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Sammanfattning 
 

Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens 

strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt 

med vad som kallas en mer liberal abortlag. I Sverige har den allmänna diskursen kring nyheten 

på Irland, genom de etablerade medierna, rapporterats som ett steg i rätt riktning mot ett mer 

jämställt samhälle (Wendick, 2018). Bland många av de länder i Europa som har stränga 

abortlagar präglas både politiken och medierna av värdekonservativa ideologier (UI, 2016; UI, 

2017). Vi vill därför forska i hur Världen idag, ett värdekonservativt kristet alternativmedium, 

framställer Irlands beslut att avskaffa abortlagen och hur de förhåller sig till journalistiska ideal. 

 

Det teoretiska ramverket för studien presenteras under kapitel två där vi redogör för de teorier 

och den forskning som ligger till grund för vår undersökning. Vi använder Foucaults diskursteori 

som förklarar de outtalade regler som finns i sociala sammanhang för att studera diskursen kring 

lagändringen om abort. Tidigare forskning inom området rörande medier och journalistik tas 

också upp. 

 

Genom att analysera det empiriska materialet med kritisk diskursanalys på textnivå har vi kunnat 

identifiera tre delteman hos texterna, vilka är: “Kvinnans perspektiv”, “Kyrkornas minskade 

inflytande” samt “Generationsskiftet”. Dessa delteman har hjälpt oss redogöra för texternas 

huvudsakliga innehåll. Med argumentationsanalys har vi urskilt tre teser utifrån de identifierade 

delteman för att sedan studera vilka argument som varit för eller mot teserna. Vi kunde med hjälp 

av metoden redogöra för vilka påståenden som ingår i artiklarna och studera dess underliggande 

mening och värderingar.  

 

När vi undersökt hur Irlands beslut att avskaffa abortlagen framställs i nyhetsmediet Världen idag 

har vi genom våra metoder funnit tecken som tyder på att tidningen ställer sig emot lagändringen. 

Rapporteringen kring den ändrade abortlagen genomsyras av att det är en negativ utveckling för 

landet. Genom att studera texterna med diskursanalys på textnivå och se till ordval och 

formuleringar har vi kommit fram till att abort omnämns i en negativt laddad språklig kontext 

och frågan utifrån kvinnans perspektiv är frånvarande. Generationsskiftet och kyrkornas 

minskade inflytande beskrivs som anledningar till att abortlagen röstades igenom. Genom att 

studera texterna med argumentationsanalys kunde vi se hur nej-sidan till abort fått mer utrymme 

att komma till tals och att argumenten förts till deras fördel. Världen idags ställningstagande i 



 

  

frågan om lagändringen blir tydlig. Det visar sig på det sätt texterna är formulerade och till hur 

mycket talutrymme ja- respektive nej-sidan får. 

 

Nyckelord: Abort, kritisk diskursanalys, argumentationsanalys, alternativa medier, 

värdekonservatism 

  



 

  

Abstract 

 

The abortion law is an issue that raises discussion worldwide. Ireland has been one of the most 

conservative nations in the world concerning abortion laws. After a referendum in 2018 the law 

was reformed and now serves as liberal abortion law. The mainstream media discourse in Sweden 

has been reporting the law reform as a step towards a more equal society (Wendick, 2018). 

Among other European nations with strict abortion laws both the politics and the media is 

characterized by value conservative ideologies (UI, 2016; UI, 2017). Therefore, we want to 

investigate how Världen idag, a value conservative Christian alternative media, report and 

features Ireland's decision to abolish the abortion law and how this can be related to the 

journalistic ideals.  

 

The theoretical framework in this study is presented in chapter two whereas we describe a 

various of theories and researches that is central for our issue. We are using Foucault's discourse 

theory which explains the unspoken rules we are reproducing in social contexts, this to highlight 

the discourses concerning the abortion law reform on Ireland. Previous research that has been 

made regarding media and journalism is also presented in our study.  

 

By analyzing the empirical material with a critical discourse analysis (CDA) on text level we have 

been able to identify three sub-themes in the texts which are: “woman’s perspective”, ”the 

church diminished influence” and “the generational shift”. The sub-themes helped us describe 

the main content of the texts. By applying argumentation analysis we have distinguished three 

theses based on the identified sub-themes. We could then identify what statements that has been 

made to understand the underlying values of the texts. 

 

In our research on how Världen idag frames Ireland’s decision to abolish their abortion law we 

have found signs that indicates on that the news media is against the law change. The reporting 

concerning the reformed abortion law permeated by insinuating values claiming it to be a 

negative development for the nation. By analyzing the articles with CDA on text level we been 

able to conclude that abortion is mentioned in a negatively context whereas woman’s perspective 

is absent. The generational shift and the reduced influence of the churches visualizes the main 

reasons why the new abortion law was voted for. The argumentation analysis indicated that the 

abortion opponents had more access to express themselves and their argumentation was 

presented in their favor in the texts. The stance taken by Världen idag is clear partly by the 



 

  

formulations of the texts and also by the varying opportunity to speak for the yes- and the no-

side. 

 

Keywords: Abortion, critical discourse analysis, argumentation analysis, alternative media, value 

conservatism. 

 

  



 

  

Förord 

 

Denna uppsats är samförfattad vilket innebär att alla uppsatsförfattare Emelie Nordlund, Matilda 

Bank och Otto Jaksch skrivit lika stora delar. Genom hela arbetsprocessen har vi alla tagit lika 

stort ansvar att skriva uppsatsens alla delar.  

 

Göteborg, 2019 

 

Emelie Nordlund, Matilda Bank & Otto Jaksch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION ....................................................................................................................................... 1 
1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ..................................................................................................................... 2 
1.2 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 2 
1.3 EMPIRISKT MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................. 3 
1.4 CENTRALA BEGREPP .................................................................................................................................... 4 

1.4.1 Alternativa medier ................................................................................................................................ 4 
1.4.2 Diskurs ................................................................................................................................................. 5 

1.5 DISPOSITION ................................................................................................................................................ 5 
2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................. 6 

2.1 DISKURSTEORI ............................................................................................................................................. 6 
2.2 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................. 6 
2.3 JOURNALISTIK .............................................................................................................................................. 7 

3. METOD .................................................................................................................................................... 9 
3.1 URVAL OCH DATAINSAMLING ...................................................................................................................... 9 
3.2 METODBESKRIVNING .................................................................................................................................. 9 

3.2.1 Kritisk Diskursanalys ........................................................................................................................ 10 
3.2.2 Argumentationsanalys ...................................................................................................................... 10 

3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................................................................. 11 
3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................ 12 
3.5 SAMMANFATTNING AV METODER ............................................................................................................. 13 

4. ANALYS .................................................................................................................................................. 14 
4.1 GENRE ........................................................................................................................................................ 14 
4.2 DISKURSANALYS ......................................................................................................................................... 14 

4.2.1 Makronivå .......................................................................................................................................... 14 
4.2.2 Mikronivå ........................................................................................................................................... 18 

4.3 ARGUMENTATIONSANALYS ....................................................................................................................... 21 
5. SLUTSATS & DISKUSSION .................................................................................................................. 24 
6. IMPLIKATIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING ........................................................................... 27 

6.1 IMPLIKATIONER FÖR SAMHÄLLET ............................................................................................................. 27 
6.2 FRAMTIDA FORSKNING .............................................................................................................................. 27 

REFERENSLISTA ..................................................................................................................................... 29 

 



 

 1 
 

Introduktion 
 

Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Inom FN talar man om abort i 

termer som mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. De talar också om att man behöver 

arbeta inom frågan för att sänka barriärerna till att ge kvinnor rätt till säker abort (FN, 2018a). En 

rapport från FN, som släpptes i juni 2018, menar på att omedelbara åtgärder måste vidtas då 

arbetet med kvinnors rättigheter världen över tagit steg tillbaka under de senaste åren. De 

beskriver hur konservativa ideologier och religiösa fundamentalister världen över motarbetar FNs 

målsättningar och överenskommelser för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FN, 2018b).  

 

Irland är ett av de länderna som haft bland de strängaste abortlagarna i världen. I maj 2018 hölls 

en folkomröstning om att avskaffa den tidigare abortlagen, som endast tillät aborter då kvinnans 

liv var i fara, där ja-sidan vann med stor marginal. Den nya friare abortlagen innebär att en kvinna 

har rätt att göra abort upp till vecka tolv i graviditeten. Senare abort än tolfte veckan ska också 

tillåtas om fostret är missbildat eller om kvinnans liv är i fara. Den nya lagen tillämpades vid 

årsskiftet 2019 (Thörnqvist, 2018).  

 

I Sverige har den allmänna diskursen kring nyheten på Irland rapporterats som ett steg i rätt 

riktning mot ett mer jämställt samhälle (Wendick, 2018). Sverige har ett historiskt starkt 

mediesystem med public service, ett statligt ansvar för att stödja medier samt en professionell 

journalistkår (Weibull, Wadbring & Ohlsson, 2018, s. 110). Ur det starka mediesystemet kommer 

också de etablerade medierna som styrt den allmänna diskursen kring lagändringen. Bland många 

av de länder i Europa som har stränga abortlagar präglas både politiken och medierna av 

värdekonservativa ideologier (UI, 2016; UI, 2017). Vi har därför intresserat oss för hur ett 

värdekonservativt medium i Sverige talar kring Irlands ändrade abortlag. Bland de 

värdekonservativa svenska nyhetsmedierna har vi valt att rikta in oss mot de med en kristen 

inriktning då frågan engagerar dessa medier. Där har vi valt att se till hur det obundet kristna och 

alternativa nyhetsmediet Världen idag positionerar sig inom diskursen kring abort. Världen idags 

vd, ansvarig utgivare och chefredaktör Lukas Berggren är tidigare medlem i Livets Ord och 

tidningen har fortfarande starka band till den frikyrkliga organisationen (Lapidus, 2014; Eklund, 

2019). Vår förförståelse kring värdekonservatism i abortfrågan säger oss att det finns en skepsis 

mot abort och en negativ inställning till friare abortlagar. Detta då religiösa organisationer som 

gör en mer ortodox tolkning av bibeln oftast har en negativ inställning till att legalisera abort 

(Baker, D’Antonio & Tuch, 2013, s. 7). Livets Ord som är en evangelikal församling med 
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bibeltrogen bibelsyn beskrivs ha en nära koppling till Världen idag (Livets Ord, 2019). Detta ger 

oss en hypotes om att Världen idag har en negativ inställning till Irlands ändrade abortlag. Vi 

finner här ett intresse i att studera hur deras ideologi och inställning i frågan eventuellt påverkar 

deras journalistiska arbete. Strömbäck (2014) beskriver hur dagens journalistiska ideal handlar om 

att analysera samhället och verkligheten åt publiken utan att påverka den i någon riktning. Vi 

intresserar oss för om Världen idag, som ett alternativt medium, förhåller sig till detta ideal eller 

om deras ideologi genomsyrar det journalistiska arbetet.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur det kristna nyhetsmediet Världen idag talar kring 

frågan om Irlands ändrade abortlag. Beslutet om den ändrade abortlagen på Irland har varit 

mycket omtalad bland svenska medier och den allmänna diskursen om lagändringen har setts 

som något positivt och ett steg i rätt riktning för ett jämställt Irland. Vi har intresserat oss för hur 

Världen idag som ett värdekonservativt medium positionerar sig i diskursen och hur deras 

ideologi tar sig uttryck. Finns det ett visst syfte eller underliggande politisk agenda som kan 

påverka hur nyheten förmedlas och vad innebär det i så fall för förhållandet till de journalistiska 

idealen? 

 

Detta leder till vår huvudfrågeställning: 

 

• Hur framställs Irlands beslut att avskaffa abortlagen i nyhetsmediet Världen idag? 

 

Den mer textnära arbetsfrågeställningen vi kommer att arbeta efter är: 

 

• Vilka är texternas huvudsakliga innehåll?  

• Hur presenteras ja- respektive nej-sidan?  

 

1.2 Bakgrund 
 

I Europa finns det ett fåtal länder som har stränga abortlagar. Malta är den enda nationen som 

har ett totalförbud mot abort (Svensson, 2017). I Polen finns en väldigt strikt lag där abort endast 

är tillåtet efter våldtäkt eller incest, när fostret är allvarligt skadat eller då kvinnans liv eller hälsa är 



 

 3 
 

i fara. Frågan var nyligen uppe för debatt då den sittande regeringen, som leds av det 

nationalkonservativa partiet Lag och Ordning, vill skärpa lagen ytterligare och förbjuda abort vid 

tillfällen då fostret är allvarligt skadat eller ej livsdugligt (Amnesty, 2018). I dessa länder 

genomsyras också medierna av de värdekonservativa ideologierna, alltså uppfattningar kring att 

vissa värderingar behöver bevaras för att ha ett fungerande samhälle, som styr länderna. Antingen 

genom kontroll eller via politisk inflytande (UI, 2016; UI, 2017). 

 

Världen idag är en nationell dagstidning som ges ut tre dagar i veckan i pappersupplaga och 

publicerar dagligen nyheter på webben. De utger sig för att vara ett obundet nyhetsmedium med 

en kristen grund och har som ambition att rapportera bibeltrohet samt kristet tänkande (Världen 

idag, 2019). Andra aktörer inom området för kristen journalistik anser att Världen idag, som har 

nära kopplingar till Livets Ord, har en nationalistiskt och värdekonservativ inriktning (Karlsten, 

2010; Eklund, 2019).  

 

Konservatism kommer från det latinska ordet ”conservare” som betyder att bevara (Tännsjö, 

2001, s.14) Konservatism har en attityd som innebär att man vill hålla fast vid det existerande, 

välbekanta och väletablerade, just för att det är existerande, välbekant och väletablerat (Tännsjö, 

2001, s. 32) Värdekonservatism är ett begrepp som är vanligt förekommande när man talar om 

konservatism i politisk kontext. Definitionen innebär att man har uppfattningen att man behöver 

bevara vissa värderingar för att ha ett fungerande samhälle. Förändring i ett samhälle är naturligt 

men måste ske under en lång tid och med stor försiktighet. Konservatismen är emot radikala 

förändringar men välkomnar förbättringar av det redan befintliga (Tännsjö, 2001, s.33). Ett känt 

namn inom konservatismen är den brittiska filosofen Edmund Burke som under 1700-talet 

opponerade sig emot den franska revolutionen eftersom den snabbt förändrade både den sociala 

och politiska ordningen (Nationalencyklopedin, 2019).  

 

1.3 Empiriskt material och avgränsningar 
 

Som tidigare nämnt är abort en omtalad kvinnorättsfråga runt om i världen. FN (2018b) 

beskriver hur värdekonservativa ideologier och religiösa fundamentalister står mot mer liberala 

ideologier i kampen för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle. Då de allmänna svenska 

medierna har en mer liberal inriktning sökte vi oss mot alternativa medier för att studera hur 

medier med en annan ideologisk inriktning rapporterar och talar i frågan. Bland de svenska 
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alternativa medierna med en värdekonservativ inriktning är det framförallt de med kristen 

inriktning som rapporterar kring händelsen. 

 

Materialet vi har använt kommer från nyhetsmediet Världen idag. Vi har valt ut två artiklar där 

huvud-nyhetsartikeln är publicerad den 27 maj 2018 och den första som rapporterar om den 

ändrade abortlagen (Bilaga 1). Denna artikeln är öppen och tillgänglig för alla läsare. Den andra 

artikeln är en nyhetskommentar som är länkad från nyhetsartikeln och publicerad vid samma 

tidpunkt (Bilaga 2). Nyhetskommentaren är låst bakom betalvägg och endast tillgänglig för 

prenumeranter. 

 

1.4 Centrala begrepp 
 

1.4.1 Alternativa medier 
 

Haller & Holt (2018) beskriver hur termen alternativa medier myntades första gången på 1970-

talet då vänster-aktivistiska rörelser grundade egna medier för att motverka medieföretagen som 

sågs som en del av etablissemanget. De förklarar hur det idag saknas en vetenskapligt enad 

beteckning för vad alternativa medier är då sådana inte bara ska bedömas på innehåll utan även 

på delar som produktionsprocessen, etiska överväganden och distribution (Haller & Holt, 2018, 

s. 4). Vidare redogör de för hur forskning oftast ser alternativa medier som rörelser med vissa 

karaktäristiska drag. Dessa drag kännetecknas av en misstänksamhet mot de etablerade medierna 

samt att det finns en preferens för webb- och sociala medier som kommunikationsmedel. Oavsett 

var på en höger-vänsterskala dessa rörelser eller organisationer placerar sig har dessa oftast 

inställningen att de etablerade medierna innehar en hegemonisk roll där de döljer eller snedvrider 

information som inte passar in i den “politiskt korrekta” dagordningen (Haller & Holt, 2018). 

 

Weibull, Wadbring & Ohlsson (2018) har en annan ansats till begreppet alternativa medier och 

beskriver dessa som en ny typ av konkurrent och utmaning för den etablerade journalistiken. De 

förklarar hur detta ter sig i form av organisationer som utövar en verksamhet som till synes liknar 

ett journalistiskt arbete men som bedrivs med någon typ av agenda utan journalistiska grunder 

och ideal. De menar på att sådana organisationers sajter ibland kallas för alternativa medier och 

att de ofta har sitt ursprung från någon politisk organisation. Denna typ av sajter anses ha ett 

gemensamt drag där de ofta är kritiska till de traditionella medierna. Slutligen menar Weibull et al. 
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att många av dessa sajter har en ansvarig utgivare och att vissa är anslutna till det pressetiska 

systemet för att stärka sin legitimitet och existens (Weibull et al., 2018, s. 272).  

 

1.4.2 Diskurs 
 

Begreppet diskurs beskriver Michel Foucault som talet eller diskussionen om något (Gripsrud, 

2011. s. 254). Genom mer eller mindre outtalade regler som styr vad som får och vad som inte 

får sägas i ett visst socialt sammanhang (Bergström & Boréus, 2012, s. 17). Vi kommer i kapitel 

två teori och tidigare forskning ge en djupare förklaring kring begreppet diskurs och diskursteori.  

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är uppbyggd av sex kapitel. Det första kapitlet introducerar läsaren för studien och 

undersökningens syfte och frågeställningar. Efter detta presenteras en kort bakgrund för att göra 

läsaren mer insatt i problemområdet samt en förklaring av det empiriska materialet och de 

avgränsningar vi gjort i studien. Därefter följer en redogörelse för de centrala begrepp som 

kommer att användas i uppsatsen följt av en disposition som förklarar de olika kapitlen samt 

upplägget för rapporten. I det andra kapitlet, teori och tidigare forskning, ges relevanta teorier 

och tidigare forskningsområden som belyser de områden som kommer att beröras i studien. Det 

tredje kapitlet, metod, förklarar vilka metoder vi tänkt använda oss av för analys av vårt empiriska 

material. Kapitlet introduceras med datainsamling och metodbeskrivning följt av en redogörelse 

kring uppsatsens validitet och reliabilitet. Därefter följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt 

och kapitlet avslutas med en sammanfattning av de metodval som presenterats. Det fjärde 

kapitlet innehåller en analys som förklarar hur vi gått tillväga när vi analyserat texterna. Det femte 

kapitlet, slutsatser & diskussion, ger en förklaring och fördjupad diskussion i relation till de svar 

vi fått från vår analys samt de slutsatser vi kommit fram till med vår studie och vilka resultat det 

gett. I det sjätte och sista kapitlet resonerar vi kring vilka samhälleliga implikationer studien 

medför samt vilken framtida forskning som hade varit intressant utifrån vår studie.  
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2. Teori och tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som ligger till grund för vår 

undersökning. Det teoretiska underlaget som vi anser relevant för studien är diskursteori, tidigare 

forskning kring hur abortfrågan framställts av medier samt forskning kring journalistik kopplat till 

ideologi. Detta underlag kommer senare i uppsatsen sättas i kontext till, och jämföras med det 

empiriska materialet från Världen idag. 

 

2.1 Diskursteori  
 

Michel Foucault beskriver begreppet diskurs som talet eller diskussionen om något. Definitionen 

av begreppet har genererat termer som exempelvis invandrardiskursen, vårddiskursen, 

kulturdiskursen och så vidare (Gripsrud, 2011. s. 254). Foucaults definition av begreppet innebär 

att makten styr kunskapen. “Men makten kan enligt honom inte preciseras som klassmakt, 

statsmakt eller någon annan form av makt. Makten är istället utspridd och svårgripbar” (Thurén, 

2007. s. 154). I sina studier om begreppet undersökte Foucault hur makten och de makthavande 

satte sin prägel på olika diskurser och hur vår verklighetsbild formas av vårt språk (Thurén, 2007. 

s. 154). Inspirerad av Frankfurtskolans kritiska samhällsteoretiska tradition har lingvistikern 

Norman Fairclough format sin tolkning av diskursteori. Han beskriver begreppet som en social 

överenskommelse som är kollektivt formad. Fairclough intresserar sig främst för hur språket 

används inom diskurser (Bergström & Boréus, 2012, s. 374). 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning kring abort. Det mesta av den forskningen fokuserar på sociala och 

hälsomässiga aspekter kring abort. Det finns däremot inte lika mycket forskning kring abort inom 

ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. De flesta är publicerade på engelska och ser till 

mediers roll i att forma uppfattningar och styra diskursen kring kvinnliga hälsofrågor.  

 

Hilton, McDaid & Purcell (2014) har i sin studie forskat kring hur abort framställs av brittiska 

och skotska tryckta medier under 2010. Man har genom en kvalitativ innehållsanalys undersökt 

hur dessa medier bidrar till en stigmatisering kring abort. De kom fram till att väldigt få artiklar 

talade om abort som ett positivt och legitimt val. De flesta artiklar om abort under denna 

tidsperioden omnämns i en negativt laddad språklig kontext där ord som riskabelt och misstro 
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ofta identifierades i texter kring ämnet. Man kom fram till att det finns ett behov av att 

uppmuntra positiva inlägg kring abort i brittiska och skotska medier och att detta skulle leda till 

en annan offentlig diskurs. 

 

Diane H. Miller har i en studie publicerad i Condit & Parrot (1996) forskat om hur medier under 

1990-talet presenterar debatten kring abort och i vilken kontext den framställs. Miller har i sin 

forskning kommit fram till att kvinnors hälsa hamnar i periferin då medierna under 1990-talet 

främst fokuserar på de rättsliga och juridiska aspekterna i debatten kring abort. Man menar på att 

detta fokus från medierna skapar en fragmentiserad, ofullständig och ofta missvisande bild av 

hälsoriskerna som aborter kan medföra. Miller ställer sig kritisk till hur medier under denna 

tidsperiod endast fokuserar på kvinnors hälsa i de fall det kan vara fördelaktigt ur ett politiskt 

syfte.  

 

Deana A. Rohlinger har forskat kring hur de två ideologiskt motsatta kvinnorättsorganisationerna 

Concerned Women for America (CWA), som är en socialkonservativ och kristen organisation, 

och National Organization for Women (NOW), som beskrivs som en liberal och feministisk 

organisation, får medieutrymme vid tillfällen då debatten kring abortlagen i USA aktualiseras. 

Fallstudien är publicerad i den akademiska tidskriften Sociological Quarterly (2002) och pekar på 

hur de två organisationerna använder strategiskt kommunikation och framing för att vinna 

utrymme i de etablerade medierna. Rohlinger beskriver hur dessa mediestrategier är viktiga för de 

bägge organisationerna men att deras ideologiska identiteter färgar inramningen av deras 

budskap. Man kommer då fram till att NOW hade lättare att nå fram med sina budskap bland de 

etablerade medierna då deras ideologiska identitet låg närmare dem. 

 

2.3 Journalistik 
 

Häger (2014) beskriver hur den moderna journalistiken växt fram. Fram till 1950-talet styrdes den 

svenska journalistiken av partipress där tidningarna fungerade som språkrör för de olika politiska 

partierna och dess ideologier. När tv och radio etablerades och växte under 1950- och 1960-talet 

växte en ny typ av journalistisk rapportering där de skulle verka i allmänhetens tjänst. Även ifall 

de svenska tidningarnas ideologiska inriktning fortfarande omnämns i vissa sammanhang, styrs 

den moderna tidens journalistik av den yrkesmässiga ideologin att granska makthavare och 

berätta sant och relevant för medborgarna (Häger, 2014, s. 20).  
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Strömbäck (2014, s.172) refererar till Weibull och Djerf-Pierres studie kring svensk 

samhällsjournalistik. I studien urskiljer man fyra perioder av journalistiska ideal från 1925 till idag. 

Den första perioden kallar de för upplysning (1925–1945). Denna period handlar om att 

journalistiken aktivt strävade efter att påverka genom att utbilda och upplysa publiken. Den andra 

perioden kallar de spegling (1945–1965). Under denna period tog journalistiken en passivare 

påverkansroll och präglades av opartiskhet och objektivitet. Den tredje perioden kallar de 

granskning (1965–1985). Där ville journalistiken påverka både publiken och politiken. 

Journalistiken tog en mer aktiv påverkansroll men med uppgiften att kritiskt granska makthavare, 

missförhållanden i samhället och få medborgare att aktivera sig politiskt. Den fjärde perioden 

kallar de tolkning (1985-). Här tar journalistiken återigen en mer passiv påverkansroll. 

Journalistiken försöker ställa sig på publikens sida utan att påverka den i någon riktning och 

deras uppgift handlar mer om att analysera samhället och verkligheten åt publiken. 

 

Denna tidigare forskning är intressant för vår studie för att ge en historisk bakgrund kring 

journalistikens roll och yrkesutövning. Alternativa medier är ett relativt nytt fenomen som ännu 

inte har en enad vetenskaplig beteckning. I Sverige utger sig sådana ofta för att vara oberoende 

eller obundna. Om vår hypotes kring Världen idag visar sig stämma är detta något som avviker 

från hur forskning beskriver journalistik. I den tidigare forskningen är också Faircloughs tolkning 

av diskursteori intressant för vår studie då vi kommer se till språkbruket i vårt empiriska material. 

Det är också relevant för vår studie att se till hur abortfrågan framställts bland utländska 

etablerade och alternativa medier för att se om det finns samband eller skillnader med Världen 

idag. 
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3. Metod 
För att skapa en förståelse och närma oss artiklarna från Världen idag ska vi genom kritisk 

diskursanalys och argumentationsanalys studera textens underliggande lager. Vi ska studera 

diskursen kring den ändrade abortlagen på Irland och se vilken betydelse diskursen i artiklarna 

kan ha för läsaren (Bergström & Boréus, 2012, s. 355). När vi urskiljer teman i texterna får vi 

fram det huvudsakliga innehållet vilket gör att vi kan uppfatta diskursen och hur den framställs i 

det kristna alternativa mediet Världen idag. Detta är av intresse då vår förförståelse säger att det 

finns en distinktion mellan ett kristet medium och de allmänna svenska medierna i 

framställningen av diskursen kring abort där ett kristet medium har en negativ inställning i frågan. 

Vi gör en metodtriangulering för att se om vi kan komma fram till överensstämmande resultat 

med hjälp av kritisk diskursanalys på textnivå och argumentationsanalys. Kombinationen av dessa 

metoder hjälper oss att förstå texternas underliggande mening samt vilka argument som förs i 

dem och vilken relevans och hållbarhet de har. Genom att se till ett arguments relevans och 

hållbarhet kan vi estimera hur effektivt ett argument är och vilken beviskraft det har. Avsikten 

med metoderna är att de ska ge oss möjligheten att redogöra för vårt syfte med studien.  

3.1 Urval och datainsamling 
 

För att besvara vår frågeställning använde vi Google som sökmotor och orden “Irland” och 

“abort” gav oss som första sökresultat en artikel från Världen idag som beskriver sig som ett 

obundet nyhetsmedium med kristen grund. Artikeln stämmer överens med studiens syfte och var 

den första som publicerats efter folkomröstningen om den nya abortlagen på Irland. Eftersom 

den första artikeln inte hade varit tillräckligt omfattande för uppsatsens storlek valde vi att även 

använda oss av en tillhörande artikel som är en nyhetskommentar kopplad till artikeln. För att 

hitta tidigare forskning har vi sökt bland databaserna ERIC och PsycINFO. I dessa databaser 

gjordes identiska sökningar med nyckelorden: “abortion”, “media”, “massmedia” och 

“conservatism”. Urvalet gjorde på de artiklar vi ansåg vara mest relevanta för vår studie. 

 

3.2 Metodbeskrivning 
 

Syftet med studien är att studera hur det värdekonservativa alternativa mediet Världen idag 

positionerar sig kring diskursen abort. Genom en kritisk diskursanalys kommer vi analysera språk 

och meningsbyggnaden för att se till texternas maktstruktur och positionering i diskursen kring 

den ändrade abortlagen. Faircloughs kritiska diskursanalys är tredimensionell men i denna studie 
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kommer vi enbart att se till textnivån och analysera artiklarna ur ett lingvistiskt perspektiv 

(Bergström & Boréus, 2012, s.375). Argumentationsanalys ger oss ett annat perspektiv där vi kan 

tolka tidningens faktiska påståenden, argument och värderingar. Metoden ser till vilken beviskraft 

som ligger i olika argument och hjälper oss förstå vilken inställning mediet har till diskursen om 

den ändrade abortlagen (Bergström & Boréus, 2012, s.93).   

 

3.2.1 Kritisk Diskursanalys 
 

För att förstå texten har vi använt oss av Faircloughs analysmodell för kritisk diskursanalys som 

består av tre olika funktioner och dimensioner. Av de tre dimensionerna text, diskursiv praktik 

och sociokulturell praktik kommer vi i denna studie enbart att se till textniva ̊n i va ̊r analys 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 375). På textnivån i Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 

använder man sig till stor del av lingvistiska analysredskap för att studera språket och 

meningsbyggnaden i en text. Man studerar texter i relation till dess kontext och genom den 

styrande makten inom diskursen bestäms vad som “kan” och “inte kan” sägas (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 278). När man fokuserar på meningsbyggnaden i en text kan man se till tre olika 

grammatiska tekniker. Textens transitivitet, nominalisering och modalitet (Bergström & Boréus, 

2012, s. 376). Transitivitet beskriver den process som förklarar hur ord skapar språklig 

information som i sin tur styr valet av perspektiv på ett händelseförlopp (Bergström & Boréus, 

2012, s. 280). Nominalisering handlar om att man byter ut ord, verb eller adjektiv, som kan 

användas för att mer precist beskriva en händelse, till ett substantiv. Detta kan man använda för 

att få bort en deltagare ur beskrivningen av ett händelseförlopp (Bergström & Boréus, 2012, s. 

283-284). Modalitet handlar om hur en avsändare kan knytas till ett specifikt innehåll. Man ser 

exempelvis till hur troligt det är att avsändaren står bakom det som uttrycks. I denna teknik ser 

man till grammatiska strukturer samt kartlägger vad texten påstår både explicit och implicit 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 376). Det är den senare av dessa tekniker inom kritisk 

diskursanalys vi främst kommer att använda. 

 

3.2.2 Argumentationsanalys 
 

Argumentationsanalys reder ut de underliggande omständigheter som ligger till grund för hur en 

text är uppbyggd. Genom metoden kan vi urskilja textens argument och vilken beviskraft de har 

(Björnsson, 2009, s. 11). Syftet är att klargöra vilka påståenden som ingår i argumentationen. Det 

utförs genom att urskilja en eller flera teser (T), det kan vara ett påstående eller ett argument och 
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även andra argument vilka är pro (P) som är för tesen och contra (C) som är mot tesen. Vi vill 

med metodens verktyg identifiera och namnge argument för att få en begriplig översikt. Det 

första pro-argumentet till tesen heter P1, det första contra-argumentet heter C1 och så vidare. 

P1P2 är det första argumentet för det andra argumentet. C1P2 är alltså det första argumentet mot 

det andra argumentet som är för tesen (Björnsson, 2009, s.16). Att först och främst urskilja en 

eller flera teser i artikeln kommer att simplifiera arbetet med att uppfatta pro och contra, och med 

hjälp av dessa kommer vi att få en uppfattning om underliggande värderingar.  

 

När vi tagit fram ett argumentschema vill vi bedöma argumentens relevans och hållbarhet som 

antingen hög eller låg. Om det finns goda skäl att acceptera påståendena, exempelvis om ett 

argument både har hög hållbarhet och relevans, bedöms även beviskraften som hög (Björnsson, 

2009, s. 21). Detta ger oss möjligheten att kritiskt reflektera kring vilket verkliga syfte journalisten 

har med texten (Björnsson, 2009, s. 11-12).  

 

3.3 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är begrepp som ser till undersökningens 

hållbarhet. Validitet innebär att man har studerat undersökningens syfte och reliabilitet att man 

bearbetat materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt (Bergström & Boréus, 2012, s. 77). För 

att uppnå validitet i vår studie har vi arbetat utifrån relevanta frågeställningar vars syfte är att 

svara på vår huvudfrågeställning från vårt empiriska material. Eftersom uppsatsens storlek är 

begränsad kan vi inte besvara hur Världen idag som nyhetsmedium ställer sig i frågan om abort. 

Vi kan däremot undersöka hur de rapporterar kring lagändringen. För att uppnå reliabilitet i vår 

studie har vi varit källkritiska när det kommer till insamlingen av empirisk data som ligger till 

grund för att vår uppsats ska vara pålitlig. Vi har utgått från tolkande verksamhet när vi studerat 

språkstrukturer i texten vilket grundar sig i kulturell förförståelse och är alltså inte våra egna 

upplevelser och uppfattningar. Tolkningen måste däremot vara koherent alltså sammanhängande 

och konsistent. Den ska också vara intersubjektiv vilket innebär att om flera oberoende forskare 

ska kunna göra samma tolkning och nå samma resultat (Bergström & Boréus, 2012, s.42). Vi har 

valt att genomföra en metodtriangulering bestående av en kritisk diskursanalys och en 

argumentationsanalys för att bearbeta materialet och därigenom stärka analysresultatet. Resultatet 

blir endast stärkt och tillförlitligt förutsatt att de två metoderna ger oss samma resultat (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2003, s.36). 
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3.4 Tillvägagångssätt 
 

För att undersöka studiens syfte och uppnå hög validitet har vi använt oss av två kvalitativa 

metoder vilka är kritisk diskursanalys och argumentationsanalys. Genom att välja dessa metoder 

har vi kunnat studera språk och meningsbyggnader för att avgöra texternas underliggande 

mening. Vi har också kunnat dra slutsatser kring hur Världen idag ställer sig kring diskursen abort 

genom att se till argumentationen i texterna. För att uppnå giltighet i vår studie har vi formulerat 

två arbetsfrågeställningar vars syfte är att hjälpa oss besvara huvudfrågeställningen.  

 

Arbetsfrågeställningarna vi arbetat efter är:  

 

• Vilka är texternas huvudsakliga innehåll?  

• Hur presenteras ja- respektive nej-sidan?  

 

Att ta reda på texternas teman hjälper oss förstå artiklarnas uppbyggnad, hur ändringen av 

abortlagen framställs samt vad artikeln väljer att lyfta fram. Vilket ger oss svar på vilka som är 

texternas huvudsakliga innehåll. Genom att besvara hur ja- respektive nej-sidan presenteras kan vi 

avgöra om journalisten är objektiv i sin rapportering eller om det finns ett ställningstagande där 

man ger en av sidorna mer utrymme. Med hjälp av dessa frågeställningar kan vi besvara vår 

huvudfrågeställning:  

 

 

• Hur framställs Irlands beslut att avskaffa abortlagen i nyhetsmediet Världen idag? 

       

För att besvara vår frågeställning ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv har vi tagit hjälp av 

ett analysschema som beskrivs av Peter Berglez ur Ekström & Larsson (2013, s. 277–278). 

Analysschemat går ut på att man i ett första steg redogör för texternas tematiska struktur genom 

att studera rubriker, ingresser och eventuella bilder och citat. Genom detta tas ett övergripande 

huvudtema ut och därefter andra delteman som finns i texterna. I ett andra steg ser vi till 

texternas schematiska struktur där vi redogör för det huvudsakliga innehållet och ser till vad 

texten förmedlar, vilka aktörer som förekommer, vilken historisk bakgrund som redogörs, vilka 

resonemang som förs, vem eller vilka texten riktar sig mot samt vilka som får möjlighet att dra de 

huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen. Inom de två första stegen studeras texten 

på makronivå.  
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Vidare går vi in på en mer detaljerad nivå där vi bland annat ser till texternas koherens, modalitet 

och lexikala stil. Att se till textens koherens innebär att relationen mellan helheten (global 

koherens) och delarna (lokal koherens) studeras och hur mycket förförståelse för ämnet läsaren 

förväntas ha. Textens modalitet handlar om hur en avsändare kan knytas till ett specifikt innehåll 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 376). Genom att studera den lexikala stilen på en text ser vi till 

vilka ord som använts och hur texten hade fungerat med andra ordval än de som texten innehar. 

Inom de mer detaljerade analysnivåerna studeras texten på mikronivå (Ekström & Larsson, 2013, 

s. 278–279). 

 

3.5 Sammanfattning av metoder  
 

Kombinationen av dessa metoder kommer att klargöra meningsbyggnaden i texten och dess 

underliggande lager. Det resulterar i att vi kan analysera tidningens underliggande meningar i sina 

texter kring framställningen av Irlands beslut om ändrad abortlag. Vårt val av metoder kommer 

att fungera som komplement för varandra. Att börja med kritisk diskursanalys ger oss ett utfall 

om hur diskursen presenteras, vilka ordval som görs och vilka textens teman är. Att urskilja 

värdeladdade ord med hjälp av kritisk diskursanalys kommer underlätta att uppfatta textens 

argument och påstående vid argumentationsanalysen som vi valt att göra därefter.  
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4. Analys  
 

Analysen inleds med en makroanalys som hjälper att utläsa texternas genrer och teman. Vi 

kommer först att redogöra för texternas tematiska strukturer genom att studera rubriker, 

ingresser, bilder och citat. I denna studie kommer vi inte att göra en djupgående analys av 

texternas bilder då materialet är begränsat och bildernas inverkan på texterna får ses som små. 

Genom att studera texternas tematiska strukturer tar vi ut ett övergripande huvudtema och söker 

efter andra delteman. För att förstå utformningen har vi redogjort för de schematiska 

strukturerna som finns i texterna. Därefter presenteras en mikroanalys av delteman där var och 

en för sig analyseras genom en kritisk diskursanalys på textnivå samt genom en 

argumentationsanalys. 

 

4.1 Genre 
 

Genom att studera texten på makronivå enligt Berglez analysschema för kritisk diskursanalys ser 

vi först till texternas genre och teman (Ekström & Larsson, 2013, s. 278). Den första texten som 

vi härefter kallar nyhetstexten (Bilaga 1) är konstruerad som en nyhetsartikel med bild, rubrik, 

ingress och brödtext. Den andra texten kallar vi nyhetskommentar (Bilaga 2) och är uppbyggd 

med bild, rubrik och brödtext. De bägge artiklarnas utformning och struktur tillsammans med vår 

förförståelse ger oss genren nyhetsartiklar vilka också hänger samman med en hyperlänk från 

nyhetstexten till nyhetskommentaren (Bilaga 1).  

 

4.2 Diskursanalys 
 

4.2.1 Makronivå 
 

Tematisk struktur 

  

Nyhetstexten med rubriken “Stor ja-seger för ändrad abortlag på Irland” rapporterar om den 

ändrade lagstiftningen på Irland. Artikelns storlek är cirka 500 ord och får ses som en 

genomsnittlig längd på en nyhetsartikel publicerad på webben. Det finns en tillhörande faktaruta 

som ger information om folkomröstningen samt en historisk tillbakablick kring Irlands abortlag. 

Artikeln kompletteras med ett citat och en bild på tre kvinnor som firar den nya lagändringen och 

håller upp ja-skyltar i luften med tillhörande bildtext. Nyhetskommentaren “De äldre vill skydda 
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fostret” är skriven av Världen idags kommentator Lennart Sacrédeus och något längre och mer 

informativ än nyhetstexten. Den innehåller en bild på en man som bär en låda med valsedlar med 

tillhörande bildtext. Även nyhetskommentaren har ett citat men däremot ingen ingress. Utifrån 

detta identifierar vi texternas huvudtema som “Irlands ändrade abortlag”. 

 

I det material vi valt ut för analys märker vi en tydlig avsaknad av att se till nyheten utifrån 

kvinnans perspektiv. De enda ställena i texterna där böjningar av substantiven “kvinna” eller 

“moder” omnämns är i nyhetstextens faktaruta där man förklarar vad folkomröstningen handlar 

om samt vid några få tillfällen utan att resonera kring vad de olika lagarna betyder för kvinnan. 

Fokus är mer riktat mot fostret och dess rätt till liv “Drygt 66 procent röstade ja till att ta bort det 

så kallade åttonde tillägget som ger ofödda foster rätt till liv” (Bilaga 1). Detta leder till det första 

deltemat vilket vi väljer att kalla “Kvinnans perspektiv”. Hilton, McDaid & Purcell (2014) har i en 

studie forskat kring hur abort framställs av brittiska och skotska tryckta medier under 2010. 

Resultatet visar att abort ofta omnämns i en negativt laddad språklig kontext. Forskningen 

stämmer överens med hur man framställer ämnet i texterna på Världen idag. De skriver i termer 

som “det ofödda fostret” och “rädda ett barns liv” och förklarar hur flera aborter genomförs på 

fullt friska foster. Frånvaron av att se händelsen ur kvinnans perspektiv märks även på hur de 

omnämns i texterna. En studie av Diane H. Miller publicerad i Condit & Parrot (1996) beskriver 

hur kvinnors hälsa ofta hamnar i periferin. I texterna från Världen idag tas inga argument upp för 

att se beslutet som en möjlig positiv utveckling för kvinnorna på Irland. Artiklarna fokuserar 

istället på fostret. Miller menar på att detta fokus från medierna skapar en fragmentiserad, 

ofullständig och ofta missvisande bild av hälsoriskerna som aborter kan medföra. Miller är också 

kritisk till hur medier under denna tidsperiod enbart fokuserar på kvinnors hälsa då det kan vara 

fördelaktigt ur ett politiskt syfte. Detta deltema handlar om avsaknaden av att se Irlands ändrade 

abortlag ur kvinnans perspektiv.  

 

Texterna lägger stort fokus vid hur kyrkornas minskade inflytande på samhället kan ses som en 

orsak till att majoriteten av folket på Irland röstat igenom den nya abortlagen. “Bakom denna 

mer passiva kyrkliga hållning kan skönjas en försvagad kyrka, tillika moraliskt skadeskjuten av 

många skandaler kring pedofili och ibland kärlekslösa barnhem.” (Bilaga 2). Vilket redogör för 

vårt andra deltema som vi väljer att kalla “Kyrkornas minskade inflytande”. Deana H. Rohlinger 

har i tidigare forskning publicerad i Sociological Quarterly (2002) studerat hur mediestrategier 

och framing är viktiga verktyg för att två ideologiskt motsatta kvinnorättsorganisationer ska vinna 

utrymme bland de etablerade medierna i USA. En slutsats hon drar i denna studie handlar om 
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hur organisationernas ideologiska identiteter färgar igenom inramningen av deras budskap. Vi kan 

se ett samband mellan slutsatsen från denna studie med det resultat vi fått fram genom att studera 

Världen idags rapportering. Ser vi till detta deltema väljer Världen idag vid flera tillfällen, både 

implicit och explicit, att lyfta kyrkans minskade inflytande som en av orsakerna till utfallet av 

omröstningen på Irland. Detta leder till att vi har goda skäl att anta att Världen idags ideologiska 

identitet som värdekonservativt kristen färgar igenom deras rapportering och budskap i texterna. 

 

Generationsskiftet ses som en orsak till hur landet förändrat sin syn på abortfrågan. Bland annat 

anses populärkulturen ha haft påverkan hos den yngre generationen. I texten citerar man Ola 

Larsmo, som beskrivs som Irlandskännare och författare, och menar på att han inte är förvånad 

över resultatet i omröstningen. “Som orsak till förändringen nämner han bland annat författare 

och musiker som sedan 80- och 90-talet bidragit till att “modernisera” det irländska samhället. 

Dessa personers synsätt har med tiden spridit sig in i hem och näringsliv, menar han.” (Bilaga 1). 

Detta leder till vårt tredje och sista deltema som är “Generationsskiftet”.  

 

Genom att ha identifierat texternas huvudtema och delteman har vi fått svar på vår första 

arbetsfrågeställning där vi vill redogöra för texternas huvudsakliga innehåll.  

 

Schematisk struktur 

 

Som tidigare nämnt gör texternas utformning och struktur att våra konnotationer placerar dem 

inom genren nyhetsartiklar. De hänger samman med en hyperlänk från nyhetstexten till 

nyhetskommentaren vilket inger känslan av att de ska läsas i samband med varandra. 

Nyhetstexten med rubriken “Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland” följs av en ingress där 

kommentar från nej-sidan ges plats.  

 

Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserande 

abortlagar, enligt det första officiella resultatet. “En sorglig dag för Irland”, skriver en av 

nej-kampanjens företrädare på Twitter (Bilaga 1). 

 

Den tillhörande nyhetskommentaren har rubriken “De äldre vill skydda fostret” men saknar 

ingress. De två inledande meningarna sätter ändå prägel på texten som sedan genomgående 

handlar om ett sökande efter förklaringar till varför omröstningen fick sitt resultat. 
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En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan 

samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga förklaringar till det överraskande 

klara utfallet i fredagens folkomröstning i Irland om huruvida aborter ska förbli förbjudna 

i grundlagen (Bilaga 2). 

 

Artiklarna kan genom detta sammanlagt uppfattas förmedla att resultatet från omröstningen är 

något negativt som skett.  

 

De primära aktörer som framkommer i texterna är ja- och nej-sidan i debatten. Alltså de som är 

för respektive emot lagändringen. Bland de som omnämns i artiklarna representerar en person ja-

sidan vilken är Fiona Coyle som presenteras som “Ja-anhängare”. För nej-sidan presenteras 

ledaren respektive företrädaren John McGurik och Cora Sherlock. “Irlandskännaren och 

författaren” Ola Larsmo presenteras också i texten genom att redogöra för orsaken till resultatet 

av omröstningen men kan inte konkret placeras i varken ja- eller nej-sidan. Både nyhetstexten och 

nyhetskommentaren ger en bakgrund och historisk redogörelse för vad som skett. I nyhetstexten 

finns en faktaruta som sammanfattar folkomröstningen på Irland. Den redogör för vad 

folkomröstningen handlar om och vad som skiljer den gamla och nya lagen åt. I 

nyhetskommentaren ges en mer utförlig historisk bakgrund där resultaten från den förra 

omröstningen i frågan år 1983 presenteras. Här redogörs också för hur resultaten har förändrats 

på olika geografiska platser runt om på Irland. Detta gör texterna lätta att förstå utan större 

förkunskap inom ämnet även om det blir lättare att förstå nyhetskommentaren efter att ha läst 

nyhetstexten vilket är befogat då de hänger samman. I nyhetstexten redovisas bakgrunden på ett 

neutralt sätt där varken någon positiv eller negativ laddning ligger. I nyhetskommentaren, där en 

mer historisk redogörelse utförs, ser vi några delar av texten som implicit kan utläsas som att det 

finns en andemening om att “det var bättre förr”.  

 

Om katolska kyrkan och dess ledning agerade aktivt och tydligt 1983, med många 

manifestationer, överlät man denna gång i stor utsträckning ja till livet-insatserna till 

kristna folkrörelser och lekmannaorganisationer (Bilaga 2).  

 

Här kan man se hur en skillnad görs mellan hur arbetet för ja-sidan utfördes 1983 jämfört med 

idag. 
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Texterna riktar sig främst mot Världen idags läsare och prenumeranter, eller andra som 

intresserar sig för den ändrade abortlagen på Irland. Eftersom artiklarna står på kristen grund tror 

vi att läsningen främst riktar sig mot de som delar tidningens ideologi och värderingar. Vi kan se 

en viss skillnad mellan nyhetstexten och nyhetskommentaren gällande tonaliteten. 

Nyhetskommentaren, som är låst bakom betalvägg, finner vi något mer ställningstagande. Därför 

ser vi denna text som avsedd till dem som troligtvis delar tidningens kristna värderingar och 

synsätt. Det är journalisten och kommentatorn Lennart Sacredeus som för de huvudsakliga 

slutsatserna och det är ur deras synvinkel som nyheten förmedlas. Detta ger nej-sidan i den 

aktuella händelsen mer utrymme och ett visst tolkningsföreträde.   

 

4.2.2 Mikronivå 
 

På mikronivå ser vi till texternas koherens, modalitet och lexikala stil. Nyhetstexten ger en relativt 

grundlig genomgång av bakgrund, vad som hänt och vad som kommer att hända efter den 

aktuella händelsen. Läsaren behöver inte någon större förkunskap för att förstå vad texten 

förmedlar explicit. Textens delar, den lokala koherensen, hänger väl samman med textens helhet, 

den globala koherensen. Ser man till nyhetskommentaren hänger även här textens lokala och 

globala koherens samman väl. Däremot krävs det en annan implicit läsning och man kan se på 

ställen i nyhetskommentaren där läsaren förväntas fylla i textuella luckor.  

 

En klar majoritet på drygt två tredjedelar av väljarna stödde till sist ja-sidans linje att 

ta bort författningens åttonde tillägg om att republiken skyddar det ofödda barnets 

liv (Bilaga 2). 

 

Formuleringen “att republiken skyddar” kan ses som ett tecken på “nationens fall” då man lägger 

betoningen att det är republiken som skyddar och inte lagen i sig.  

 

När vi studerat modaliteten i texterna har vi märkt att det finns en viss skillnad mellan 

nyhetstexten och nyhetskommentaren. I nyhetstexten är avsändarens inställning till innehållet 

svår att avgöra. Artikeln presenterar främst fakta och citat och innehåller inte mycket egen 

reflektion till materialet. Texten är inte signerad av Världen idag och inte av en journalist vilket 

kan vara en orsakande faktor till att avsändarens närvaro inte tydligt märks av. I 

nyhetskommentaren kan vi dock hitta formuleringar som tyder på att avsändaren har inställning 
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till något som texten påstår. Vi upplever en del ordval som icke neutrala och att journalisten har 

ett ställningstagande till det påstådda.  

 

Att utslaget blev så tydligt stämde inte heller med opinionsundersökningarna eller 

det faktum att nej-affischerna var mest synliga i gatumiljöerna, med budskap som 

”Älska dem” och ”Skydda dem” – syftande på såväl modern som det ofödda 

barnet (Författarens fetmarkering) Bilaga 2)).  

 

Formuleringen “stämde inte heller” tyder på att det finns vissa argumentationselement i texten 

om varför folkomröstningens resultat var fel. Vidare i texten kan vi utse flera uttryckssätt som 

markerar journalistens närvaro och inställning till lagändringen. Ytterligare ett exempel är hur 

man i nyhetskommentaren vid flera tillfällen ändrar benämningen på nej-sidan till ja till livet-

sidan. Beteckningen “ja till livet-sidan” ger en mer positiv association än “nej-sidan” och kan 

tolkas som att journalisten vill väga upp de upprepade och negativt laddade “nej” som 

benämningen “nej-sidan” medför med fler “ja” och positiva associationer.  

 

För att få svar på vår andra arbetsfrågeställning hur ja- respektive nej-sidan presenteras i texten 

har vi sett till texternas lexikala stil. Vi ser till hur journalisten formulerar sig med ordval och 

meningsbyggnader men också hur fördelningen av utrymme i texten ser ut mellan de båda 

sidorna. Vi har kommit fram till att de som röstat mot lagändringen, alltså nej-sidan, har fått mer 

utrymme och argumentationen talar till deras fördel. Häger (2014) skriver att även ifall svenska 

tidningars ideologiska inriktning fortfarande omnämns i vissa sammanhang så ska dagens 

journalistiska arbete styras av ideologin att granska makthavare och berätta sant och relevant för 

medborgarna. Vi tycker oss se att det Världen idag rapporterar om i sin helhet är sant och 

relevant för sina läsare. Vi kan däremot finna inslag eller delar av texterna som saknar referenser 

och redovisade fakta vilket gör att de inte nödvändigtvis är relevanta för texterna.  

 

Genom textens lexikala stil kan vi på ett flertal ställen se hur språket i texterna kunnat formuleras 

annorlunda för att ge en mer objektiv redogörelse av händelsen. I nyhetskommentaren inleds det 

första stycket:  

 

En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska 

kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga förklaringar till det 
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överraskande klara utfallet i fredagens folkomröstning på Irland om huruvida 

aborter ska förbli förbjudna i grundlagen (Bilaga 2). 

 

På det sätt journalisten väljer att formulera citatets andra mening ”det är viktiga förklaringar till 

det överraskande utfallet […]” tyder på att han “bestämmer" att verkligheten är på ett visst sätt. 

Som läsare får man berättat för sig att detta är skälet till valresultatet och formuleringen blir som 

ett ställningstagande i frågan. Detta går emot journalistens roll att återge verkligheten på ett 

objektivt sätt till allmänheten. Andra möjliga formuleringar på meningen som hade berättat 

samma sak men gett en mer objektiv vidare lösning hade kunnat vara: 

 

”Det kan tolkas som förklaringar […]”  

”Det kan ses som orsaker […]”  

”Detta skulle kunna vara bidragande orsaker […]” 

 

Vi kan implicit läsa hur unga kvinnor, bosatta i städer och påverkade av populärkulturens 

influencer har röstat igenom den nya abortlagen. Medan de äldre mer kyrksamma människorna 

ute i landet röstat nej. Från nyhetskommentaren kan vi läsa om hur kön, ålder och geografiskt 

läge påverkat lagändringen “Yngre kvinnor och Dublinbor stödde massivt, runt 85 procent, ja-

sidans abortliberala hållning […]” (Bilaga 2) och “Ja till livet-sidan segrade dock i en grupp. Bland 

väljare som är 65 år och äldre, det vill säga bland de mest kyrksamma […]” (Bilaga 2). Den 

implicita tolkningen kan ses som hur en generationsförändring med nya värderingar har röstat för 

den nya abortlagen medan den äldre och visare generationen röstat emot. Vi kan också läsa att 

nej-sidan till abort vill skydda ett ofött friskt barn medan de som röstade för lagen vill slippa resa 

för att göra genomgå abort. I nyhetstexten representerar Fiona Coyle från Twitter de som är för 

den nya lagändringen “– Varje dag reser tolv kvinnor till Storbritannien för att göra abort, men 

det är det slut med nu, fortsätter hon.” (Bilaga 1). Medan nej-sidan till abort representeras av 

ledaren John McGuirk som skriver “"Det åttonde tillägget skapade inte ett barns rätt att få leva – 

det erkände endast det. Rätten existerar oavsett vad en majoritet säger", skriver ledaren för nej-

kampanjen, John McGuirk, på Twitter.” (Bilaga 1). Coyle beskriver det största problemet som 

resandet vid en abort medan McGuirk på nej-sidan värnar om fostrets liv.  Balansen kan upplevas 

som oneutral då ordvalen och formuleringarna skiljer sig åt beroende på om man röstade för eller 

mot den nya abortlagen.  
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4.3 Argumentationsanalys 

Under denna delen kommer vi att redogöra för de mest relevanta argumenten som tas upp i det 

empiriska materialet genom en argumentationsanalys. De två texterna i vårt empiriska material 

har var för sig analyserats med argumentationsanalys. Vi har valt ut tre teser utifrån Nyhetstexten 

(Bilaga 1) och Nyhetskommentaren (Bilaga 2). Den första tesen “Den äldre generationen av 

irländare anser att liberaliserad abortlag är fel” är applicerad på nyhetskommentaren (Bilaga 2). 

Den andra tesen “Nej-anhängare talar för fostrets rätt att leva” samt den tredje tesen “Det finns 

en stark skepsis hos en mångfald irländare i folkomröstningen om liberaliserad abortlag” är 

applicerad på nyhetsartikeln (Bilaga 1). Detta har gjorts med utgångspunkt att se om det finns 

några samband mellan argumentationen i texterna och de delteman vi fått fram med hjälp av vår 

diskursanalys.  

 

 

Tes: Den äldre generationen av irländare anser att liberaliserad abortlag är fel.  

P1 - Argumentet skildrar att det är en rådande generationsförändring i värderingar, attityder, 

synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Resultatet av 

folkomröstningen blev en överraskning, en ny lag om liberaliserade abortlagar träder fram. 

Det är ett stärkande påstående för tesen då man belyser åsiktsskiljaktighet mellan 

generationerna. 

P1P1 - I nordvästra Irland har republiken sin mest värdekonservativa och kyrksamma del. 

Där ska 41 procent ha röstat nej till att ta bort grundlagsskyddet för de ofödda barnen. År 

1983 låg den siffran på dryga 80%. Det talar för att det är ett generationsskifte gällande 

värderingar och religiositet.  

C1P1P1 - Donegal är det enda grevskapet i republiken som fick nej-majoritet i 

folkomröstningen. Det talar för att det finns ett län med en majoritet som tycker att 

liberaliserad abortlag inte borde införas, det motsätter att ett fullständigt generationsskifte 

tillfogats (Bilaga 3).  

Vi kan i en sammanställning av argumentens relevans, hållbarhet och beviskraft redogöra för att 

både P1 och P1P1 är starka argument som har en absolut relevans för tesens fundament där 

hållbarheten får en hög tilltro efter den procentuella redogörelsen. Trots att C1P1P1 har faktabaserat 

bevismaterial som ligger till grund för argumentet finner vi inga goda skäl till att acceptera det för att 

förkasta påståendena, hållbarheten är hög men relevansen låg. Det resulterar i att C1P1P1 får en låg 
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beviskraft. Argumenten tyder på att man i texten letar efter samband mellan valresultatet och ett 

generationsskifte.  

Tes: Den äldre generationen av irländare anser att liberaliserad abortlag är fel. 

C2 - Ja-sidans anhängare känner sig nöjda med folkomröstningens utfall och Fiona Coyle är 

en av dem. Hon kallar det “en historisk dag” för Irland. Coyle nämner också att de som 

tidigare rest till Storbritannien för att göra abort nu slipper det. Detta talar för att det finns 

likväl en positiv som negativ sida.  

C1C2 - “Idag är en sorglig dag för Irland och för människor som tror på äkta mänskliga 

rättigheter. Kampen för att försvara de mest sårbara har inte slutat i dag, den har bara 

förändrats” citerar man ur en nej-företrädares Twitter. “Det åttonde tillägget skapade inte ett 

barns rätt att få leva - det erkände endast det. Rätten existerar oavsett vad en majoritet 

säger”, skriver ledaren för nej-kampanjen, John McGuirk, på Twitter. Det är den negativa 

sidans uppfattningar som onekligen får mest utrymme (Bilaga 3). 

Vi gör bedömningen att båda argumenten har en hög relevans med tydliga budskap som ger oss 

goda skäl att förkasta påståendena de talar mot. Vi upplever att vi på goda grunder kan visa tilltro till 

båda argumenten. Beviskraften är enligt vår uppfattning som resultat av den höga relevansen och 

hållbarheten hög. I denna argumentation kan vi se hur de båda sidorna presenteras på olika sätt. 

Faktumet att man ställer en ja-anhängare mot både en nej-anhängare och ledaren för nej-sidan ger 

övervägande tyngd åt nej-sidan. Nej-sidan får utrymme att tala om fostret medan ja-sidans argument 

främst handlar om hur det ur kvinnans perspektiv är skönt att slippa resa för att göra abort. 

Tes: Nej-anhängare talar för fostrets rätt att leva. 

C1P1 - Ja-sidans anhängare känner sig nöjda med folkomröstningens utfall och Fiona Coyle 

är en av dem. Hon kallar det “en historisk dag” för Irland. Coyle nämner också att de som 

tidigare rest till Storbritannien för att göra abort nu slipper det. Argumentet skildras ur 

kvinnans perspektiv, utan något fokus på fostret i abortfrågan.  

C1C1P1 - “Idag är en sorglig dag för Irland och för människor som tror på äkta mänskliga 

rättigheter. Kampen för att försvara de mest sårbara har inte slutat i dag, den har bara 

förändrats” citerar man ur en nej-företrädares Twitter. “Det åttonde tillägget skapade inte ett 

barns rätt att få leva - det erkände endast det. Rätten existerar oavsett vad en majoritet 

säger”, skriver ledaren för nej-kampanjen, John McGuirk, på Twitter. Det är den negativa 

sidans uppfattningar vilka är mot abort som onekligen får mest utrymme, argumentet 
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bemöter det tidigare argumentet (C1) med resonemang som talar för fostrets rätt till liv 

(Bilaga 3). 

Vår bedömning av C1P1 och C1C1P1 är att de har hög relevans och hög hållbarhet. Det finns 

följaktligen goda skäl att acceptera påståendena och en hög grad av tilltro. Beviskraften blir på så vis 

hög. Fiona Coyles argument på ja-sidan av den ändrade abortlagen är det enda stället vi kan 

identifiera att texten nämner lagändringen ur kvinnans perspektiv och då läggs fokus på 

bekvämlighet. Medan på nej-sidan får utrymme att tala om “ett barns rätt att leva” som blir ett 

tyngre argument och stärker tesen om att nej-anhängare talar för fostrets rätt att leva.  

Tes: Det finns en stark skepsis hos en mångfald irländare i folkomröstningen om liberaliserad 

abortlag. 

P2P3 - Stora förändringar i landet och en snabbt fallande kyrksamhet påvisas med 

procentuella siffror. Inom landet identifierar sig 78 procent av befolkningen som troende 

katoliker, man väljer att poängtera att siffran är betydligt lägre bland medborgare under 35 år. 

Det gör att argumentet stärker det tredje argumentet för tesen, äldre är mer kyrksamma och 

yngre identifierar sig inte med deras värderingar.  

Argumentet är enligt vår bedömning starkt eftersom det omfattar ett tydligt budskap och visar på 

verklig statistik. Med en hög relevans går det även att urskilja en hög hållbarhet för argumentet som 

hänvisar till procentuella mätningar. Med tidigare bedömningen av relevans och hållbarhet för 

argumentet kan vi värdera beviskraften som hög. Journalisten argumenterar för hur de minskade 

inflytandet från kyrkan har visat sig i valresultatet.  
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5. Slutsats & Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera en diskussion av de resultat vår analys gett oss samt de 

slutsatser vi kommit fram till i vår studie.  

 

De analysmodeller vi valt ut kompletterade varandra väl. Eftersom vi bara valt att analysera det 

empiriska materialet på textnivå med Faircloughs kritiska diskursanalys gav 

argumentationsanalysen studien en ytterligare dimension då vi kunnat se till både språk och 

beviskraften i argumenten. Genom den kritiska diskursanalysen studerade vi textens tematiska 

och schematiska struktur som hjälpte oss identifiera ett huvudtema samt tre delteman. Dessa 

delteman använde vi sedan som markörer för att kunna urskilja det huvudsakliga innehållet. Det 

huvudtema vi identifierade var “Irlands ändrade abortlag” och de tre delteman vi fann var 

“Kvinnans perspektiv”, “Kyrkornas minskade inflytande” samt “Generationsskiftet”. Textens 

teman användes sedan för att se samband mellan metoderna i analysen. 

 

Det första deltemat vi fick fram när vi analyserade texterna var frånvaron av att se situationen ur 

kvinnans perspektiv. Det läggs väldigt lite eller inget fokus alls utifrån kvinnans perspektiv. 

Eftersom de flesta formuleringarna fokuserar på fostret och inte på kvinnans hälsa upplever vi att 

det finns en vinkel på texterna till nej-sidans fördel vilket också argumentationsanalysen stärker. 

Detta kan tolkas som att producenterna av respektive text inte har för avsikt att väga in detta 

perspektiv vilket i sin tur kan ge bilden av att användaren markerar sin inställning i det texterna 

vill förmedla. Det andra deltemat vi fick fram var hur kyrkans minskade inflytande påverkade 

valresultatets utslag. Texterna radar upp flera argument kring hur den minskade kyrksamheten 

lett till en förändrad människosyn och gudstillit och beskriver detta som orsaker till varför den 

nya abortlagen blev framröstad. Texterna saknar dock direkt fakta eller vetenskapliga referenser 

för att stärka att detta skulle vara anledningen till att majoriteten röstade ja till en ändrad abortlag. 

Det tredje deltemat vi fick fram, som vi valt att kalla generationsskiftet, beskriver hur den yngre 

generationen röstat igenom den nya lagändringen på Irland. Journalisten inkluderar citat som 

beskriver att populärkultur påverkat de yngres värderingar och åsikter kring abort. Det saknas 

dock styrkande argument i texten som bevisar att musik och andra influenser har haft effekt på 

valresultatet.  

 

För att uppnå validitet i vår studie har vi valt att använda oss av två metoder och göra en så kallad 

metodtriangulering. Resultaten från de bägge metoderna pekar mot samma resultat vilket gör att 
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vårt forskningsresultat stärks (Østbye et al., 2003, s. 122). För att nå en djupare och mer generell 

förståelse för Världen idags inställning till den ändrade abortlagen på Irland hade vi vid en större 

undersökning kunnat tillämpa en semiotisk analys. Genom att se till både text och bild hade vi 

kunnat genomföra en mer omfattande analys vilket hade kunnat ge mer validitet till vår studie 

och hjälp oss förstå sambandet mellan dem. 

 

För att uppnå reliabilitet i vår studie har vi grundligt och precist följt mallen för hur metoderna 

ska genomföras. Eftersom vår metodinriktning byggs av ett tolkande arbetssätt ska studien 

grunda sig i kulturell förförståelse och vara sammanhängande och konsistent för att räknas som 

intersubjektiv. Vilket innebär att flera oberoende forskare ska kunna göra samma tolkning och nå 

samma resultat med de metoder vi valt ut för vårt material. Det visar vi bland annat i vår 

distinktion kring nyhetsmediet Världen idag och i vår analys där vi bestämmer texternas genre. På 

grund av studiens begränsade omfattning har vi inte haft möjlighet att gå in på de ytterligare 

nivåerna, det vill säga diskursiv praktik och sociokulturell praktik, av den kritiska diskursanalysen. 

Vilka hade varit intressanta att studera vidare i en studie med större omfattning.  Vi hade i denna 

uppsats kunnat välja att arbeta med ett större empiriskt material vilket hade gett oss möjligheter 

att återge en mer generaliserbar studie. Däremot hade det inneburit att vi inte haft samma 

möjligheter att gå in på djupet i de utvalda texterna och studiens tillförlitlighet hade riskerat att 

försvagas.  

 

Vi har kommit fram till att lagändringen framställs i en negativt laddad kontext där den implicita 

läsningen säger att beslutet är negativt för Irland. Det finns sociala strukturer som genomsyrar 

rapporteringen kring abortlagen hos Världen idag (Bergström & Boréus, 2012, s. 374). I både 

nyhetstexten och nyhetskommentaren har vi genom våra metoder funnit element som tyder på 

att avsändarens ideologiska ställning färgar dess rapportering kring händelsen. Strömbäck (2014, 

s.172) refererar till Weibull och Djerf-Pierres studie kring svensk samhällsjournalistik. Av de fyra 

perioder som presenteras i studien finner vi med vårt resultat, motiv att placera Världen dag i den 

tredje perioden av journalistiska ideal. Perioden granskning (1965–85) där journalistiken ville 

påverka publiken och tog en mer aktiv påverkansroll med uppgiften att kritiskt granska 

makthavare, missförhållanden i samhället och fa ̊ medborgare att aktivera sig politiskt. Av de 

resultat vi fått fram kan vi se hur Världen idag vill påverka sin publik med att återge sin 

verklighetsuppfattning i frågan. Den hypotes vi formade i introduktionen om att Världen idag har 

en negativ inställning till den ändrade abortlagen på Irland bekräftas av forskningsresultaten. I 

rollen som minoritet i det svenska medielandskapet tar de en mer aktiv påverkansroll och 
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reproducerar budskap som religiösa organisationer med en mer ortodox tolkning av bibeln oftast 

har. Alltså en negativ inställning till att legalisera abort (Baker, D’Antonio & Tuch, 2013, s. 7). I 

och med detta positionerar sig Världen idag i diskursen kring den ändrade abortlagen motsatt de 

etablerade medierna och den allmänna diskursen i Sverige. Detta kan ses som de karaktärsdragen 

Haller & Holt (2014) beskriver som kännetecknande för alternativa medier. Resultaten av vår 

studie pekar också mot att det finns en agenda i det journalistiska arbetet som har brister bland 

de journalistiska idealen vilket förstärker bilden av dem som ett alternativt medium och inte ett 

obundet nyhetsmedium som man utger sig för att vara (Weibull et al., 2018; Häger, 2014). Ur det 

material vi studerat skulle Världen idag kunna betraktas som en kristen ekokammare där de 

producerar innehåll som inte utmanar sin egen eller sina läsares verklighetsbild.  

 

Den tidigare forskningen av Diane H. Miller publicerad i Condit & Parrot (1996) kring att 

kvinnans hälsa ofta hamnar i periferin i debatten om abort går i linje med den analys vi gjort av 

artiklarna på Världen idag. Både ordval och argument fokuserar på fostret och kvinnans 

perspektiv är frånvarande. Hilton, McDaid & Purcell (2014) skriver i sin studie om hur abort ofta 

omnämns i en negativt laddad kontext i brittiska och skotska tryckta medier vilket vi också kan 

tyda ur artiklarna från Världen idag. Journalisterna använder formuleringar som tyder på att den 

nya abortlagen är en negativ utveckling för landet och nej-sidan får mer utrymme att framföra sin 

åsikt.  
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6. Implikationer och framtida forskning  
 

6.1 Implikationer för samhället 
 

Alternativa medier beskrivs bland medieforskare som medier med en misstänksamhet mot de 

etablerade medierna och som ofta uppstår ur politiska organisationer. I vår studie har vi studerat 

Världen idag som beskriver sig själva som ett obundet nyhetsmedium med kristen grund. 

Resultatet av vår studie pekar mot att de i sakfrågan kring den ändrade abortlagen på Irland inte 

ska betraktas som ett obundet medium. Vår studie visar på att mediets värdekonservativa ideologi 

färgar igenom deras journalistiska arbete i det material vi undersökt. Utifrån ett 

samhällsperspektiv finner vi våra resultat som viktiga för hur man värderar informationen från 

alternativa medier. Det kan finnas en risk att man som mediekonsument hamnar i en smal 

åsiktskorridor där ens egna ståndpunkter förstärks och man får som individ inget som utmanar 

ens verklighetsuppfattning.  

 

6.2 Framtida forskning 
 

Det finns flera olika möjliga vägar till framtida forskning inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Genom vår undersökning kring hur den ändrade abortlagen 

framställs i ett värdekonservatistiskt alternativt medium har vi identifierat ett problemområde 

kring hur kvinnan framställs i frågan. Vi skulle därför vilja jämföra med ett allmänt och mer 

liberalt medium för att se hur rapporteringen kring ämnet skiljer sig från det värdekonservativa 

synsättet. Skulle utfallet av studien ge ett annat resultat om vi analyserade ett annat alternativt 

medium med en annan ideologi och andra värderingar? Det hade också varit intressant att bygga 

vidare på Faircloughs ytterligare nivåer av kritisk diskursanalys. Genom den diskursiva praktiken 

se närmre på hur texterna produceras, distribueras och konsumeras. Detta hade gett ett större 

grepp kring vad texterna grundar sig i och vilka som tar del av dem. Med den sociokulturella 

praktiken skulle texterna kunnat sättas i kontext till andra texter inom ämnet för att se närmare på 

vilken inverkan de har på samhället.  

 

Ur ett sociologiskt forskningsperspektiv skulle det vara intressant att se närmare på kopplingarna 

mellan Världen idags brist på att se frågan ur den gravida kvinnans perspektiv och 

värdekonservatism. Eftersom värdekonservatism innebär att man vill bevara gamla traditioner 
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och värderingar hade det varit intressant att studera om det finns samband mellan kvinnosynen 

och den ideologiska inriktningen.  
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