastställas två saker. Först och främst så har diskursen om natio-

nen som Lisa Smyth talade om i sin undersökning till viss del bevarats. Smyth skrev i 

sin forskning att det inte bara är människor som har identiteter, utan även nationen har 

en identitet som formas genom kultur och historia.  I de utvalda artiklarna från media 53

där citaten har hämtats så ges det en bild av att abort är något som inte Irland vill för-

knippas med. Istället så får de ofrivilligt gravida kvinnorna färdas till andra länder för 

att utföra aborterna där. Abort är ingenting som anses inkludera i den irländska kulturen, 

det vill säga inte heller i den irländska identiteten. En kultur där abort uppmuntras har 

 O’Conner, Alison, ”Abortion debate is far from over as it now spreads into normal life”, 50
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sedan länge varit osannolik och är ett konstaterande som flertal skribenter gör. Iga 

Kozlowska, Daniel Béland och Andre Lecours som i sin forskning har undersökt Irland 

hävdar att den restriktiva abortlagen sträcker sig långt bak i tiden och menar på att det är 

sambandet mellan den katolska identiteten och den nationella identiteten som sätter 

spärrar för en legalisering av abort.  Det blir ett hot mot den traditionella irländska 54

identiteten, i likhet med vad Lisa Smyth även hävdar. En av skribenterna på den ir-

ländska tidningen Irish Examiner, som tidigare nämns, talar om att det inte finns ett 

samband mellan den irländska kulturen och att uppmuntra till abort. Återigen konstate-

ras det att abort inte är något som är naturligt irländskt. Abort ingår inte i den irländska 

identiteten precis så som Kozlowska, Béland och Lecours hävdar. Likaså skriver Ruth 

Fletcher i sin forskning om människor som makt och det kan kopplats till den lag som i 

dagsläget råder. Fletcher talar om det familjära och hur kvinnorna ska skapa den kom-

mande generationen fullfjädrade irländare både biologiskt och kulturellt.  I likhet med 55

Fletchers undersökning så indikerar de utvalda mediaartiklarna hur synen på nationen är 

viktig för irländarna och däribland ingår synen på abort som fel. Om abort legaliseras så 

försvinner den traditionella tanken om att familjen prioriteras högst och alla kvinnor 

kommer inte längre att kunna kontrolleras av nationen och enbart ses som skapare av 

mångfaldiga nya medlemmar till den kommande generationen. 

För det andra kan det däremot fastslås att diskursen om nationen har förändrats över tid 

med hänvisning till den irländska median om abort. Författarna Kozlowska, Béland och 

Lecours beskriver hur Irland sedan slutet på 1900-talet har haft en konflikt som har stått 

mellan det traditionella, familjära och katolska kontra det sekulära och pluristiska, vilket 

mycket riktigt bekräftas i de utvalda mediala artiklarna.  Samtidigt som vissa av skri56 -

benterna menar på att omgivningen är kritisk till kvinnor som gör abort och att den ir-

ländska kulturen inte uppmuntrar till abort så antyder samtidigt två av skribenterna att 

inställningen till abort är på väg att förändras. Skribenten i det sistnämnda citatet näm-

ner en attitydförändring i medborgarförsamlingen. 

 Kozlowska, Béland & Lecours, 2016, s.824-84454
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4.2. Moral 

Det andra temat som Lisa Smyth radar upp som en av diskurserna om abort är moral 

och är även det ett återkommande diskuterat ämne i de artiklar som jag har valt ut. Att 

det är av moraliska skäl som abort förblir så strikt. Mycket handlar om att tänka på rät-

ten till liv och att det klassiska irländska sättet är att familjen, även om det är ett foster, 

ska värderas högst.  

Skribenten John Joyce i artikeln ”Abortion is a barbaric axt, illegally or legally; The 

fertilised ovum is an actual, not a potential, human being” hävdar att fostret har rättig-

heter redan innan födelsen och därmed innehar rätten till liv i diskussionen om abort.  

Skribenten hänvisar till den kortare versionen av Oxfords engelska ordbok som definie-

rar ett foster som en ofödd människa och drar en direkt pik till Irland som land och ifrå-

gasätter ordvalet med tanke på den uppkomna abortdiskussionen gällande att legalisera 

abort. Angående våldtäktsfall, som har varit en uppmärksammad diskussion gällande 

frågan om abort, förklarar skribenten det på så vis att det är gärningsmannen som ska få 

sota för sitt brott. Fostret ska inte få lida för att uppkommit till följd av en våldtäkt ge-

nom att få det som skribenten benämner som dödsstraff. Andra begrepp som skribenten 

väljer att kalla en abort är ondska och drar en parallell till hur nazisterna ansåg att den 

slutliga lösningen var att utplåna det judiska folket. Skälet till varför skribenten väljer 

att jämföra med andra historiska händelser anses vara för att abort inkluderas i kategorin 

eufemism och att eufemismen har blivit en del av det civiliserade livet. Skribenten be-

skriver abort som ”a barbaric act, whether done illegally in a back street or legally in a 

major thoroughfare”  i artikeln. En skribent som också anser att abort är omoraliskt är 57

Breda O’Brien som skriver i sin artikel ”making abortion safe, legal and rare is im-

possible” att personen ifråga säger emot att abort varken är säkert eller sällsynt. O’Brian 
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hävdar att även om abort blir lagligt så gör det inte det till något som är rätt. De två 

skribenternas syn på abort framträder i följande citat: 

”So let's not tackle women's poverty or abusive or unsupportive partners. Let's just end 

the youngest human lives instead. If this is the brave new world our politicians are evol-

ving towards, the destination of the journey is terrifying.”  58

Att tolka av citatet så använder O’Brien ett ironiskt språk för att uttrycka sin negativa 

uppfattning om abort. Skribenten skriver nämligen att ingen ska ta hand om andra kvin-

noproblem utan istället utföra handlingar som avslutar människoliv, och fortsätter med 

att skriva att det är skrämmande.  Det är på så vis som det framgår att skribenten står 59

bakom uttalandet. O’Brien skriver även våra politiker som tyder på att O’Brien skriver 

om ett ämne som angår den specifika nation som O’Brien ingår i. Situationen beskrivs 

som en tydlig handlingsprocess där både kvinnan och politikerna blir uppmärksammade 

som de huvudsakliga aktörerna. Kvinnan får en både försvarslös roll som kräver hjälp 

medan ansvaret för människoliven läggs på politikerna. Kvinnan förses i en offerroll 

som ska göra att väljarna röstar ja eller nej beroende på den bild som skribenten målar 

upp. Skribenten benämner även världen som ”the brave new world”.  Där kan det dras 60

en parallell till Kozlowska, Lecours och Bélands forskning om Irland. Likt i deras un-

dersökning så blir det ett då och ett nu. Det gamla Irland och det nya Irland.  Skriben61 -

ten i citatet antyder det som att om abort legaliseras så kommer det att bli en ny värld.  

Med detta sagt så är den grundläggande idéen hos de flesta av skribenterna att abort an-

ses som omoraliskt, både för de själva men även för de gravida kvinnor som överväger 

tanken på abort. 

Om man bortser från Joyce och O’Brien så hävdar majoriteten av de utvalda skribenter-

na att trots den omoraliska idé som finns i samhället idag så ska abort legaliseras för 
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kvinnornas skull. Att en legalisering av abort kommer att göra att skammen minskar och 

att rätten till abort överlämnas till kvinnorna som därefter kan ta ett beslut med nationen 

på sin sida. Det som de flesta skribenter talar för är att kvinnor ska få göra abort men att 

det stora dilemmat är att försöka göra de sällsynta. En av skribenterna påpekar att båda 

sidorna av kampanjerna för och emot abort gör att någon förlorar på det. Antingen är det 

kvinnan eller så är det barnet. Samma skribent menar på fostret ska anses som mänskligt 

men att det är mammans vilja som kan ge barnet liv och mamman kräver därför känslan 

av kärlek och inte en känsla av rädsla över att kvinnan måste föda barnet. Därför menar 

skribenten att det enda sättet att förhindra abort är att legalisera.  Artikeln ”Why 12 62

weeks is the right limit for abortion; protected period respects those ethical decisions 

women make every day” synliggör hur varje beslut som rör abort är ett moraliskt beslut: 

”They have thought about the potential impact of another child on the relationships in 

which they are embedded: on the child they are already raising who needs extra sup-

port, on the husband they love who has severe mental illness, on the parent they are ca-

ring for in older age, on the children they hope to have in the future. Ethical decisions. 

Every decision about reproductive life - whether to continue or end a pregnancy - is an 

ethical decision, taken with care and treated with seriousness.”  63

Att tolka utifrån citatet så konstaterar skribenten att en abort ska hanteras med varsam-

het på grund av den börda som kvinnan tvingas bära genom att ställa fördelar och nack-

delar med graviditeten mot varandra. Att det kan finnas andra faktorer som sätter grän-

ser. Följande citat, tagen från artikeln ”The unborn are people too, but I Will vote to re-

peal, for mothers” indikerar på den omoraliska synen på abort men indikerar samtidigt 

på hur ett beslut gällande abort inte berör någon annan än kvinnan ifråga: 

 White, Victoria, ”The unborn are people too, but I will vote to repeal, for mothers”, Irish Ex62 -
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”Even those in my extended family who say they consider abortion to be murder have no 

intention of prosecuting a woman who has one, or even of attempting to stop Irish wo-

men going abroad for legal abortions.”  64

Transitiviteten i de två tidigare nämnda citaten kan introduceras som handlingsproces-

ser. Det är den gravida kvinnan som ses som den framträdande aktören i båda fallen 

men skribenten involverar även kvinnans familj och det ofödda barnet. Den gravida 

kvinnan framställs som den aktör som gör de moraliska valen. Skribenterna försöker få 

de moraliska besluten att framstå som ett självständigt beslut. Att den gravida kvinnan 

ska kunna göra sitt val med ett moraliskt tänk utan att omgivningen involverar sig i 

kvinnans angelägenhet. Att tolka av citaten kan det bakomliggande budskapet noteras 

som att abort har en omoralisk aura som egentligen inte uppskattas av omgivningen men 

som ändå accepteras. Modaliteten i texten är hög då båda skribenterna ställer sig bakom 

det som framförs.  I det första utdraget skriver författaren ”every decision about repro65 -

ductive life”, det vill säga varje beslut. Genom att betona varje så visar det på att det 

inte finns några andra åsikter om frågan. Varje beslut som berör graviditet är ett mora-

liskt beslut som ska behandlas aktsamt. Likaså skriver skribenten i det första citatet att 

”Even those in my extended family who say they consider abortion to be murder”  vil66 -

ket betyder att skribenten står bakom citatet. Detta med hänvisning till att skribenten 

skriver ”even” och ”they”, det vill säga att i princip säga till och med dem. Skribenten 

skapar här ett jag och ett dem som innebär att skribenten inte håller med sin familj om 

att abort är mord men att skribenten håller med om att inte åtala en ofrivilligt gravid 

kvinna. 

För att sammanfatta diskussionen om abort avseende så skriver samma skribent, som i 

det nedre citatet, i Irish Examiner om sina upplevelser om abort genom att hänvisa till 

att personen ifråga själv endast är vid liv på grund av att modern ansåg abort som något 
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omoraliskt. Skribenten fortsätter artikeln med att skriva: ”I certainly wouldn’t like a cul-

ture to develop in Ireland such as it is in the UK where I was asked by some lovely fri-

ends why I wasn’t doing tests so I could abort an unsatisfactory baby?”.  Trots att för67 -

fattaren personligen anser sig vara för abort, med hänvisning till artikeln, så antyder ci-

tatet på att skribenten inte vill ha en irländsk kultur som förespråkar abort. Återigen, likt 

i avsnittet om nationen, så kan abort kopplas till den irländska identiteten och ”the irish-

ness”. 

Likt Kozlowska, Lecours och Béland så finns det återigen en koppling till deras forsk-

ning gällande det traditionella som ställs mot det sekulära. Det nya mot det gamla. För-

fattarna i de handplockade utdragen beskriver hur tanken om att abort är omoralisk 

kvarstår men att det ändå finns en ny idé om att det är kvinnornas egna val och att ingen 

annan aktör ska inblandas. Som Kozlowska, Lecours och Béland skriver så finns det 

även i de mediala artiklarna en inflätad nationell identitet som ska bevaras och därför är 

det irländskt att anse att abort är omoraliskt. Detta trots att personen ifråga anser sig 

själv vara för abort.  68

4.3. Hälsa 

Det sista temat som anträffas i Lisa Smyths teori är hälsa. Det är ett tema som har varit 

mindre omtalad i media men har flikats in diskret i minst varannan av de utvalda artik-

larna. Smyth menar på att nationen har placerats före kvinnors fysiska och mentala häl-

sa i abortdebatten. Detta på grund av den centrala idéen om kvinnan som en skapare av 

den kommande irländska generation. 

De utvalda mediala artiklarna som ligger till grund för min analys beskriver kvinnors 

hälsorisker när det gäller abort på det sätt att det blir mer riskfyllt för kvinnorna om den 
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strikta lagen förblir oförändrad. Skribenterna menar på att kvinnornas hälsa är i riskzo-

nen både fysiskt och psykiskt om en lag som tillåter abort går i bruk. Kvinnorna kan 

riskera sin hälsa genom att de tvingas vänta på att få göra en abort tills att de riskerar 

sina egna liv. Den strikta abortlagen kan även innebära att kvinnorna själva utför risk-

fyllda aborter på egen hand. Skribenterna hävdar tillika att den psykiska ohälsan kan bli 

så påfrestande när unga kvinnor tvingas vara gravida att de kan få ångest och själv-

mordstankar. I artiklarna ”Pro-Life Campaign's definition of love is cruelly simplistic” 

och ”I am fearful that fatigue may be become an issue for those in the middle, those 

who are unsure of how they are going to vote” har jag valt ut två citat för att samman-

fatta majoriteten av skribenternas gemensamma åsikter:  

”Pro-Life Campaign considers tough love? And what about the love felt by a girl dee-

med to be at risk of suicide who wanted an abortion and was sectioned under the Men-

tal Health Act because her treating psychiatrist said terminating the pregnancy "was 

not the solution". In this case, an order was made to detain the girl on the evidence of a 

psychiatrist who said that while the child was at risk of self-harm and suicide as a result 

of the pregnancy, "this could be managed by treatment and that termination of pregnan-

cy was not the solution for all the child's problems at this stage”  69

Nästkommande citat förmedlar synen på varför medborgare ska rösta under folkomröst-

ningen för kvinnors hälsas skull: 

”And if you support repeal, I say, then please, please, please get out and vote on May 

25. This is a moment of reckoning for Irish society. It is a chance for us to show the 

world that we are a progressive, forward thinking country which believes in compassio-

nate health care for women. This is our time to prove that we trust Irish women to make 

the right decisions regarding their own bodies, their own lives. Are you with us?”  70
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Att döma av de ovannämnda citaten så är skribenterna ense om att abort är en hälsorisk 

om det fortsätter att vara illegalt. De är även ense om att den nuvarande abortlagen bor-

de avskaffas. Det går att avläsa att skribenterna står bakom deras skrifter som ett resultat 

av de begrepp som används. Den ena skribenten använder jag och oss i sammanhanget 

medan den andra skribenten benämner de som ingår i kampanjen mot abort som en egen 

grupp människor, och inte som att skribenten ska inkluderas i den gruppen. Situationer-

na kan beskrivas som handlingsprocesser där aktörerna pekas ut. I det första citatet så 

skildras de främsta aktörerna, som är den grupp människor som ingår i ”Pro-Life”-kam-

panjen, som att ha bristande argument och vara opålitliga. De andra framgående aktö-

rerna är flickan och psykiatern. Flickan framställs som ett offer medan psykiatern fram-

står som illvillig. I det andra citatet blir den främsta aktören kvinnan som beskrivs som 

den person som behöver räddas från abortlagen.  

Citaten synliggör frustration och desperation hos skribenterna. Det framhävs i det första 

citatet genom att citattecken används när skribenten beskriver händelsen som att psykia-

tern säger att det inte går att stoppa graviditeten genom abort. Det framgår även i det 

andra citatet när skribenten vädjar till medborgarna att de ska rösta i valet. Skribenten 

hävdar att en förändring av lagen blir ett bevis på att Irland är ett framåtgående land 

som tror på sjukvård som känner medlidande för kvinnorna. Det som är intresseväckan-

de i sista citatet är att skribenten antyder att Irland i dagsläget inte är ett progressivt land 

och att den kommande folkomröstningen om abort blir ett tillkännagivande för det ir-

ländska samhället. Med hänvisning till Ruth Fletcher så kan det jämföras med Fletchers 

teori om att nationalitet fråntar befolkningen rättigheter, därför blir det revolutionerande 

för det irländska samhället, och främst kvinnor, att få rättighet och egenbestämmande 

över sin egen kropp. På nytt har Irland visat att det traditionella, som Kozlowska, Le-

cours och Béland talar om i sin undersökning, har tagit ett steg bakåt och att Irlands be-

folkning försöker att förnya sig och bli mer sekulära.  71
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En författare som däremot säger emot att abort är säkert för kvinnan är Breda O’Brian 

som uttrycker sin kritik mot abort genom att referera till en gravid kvinna som reste till 

England för att göra abort:  

”Who knows Bimbo's name, an equally tragic story, but one which highlights the dang-

ers of abortion? Or Aisha Chithira (32) who bled to death after travelling from Ireland 

to England to have an abortion at a Marie Stopes clinic in 2012? Legal? Sure, abortion 

is legal in many jurisdictions, but that does not make it right, or helpful for women.”  72

Det som går att utläsa från utdraget ur artikeln att skribenten vill förmedla de risker som 

aborter medför och att alla aborter inte är ofarliga. Det som också kan tolkas från citatet 

är att även om det görs lagligt så betyder inte det att det hjälper kvinnor. Skribenten in-

flikar sitt ställningstagande genom att skriva ”that does not make it right”, därav menas 

att O’Brien ser på abort som en omoralisk handling. Det tyder på att skribenten avser att 

det finns en koppling mellan moral och hälsa. I det här fallet går det att tolka att moral 

väger tyngre än hälsa.  

För att sammanfatta hälsodiskursen så menar majoriteten av skribenterna att den nuva-

rande abortlagen innebär en hälsorisk för kvinnorna i Irland. Det blir snarare en diskus-

sion gällande om Irland vill vara moderna och pluralistiska eller behålla det dåtida tradi-

tionella. Skribenterna vill belysa det ”nya” irländska samhället där abort är en naturlig 

del av sjukvården. Samtidigt finns det gamla tänket kvar och de skribenter som är mot-

ståndare av abort framvisar hur en ändring av abortlagen inte gynnar kvinnorna på den 

hälsosamma fronten. 
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5. Resultat och diskussion 

Nedan presenteras en sammanfattning och en diskussionsdel av de slutsatser som jag 

har kunnat dra utifrån resultatet av analysen. 

5.1. Resultat 

Syftet med min undersökning var att, med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskur-

sanalys, noga undersöka artiklar ur två av Irlands stora dagstidningar The Irish Times 

och Irish Examiner, och se hur debatten om abort ser ut i media. Lisa Smyths forskning 

om abort i Irland gav mig tre olika kategorier att utgå ifrån: nationen, moral och hälsa. 

Med detta som grund har jag kunnat besvara min frågeställning som hade som avsikt att 

se hur debatten om abort skildras i irländsk media i relation till ”the irishness” , den 73

irländska identiteten och dess grundpålar. Den dominerande synen på abort bland skri-

benterna i media tolkar jag är att skribenterna framställer abort som modernt, sekulärt 

och nytänkande men finnes utanför landets gränser. De skribenter som anser sig vara 

motståndare skildrar abort som någonting som inte är irländskt och därför inte borde 

finnas inom det irländska samfundet. Det framställs som omoraliskt och ohälsosamt. De 

drar paralleller till att människan är ett liv, oavsett om det handlar om ett foster eller en 

person som redan står med fötterna på jorden. Att utföra en abort likställs med döds-

straff, det vill säga abort är lika med att ta livet av en människa. Abort benämns som 

barbariskt och ondskefullt av de som är antagonister.  

På sympatisörernas sida utmålas abort inte heller som någonting som ingår i det ir-

ländska samhället, men därför talar de istället om ”det nya Irland”. Det som benämns 
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som ”det nya Irland” är ett samhälle som värderar kvinnornas hälsa och ställer det fram-

för moral.  

Den slutsats som jag kan dra utifrån mitt primärmaterial är att språkbruket anpassas för 

att tilltala väljare att rösta ja eller nej i folkomröstningen den 25 maj. I de utvalda citat 

där skribenten vill höja abort så används kvinnan som den främsta aktören och den som 

ska förses i en offerposition, medan sjukvårdare och psykiatriker förses som ondskeful-

la. I de citat som jag har valt där skribenterna är motståndare till abort så är det fostret 

som blir den främsta aktören och förses i en offersituation. Politiker blir de aktörer som 

bär ansvaret för de fråntagna människoliven och kvinnornas negativa situation. Alla av 

de utvalda skribenterna står bakom sina mediala artiklar genom en granskning via Fair-

cloughs lingvistiska redskap modalitet.  74

5.2. Diskussion 

Debatten om den irländska identiteten och hur man är irländsk framgår redan i den tidi-

gare forskningen. Forskarna beskriver hur det inte ingår i den irländska identiteten att 

vara för abort. Irländaren ska vara traditionell, religiös och familjär. Kvinnan ska produ-

cera den nya generationens irländare och dessa barn ska bevara den nationella identitet 

som nationen Irland vill framvisa. Den här idéen är ett genomgående tema även i min 

forskning. Min forskning har bidragit till att se hur abort kan kopplas till ”irishness” och 

irländska identiteten. Att vara för abort är inte att vara irländsk. Det är omoraliskt och 

Irland vill framställa sig själva som moralens väktare. Irland vill heller inte kunna jäm-

föras med andra länder, däribland grannlandet Storbritannien, och därför håller de hårt i 

sin välbevarade identitet. Däremot så vill ja-sägarna att Irlands identitet ska förändras. 

De menar inte på att det traditionella ska ersättas, utan snarare att de gamla traditionerna 

ska uppdateras till mer moderna traditioner för kvinnors bästa. Genom att skribenterna 
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av de mediala artiklarna har den här inställningen så kan det vara så att läsarna influeras 

av mediaskribenternas positiva syn på abort i folkomröstningen. Robert M. Entmans 

forskning om mediakonsumption visar på hur en attityd kan förändras om läsaren finner 

ämnet intressant. Med tanke på att abort är ett uppmärksammat område i Irland i dags-

läget så är det mycket troligt att läsarna indirekt väljer att processa den information som 

upptas. På så sätt kan skribenterna på The Irish Times och Irish Examiner ha ett positivt 

inflytande på en legalisering av abort.  

För framtida forskning så skulle det vara intressant att se mer djupgående på hur den 

irländska identiteten har uppkommit i abortdebatten och även huruvida debatten i media 

ser ut efter folkomröstningen. Det skulle även vara intresseväckande att undersöka me-

diala artiklar som enbart är skrivna av antingen manliga eller kvinnliga journalister för 

att se om resultatet blir annorlunda. 
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