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Sammanfattning 
Under de senaste åren har antalet aborter av foster med Downs syndrom ökat i takt med att 

fosterdiagnostik i form av KUB-tester har blivit mer tillgänglig för blivande föräldrar. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom berättar om denna 

utveckling och hur de resonerar om fosterdiagnostik. Fyra föräldrar har intervjuats och deras 

berättelser har sedan analyserat med diskursanalys. De intervjuade föräldrarna är överrens om 

att utvecklingen, med ökade antal aborter av foster med Downs syndrom är problematisk. 

Däremot resonerar de väldigt olika kring fosterdiagnostik och om blivande föräldrar ska ha 

rätt till selektiv abort.  
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1.BAKGRUND_____________________________________________ 
Blivande föräldrar väljer allt oftare att göra abort när de får reda på att fostret har Downs 

syndrom (Socialstyrelsen, 2013). De senaste åren har antalet selektiva aborter stigit och det 

finns en tydlig koppling mellan denna ökning och den ökade tillgängligheten att använda sig 

av fosterdiagnostik i form av så kallade KUB-tester (ibid). KUB-tester är till för att beräkna 

sannolikheten för om fostret har en kromosomavvikelse. Antalet aborter vid kromsoavvikelse 

hos fostret steg mellan år 1999 och 2012 från 59 % till cirka 69 %. Det är också fastställt att 

KUB-testerna gör att allt fler foster med kromosomavvikelsen Downs syndrom, upptäcks och 

aborterats (ibid).  År 2012 erbjöd 16 av 21 landsting KUB-tester för att gravida kvinnor. Det 

finns ett samband mellan ökande ålder hos gravida kvinnor och antalet barn som föds med 

Downs Syndrom. Trots att kvinnor skaffar barn allt senare i livet har antalet nyfödda med 

diagnosen varit det samma sen 70-talet(ibid). Socialstyrelsen (2013) beskiver det som att på 

grund av en effektiv prenataldiagnostik ligger dock andelen födda barn med Downs syndrom 

tämligen konstant. I Sverige har den ökade aborteringen ännu inte lett till att antalet nyfödda 

med Downs Syndrom har minskat, men i Danmark sker det en stor minskning. Sedan 2004 

erbjuds alla danska kvinnor fosterdiagnostik i syfte att kontrollera om fostret har Downs 

Syndrom. Innan 2004 föddes det 70 barn med Downs syndrom varje år men på grund av att 

alla danska kvinnor nu erbjuds KUB-tester har dessa siffror minskat (Tabor, 2011). 2009 

föddes 26 av 160 foster med Downs syndrom, 134 foster aborterades (DCC, 2009). De 

senaste åren har antalet nyfödda med Downs syndrom minskat med 13 procent varje år i 

Danmark. Om denna minskning fortsätter i samma takt kommer det inom tjugo år inte födas 

några barn med Downs syndrom i Danmark längre (Expressen: Sundberg, 2011).  

Olika verklighetsbilder.  

Att foster med Downs syndrom aborteras i allt större utstäckning är en utveckling som sker nu 

och som väcker stor debatt. Hur man ser på och värderar denna utveckling är ingen 

självklarhet. Detta syns tydligt på hur det i olika publikationer såväl rapporter som 

debattartiklar, skrivs om denna utveckling. Trots att rapporterna till synes verkar beskriva 

utvecklingen på ett mer ”objektivt” sätt så finns det ordval som tyder på att det ligger 

värderingar även bakom denna verklighetsbeskrivning. I debattartiklarna uttrycks värderingen 

ofta på ett tydligt sätt, genom öppen kritik eller tydliga åsikter i frågan. Statistiken ovan är 

hämtad från Socialstyrelsens rapport- Fosterskador och kromsomavvikelser 2012 

(Socialstyrelsen 2013). Mot bakgrund av hur Socialstyrelsen uttrycker sig i frågan kan man 

fundera på om det är rätt av mig att utgå från att detta är en beskrivning av någon form av 

”sann” verklighet. Eller är det egentligen inte bara är en av många möjliga verklighetsbilder? 

För att överhuvudtaget kunna beskriva vad situationen handlar om för dig som läsare, så utgår 

jag från den statistik som presenteras ovan kan säga något om utvecklingen som sker. Men jag 

vill ändå belysa hur Socialstyrelsen uttrycker sig och vad det ger för bild av fosterdiagnostik 

av foster med Downs syndrom. Vid ett flertal tillfällen i rapporten skriver Socialstyrelsen om 

KUB-tester i ordalag som kan kopplas till positiva attityder. Man skriver att det finns många 

fördelar med KUB-test, att det är ofarligt för fostret och att det är enkelt att utföra 

(Socialstyrelsen, 2013).  
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Med en så drastiskt ökande ålder bland mödrarna skulle man förvänta sig en betydande 

ökning av andelen barn med Downs syndrom … På grund av en effektiv 

prenataldiagnostik ligger dock andelen födda barn med Downs syndrom tämligen 

konstant (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Att beskriva det som att antalet födda barn med Downs syndrom inte ökar som en följd av den 

”effektiva prenataldiagnostiken”, är inte en helt neutral beskrivning av ett orsaksförhållande. I 

och med att ordet effektiv har en positiv klang blir det att man i ett sådant sätt att uttrycka sig 

ställer upp något positivt (= effektiv prenataldiagnostik) mot något som står i motsats till det, 

något negativt (= att barn med Downs syndrom skulle öka i antal). Socialstyrelsens sätt att 

skriva om fosterdiagnostik i koppling till Downs syndrom är alltså inte en objektiv 

beskrivning utan en beskrivning som innehåller värderingar. I debatten som förs i media finns 

det också de som är mer tydliga med att framhålla den ökade aborteringen av foster med 

Downs syndrom som något positivt. Niels Uldbjerg, professor vid Universitetssjukhuset i 

Århus och forskare i medicinsk etik menar att det är en oerhört stor prestation att antalet 

nyfödda med Downs syndrom har minskat (Expressen: Sundberg, 2011). Utvecklingen 

beskrivs som medicinska framsteg eller som en vinning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Svenska Downföreningen beskriver utvecklingen på ett helt annat sätt. De menar att dagens 

fosterdiagnostik pekar ut Downs syndrom och på så vis förstärker fördomar och ökar 

stigmatiseringen av personer med denna diagnos (www.svenskadownforreningen.se). 

 

Genom att lyfta fram ett antal olika perspektiv på den utveckling som sker, har jag försökt 

åskådliggöra hur denna utveckling beskrivs på olika sätt. Att undersöka hur det talas om 

denna utveckling är relevant, då denna utveckling skapar mycket debatt och väcker många 

starka känslor, inte minst hos föräldrar till barn med Downs syndrom. Föräldrarna hörs i 

debatten i media och uttrycker ett starkt engagemang för frågan. Dock så saknas det en 

fördjupad bild av deras berättelser om denna utveckling. Enligt socialkonstuktionismen så får 

det sätt man uppfattar verkligheten sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips, 

1999). Hur föräldrarna uppfattar utvecklingen med ökande antal aborter kommer alltså att få 

reella konsekvenser i deras liv. För att kunna bedriva ett välfungerande socialt arbete 

gentemot dessa familjer anser jag att det är viktigt att man har kunskap om hur dessa familjer 

beskriver sin situation. Förståelse och förmåga att leva sig in i den andras situation är 

grundläggande villkor för ett gott socialt arbete ska kunna bedrivas (Morén, 1992). Att 

undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom resonerar kring den ökande 

aborteringen av foster med diagnosen är en del i att få kunskap om deras perspektiv. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR___________________ 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur ett antal 

föräldrar till barn med Downs syndrom resonerar om fosterdiagnostik, och hur de berättar om 

den utveckling som skett de senaste åren med ökande antal aborter av foster med Downs 

Syndrom.  
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Frågeställningar: 

Inom vilka diskurser rör sig deras resonemang om fosterdiagnostik? 

Hur resonerar dessa föräldrar kring grunden/orsaken till denna utveckling?  

Hur värderar dessa föräldrar denna utveckling? 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT______________________________ 

3.1 Förälderns reproduktiva autonomi 
Den blivande förälderns självbestämmande är något som betonas i dagens diskurs om 

motiveringar av prenatala tester och selektiv abort (Fergusson, Garter & Lipsky, 2007). Detta 

påstående får stöd i regeringens proposition 2005/06:64 ”Genetisk integritet” där en av de 

etiska aspekterna av fosterdiagnostik som framhålls mest är respekten för förälderns 

autonomi. Resultaten av en intervjustudie av Garcı´a, Timmermans och Leeuwen (2011) går 

också i linje med detta. En övervägande majoritet av de kvinnor de intervjuat är positiva till 

att erbjudande om prenatala tester ska ges till alla gravida och betonar att det är viktigt att 

föräldrarna själva ska ha rätten att välja, både när det gäller prenatala tester och selektiv abort.  

(Garcı´a et al, 2011). Parens och Asch (2007) ifrågasätter hur långt föräldrars rätt att välja ska 

sträcka sig? Disability-rörelsens kritik mot prenatala tester är formulerad av personer som är 

för fri abort för alla kvinnor men man menar att kvinnor ska kunna välja när man vill skaffa 

barn, hur många barn man vill skaffa, men inte vilken typ av barn man vill skaffa (ibid). 

Disability-rörelsen är med andra ord emot dagens användande av prenatala tester och den 

selektiva aborteringen av foster med funktionsnedsättningar (ibid). Statens Medicin-Etiska 

Råd (2011) menar i deras etiska analys av fosterdiagnostik att konflikten mellan värdena alla 

människors lika värde och kvinnans autonomi den viktigaste konflikten i avgörandet om 

fosterdiagnostik som metod är etiskt försvarbart. De menar att om kvinnans autonomi ses som 

det överordnade värdet kan detta värde hamna i konflikt med människovärdesprincipen 

(SMER, 2011). Och andra sidan, skriver de, så går ett inskränkande av kvinnors 

självbestämmanderätt emot abortlagen där det står att kvinnor ska få fatta beslut om abort 

utan att redogöra för dem (ibid). 

3.2 Det bästa för fostret 
Det övergripande målet med tidig fosterdiagnostik är att förebygga och minska lidande (SBU, 

2006). Genom fosterdiagnostik kan man förhindra födseln av barn med allvarliga tillstånd 

som kan komma att leda till lidande för barnet (2006). Svenska Downföreningen framför stark 

kritik mot att abortera foster med Downs syndrom med att minska lidande hos fostret, då de 

menar att Downs syndrom inte innebär ett lidande för personen med diagnosen 

(www.svenskadownforreningen.se). García m.fl.  (2011)  menar att många kvinnor anser att 

blivande föräldrar har det yttersta ansvaret för sin avkomma och därför får använda sig av alla 

medel för att göra det som de tror kommer att gynna det kommande fostret. 

3.3 Familjens Bästa 
Viljan att tillförsäkra sina tidigare barn välbefinnande är drivande vid förälderns val ett 

använda prenatala tester vid framtida graviditeter (Garcı´a et al, 2011). Enligt de 110 kvinnor 
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som García m.fl. (2011) har intervjuat har föräldrar en skyldighet att sträva efter att 

tillförsäkra sina barn ett så bra och lyckligt liv som möjligt. Utifrån denna skyldighet blir valet 

av prenatala tester en balansgång mellan förälderns skyldighet gentemot det ofödda barnet 

och gentemot sina redan existerande barn (ibid). En dominerande åsikt hos de intervjuade var 

att ett barn med funktionsnedsättning anses behöva mycket tid vilket kan gå ut över 

välbefinnandet i resten av familjen. Föräldrarnas skyldighet att tillförsäkra deras barn ett bra 

liv kan leda till att kvinnor känner att de behöver göra prenatala tester för de tror att födseln 

av ett barn med funktionshinder kan komma att ta tid och kraft från familjen, vilket kan gå ut 

över deras nuvarande barn (ibid). SMER menar att gravida kvinnors beslut om 

fosterdiagnostik är beroende av vilka utgångspunkter de har för sina överväganden.  Kvinnor 

som har en pliktetisk syn och kan se det som sin skyldighet att ta hand om barnet oavsett 

egenskaper. Har kvinnan däremot ett konsekvensetiskt sätt att se på situationen kommer 

kvinnan antagligen vilja få information om fostret för att kunna bilda sig en uppfattning om 

vilket beslut som ger bäst konsekvenser (SMER, 2011). Ferguson m.fl. (2007) menar att det 

finns mycket forskning som talar emot att funktionsnedsättning skulle innebära en minskad 

livkvalité hos den berörda familjen. Enligt dem finns det många studier visar att välmående i 

familjer är lika utbrett inom olika ”föräldragrupper” oavsett om man har barn med 

funktionshinder eller inte. Därför är detta argument om att barnets funktionsnedsättning har en 

negativ påverkan på familjen inte längre giltigt (ibid).  Enligt Ferguson m.fl. (2007) är 

föreställningen om att funktionshinder är en tragedi för familjen en av grunderna till dagens 

diskussioner kring prenatala tester och selektiv abort. 

3.4 Det barn föräldern önskar 
Att motivera valet av abort med att det funktionshindrade barnet inte kommer att ge 

förälderns den upplevelse av föräldraskap som denne söker är en helt vedertagen motivering 

inom dagens diskussion om selektiv abort (Ferguson et al, 2007). Att motivera den selektiva 

aborten med att man som förälder inte vill ha ett barn med funktiosnedsättning tyder på ett 

problematiskt sätt att se på föräldraskap hos den blivande föräldern (Parens & Asch, 2007). 

Förälderns behov och förutsättningar är enligt Garcia m.fl. (2011) viktiga aspekter vid 

motiveringen av prenatala tester. Förälderns valfrihet är viktig och förälderns behov är en av 

många legitima motiveringar av valet selektiv abort. Föräldrar ska ha rätt att själva bestämma 

vilka egenskaper deras kommande barn ska ha (García et al, 2011). Parens & Asch (2007)  

menar att dagens tillämpning av fosterdiagnostik där man selektivt välja bort foster med en 

viss egenskap (i detta fall en viss funktionsnedsättning) kan liknas med om man skulle välja 

bort ett foster med en viss etnicitet eller kön. Enligt Parens och Asch (2007) ses 

funktionshinder ofta som något negativt och icke-eftersträvansvärt och de ifrågasätter varför 

denna syn på funktionsnedsättning är den rådande. Varför kan man inte se funktionshinder 

som en form av neutral mänsklig variation? På vilket sätt skiljer denna egenskap sig från 

andra (icke funktionshindrande) egenskaper som ögonfärg, hudfärg och etnicitet (Parens & 

Asch, 2007)? SMER (2011) tar som tidigare nämnt upp konflikten mellan värdena 

människosyn och autonomi för den gravida kvinnan. Vidare menar de att värderingen alla 

människors lika värde kommer i konflikt med den fosterdiagnostik som selektivt väljer bort 

foster av en viss egenskap som exempelvis kön. SMER (2011) poängterar att denna etiska 

konflikt bör uppmärksammas och diskuteras. 
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3.5 Social konstruktion av funktionsnedsättning 
Martha Saxton (2007) menar att hur samhället ser på personer med funktionsnedsättningar 

kommer att få konsekvenser hur dessa personer blir bemötta. Om personer med 

funktionshinder ses som individer som drabbats av stora svårigheter i livet och är en börda för 

familjen och samhället, då är prenatal screening en logisk slutsats (ibid). Men om personer 

med funktionshinder ses som en minoritetsgrupp som har fått utstå mycket stigmatisering, då 

kan prenatal screening ses som ytterligare ett steg i den samhälleliga stigmatisering som dessa 

personer utsätts för idag. (ibid). 

3.6 Diskriminering av personer med funktionshinder 
Ur Disability-rörelsens perspektiv uttrycks det att personer med funktionshinder sedan länge 

har blivit öppet diskriminerade i samhället. Detta har betydelse för det sammanhang som 

frågor om prenatala tester uppkommer i (Parens & Asch, 2007). Selektiv abort, alltså att inte 

ens låta personer med funktionsnedsättningar få födas, ses som det yttersta uttryck för denna 

långtgående diskriminering. Prenatala tester tar fokus från det man anser är det verkliga 

problemet; diskrimineringen. Diskriminering är det största hindret för personer med 

funktionshinder (ibid). Därför borde man förbättra den sociala situationen för dessa 

medborgare, inte förstärka föreställningen om att det är funktionsnedsättningen som är 

problemet, vilket man gör genom prenatala tester och selektiv abort (ibid). Enligt Disability-

rörelsen skulle det inte finnas något behov av prenatala tester om personer med 

funktionshinder var helt integrerade i samhället (ibid). 

3.7 Information och bemötande från sjukvården 
Om den gravida kvinnans självbestämmande är ett viktigt mål för fosterdiagnostiken är det 

viktigt att hon får den information hon behöver för att kunna fatt ett beslut utifrån sina 

värderingar (SMER, 2011). För att kunna ge en god och nyanserad information ställer detta 

stora krav på utbildning av personal inom vården. Det är viktigt att man inom vården 

utvecklar samtaltekniker som undviker att informationen kan uppfattas som en påtryckning 

(ibid). SMER hänvisar till att det finns mycket forskning som tyder på att det inte är helt 

enkelt att ge information på ett neutralt sätt (SMER, 2011). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) menar i sin rapport Metoder för tidig fosterdiagnostik (2006)  att 

informationen som ges till gravida kvinnor vid erbjudandet av prenatala tester visar brister i 

de flesta studier. För kvinnorna bidrar detta till bristande kunskaper som inte är på långa vägar 

inte är tillräckliga för att göra ett informerat val (SBU, 2006). Ferguson m.fl. (2007) betonar 

att sjukvårdens sätt att tala och informera om prenatala tester, både är baserat på okunskap 

och en skev bild av funktionsnedsättningar. Detta gör att sjukvården snarast framställer valet 

av selektiv abort som en självklarhet (ibid). Två vanliga motiveringar till att använda KUB-

tester är att de gravida kvinnorna har en stark tilltro till modern teknik och de professionella 

auktoriteterna inom sjukvården och att de upplever KUB-tester som en självklar som en rutin. 

Parens och Asch (2007) menar att de prenatala testerna har blivit ett rutinmässigt inslag i den 

reproduktiva sjukvården. Detta kommer att påverka förälderns val (ibid). SMER (2011) menar 

att det är särskilt viktigt att företrädare för professionen inte påverkar patienterna med sina 

egna ställningstaganden i frågor om fosterdiagnostik. Den blivande föräldern bör istället 

stöttas i att formulera ett eget välgrundat beslut (2011).  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER___________________ 

4.1 Teoretiska utgångspunkter för Diskursanalys 
Uppsatsen är en diskursanalys av hur fyra föräldrar till barn med Downs syndrom resonerar 

om fosterdiagnostik. Diskursanalys är inte bara ett analysverktyg utan har också en teoretisk 

grund som analysen utgår ifrån (Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Nedan redogörs det för 

de teoretiska utgångspunkter som diskursanalys bygger på.  

Socialkonstruktionism 

Diskursanalys har sin grund i socialkonstruktionismen. Inom socialkonstruktionismen menar 

man att all kunskap om verkligheten är socialt konstruerad och kan därför aldrig vara en 

spegling av en entydlig och oberoende verklighet (Börjesson och Palmblad, 2007). Vi kan 

endast ta del av verkligheten genom våra kategorier och därför blir vår kunskap om 

verkligheten endast en produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Vi är präglade av den 

kontext vi lever i och det sätt vi uppfattar verkligheten är alltså alltid beroende på vilket 

historiskt och kulturellt sammanhang vi befinner oss i. Kunskap skapas alltid i interaktion 

mellan människor, där man tillsammans bygger upp gemensamma antaganden om 

verkligheten, om vad som man håller för sanning och vad som ses som falskt. Hur man 

uppfattar den sociala verkligheten påverkar ens handlingar. Om man ser på verkligheten på ett 

bestämt sätt så blir vissa handlingar relevanta medan andra handlingar blir inaktuella (Winther 

Jörgensen & Phillips, 1999) Språket är en viktig grundpelare i socialkonstruktionismen. 

Genom att vi grupperar, kategorierar eller namnger olika företeelser kommer vi att skapa viss 

bild av verkligheten. Verklighet konstrueras så snart språk används och det blir därför 

intressant att undersöka hur det talas om olika företeelser för att undersöka hur synen på 

verkligheten ser ut i ett visst historiskt och kulturellt sammanhang (Börjesson & Palmblad, 

2007).  

Social konstruktion av funktionshinder 

Oliver (1990) menar att funktionshinder är socialt konstruerat. Det är samhället som skapar 

hinder för personer med funktonsnedsättningar.  Funktionsnedsättningen som sådan leder inte 

till ett hinder utan det är först i mötet med ett samhällers barriärer som funktonshindret blir 

till. Funktionshindret ses som ett förtryck som från början är skapat under det kapitalistiska 

industrisamhällets uppbyggnad, där arbetsplatsen var utformad för att passa den 

”genomsnittliga människan” (Oliver, 1990).  

Diskursteori 

Diskursteorin är utformad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och syftar till att förstå det 

sociala som diskursiv konstruktion. Inom diskursteorin är ett grundläggande antagande att 

betydelsen av sociala fenomen aldrig kommer att bli slutgiltigt fixerad utan är hela tiden 

under omformulering. Det pågår därför hela tiden en strid om hur olika sociala fenomen ska 

definieras, denna strid kallas för diskursiv kamp (Winther Jörgensen & Phillips, 1999).  

Diskursteorin har sin grund i poststrukturalismens sätt att uppfatta språk; alla tecken (t.ex. ett 

ord) i ett språk får sin betydelse i relation till varandra, de får sin betydelse genom att skilja 

sig från varandra på speciella sätt. Men denna struktur är inte fastlåst, utan tecknens relation 
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till varandra är hela tiden under förändring. När vi talar på ett speciellt sätt om ett visst socialt 

fenomen sätter vi olika begrepp i relation till varandra på ett speciellt sätt och får därför en 

viss förståelse för hur det här sociala fenomenet ska förstås. Att genom någon form av social 

praktik sätta olika tecken i relation till varandra på så sätt så tecknen får en ny identitet kallar 

man inom diskursteorin för artikulation (ibid).  Diskurs uppfattas inom diskursteorin som en 

fixering av betydelse inom en viss domän. Inom en diskurs strävar man efter att sätta tecknen 

i relation till varandra på ett visst sätt och sedan fixera deras betydelse, för att uppnå 

entydigithet och få detta sätt att se på verkligheten att framstå som en ”objektivt sann”. I en 

diskurs finns det ett tecken som är mer centralt än de andra, detta kallas nodalpunkt och det är 

utifrån detta tecken som de andra tecknen får sin betydelse. Inom diskursteorin beskrivs en 

diskurs som ett resultat av artikulation. Det är artikulationer som reproducerar de gällande 

diskurserna genom att fixera betydelsen på olika bestämda sätt. Genom artikulation kan också 

de gällande diskurserna ifrågasättas, genom att man sätter tecknen i relation till varandra på 

ett annat sätt än det sätt som man gör inom diskursen. En diskurs innebär alltså en viss 

betydelsefixering, alltså utesluter den en hel rad av andra möjliga sätt att fixera tecknens 

relation till varandra. Inom varje diskurs finns det ett visst antal angivna positioner som 

subjekten kan ta. Man skulle kunna se det som att individers ”sätts” i bestämda positioner av 

diskurserna. Dessa positioner som diskurserna sätter individerna i kallas subjektspositioner 

och inom varje subjektsposition finns det särskilda förväntningar som hur individen ska 

uppträda. Subjekt ses inom diskursteorin som det samma som subjektsposition (ibid). 

4.2 Teorier om individers handlande 
En stor del av intervjupersonernas resonemang om fosterdiagnostik visade sig kretsa kring hur 

de såg på individers val. Det fanns därför ett behov av att hitta teorier som på olika sätt 

förklarar individers handlande och vad som ligger till grund för dessa handlingar.  

Liberalismens människosyn 

Inom liberalismen menar man att det är individen själv som vet bäst och bör avgöra hur denne 

vill leva sitt liv. Individens naturliga tillstånd är att inte vara styrd av andra utan i stånd att 

göra egna rationella val. De val som människor gör ska inte ifrågasättas, det är individens 

själv som avgör. Individens frihet och självbestämmanderätt är kärnan i den liberala 

människosynen (Halldenius, 2003).  Rational Choice Theory är en teori som är formulerad av 

en av de tidiga nationalekonomerna Adam Smith och är i grunden en teori som beskriver hur 

ekonomiska aktörer handlar, men går också att applicera på andra sammanhang. Teorin har 

haft inflytande på hur liberala tänkare ser på människors val (Engdahl & Larsson, 2006). 

Individer ses som rationella varelser, som med hjälp att beräkna de faktiska omständigheterna 

i situationen, kommer fram till det val som blir så bra som möjligt för individen. Att individer 

ska kunna göra ett fritt val bygger på att individen har tillgång till all nödvändig information. 

Bristande information kan leda till att individen gör ett irrationellt val (Engdahl & Larsson, 

2006). 

Theory of communicative action 

Den tyska sociologen och filosofen Jürgen Habermas har formulerat teorin Theory of 

Communicative Action där han beskriver vad som påverkar individers handlande. Här ses 

individer som normativt handlande. Den normativt handlande individen tar in förväntningar 
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och normer och detta kommer att vara avgörande för individens val. Det rationella blir i detta 

läge ett val som förhåller sig till de rådande normerna i samhället (Habermas, 1929). 

5. METOD_______________________________________________ 

5.1 Urval  
Denna kandidatuppsats är en kvalitativ studie med fokus på att undersöka föräldrarnas 

subjektiva verklighetsbeskrivningar (Bryman, 2001). För att undersöka hur föräldrar till barn 

med Downs syndrom berättar om den rådande utvecklingen så har jag valt att göra intervjuer 

med fyra föräldrar till barn med Downs syndrom. Genom att intervjua fyra personer får man 

en viss spridning i materialet och antalet intervjuer är ändå praktiskt möjligt att genomföra 

under en begränsad tidsperiod. Urvalet av intervjupersoner är ett så kallat snöbollsurval, vilket 

är ett urval som bygger på att man tar kontakt med en intervjuperson som i sin tur kan tipsa 

vidare om fler möjliga intervjupersoner (Bryman, 2001). Varför jag valde att göra ett 

snöbollsurval byggde på vilka möjliga alternativ för att kontakta intervjupersoner jag såg att 

jag hade. Att ta kontakt med intervjupersoner via förreningar för personer med Downs 

syndrom valdes bort för att dessa föreningar kan ha ideologiska grundtankar som tar ställning 

i frågor om fosterdiagnostik och selektiv abort. Snöbollsurval är inte på något sätt 

slumpmässigt, utan är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). Detta medför att det inte går 

att generalisera resultatet, men det är inte heller något jag strävar efter. Min undersökning 

syftar till att undersöka dessa fyra föräldrars berättelser och gör inte anspråk vara 

generaliserbart till alla föräldrar till barn med Downs syndrom.  

5.2 Insamling av material 
Intervjuerna har varit ca 1 timme långa och varit semistrukturerade. Jag har under intervjuerna 

haft en intervjuguide som grund (se bilaga 1), men har ändå varit flexibel med hänsyn till den 

berättelse som intervjupersonen berättat. Det som karaktäriserar en semistrukturerad intervju 

är att man har relativt specifika teman och frågeställningar som grund men också en öppenhet 

i intervjusituationen där man kan ställa nya frågor och göra avsteg från intervjuguidens 

struktur (Bryman, 2001). Intervjuerna spelades in efter att godkännande om detta inhämtats 

från intervjupersonerna. De inspelade materialet har sedan transkriberats ord för ord. Det är 

detta transkriberade intervjumaterial som sedan har legat till grund för den diskursanalys som 

genomförts. 

De vetenskapliga artiklar som använts i studien har sökts fram via databasen SocIndex och via 

Google Schoolar, med följande sökord: Down Syndrome and Abortion, Prenatal testing and 

Parents, Selective Abortion. De böcker som används har framförallt söks fram via Umeå 

Universitetsbiblioteks katalog, men jag har också hittat tips på litteratur via referenslistor till 

de vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som använts. Rapporter från statliga myndigheter 

har använts som referenser, även dessa har jag hittat via andra artiklars referenslistor. Jag har i 

uppsatsen också hänvisat till tidningsartiklar och förreningars hemsidor. I uppsatsen används 

som synes olika material, allt från rapporter från myndigheter till citat från enskilda individer. 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är detta inget problem då man inte ser det som att olika 
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källor har olika sanningshalt, oavsett om det är en rapport eller debattartikel är det bara olika 

skildringar av verkligheten, alla utsagor om verkligheter är konstruerade och konstruerande. 

Diskursanalys ställer därför material på lika nivå oberoende av vilken social status texterna 

har, inget material är mer autentiskt än andra (Bolander & Fejes, 2009)  

5.3 Diskursanalys  
Diskursteorin (som beskrivits under teoriavsnittet) är inte någon egentlig metod för att 

genomföra en diskursanalys, men utifrån diskursteorins sätt att beskriva och teoretisera kring 

hur diskurser uppstår och produceras föreslår Winther Jörgensen & Phillips (1999) en rad mer 

konkreta tips för hur man kan göra en diskursanalys på diskursteoretisk grund. Dessa förslag 

på diskursanalytiska angreppssätt har jag utgått ifrån när jag gjort min analys. Eftersom det 

inte finns någon färdig lösning på hur analysen konkret ska gå till har jag utifrån Winther 

Jörgensen & Phillips förslag gjort en egen modell för analysens tillvägagångssätt.  

1) Fokus på artikulationer: För det första kan man börja med att fokusera på olika sätt att 

uttrycka sig om saker i deras egenskap av artikulationer. Att prata på det här sättet om denna 

företeelse, vilka betydelser möjliggör detta sätt att prata? Och vilka betydelser utesluts? 

Vilken diskurs reproducerar denna artikulation (ibid)?   

Efter noga genomläsningar av det intervjuerna identifierades centrala citat ur det 

transkriberade intervjumaterialet. Dessa citat valdes ut utifrån sin relevans för uppsatsen 

och de delar av intervjuerna där det talades som saker som inte kunde kopplas till syftet 

med uppsatsen sorterades bort. De utvalda citaten har jag tittat närmare på med fokus på 

deras sätt att fungera som artikulationer. Hur talar personen om fenomenet? Vilken typ av 

diskurs producerar detta sätt att prata? Vilken bild av verkligheten skapar detta sätt att tala? 

För att konkretisera processen skulle man kunna ta ett exempel: Vill man inte leva med ett 

barn med Downs syndrom så är det inte bra att leva med ett barn med Downs syndrom. Då 

är det väl bättre att man inte gör det, så tänker jag. I detta citat uttrycks att föräldrar ska ha 

rätt att välja bort foster med Downs syndrom om de inte önskar att leva med ett sådant 

barn. Detta citat tolkar jag som en artikulation som producerar en diskurs där föräldrarnas 

rätt att välja är central. Tillsammans med andra citat som betonar föräldrars rätt att välja 

identifierades den diskurs som jag kallar valfrihetsdiskursen. Att genom artikulationer 

identifiera diskurser, ledde fram till den uppdelning av diskurser som jag har i analysen. 

2) Fokus på nodalpunkter: Man kan också fokusera på att försöka hitta diskurens nodalpunkt 

och utifrån den se hur andra tecken inom diskursen får sin betydelse i relation till denna (ibid).  

För att stukturera diskurserna och identifiera vad som är det mest centrala och karaktäristiska 

inom en viss diskurs använde jag mig av att sökandet efter diskursens nodalpunkt. Efter att 

jag som första steget i min analys grupperat citat som tillsammans producerade en viss diskurs 

letade jag efter det som utifrån detta sätt att tala framstod som den mest centrala punkten inom 

varje diskurs. Som exempel skulle kunna tas hur vissa intervjupersoner lade mycket vikt vid 

att tala om att de hade stor förståelse för föräldrars val, denna diskurs kallar jag för 

Toleransdiskursen. Om förståelse för föräldrars val är det centrala i diskursen medför detta att 

man enligt detta resonemang ser det som att föräldrar ska ha rätt att välja. Men till skillnad 
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från Valfrihetsdiskursen där rätten att välja är det centrala, så får rätten att välja i 

Toleransdiskursen sin betydelse först i relation till nodalpunkten förståelsen för föräldrars 

val.  

3) Fokus på den diskursiva kampen: Den diskursiva kampen är i fokus för diskursanalysen. I 

detta undersökande blir följande frågor aktuella: Vilka betydelser kämpar man om att 

definiera? Vilka betydelser är relativt fixerade och oemotsagda (ibid)?  

För att beskriva hur de olika diskurserna står emot varandra och deras kamp om 

betydelsefixeringar tittade jag närmare på de områden där de olika diskurserna krockar med 

varandra. I detta steg av analysen jämförde jag citat från olika diskurser som talade om 

samma fenomen på fast olika sätt. I denna del av analysen tittade jag exempelvis närmare på 

hur de olika diskurserna på olika sätt artikulerar betydelsen av förälderns val. Under 

analysprocessens gång har jag kontinuerligt ställt mig kritisk till mina egna tolkningar. Enligt 

Bolander och Fejes (2009) är det viktigt att som forskare kritiskt reflektera över den text man 

producerar. För att säkra att tolkningarna har grund i intervjumaterialet har jag flera gånger 

gått tillbaka till att läsa intervjuerna i sin helhet. Dessa omprövningar har ibland lett till en 

ombearbetning av uppdelningen av diskurser i min analys.  

5.4 Metodologiska reflektioner och motivering av metodval 
Vid inläsning och kunskapsinhämtning om ämnet tog jag del av många olika beskrivningar av 

fosterdiagnostik och utvecklingen med ökande aborter av foster med Downs syndrom. Utifrån 

att jag såg att det fanns många olika sätt att beskriva och värdera detta fenomen väcktes mitt 

intresse att undersöka detta genom diskursanalys. Olika sätt att beskriva verkligheten på kan 

ses som diskurser som står mot varandra. Enligt socialkonstruktonismen så får ens sätt att 

beskriva verkligheten reella sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Det 

är intressant att genom diskursanalys undersöka hur föräldrar till barn med Downs syndrom 

beskriver denna utveckling, eftersom deras sätt att prata om utvecklingen speglar den sociala 

verklighet som de lever i. Enligt diskursanalytiskt sätt att se det så kan man inte som forskare 

ställa sig utanför de diskurser man undersöker, det finns inga positioner utanför det 

diskursiva. Det starka fokus på språk som finns i diskursanalysen, och dess konstruerade av 

verkligheten får alltså konsekvenser för vetenskapen och forskaren själv (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Jag som intervjuare kan inte ställa mig utanför de diskurser jag undersöker 

utan har också varit med och skapat dessa diskurser tillsammans med intervjupersonerna. Med 

andra ord så kommer min förförståelse kunna påverka uppsatsen på olika sätt. Jag har tidigare 

jobbat med personer med Downs syndrom vilket intervjupersonerna också har kännedom om. 

Detta kan komma att påverka hur de i en intervjusituation väljer att tala om fosterdiagnostik 

och selektiv abort. Under intervjuerna har de olika föräldrarna gett uttryck för olika 

resonemang och ställningstaganden vilket jag ser som en styrka med uppsatsen.  

5.5 Forskningsetiska reflektioner 
Etik är en central aspekt i all forskning och det är viktigt att som forskare reflektera etiskt 

framförallt med fokus på att vad ens undersökningsmetoder får för konsekvenser för 

forskningspersonerna (Kalman & Lövgren, 2012). Det finns fyra etiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till i all forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2001). Samtyckeskravet och 

informationskravet nära ihopkopplade, då information behövs för att intervjupersonen ska 

kunna ge ett välgrundat samtycke. Dessa två krav har tillgodosetts genom att jag har varit 

noga med att informera om vad intervjun kommer att handla om innan, så att 

intervjupersonerna kan ge sitt samtycke eller välja att inte vara med. Samtycke har inhämtats 

via mejl innan intervjutillfället. Även i början av varje intervju har jag frågat upp om 

intervjupersonen samtycker till att delta. Konfidentialitets- och nyttjandekravet har 

tillgodosetts genom att jag i den information som gått ut till intervjupersonerna innan 

intervjuerna varit noga med att berätta att de kommer att vara anonyma och att 

intervjumaterialet inte kommer att användas till något annat än denna kandidatuppsats, detta 

har jag också återkopplat till under själva intervjutillfället. Att göra intervjuer med personer 

som känner till varandra skulle potentiellt kunna bidra till svårigheter vad det gäller 

anonymitet mellan intervjupersonerna. För att undvika problem med anonymitet har jag valt 

att i analysen inte tala om intervjupersonerna i form av definierade personer vars resonemang 

går att följa genom hela analysen. Detta skulle eventuellt gjort det omöjligt att säkra 

anonymiteten för intervjupersonerna inbördes. De få namn som används i citaten är fiktiva.  

6. ANALYS_______________________________________________  
De föräldrar jag intervjuat ger olika berättelser kring hur de ser på den utvecklingen som sker 

idag, att ökad tillgänglighet till KUB-tester leder till att föräldrar i allt större utstäckning väljer 

att abortera foster med Downs syndrom. Deras uppfattningar om fosterdiagnostik och selektiv 

abort på en individnivå skiljer sig mycket från varandra. Föräldrarna har olika sätt att resonera 

kring hur man ser på att prenatala tester finns och hur de ställer sig till föräldrars rätt att välja 

selektiv abort. Dessa resonemang på en individnivå har jag valt att dela in i fyra olika 

diskurser: Toleransdiskursen, Valfrihetsdiskursen, den Kritiska diskursen och den Moraliska 

diskursen. Föräldrarnas sätt att värdera och resonera kring utvecklingen på en samhällsnivå 

skiljer sig inte alls lika mycket åt. Det råder en stor konsensus inom föräldragruppen om att 

man beskriver samhällsutvecklingen som väldigt problematisk. Denna diskurs på en 

samhällsnivå har jag valt att kalla för Samhällsdiskursen. Ingen av diskurserna prepresenterar 

en enskild intervjupersons sätt att resonera utan intervjupersonerna rör sig mellan olika 

diskurser, men är rörliga i större eller mindre utsträckning. Syftet med analysen är inte att 

generalisera och stoppa in personer i fack utan att beskriva vilka resonemang som finns 

representerade och undersöka hur intervjupersonerna rör sig mellan de olika diskurserna. I 

analysen kommer jag först att beskriva diskurserna och sen kommer jag att beskriva hur 

diskursiva motsättningar uppkommer mellan olika diskurser.  

Samhällsnivå- en gemensam diskurs__________________________________ 

6.1 Samhällsdiskursen 
Samhällsdiskursen är en diskurs som alla intervjupersonerna resonerar inom. De är alla 

överrens om att utvecklingen på en samhällsplan, med ökade aborter av foster med Downs 

Syndrom är en fruktansvärd utveckling. Enligt föräldrarna kan detta få konsekvenser för 
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personer med Downs syndrom och deras familjer om den fortsätter i den riktningen som vi 

kan se i Danmark, med drastiskt minskande antal nyfödda med Downs syndrom. 

Som förintelsen 

Genom att titta på hur man inom samhällsdiskursen uttrycker sig om den här utvecklingen kan 

man verkligen läsa in att en stor frustration ligger bakom dessa ord. Förintelse, utrensning, 

rasism, hets mot folkgrupp är ord som alla de föräldrar jag intervjuat använt för att beskriva 

denna samhällsutveckling på.  

Väldigt tragiskt, väldigt tråkigt, väldigt tragiskt, jag tycker att det är en jättehemsk 

utveckling, det är en fruktansvärd människosyn! 

Ja, det känns ju lite nästan rasistiskt då… Det är liksom hets mot en folkgrupp, skulle 

samhället ha blivit bättre för att man hade tagit bort ett antal som har Downs syndrom? 

Utifrån hur föräldrarna uttrycker sig om denna samhällsutveckling kan man utläsa en ilska 

och frustration över att denna utveckling sker. Deras sätt att likna utvecklingen vid förintelsen 

ser jag som ett sätt att vilja skrika ut sitt budskap: att de ser denna utveckling som väldigt fel 

och de verkligen vill att det ska ske en förändring.  

Diskriminering av personer med Downs Syndrom 

Inom samhällsdiskursen uttrycks det att denna utveckling kan få konsekvenser för personer 

med Downs syndrom som lever i Sverige idag. Om antalet nyfödda med Downs syndrom 

skulle börja minska även i Sverige skulle det skicka negativa signaler till personer som har 

Downs syndrom idag och att detta skulle bidra till en ännu större diskriminering av personer 

med Downs syndrom.  

Det skulle vara väldigt dåligt! Det skulle vara ett o-erkännande av de som redan 

existerar och har Downs syndrom och ett nedvärderande utan dess like! Nej, det skulle 

inte alls vara bra! Det blir färre och färre av dom, det är inte alls bra! 

Vi som redan är en minoritet skulle bli ännu mer utsatta för fördömande åsikter och 

förutfattade meningar. 

Det är en diskriminering! Och ja kan säga, man har ju pratat så jättemycket om 

diskriminering av HBTQ personer, det har man gjort de senaste åren. Men jag kan 

säga, det är ingenting om man jämför med personer med funktionsnedsättning! Och det, 

det har vi inte snuddat vid det samtalsämnet än, för att vara ärlig. Det är en jättestor 

diskriminering gentemot personer med funktionsnedsättning! 

I citaten uttrycks det att personer och familjer med Downs syndrom är en minoritetsgrupp 

som är diskriminerad. Denna diskriminering liknas med diskrimineringen av andra 

minoritetsgrupper, som t.ex. i exemplet ovan med diskrimineringen av HBTQ- personer. I 

dagens samhälle är personer med funktionshinder redan en grupp som får utstå mycket 

diskriminering och denna utveckling med ökade aborter av foster med diagnosen beskrivs  

som ett led i denna diskriminering (Parens & Asch, 2007). Diskrimineringen består både av 

fördomar och fördömande åsikter, men också brist på tillkännande av rättigheter. 
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Ja, att diskrimineringen ökar i olika sammanhang. Om fler skulle ha, om jag gör så här 

då, om jag tar motsatsen… Om fler skulle ha Downs skulle det inte vara så himla svårt 

för oss att skaffa en försäkring för de som har Downs! Ingen som vill försäkra någon 

som har Downs, de tror sig veta redan vad vårt barn kommer att råka ut för!  

Inom samhällsdiskursen uttrycks det att föräldrar till barn med Downs syndrom i Sverige idag 

får kämpa otroligt mycket för att få barnets rättigheter tillgodosedda. Detta kan uttrycka sig i 

form av att det är svårt att få sitt barn försäkrat eller att föräldern får kämpa för att barnet ska 

få gå i den ordinarie skolan.  

Fyra diskurser på individnivå__________________________________________ 
Föräldrarna är som synes eniga om att samhällsutvecklingen med ökande antal aborter av 

foster med Downs syndrom är väldigt problematisk. När det kommer till hur föräldrarna 

tänker kring fosterdiagnostik på en individnivå går deras åsikter däremot isär. Nedan kommer 

jag att beskriva fyra olika diskurser om fosterdiagnostik som de intervjuade föräldrarna rör sig 

inom. Genomgående teman inom de olika diskurserna är: 1) Inställning till fosterdiagnostik 

och förälderns rätt att välja. 2) Motiveringen av valet/ Motivering varför inte valet bör finnas 

3) Föräldern som väljer. 

6.2 Valfrihetsdiskursen 
Valfrihetsdiskursen är en diskurs där nodalpunkten (diskursens centrum) är föräldrars 

reproduktiva autonomi (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Alla blivande föräldrar ska 

ha rätt att välja att använda sig av prenatala tester och selektiv abort. Föräldrarnas fria val ska 

ta tillvaras så långt som möjligt och tillgängligheten för testerna bör öka.  

Inställning fosterdiagnostik och förälderns rätt att välja 

Ja, jag är nog inte emot att göra test, för ju mer man vet ju mer… Vill man inte leva 

med ett barn med Downs syndrom så är det inte bra att leva med ett barn med Downs 

syndrom. Då är det väl bättre att man inte gör det, så tänker jag. 

Inom valfrihetsdiskursen uttrycks positiva attityder till fosterdiagnostik och den 

grundläggande ståndpunkten är att alla föräldrar ska ha rätt att välja att använda sig av 

prenatala tester och att genomföra selektiv abort.  Blivande föräldrars reproduktiva autonomi 

är nodalpunkten i diskursen och det är runt denna centrala rättighet diskursen kretsar. För att 

se till att alla föräldrar kan göra detta fria val är det viktigt att tester erbjuds till alla blivande 

föräldrar, oavsett ålder eller i vilket landsting man bor.  

Det var väl en tanke man hade där i början ändå att det känns lite konstigt, att 

beroende på vilken kommun man bor erbjuds man eller erbjuds man inte. Så det är väl 

en sak som jag tänker att man… det borde vara liksom samma. 

Motivering av valet 

Förälderns rätt att välja är det centrala och det beskrivs att det är föräldern själv avgör vad 

som blir det bästa valet.  

Det har ju en stor påverkan på allting… så många fall kanske det är bättre att avbryta. 
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Vad tycker jag är viktigast; Ska jag ha ett ”felfritt” normalt barn eller liksom är det 

okej att det är någonting med det? 

Vill man inte leva med ett barn med Downs syndrom så är det inte bra att leva med ett 

barn med Downs syndrom. Då är det väl bättre att man inte gör det, så tänker jag. 

Det är absolut inga problem att säga ” Det här barnet kommer liksom inte kunna andas 

själv eller… ” det är ju ingen, eller alltså det finns ju många aspekter på det hela. Och 

om man ska fortsätta med och vad man inte ska fortsätta med. Men just det är med barn 

med Downs syndrom, de har ju en fungerande kropp om man säger, de lider ju inte det 

är ju inte för dens skull det är ju för din egen skull du valde att gör abort då. 

Att motivera aborter av foster med Downs syndrom med att barnet kommer lida, ses inte 

som giltigt inom diskursen. Men däremot uttrycker man att oavsett om valet motiveras av 

att den blivande föräldern ser det som att ett barn med Downs syndrom kommer att 

påverka familjesituationen eller om den blivande föräldern inte vill ha ett barn med Downs 

syndrom, så är det föräldern som avgör hur denne vill motivera sitt val. Det viktiga är 

enligt diskursen att förälderns rätt att välja tillgodoses. Respekten för förälderns autonomi 

är en av de mest centrala etiska aspekterna av fosterdiagnostik enligt regeringens 

proposition (2005/06:64). 

Föräldern som väljer 

Inom valfrihetsdiskursen är förälderns subjektsposition (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 

1999) den mest centrala positionen inom diskursen. Subjektspositionen innebär att föräldrar är 

rationella individer som kan göra fria val, och vars reproduktiva autonomi inte får komma på 

undantag.   

Man kan ju ändå välja att fortsätta. 

Man erbjuder, men man ska inte tvinga. Det finns ju ingen anledning att tvinga folk. 

Det är viktigt att erbjudandet om prenatala tester ges till alla, men man ska inte på något sätt 

tvinga folk till att göra det. Det betonas att föräldern själv kan välja att testa eller inte och har 

goda möjligheter att göra ett fritt val. Valet beskrivs inte som en situation där samhällets 

normer och värderingar påverkar föräldern. När föräldern gör ett val om selektiv abort tar 

denne hänsyn till omständigheterna runtomkring (som t.ex. familjesituationen, vad man själv 

önskar osv.) och gör ett rationellt val utifrån detta. Detta sätt att se på förälderns val skulle 

kunna kopplas till liberalismens syn på individers handlande. Inom den liberala 

tanketraditionen ses människor som rationella individer som genom att ta hänsyn till de 

faktiska omständigheterna gör sitt val baserat på vad som de tror blir bäst när dessa 

omständigheter råder (Engdahl & Larsson, 2006). Att den blivande förälder beskrivs som den 

som vet bäst vad som blir ett bra val för denne, går ihop med den liberala människosynen där 

individers val ses som något som inte ska ifrågasättas (Halldenius, 2003)  
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6.3 Toleransdiskursen 
Toleransdiskursen är en diskurs som kretsar kring nodalpunkten förståelsen för förälderns val 

(jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Det läggs stor vikt vid att den enskilda föräldern 

måste få utgå från sina förutsättningar vid valet av prenatala tester och selektiv abort.   

Inställning till fosterdiagnostik och förälders rätt att välja 

Precis som i valfrihetsdiskursen uttrycks det inom toleransdiskursen att föräldrar ska ha rätt 

till prenatala tester och selektiv abort, och att ingen annan än förälder själv kan avgöra dessa 

viktiga val.  

Jag tycker det är bra att det finns möjlighet att göra det om man känner att man måste 

göra det. Och ibland måste man göra det, ibland så behöver man få reda på saker och 

ting. 

Jag vill inte ens lägga någon värdering i eller vad ska man säga jag skulle aldrig 

drömma om att skuldbelägga föräldrar som gjort abort där det visar sig att det bara är 

Downs, om du missförstår mig rätt… 

Nodalpunkten inom denna diskurs är att det uttrycks en stor förståelse för det val blivande 

föräldrar gör i frågor om prenatala tester och selektiv abort. Det uttrycks tydligt att man 

inte vill fördöma eller värdera någons sätt att välja i dessa frågor.  

Motivering av valet  

Föräldern måste själv känna vad denne klarar av utifrån vilken bakgrund och 

förutsättningar den har. Uppväxt, bagage, tidigare erfarenheter av personer med 

funktionsnedsättningar är saker som påverkar förälderns sätt att välja när det kommer till 

tester och abort, menar man inom toleransdiskursen. Det läggs stor vikt vid att föräldern 

själv ska få avgöra vad denne klarar av. Förälderns förutsättningar är enligt García m.fl. 

(2011) en central del av motiveringen av prenatala tester och selektiv abort. 

Men man får bara tänka, hur är jag funtad? Vad är jag rustad för? 

Vissa tycker att ”Ja vi kan nog fixa att ha ett barn med Downs och hjälpa att det att 

utvecklas och så man vi klarar inte av samhällets tryck” 

Dels är det ju säkert en oro för vad ens barn kommer att få kämpa med rent fysiskt, 

mentalt och intellektuellt. 

Där är det ju en helt annan grej, de avvikelserna. Om barnet klarar sig igenom hela 

graviditeten så förväntar man sig inte att barnet klarar sig så jättelänge efter att det är 

fött.  Så där vill man ju kanske veta. 

Andra motiveringar för att göra selektiv abort som är legitima enligt denna diskurs är: att den 

blivande förälderns känner oro för hur barnet ska klara sig i samhället, men också en oro för 

hur själva funktionsnedsättningen sätter upp hinder för barnet. I det sista citatet uttrycks det 

att förhindra lidande för barnet ses som en legitim anledning till abort, men att denna 

motivering inte är giltig när fostret har Downs syndrom. 
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Föräldern som väljer 

Inom toleransdiskursen är förälderns subjektsposition den mest centrala positionen i 

diskursen. Nodalpunkten i diskursen är förståelse för förälderns val och i och med detta blir 

föräldern den mest centrala subjektspositionen (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Inom 

toleransdiskursen ses föräldrar som individer som utifrån sin förmåga gör ett val och som har 

goda skäl att välja som de gör. Utifrån sin bakgrund och sina prioriteringar måste föräldern få 

göra ett helt eget val när det gäller att avbryta eller fortsätta graviditeten. Det framställs som 

att alla föräldrar gör dessa övervägningar utifrån hur de själva är som personer och det är 

ingen annan som kan avgöra dessa beslut åt föräldern, lägga sig i förälderns resonemang och 

absolut inte fördöma det beslut den blivande föräldern kommit fram till. Ingen annan än 

föräldern själv kan avgöra vad denne klarar av. 

Så som jag berättade om min kompis, hade dom valt att göra abort så hade inte det 

varit något konstigt heller, inte för mig. För jag vet ingenting om deras bakgrund eller 

vad dom klarar av, eller vad dom känner att dom är kapabla att klara av. 

Toleransdiskursens sätt att beskriva blivande föräldrars subjektsposition har också likheter 

med liberala tankar om individens handlande. Toleransdiskursen ger de blivande föräldrarna 

ett fritt val och ser det som att de är individen själv som vet bäst vad som är ett bra val för 

henne. Inom den liberala tanketraditionen menar man precis det, att individen ska ha 

självbestämmanderätt och att ingen har rätt att inkräkta på den (Halldenius, 2003). 

Dessa två diskurser på individnivå som jag har beskrivit hittills har alltså ganska mycket 

gemensamt, de har båda en liberal syn på den blivande förälderns val. När det inom de olika 

diskurserna talas om motiveringar av valet selektiv abort skiljer de sig lite ifrån varandra. 

Inom valfrihetsdiskursen är nodalpunkten reproduktiv autonomi vilket leder fram till att 

föräldrar har rätt att välja selektiv abort oavsett motivering. Förälderns motivering ses som en 

bra motivering och ska inte ifrågasättas. Inom toleransdiskursen är nodalpunkten istället 

förståelse för föräldrars val där det ofta hänvisas till att föräldrar gör så gott de kan utifrån sin 

förmåga (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Detta leder till att motiveringarna för 

selektiv abort inom denna diskurs främst betonar de motiveringar som är urskuldande för 

föräldern, som att denne inte orkar eller är orolig för samhällets påtryckningar.  

6.4 Kritiska diskursen 
Den kritiska diskursen är emot hur prenatala tester används idag. Tester ska få finnas, men 

bara för att få information och kunna förbereda sig inför sitt kommande barn. Den kritiska 

diskursen är alltså emot selektiv abort och föräldrar ska alltså inte ha rätten att välja vilket 

barn de ska få. Inom den kritiska diskursen betonas det att samhällets rådande negativa 

föreställning om Downs syndrom påverkar en blivande föräldern i så stor utsträckning att det 

nästan är helt omöjligt att göra ett fritt val.  

Inställning till fosterdiagnostik och förälderns rätt att välja 

Kritiken mot hur tester används idag uttrycks i citaten nedan. Dagens tillämpning av testerna 

beskrivs som ett sätt att sortera bort foster med icke-önskvärda egenskaper. 

     Tester används ju för att sortera bort 
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Alltså det tycker jag är kasst. Jag tycker ju inte att man ska sortera på kön eller på 

något annat heller, utan dom som blir till och dom som kan räddas ska göra det. 

Selektiva aborter av foster med funktionsnedsättningar liknas med om man skulle välja 

bort foster med någon annan egenskap som man inte tycker är eftersträvansvärd i den 

kulturella kontext som aborten genomförs. Att man i vissa länder gör abort när foster är 

flickor är något som likställs med selektiv abort av foster med funktionsnedsättningar.  

Resonemanget kring att blivande föräldrar inte borde ha rätt att välja vilka egenskaper 

barnet ska få liknar Disability-rörelsens kritik mot prenatala tester. Gränsen för 

reproduktiva autonomin går vid att man ska få välja när man ska få barn, om man ska få 

barn, men inte vilket barn man ska få går (Parens & Asch, 2007). Inom den kritiska 

diskursen uttrycks det alltså att föräldrar inte bör ha rätt att göra selektiv abort av foster 

med Downs syndrom. 

Motivering av varför valet inte bör finnas 

I citatet nedan uttrycks det att man ser det som att det inte är funktionsnedsättningen Down 

syndrom i sig som är problemet, utan det är samhällets barriärer som skapar problem.  

Det kanske inte är dom som har Downs syndrom som det är fel på, det kanske är alla 

oss andra som har för lite kromosomer liksom. Barnet i sig har ju samma värde som 

människa. Sen är det ju svårigheter i samhället liksom. 

Inom diskursen pratas det aldrig om hur barnets funktionsnedsättning är hindrande, utan 

funktionsnedsättningen ses som en egenskap som alla andra typer av egenskaper en individ 

kan ha. Funktionshinder skapas i mötet med samhället och ses som socialt konstruerat (Oliver, 

1990). Selektiva aborter är inte eftersträvansvärt eftersom man ser det som att förhindrande av 

födseln av barn med funktionsnedsättning inte löser någonting. Det är inte 

funktionsnedsättningen som är problemet, utan de hinder som samhället skapar. Inom 

Disability-rörelsens kritik mot prenatala tester menar man att diskriminering är det största 

problemet för personer med funktionsnedsättningar (Parens & Asch, 2007). Användandet av 

prenatala tester och selektiv abort tar fokus från denna diskriminering för att istället peka ut 

funktionsnedsättningen som problemet som borde åtgärdas (ibid).  

Inom den kritiska diskursen uttrycks det att blivande förälderns val till hög grad är påverkat 

av samhälleliga påtryckningar. Detta är också en motivering till varför man inom diskursen 

anser att föräldrar inte bör ha rätt att välja selektiv abort. Inom den kritiska diskursen betonas 

att vårdpersonalens sätt att uttrycka sig har stor påverkan på den blivande föräldern i 

valsituationen.  Sjukvårdens sätt att prata om fosterdiagnostik och Downs syndrom är beskrivs 

som problematiskt. Detta får stöd av SMER:s (2006) etiska analys om fosterdiagnostik där de 

menar att informationen som ges till gravida kvinnor vid erbjudandet av prenatala tester visar 

brister i de flesta studier.  

För det gör ju en livrädd! Om jag får höra att jag har 1 på 113 RISK att föda ett barn 

med Downs syndrom, då känner ju jag från början att det måste vara jävligt jobbigt. 

Man tänker: Det måste vara jävligt jobbigt att få ett barn med Downs syndrom för det 

är ju en RISK! 
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Inom den kritiska diskursen menar man att det inom vården ofta används värderande ord 

när det talas om fosterdiagnostik i koppling till Downs syndrom. Prenatala tester och 

selektiv abort beskrivs i positiva ordalag som t.ex. erbjudande, medan Downs syndrom 

beskrivs som en risk eller en sjukdom. Man menar att sjukvådens sätt att tala om Downs 

syndrom och fosterdiagnostik är onyanserat och värderande vilket kommer att påverka den 

blivande förälderns val. Detta får stöd i det resonemang som förs av Ferguson et al. (2007) 

om att sjukvården sätt att tala snarast framställer valet av selektiv abort som en självklarhet 

vilket gör det väldigt svårt den blivande föräldern att göra ett självständigt val (ibid). 

Föräldern som väljer 

Att man menar att vården framställer prenatala tester och selektiv abort som ett självklart val 

och att det i samhället i stort finns en utbredd bild negativ bild av Downs syndrom gör att man 

inom denna diskurs ser det som att förälderns möjlighet att göra ett fritt val är väldigt 

reducerad.  Inom den samhällskritiska diskursen ifrågasätts det om föräldern verkligen kan 

göra ett fritt val under dessa omständigheter. 

Att det var ett misstag att man hade släppt fram en ett barn med Down syndrom… och 

det kom ju ofta från sjukvårdhåll. Där förutsätts väldigt mycket att ”Det är klart att 

ingen vill ha ett sånt barn för det har man ju hört hur jobbigt det är, för här ska vi ha 

perfekta bäbisar bara.” 

Det är ju fruktansvärt för en blivande förälder att hamna i det läget för det är så 

naturligt, det förutsätts att det är så. Och det blir ju, och det är ju av okunskap för att 

man inte vet. Man vet inte att människor med Downs syndrom, dom har ju lika stor rätt 

och möjlighet att delta, att bidra till samhället som någon annan. 

Förälderns subjektsposition har inte alls en så central roll inom den kritiska diskursen (jfr 

Winther Jörgensen & Phillips, 1999). Istället för att vara en aktivt handlande invid är 

föräldern inom den kritiska diskursen ett offer för ett samhälles påtryckningar. Föräldern har 

knappt någon möjlighet att göra ett fritt val när det kommer till att välja selektiv abort eller 

inte och ska därför inte heller ha det valet. Den liberala tanken om individens som rationell 

varelse som genom att väga in alla faktiska omständigheter gör ett fritt val, ligger väldigt 

långt bort från denna beskrivning. Den kritiska diskursens sätt att resonera kring förälderns 

val skulle däremot kunna liknas med Habermas normativt handlande individ som tar in 

samhällets normer och förväntningar och gör sitt val utifrån dessa. Det rationella blir enligt 

Habermas att handla i relation till de normer som finns i samhället (Habermas, 1929).  

6.5 Moraliska diskursen 

Inom den moraliska diskursen finns en ambivalent inställning till prenatala tester och selektiv 

abort. Egentligen hade man önskat att inte testerna fanns, men nu när den möjligheten finns 

vill man inte begränsa den. Valet att använda sig av prenatala tester och selektiv abort är 

enligt diskursen i grunden en moralisk fråga. När nu föräldrar har rätt att välja följer ett 

moraliskt ansvar som varje blivande förälder måste ta. Ingen annan än den blivande föräldern 

själv kan avgöra vilka motiveringar som är moraliskt godkända i den individuella förälderns 

situation.  
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Inställning till fosterdiagnostik och förälderns rätt att välja 

Jo jag hade önskat att testerna inte fanns, men jag förstår att dom aldrig kommer att 

försvinna… det kommer ju inte att hända! Och jag kan inte säga att man ska förbjuda 

dom, eller jo att om det fanns en möjlighet, men det finns det inte. 

I detta sätt att uttala sig uttrycks att det finns en stor frustration över testerna och att det inom 

diskursen, som personen i citatet säger, finns en vilja ”önska bort” testerna. Man önskar att 

det hade varit annorlunda, att testerna inte hade funnits men nu när de gör det får man förhålla 

sig till detta. Inom denna diskurs sägs det inte uttryckligen att prenatala tester borde förbjudas, 

men som i citatet så finns det ändå en underton av att man inom diskursen är så pass 

frustrerad över hur testerna tillämpas och den konsekvens detta får, att man ibland önskar att 

det gick att förbjuda testerna. Men detta ses inte som en möjlighet.  

Det är så svårt, för man tafsar ju på abortfrågan överlag, det finns ju ingen, om man 

inte är väldigt religiös oftast nuförtiden, det finns ju ingen som skulle säga att inte 

kvinnor har rätt till abort.  

Alltså aborträtten den är bra och helig och den tafsar man inte på. Och här, det är 

klart, det krockar ju lite, alltså, så jag känner att det måste vara var familjs fria val 

faktiskt. 

Nu när individer har fått möjlighet att välja ser man inte det som möjligt att dra tillbaka den 

rättigheten på grund av att man inte vill kritisera rätten till abort. Aborträtten ses som en bra 

rättighet som inte bör kritiseras. Så därför blir slutsatsen att så som läget ser ut idag så måste 

föräldrar har rätt att välja. Den moraliska diskursens ambivalenta inställning till om föräldrar 

ska ha rätt att välja selektiv abort skulle kunna liknas med den konflikt mellan olika etiska 

värden som beskrivs i SMER:s etiska analys av fosterdiagnostik (2011). De menar att den 

viktigaste konflikten i en etisk prövning av fosterdiagnostik är konflikten mellan kvinnans 

autonomi och alla människors lika värde (SMER, 2011).  Kanske skulle detta kunna vara en 

förklaring till den moraliska diskursens ambivalenta inställning till fosterdiagnostik? Att de 

föräldrar som resonerar inom denna diskurs hamnar i ett dilemma mellan de etiska värdena 

alla människors lika värde och autonomi för den gravida kvinnan? 

Motivering av valet- En moralisk fråga 

Vilken typ av människa vill man vara? Vill man vara en människa som… Det handlar ju 

om etik och moral.  

Men, jag kan inte, jag kan ju inte fördöma folk heller för sina egna val, jag är ju inte 

bättre människa än någon annan. 

För mig är det inte moraliskt godkänt och jag tycker att det är jobbigt när folk som har 

gjort någon form av fosterdiagnostik. För att det är verkligen jobbigt för mig. 

Det finns ett budskap om att blivande förälder måste ta sitt moraliska ansvar men att det är 

upp till av och en att bestämma vad sina moraliska riktlinjer går, det är det ingen annan som 

kan göra åt en. Att prata om att individen har ett ansvar i dessa frågor uppfattar jag som en 

ståndpunkt om är svår att ta. Det är väldigt känsligt att röra vid frågor som har med individers 
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personliga val och det finns en rädsla för att verka fördömande. Detta är man också noga med 

att understyrka att man inte vill vara. Med samtidigt uppfattar jag ändå det som att det 

uttrycks någon form av värdering kring det valet den blivande föräldern gör. Att inte vilja 

fördöma men samtidigt lägga en värdering i det val som blivande föräldern gör uppfattar jag 

som ett uttryck för en stor frustration över den rådande utvecklingen. Jag tolkar det som att 

den moraliska diskursens tveksamma inställning till om föräldrar ska ha rätt till selektiv abort 

bottnar i en rädsla för den samhällsutveckling som sker idag. Frustrationen över att allt fler 

föräldrar väljer att abortera foster med Downs syndrom tar sig uttryck i att man ser den 

individuella förälderns val att göra abort som understödjande i denna samhällsutveckling. När 

inte samhället tar sitt ansvar i frågan måste varje individ göra det. Samtidigt vill man inte 

fördöma någon eller lägga sig i någon annans val, men viljan att förändra situationen på en 

samhällsnivå väger ändå så tungt och den viljan lyser igenom när man uttalar sig om andra 

föräldrars val. Man vill verkligen på alla sätt förändra denna situation. 

Förälderns som väljer- moraliskt ansvar  

Förälderns subjektsposition präglas inom denna diskurs av individuellt moraliskt ansvar (jfr 

Winther Jörgensen & Phillips, 1999). När nu individer (tyvärr) har fått möjligheten att välja 

selektiv abort av foster med Downs syndrom, följer också ett ansvar, uttrycks det inom den 

moraliska diskursen. Varje individ har det yttersta moraliska ansvaret för sina val och sina 

handlingar och kan stå till svars för dessa. Blivande förälder måste göra ett moraliskt 

ställningstagande och bär sedan ansvaret för detta. 

Diskursiva motsättningar___________________________________________ 
Jag har nu beskrivit fyra olika diskurser på ett individplan och en gemensam diskurs på ett 

samhällsplan. Motsättningar mellan olika diskursiva ståndpunkter uppkommer på två plan, del 

inom individers resonemang när de rör sig mellan diskurser, detta kallar jag diskursiva 

dilemman och dels när olika diskurser står emot varandra, detta kommer jag att kalla diskursiv 

kamp. 

6.6 Diskursiva dilemman mellan individ och samhällsnivå 
Intervjupersonerna rör sig på olika sätt mellan dessa diskurser från individnivå till 

samhällsnivå. Diskurserna motsäger ibland varandra delvis och här uppkommer diskursiva 

dilemman för intervjupersonen. Enligt diskurspsykologiskt sätt att se det så är det väldigt 

vanligt att människors sätt att tala varierar väldigt mycket, man kan inte förvänta sig att deras 

resonemang är konsistenta. Hur man talar och vilka diskurser man rör sig inom beror på 

nämligen på vilken kontext man befinner sig i (Winther Jörgensen & Phillips, 1999) De 

föräldrar jag intervjuat har väldigt olika sätt att ställa sig till fosterdiagnostik och individers 

rätt till selektiv abort, men på en samhällsnivå är de alla överrens om att samhällsutvecklingen 

är förkastlig. När jag gjorde intervjuerna slogs jag av hur föräldrarna från olika ståndpunkter 

på en individplan rörde sig till en enad samhällsdiskurs. Detta var för mig svårt att förstå och 

blev därför också väldigt intressant att undersöka. I detta första avsnitt av om diskursiva 

motsättningar kommer jag att beskriva de diskursiva dilemman som intervjupersonerna 

hamnar i när de rör sig mellan individ och samhällsnivå. 
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Mellan den moraliska diskursen och samhällsdiskursen 

Om en intervjuperson i sitt resonemang skulle röra sig direkt mellan den moriska diskursen 

och samhällsdiskursen skulle detta leda till en slutsats där varje blivande förälder som individ 

är helt och hållet moraliskt ansvarig för att denna samhällsutveckling sker. Detta skulle 

riskera att bli ett väldigt fördömande av blivande föräldrar och ingen av intervjupersonerna 

uttrycker att blivande föräldrar är så direkt ansvariga för den samhällsutveckling som sker. 

När intervjupersonerna rör sig mellan den moraliska diskursen och samhällsdiskursen skulle 

man kunna säga att de tar vägen över den kritiska diskursen och influeras av denna diskurs 

antagande om att blivande föräldrar inte kan göra ett fritt val p.g.a. samhällets negativa 

föreställningar om Downs syndrom. Vid ett sådant resonemang håller man alltså fortfarande 

kvar vid att föräldrar har ett visst moraliskt ansvar men att samhället också bär ett ansvar för 

den samhällsutveckling som sker. När intervjupersoner rör sig mellan den moraliska 

diskursen och samhällsdiskursen skulle man därför kunna säga att de till viss del ger 

förälderns subjektsposition en ny innebörd (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). 

Mellan valfrihets/toleransdiskursen och samhällsdiskursen 

När intervjupersoner rör sig mellan de liberala diskurserna om fosterdiagnostik alltså 

valfrihetsdiskursen och toleransdiskursen till samhällsdiskursen, stöter de på en del diskursiva 

dilemman. Samhällsutvecklingen, att allt fler föräldrar väljer att göra abort när de får reda på 

att fostret har Downs syndrom beskrivs som väldigt förkastlig. Det hade varit fruktansvärt om 

antalet nyfödda med Downs syndrom hade börjat minska i Sverige på samma sätt som det 

idag gör i Danmark. Inom tolerans och valfrihetsdiskursen ses möjligheten att göra tester som 

något helt igenom positivt medan man i samhällsdiskursen ser utvecklingen på ett 

samhällsplan som något helt igenom negativt. Hur förklarar föräldrar som rör sig mellan 

dessa diskurser att något så positivt leder till en utveckling som man helt förkastar? Hur 

kommer det sig att förnuftiga individers (blivande föräldrars) val leder till en 

samhällsutveckling som är förkastlig?  

Toleransdiskursen till Samhällsdiskursen 

Det jag tror… den här okunskapen. Som sagt, jag är för att alla ska få välja precis fritt, 

utan att fördöma dom om man säger så, men dom måste få reda på vad det är dom 

väljer bort. 

Ja man vill att dom ska veta vad det är som väljer bort. Det är ett är ett fullt fungerade 

liv som du väljer bort och å, å alla dom här grejerna runt omkring, alla dom positiva 

delarna liksom. Är du riktigt med på vad du gör? Det är den grejen jag är rädd för… 

Som jag tolkar det så förklarar de som rör sig mellan tolerans och samhälldiskursen detta med 

att de tror att en del av de beslut som blivande föräldrar gör är ogrundade och bygger på 

okunskap om Downs syndrom. I grunden har toleransdiskursen en stor tilltro till att blivande 

föräldrar gör bra val. Men det uttrycks också en antydan om att det som blivande förälder inte 

är så lätt att göra ett välgrundat val när man inte har så stor kunskap om Downs syndrom och 

samhället har en skev bild. Denna förklaring är inget som hålls för sanning utan även här 

uttrycks det en tilltro till individens egna val och en tveksamhet mot att anta att andra 

individers beteende skulle vara ett uttryck för okunskap.  
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Sen märker jag, jag märker faktiskt en sak, jag vill ju inte att folk ska ha förutfattade 

meningar om Downisar, eller familjen med Downs du vet hela det här konceptet, och så 

märker jag själv hur jag har förutfattade meningar om folk. Att man tänker att det 

måste vara så här dom resonerar, men det kan ju inte jag veta. Det kan ju vara så att 

alla besluten är väldigt välgrundade men man blir ju orolig liksom och den oron tror 

jag att du fått med. 

När det inom toleransdiskursen pratas om förståelsen av individuella föräldrars val ses det till 

de argument som föräldern kan tänkas ha, som är urskuldande för föräldern. Att föräldern inte 

orkar, att föräldern inte klarar samhällets tryck eller att föräldern väljer bort fostret för fostrets 

eget bästa. Trots förståelsen inför förälderns val så uttrycks att föräldern säkert har en bra 

anledning att välja som denne väljer, som att förälders val att göra selektiv abort ändå måste 

ha en bra förklaring. När det kommer till argumentet att föräldern helt enkelt inte vill ha ett 

barn med Downs syndrom och ser positivt på minskande antal nyfödda med diagnosen, så 

finns det ett undvikande inom toleransdiskursen. Detta argument nämns inte som ett tänkbart 

argument som föräldrar skulle kunna tänkas ha när de väljer selektiv abort. I citatet nedan 

uttrycks en värdering av en dansk läkares positiva syn på att foster med Downs syndrom väljs 

bort. Utifrån detta uttalande skulle man kunna utläsa att inom toleransdiskursen godkänns inte 

en positiv syn på att foster med Downs syndrom väljs bort. 

Det är en fruktansvärd människosyn. För de tar bort fullt fungerade och jag säger fullt 

fungerande… för dom är fullt fungerande.  

Jag tolkar det som att det är lättare att kritisera högt uppsatta personers, som t.ex. danska 

överläkares positiva uttalanden om fosterdiagnostik än att kritisera enskilda föräldrars positiva 

inställning. Jag tolkar det som att om blivande en förälder faktiskt har en positiv inställning 

till att nyfödda med Downs syndrom minskar i antal och väljer selektiv abort av denna 

anledning, inte ses som en legitim motivering inom diskursen. Att föräldrar helt medvetet, 

trots kunskap om Downs syndrom skulle välja att ta bort ett foster med Downs syndrom är 

något man inom toleransdiskursen inte vill tro sker. När föräldrar rör sig mellan 

toleransdiskursen och samhällsdiskursen hänvisar man därför till okunskap som förklaring till 

samhällutvecklingen. Utvecklingen, med ökade antal aborter av foster med Downs syndrom 

är inte ett resultat av föräldrars fria val, utan ett resultat av okunskap om Downs syndrom, 

menar man. 

Valfrihets och samhällsdiskursen 

Föräldrar som rör sig från valfrihetsdiskursen till samhällsdiskursen stöter också på diskursiva 

dilemman som delvis liknar de som just beskrivit. 

Nej men jag förstår väl att det sker, för om man får reda på det så har man ju ett val att 

säga: Ska jag behålla eller ska jag inte? Och självklart kommer en stor andel säga: Nej, 

men jag… För du går in i en osäker värld. 

Om föräldrar har rätt att välja, vilket är centralt inom valfrihetsdiskursen, kommer en del att 

välja att göra abort av foster med Downs syndrom, menar man. Detta är en tråkig utveckling 

men det uttrycks också en viss förståelse för att denna utveckling sker. Det finns också en 
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kritik mot så som fosterdiagnostiken tillämpas idag, med ett stort fokus på diagnosen Downs 

syndrom.  

Min svårighet är ju varför man ska just fokusera på att ta bort Downs syndrom-barn. 

Det finns så mycket annat som du kanske kan se på ultraljud också. Varför har det blivit 

så stort fokus på Downs syndrom, att det ska bort?  

Enligt valfrihetsdiskursen är föräldrars självbestämmanderätt inget som ska tummas på men 

så som fosterdiagnostiken idag pekar ut Downs syndrom, är något som borde förändras. 

Fosterdiagnostik är bra men fosterdiagnostikens utpekande av diagnosen Downs syndrom, 

med motiveringen att minska lidande, är inte grundat. Att motivera aborter av foster med 

Downs syndrom av den anledningen är något man ställer sig kritisk till då man ser det som att 

många av dessa barn kan ha ett bra liv. Sjukvårdens utpekande av foster med Downs syndrom 

leder till att blivande föräldrarnas fria val färgas av detta utpekande och att vissa av dessa 

föräldrars beslut därför blir ofria. Man skulle kunna se det som att de som resonerar mellan 

valfrihetsdiskursen och samhällsdiskursen ser utpekandet av diagnosen Downs syndrom som 

ett hot om föräldrars fria val. Sen när förälderns fria val är säkrat kommer det ändå finnas 

föräldrar som väljer bort foster med Downs syndrom och då är det valet något som man ska 

respektera (se det översta citatet under denna rubrik). Jag tolkar det som att när 

intervjupersoner rör sig mellan valfrihetsdiskursen och samhällsdiskursen resonerar de som 

att: om föräldrars val skulle vara helt fria skulle detta leda till en samhällsutveckling som var 

bra. Både när intervjupersoner rör sig mellan valfrihets eller toleransdiskursen till 

samhällsdiskursen gör de delvis en omartikulering av hur de ser på blivande föräldrars 

subjektsposition och betydelseinnebörden av valet (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). 

Båda dessa diskursers subjektspositioner för blivande föräldrar innebär att föräldern är en 

rationell individ som kan göra ett fritt val. När intervjupersonerna sedan rör sig mellan dessa 

diskurser på en individnivå till samhällsdiskursen omartikulerar de subjektspositionen, till att i 

likhet med den kritiska diskursen inte se förälderns val som helt fritt i dagens läge (jfr ibid). 

Den liberala grundtanke som tolerans och valfrihetsdiskursen ansluter sig till, bygger på ett 

antagande om att individer har tillgång till all information och utifrån de faktiska 

omständigheterna gör ett rationellt val (Engdahl & Larsson, 2006). När individer inte har 

tillgång till fullständig information faller tanken om att individen kan göra det fria valet. 

Avsaknaden av diskursiva dilemman mellan den Kritiska diskursen och 

Samhällsdiskursen 

Den kritiska diskursens just kritiska inställning till prenatala tester och selektiv abort bottnar i 

en samhällskritik. Man skulle kunna se den kritiska diskursen som en diskurs som har tagit 

med sig sin samhällskritik ner på individsnivå i sina ställningstaganden kring prenatala tester 

och selektiv abort. När personer därför rör sig mellan den kritiska diskursen och 

samhällsdiskursen uppstår inga direkta diskursiva dilemman, då den samhällskritiska 

inställningen har funnits med redan på ett individplan. 

6.7 Diskursiv kamp 
I avsittet ovan har det gjorts en beskrivning av de diskursiva dilemman de intervjupersonerna 

stöter på när de rör sig mellan olika diskurser. Nu kommer fokus istället att flyttas till hur 
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olika diskurser står emot varandra och kämpar om att omartikulera varandras 

betydelsefixeringar.  

Synen på fosterdiagnostik- en känslig fråga 

Inom den intervjuade gruppen av föräldrar till barn med Downs syndrom finns det väldigt 

olika sätt att resonera kring fosterdiagnostik. Inom den kritiska och den moraliska diskursen 

är man kritiskt inställd till fosterdiagnostik medan man inom valfrihetsdiskursen och 

toleransdiskursen ser mer positivt på prenatala tester och rätten till selektiv abort. Här är det 

tydligt att individer som resonerar inom de olika diskurserna har väldigt olika åsikter.  Utifrån 

intervjupersonernas utsagor tolkar jag det som att det uppkommer en motsättning mellan olika 

diskursiva ståndpunkter. Detta uttrycker sig i form av att det blir väldigt känsligt att prata om 

inställning till och personlig erfarenhet av fosterdiagnostik inom gruppen föräldrar till barn 

med Downs syndrom. Många av de föräldrar jag intervjuat menar att det inte är så vanligt att 

man pratar om dessa frågor inom gruppen. Flera av föräldrarna beskriver denna fråga som 

känslig eller tabubelagd.  

Nej, nej... för att det inte är så många som vågar prata om detta, alla är så rädda för att 

trampa vandra på tårna.  

Det är ju, det anses ju vara lite fult med fosterdiagnostik i vår värld… men det är ju 

jättemånga som har genomgått fosterdiagnostik efter, efter sitt barn med Downs inför 

tredje barnet eller så där. Det är ju en del som är modiga nog att säga ”Ja vi gjorde 

fosterdiagnostik nu tredje gången för att ni känner att vi inte orkar två barn med 

Downs”. Men det är jättefå som säger det för att det är en svår fråga för oss.  

Det uttrycks att det finns något slags dominerade ideal inom gruppen föräldrar till barn 

med Downs syndrom att det inte är helt okej att själv ha använt sig av fosterdiagnostik. 

Samtidigt är det många som har gjort tester och selektiv abort inom gruppen. I både 

tolerans och valfrihetsdiskursen är det viktigt att föräldrar får väga in sin förmåga i 

beslutet.  

Två barn med stora funktionsnedsättningar det vet jag inte riktigt vilka familjer som 

orkar? Det var väl så man tänkte, så det var väl största rädslan i när Benjamin skulle 

komma. Vågar man liksom satsa på ett barn till? Och vad kan han få? Hur jobbigt blir 

det då plus det vi har?  

För mig är det inte moraliskt godkänt och jag tycker att det är jobbigt när folk som har 

gjort någon form av fosterdiagnostik för att det är verkligen jobbigt för mig… Jag har 

lite större fördragsamhet med dom föräldrarna jag känner som har ett barn med Down 

Syndrom, då kan jag tänka tanken ”Jaja jo, så kanske man hade resonerat”. 

Citaten ovan uttrycker helt olika artikulationer av vad valet att använda fosterdiagnostik och 

selektiv abort innebär och kan motiveras av. Det översta citatet är hämtat ur 

valfrihets/tolerans-diskursen och är ett uttryck för att föräldrar ska få ta hänsyn till sin egen 

förmåga och väga in vad som de tror blir bäst för deras familj. García m.fl.  (2011)  menar att 

viljan att tillförsäkra sina tidigare barn välbefinnande är drivande vid förälderns val ett 
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använda prenatala tester vid framtida graviditeter. I det andra citatet som är hämtat ur den 

moraliska diskursen uttrycks det att valet är moraliskt. SMER menar att enskilda kvinnors 

ställningstaganden är beroende av vilka utgångspunkter de har för sina överväganden.  Om 

kvinnan har en pliktetisk syn och ser det som sin skyldighet att ta hand om barnet oavsett 

egenskaper, kommer detta leda ett nekande av användning av fosterdiagnostik och selektiv 

abort. Har kvinnan däremot ett konsekvensetiskt sätt att se på situationen kommer kvinnan 

antagligen vilja få information om fostret för att kunna bilda sig en uppfattning om vilket 

beslut som ger de bästa konsekvenserna (SMER, 2011). Man skulle kunna se de olika 

föräldrarnas sätt att motivera valet som beroende på vilka etiska ståndpunkter de prioriterar. 

Den moraliska diskursen skulle tolkas som att den uttrycker ett mer pliktetiskt perspektiv, 

medan valfrihets- och toleransdiskursen har ett mer konsekvensetiskt perspektiv. I citaten 

uttrycks det tydligt att valet av prenatala tester och selektiv abort artikuleras väldigt olika 

inom olika diskurser. Detta skulle kunna beskrivas som en diskursiv kamp mellan den 

moraliska diskursens sätt att artikulera valet som moraliskt och valfrihets eller 

toleransdiskusens sätt att artikulera valet som fritt (jfr Winther Jörgensen & Phillips, 1999). 

När det i andra delen av citatet uttrycks en förståelse för att föräldrar till barn med Downs 

syndrom väljer att använda fosterdiagnostik, tar man ett litet avsteg från artikulationen 

förälderns val- moraliskt ansvar till att sätta in förälderns förmåga som ett tecken i 

artikulationen (jfr ibid). Det uttrycks att det finns en större fördragsamhet gentemot föräldrar 

till barn med Downs syndrom inför valet. Här prioriteras relationen till andra föräldrar 

framför den diskursiva ståndpunkten. I citaten kan man se att de olika diskurserna kämpar om 

att omartikulera betydelseinnebörden av valet av prenatala tester och selektiv abort. Men den 

här diskursiva kampen mellan de diskurser om fosterdiagnostik som de intervjuade 

föräldrarna resonerar inom, är en diskursiv kamp i det tysta, som kantas av oron att trampa 

andra föräldrar på tårna. 

7. SLUTDISKUSSION_____________________________________ 
I inledningen av uppsatsen konstateras det att föräldrars ökade möjligheter att använda sig av 

prenatala tester, har en koppling till det stigande antalet selektiva aborter av foster med 

Downs syndrom som vi ser i Sverige idag (Socialstyrelsen, 2013). Utgångspunkten för den 

här uppsatsen är med andra ord att föräldrars rätt att välja, på en individnivå, har en koppling 

till samhällsutvecklingen som sker idag, med ökande antal aborter av foster med Downs 

syndrom. De föräldrar jag har intervjuat resonerar alla olika om hur rätten att välja förhåller 

sig till samhällsutvecklingen. Föräldrars reproduktiva autonomi är ett värde som ofta ses som 

positivt i dagens samhälleliga diskussion om fosterdiagnostik (prop. 2005/06:64; Ferguson et 

al, 2007). Man skulle kunna se föräldrarnas berättelser som balansgångar mellan den i 

samhället positivt klingande reproduktiva autonomin och den samhällsutveckling som de ser 

som väldigt negativ. De föräldrar som rör sig mellan valfrihetsdiskursen och 

samhällsdiskursen menar att om blivande föräldrars val skulle vara helt fria skulle detta leda 

till en god samhällsutveckling. Tyvärr är föräldrarnas val idag påverkade av vårdens 

utpekande av Downs syndrom menar man. De föräldrar som rör sig mellan toleransdiskursen 

och samhällsdiskursen menar att det kan vara så att föräldrars val, som de ser ut idag, till viss 

del grundar sig på okunskap. Inom den kritiska diskursen är man kritiskt inställd till om 
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föräldrar överhuvudtaget ska ha rätten att välja eftersom att man ser det som att det nästan är 

omöjligt för föräldrar att göra ett fritt val då samhälleliga normer och vårdens sätt att tala till 

så stor del påverkar detta val. När föräldrar rör sig mellan den moraliska diskursen och 

samhällsdiskursen menar även de att föräldrars val kommer att påverkars av normer och 

okunskap om diagnosen. Sammanfattningsvis skulle man kunna dra slutsatsen att oavsett 

vilken inställning de intervjuade föräldrarna har till fosterdiagnostik så menar de att en 

bidragande orsak till samhällsutvecklingen är att det finns en utbredd okunskap om Downs 

syndrom.  Att okunskapen spelar in i hur gravida kvinnor idag fattar beslut i frågor om 

fosterdiagnostik får stöd i SBU:s rapport Metoder för tidig fosterdiagnostik (2006).  Bland de 

föräldrar jag intervjuat finns det enighet kring att samhällsutvecklingen ses som problematisk 

och flera av föräldrarna betonar att de vill se en förändring. Hur förändrar man då denna 

utveckling? Flera av de intervjuade föräldrarna menar att genom att öka kunskapen om 

Downs syndrom skulle förändring kunna ske. En majoritet av föräldrarna påpekar att 

sjukvårdens ansvar i frågan bör öka. Sjukvårdens sätt att informera om fosterdiagnostik är 

onyanserat och ger inte den blivande föräldern möjlighet att göra ett fritt val, menar de. Att 

sjukvården brister i informationen om fosterdiagnostik får stöd i SBU rapport (2006). Och 

enligt SBU leder den bristande informationen från sjukvården till att många gravida kvinnor 

idag grundar sina beslut om fosterdiagnostik och selektiv abort på okunskap (ibid). Flera av 

föräldrarna uttrycker också att de aktivt vill vara med och förändra samhällsutvecklingen 

genom att omskapa bilden av Downs syndrom. De föräldrar som beskriver funktionshinder 

som socialt konstruerat uttycker det som att de känner en stor frustration över den negativa 

bild av Downs syndrom som de upplever är dominerande i majoritetssamhället idag. 

Funktionshinder skapas i mötet med samhället och är socialt konstruerat (Oliver, 1990). 

Enligt Parens och Asch (2007) ses funktionshinder ofta som något negativt och icke-

eftersträvansvärt. Enligt dessa föräldrar är denna negativa bild av Downs syndrom också ett 

uttryck för den utbredda okunskap som finns om diagnosen. De menar att det är denna 

negativa bild som skapar hinder för personer med Downs syndrom idag. Enligt 

socialkonstruktionismen leder en social konstruktion till reella konsekvenser (Winther 

Jörgensen & Phillips, 1999). Detta betyder alltså att om det i samhället finns en utbredd 

negativ bild av Downs syndrom kommer detta få konsekvenser för hur personer med 

diagnosen blir bemötta. Martha Saxton (2007) menar också just detta, att hur samhället ser på 

personer med funktionsnedsättningar kommer att påverka hur dessa personer blir behandlade. 

De föräldrar som menar att det finns en negativ samhälleligt skapad bild av Downs syndrom 

uttrycker att de ser sig själva som förkämpar för ett omskapande av denna bild. Detta tar sig 

uttryck i att de försöker skapa en alternativ bild till den negativa bild som de uppfattar det som 

att vården och majoritetssamhället företräder.  De vill visa en bild av Downs syndrom som 

innebär något positivt; där man ser barnets möjligheter istället för begränsningar. Föräldrarna 

vill att denna alternativa positiva bild ska nå ut till allmänheten och de försöker därför bland 

annat synas i olika sammanhang i media. Att kämpa för att försöka ge en alternativ, positiv 

bild skulle man i diskursteoretiska termer kunna beskriva som försök att omartikulera 

betydelseinnebörden av Downs syndrom (jfr Winthers Jörgensen & Phillips, 1999). Man 

skulle kunna se dessa föräldrars vilja att synas i media och ge en positiv bild av Downs 

syndrom som en diskursiv kamp där de kämpar om att omformulera innebörden av Downs 

syndrom (jfr ibid). Att skapa en ny och positiv bild, menar dessa föräldrar, är en motkraft mot 
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den samhällsutveckling som sker idag. Men det är inte alla inom den intervjuade gruppen 

föräldrar som tycker att detta alternativa sätt att framställa personer med Downs syndrom i 

media är helt oproblematiskt.  

Alltså det finns ju väldigt mycket kamp på vägen och det finns väldigt många barn med 

Downs Syndrom som inte hamnar i den där ”glada fållan” heller och det har mycket 

extra medicinska problem som man inte ser på de här högfungerade. Så glättigt är det 

ju liksom inte heller. 

I citatet uttrycks det en kritik mot att beskriva funktionshinder som något som är skapat av 

samhället. Att inte se till att funktionsnedsättningen i sig också kan vara hindrande menar man 

kan vara exkluderande för de barn med Downs syndrom som har det kämpigare och inte 

passar in i den glada fållan, som det uttrycks. Det uttrycks att detta nya sätt att omartikulera 

bilden av Downs syndrom inte inrymmer alla med diagnosen och det riskerar att också bli en 

stereotyp. På samma sätt som den negativa stereotyp som de föräldrar som kämpar för den 

alternativa bilden vill motverka, blir denna nya bild också exkluderande för de personer med 

diagnosen som inte passar in i den bilden, menar man. De intervjuade föräldrarna ger olika 

beskrivningar av vad det är som är problematiskt med bilden av Downs syndrom. Men de är 

eniga om att bilden av vad Downs syndrom innebär är allt för snäv och är inte representativ 

för alla personer med diagnosen. Oavsett hur de intervjuade föräldrarna tycker att den 

nuvarande bilden är problematisk, så är alla föräldrar överrens om att bilden av Downs 

syndrom är byggd på okunskap och att den ger negativa konsekvenser för personer med 

diagnosen. Att jag skriver min uppsats om hur föräldrar till barn med Downs Syndrom, skulle 

kunna ses som ett sätt att åter upprätthålla bilden av Downs syndrom som en särskild grupp. 

När man gör en diskursanalys är det viktigt att fråga sig: Vilka kategoriseringar, grupperingar 

och exkluderingar skapar min text? (Bolander & Fejes, 2009) Genom att göra 

kategoriseringen ”Föräldrar till barn med Downs syndrom” bidrar jag i min text till att 

upprätthålla ett förhållande där jag skiljer familjer med Downs Syndrom från ”andra familjer” 

och därmed också personer med Downs syndrom från personer utan Downs syndrom. Att 

göra denna kategorisering skulle kunna ses som ett sätt att ytterligare spä på fördomar och 

uttala sig generaliserande om denna grupp. I och med att denna grupp ofta diskrimineras i 

dagens samhälle (Parents & Asch, 2007; Saxton, 2007) kan det också vara relevant att göra en 

sådan gruppering i syfte att lyfta deras röst. Genom att på ett nyaserat sätt både beskriva 

likheter och skillnader i föräldrarnas resonemang har texten också bidragit till att omforma 

bilden av gruppen ”föräldrar till barn med Downs syndrom”. Utifrån den kunskap som jag har 

fått genom att göra denna studie skulle jag gärna se att det gjordes studier som fördjupar sig i 

hur den samhälleligt skapade bilden av Downs syndrom påverkar den samhällutveckling som 

sker idag med ökande antal aborter av foster med diagnosen. SMER (2011) betonar att det är 

viktigt att föra en etisk diskussion kring frågor om fosterdiagnostik och rekommenderar också 

att det bör göras mer forskning kring ämnet. Jag upplever det som att det har gjorts relativt lite 

forskning kring denna utveckling, vilket är anmärkningsvärt för eftersom detta är en 

utveckling som sker nu och ger konsekvenser för personer med Downs syndrom. Därför 

tycker jag att detta är något som både borde undersökas och debatteras i större utsträckningen 

en vad som sker idag.  
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Intervjuguide 

Fosterdiagnostik: 

Hur resonerade ni om fosterdiagnostik och abort? 

Utifrån den erfarenhet som du har av att vara förälder till ett barn med DS; Om 

du skulle få ge ett råd till en blivande förälder som står inför att valet att göra ett 

KUB-test, vad skulle du säga? 

Hur tänker du kring KUB-tester? Fosterdiagnostik? 

Vad tänker du kring föräldrars rätt att välja? 

Hur tror du att blivande föräldrar resonerar när de väljer att göra abort av ett 

foster med DS? Varför tror du föräldrar väljer att abortera foster med DS? 

Grunden till utvecklingen och värdering av utvecklingen: 

Vad tror du är grunden till att foster med DS aborteras i allt större utsträckning? 

Vad tycker du om att allt fler väljer att abortera foster med DS? 

Kan du se något problematiskt/positivt med denna utveckling?  

Vad betyder det för dig om det blir färre personer med DS i samhället? 

Vad känner du när du hör att föräldrar väljer att göra abort när de får reda på att 

fostret har DS? 

Niels Uldbjerg, professor vid Universitetssjukhuset i Århus och forskare i 

medicinsk etik menar att det är en oerhört stor prestation att antalet nyfödda 

med Downs syndrom har minskat. 

Läs exempel; Vad känner du när du läser det här? 

Konsekvenser: 

Vad tror du det får för konsekvenser i samhället om det föds färre och färre barn 

med DS? 

Blir du och din familj påverkad av denna utveckling? 


