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i denna essä kommer jag att argumentera för att abortlagstift-
ningar som bygger på samma principer som den svenska bör gö-
ras mer restriktiva. Min argumentation för denna slutsats görs i två 
olika led. Först kommer jag att fokusera på den nuvarande abort-
lagstiftningen. Närmare bestämt kommer jag att argumentera för 
att fostrets livsduglighet – d.v.s. när fostret är förmöget att över-
leva utanför livmodern – inte är en berättigad gräns för när abort 
senast bör få tillåtas. Skälet är att fostrets livsduglighet inte är ett 
rimligt kriterium för persontillblivelsen ur vare sig ontologisk el-
ler moralisk synvinkel. Därefter kommer jag att argumentera för att 
livsduglighetskriteriet inte bör ersättas med en utvidgning av möj-
ligheterna att göra abort. Skälet är att en sådan utvidgning av möj-
ligheterna skulle innebära en oförsvarligt stor risk att en mänsklig 
person dödades. 

En premiss kommer att närmast tas för given här, nämligen 
den att staten bör sträva efter att undvika att oskyldiga människor 
dödas. Jag kommer att argumentera för att en tillämpning av livs-
duglighetskriteriet krockar med en sådan ambition. Också att yt-
terligare utvidga möjligheterna av att göra abort skulle krocka med 
en sådan ambition. Slutsatsen är därför att lagstiftningen behöver 
göras mer restriktiv. 

Jag kommer att börja med att argumentera för att livsduglig-
hetskriteriet är orimligt. Detta kommer jag att göra genom att 
jag demonstrerar att det följer kontraintuitiva implikationer, om 
tidpunkten för persontillblivelsen anses äga rum när fostret blir 
livsdugligt. Därefter kommer jag att argumentera för att det vore 
oförsvarligt riskabelt att ersätta livsduglighetskriteriet med en ut-
vidgning av möjligheterna att göra abort. Sammantaget blir slut-
satsen blir därför att nuvarande abortlagstiftning bör göras mer 
restriktiv.

√ varför den svenska abortlagstiftningen bör göras mer 
restriktiv 
Henrik Friberg-Fernros
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Livsduglighet som kriterium för mänsklig persontillblivelse
den yttersta gränsen för när abort upphör att vara tillåtet i 
Sverige och i många andra västerländska stater utgörs av fostrets 
livsduglighet. Med fostrets livsduglighet avses fostrets möjligheter 
att kunna leva utanför livmodern. Fostrets livsduglighet har histo-
riskt varierat med de teknologiska möjligheterna att kunna rädda 
alltför tidigt födda barn. Idag går den gränsen mellan den 21-23 
graviditetsveckan (Boonin 2003; Kaczor 2010). Trots att livsdug-
lighetskriteriet har kommit att accepteras på politisk nivå i många 
västerländska stater har detta kriterium ofta avfärdats i filosofiska 
kretsar (Boonin 2002, Zaitchik 1981). Filosofen David Boonin me-
nar att detta avfärdande ofta har gjorts på lättvindiga grunder och 
att många av de invändningar som rests mot detta kriterium kan 
bemötas. En vanlig invändning är att detta kriterium anses exklu-
dera individer som är beroende av tekniska hjälpmedel för att över-
leva, som t.ex. personer med pacemakers (se t.ex. Werner 1976). 
Enligt denna kritik skulle dessa på grund av deras beroende av tek-
nologi för att överleva inte vara »livsdugliga» och därmed inte per-
soner, vilket skulle vara en kontraintuitiv slutsats. Men Boonin me-
nar att livsduglighetskriteriet inte har dessa implikationer, tvärtom 
skulle t.ex. ett alltför tidigt fött barn som är beroende av teknologi 
för att överleva betecknas som just livsdugligt. Livsduglighet hand-
lar enligt Boonin endast om förmågan att kunna överleva utanför 
livmodern och han skiljer därmed mellan att vara beroende av en 
specifik person (modern och hennes livmoder) och att vara beroen-
de av andra personer i allmänhet (läkaren och dennes utrustning). 
Med livsduglighet avses endast den förstnämnda betydelsen, vilket 
innebär, enligt Boonin, att invändningen mot att detta kriterium är 
alltför exklusivt inte är berättigad.

En annan vanlig invändning mot detta kriterium som Boonin 
lyfter fram är uppfattningen om att det vore orimligt att låta per-
sontillblivelsen vara beroende av den teknologiska utvecklingen. Så 
är ju fallet med livsduglighetskriteriet eftersom detta kriterium be-
stäms av möjligheterna att kunna rädda alltför tidigt födda barn. I 
takt med teknologiska framsteg inträder fostrets livsduglighet allt 
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tidigare, vilket därmed också skulle innebära att persontillblivelsen 
successivt har flyttats fram genom historiens lopp. Givet denna im-
plikation skulle man kunna ställa den fråga som William Cooney 
adresserar, nämligen om »personhood [can] be a condition relative 
to and dependent on technology?» (1991: 116). 

Boonin medger att det vore orimligt att göra persontillblivelsen 
beroende av teknologin om man med persontillblivelsen avser en 
deskriptiv biologisk händelse. Och detta tycks vara en rimlig posi-
tion. Om livsduglighet skulle vara ett kriterium på en »deskriptiv 
ontologisk händelse» skulle t.ex. siamesiska tvillingar som är bero-
ende av varandra för att överleva aldrig kunna bli personer, vilket 
förefaller kontraintuitivt (se Tooley 1973; Beckwith 2007; Kaczor 
2010). Men om persontillblivelsen endast ges en moralisk inne-
börd, det vill säga att man med en person endast avser en individ 
som ges rätten till liv, så menar Boonin att svaret på Cooneys fråga 
helt enkelt är jakande. Ja, det är relevant att låta den teknologiska 
nivån bestämma vilka individer som bör ges rätten att leva. I sitt 
försvar för denna hållning menar Boonin att vi är benägna att be-
handla individer som t.ex. är i irreversibel koma och därmed bero-
ende av livsuppehållande teknologin på ett sätt som implicerar att 
de inte har full rätt till liv.

Men detta är ett besynnerligt försvar. För det första efterlever 
han inte den distinktion mellan att vara beroende av en specifik 
person och att vara beroende av personer (och medicinsk utrust-
ning) i allmänhet som han menade att en rimlig tolkning av livs-
duglighetskriteriet krävde. Enligt honom kräver livsduglighet inte 
att man nödvändigtvis är oberoende av medicinsk utrustning i all-
mänhet – om så vore fallet skulle personer med t.ex. pacemakers 
inte vara personer, vilket förefaller vara uppenbart kontraintuitivt. 
Men genom att själv göra kopplingen till personer i irreversibel 
koma för att försvara livsduglighet som ett kriterium för persontill-
blivelse i moralisk bemärkelse, tycks han inte själv efterleva distink-
tionen mellan att vara beroende av en specifik person respektive 
personer i allmänhet eftersom personer i koma är beroende i den 
senare bemärkelsen. 
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För det andra är åberopandet av personer i koma ett svagt försvar 
för livsduglighet som ett kriterium för individers moraliska status 
eftersom exemplet inte exklusivt prövar livsduglighet som kriteri-
um utan också riskerar att blanda in intuitioner om skillnaden mel-
lan medvetenhet och medvetslöshet. För att pröva våra intuitioner 
om livsduglighet vore det mer relevant med exemplet om personer 
med pacemaker eftersom de inte både är medvetslösa och beroende 
av medicinsk utrustning utan endast beroende av medicinsk utrust-
ning. Och det vore kontraintuitivt att hävda att individer med pace-
maker inte har samma moraliska status som vi på grund av att de är 
beroende av en specifik medicinsk utrustning. 

Men man skulle kunna förbättra Boonins försvar av livsduglig-
hetskriteriet genom att efterleva hans distinktion mellan att vara 
specifikt och generellt beroende. På så sätt skulle individer med 
pacemaker inte frånsägas personskap eftersom de är generellt be-
roende av medicinsk utrustning. Problemet är dock att det följer 
kontraintuitiva implikationer också med denna version av livsdug-
lighetskriteriet. Enligt detta kriterium skulle nämligen siamesiska 
tvillingar inte ha någon rätt till liv om någon av dem var beroende 
av den andra för att överleva. Jag menar att redan detta framstår 
som kontraintuitivt, men än mer absurd blir implikationen om 
vi antar att tvillingarna är beroende av varandra för att överleva. 
Enligt denna tolkning av livsduglighetskriteriet skulle då ingen av 
tvillingarna ha någon rätt till liv – att separera dem och därmed 
döda dem skulle alltså inte kränka någons rätt till liv.1

Visserligen skulle man kunna invända att det i en graviditetssi-
tuation inte handlar om att fostret och kvinnan är beroende av var-
andra utan endast om att fostret är beroende av kvinnan. Analogt 
kvarstår därmed endast den implikation enligt vilken den beroende 
siamesiska tvillingen saknade rätt till liv. Jag menar som sagt att 
redan denna implikation är kontraintuitiv, men möjligen kan det 
här finnas delade meningar. Men låt oss pröva denna implikation i 
ett annat sammanhang. Låt oss anta att ett barn föds med en död-
lig åkomma som endast kan botas genom en benmärgstransplanta-
tion – och den enda tänkbara givaren är fadern. Barnet är därmed 
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helt beroende av fadern för sin överlevnad. Möjligen kan våra intui-
tioner vara delade om huruvida fadern har en förpliktelse att förse 
barnet med sin benmärg, men det vore orimligt att hävda att barnet 
saknade en rätt till liv på grund av dess beroende av fadern. 

Om nu livsduglighet varken kan utgöra ett kriterium på fostrets 
tillblivelse eller på när det är moraliskt berättigat att tillskriva fost-
ret en rätt till liv, så förefaller slutsatsen också följa att detta kri-
terium bör förkastas. Fullt så enkelt är det dock inte. Istället för 
att låta livsduglighet vara ett kriterium relaterat till fostret, skulle 
man kunna relatera det till själva aborten. Man skulle kunna argu-
mentera för att en abort av ett livsdugligt foster med nödvändighet 
innebär att aborten dödar fostret medan en abort innan livsduglig-
het kan innebära att man endast låter fostret dö. Detta är det så 
kallade barmhärtige samarit-argumentet för abort (hädanefter BS-
argumentet) och enligt detta argument spelar fostrets status ingen 
avgörande roll för frågan om abort är berättigad. Även om fostret 
vore en människa skulle en abort innan fostret är livsdugligt kunna 
vara legitim eftersom en abort då inte kräver att man dödar fostret. 

Skulle man då kunna försvara nuvarande abortlag med hjälp av 
detta argument för livsduglighet? Svaret är nej. Även om vi utgår 
från att BS-argumentet skulle kunna berättiga abort – vilket är ett 
högst kontroversiellt antagande – så implicerar det ändå en mer 
restriktiv lagstiftning än den nuvarande. Dock inte nödvändigtvis 
med avseende på när aborten får genomföras utan snarare på hur 
aborter genomförs. Eftersom detta argument för abort bygger på 
distinktionen mellan att döda och att låta dö, krävs det att en lag-
stiftning baserad på denna tolkning av livsduglighetsargumentet 
beaktar hur aborter genomförs. Aborter ska inte döda utan bara 
innebära att man låter fostret dö. 

Nu har visserligen Boonin argumenterat för att det i vissa sam-
manhang är legitimt att döda under förutsättning att det också är 
legitimt att låta någon dö. Anton Tupa (2009) sammanfattar Boon-
ins argumentation på följande sätt (min översättning):
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Om

(1) det är tillåtet för x att låta y dö,

(2) y är beroende av x för att överleva,

(3) det kräver en stor uppoffring för x att hålla y vid liv,

(4) det är åtskilligt större uppoffring att låta y dö istället för att 
döda y,

så är det legitimt för x att döda y. 

Min avsikt här är inte att pröva denna slutledning utan att endast 
påvisa att det också med Boonins argumentation krävs åtminstone 
en smärre restriktion av nuvarande lagstiftning. Det finns nämligen 
abortmetoder som många menar just innebär att fostret tillåts dö 
istället för att dödas (Tupa 2009) och som därför borde förordas 
av en lagstiftning som bygger på BS-argumentet.2 Detta eftersom 
dessa metoder inte innebär en tillräckligt mycket större uppoffring 
än vad det skulle innebära att eliminera fostret med hjälp av meto-
der som helt uppenbart är en form av dödande. Följaktligen skulle 
en lagstiftning som bygger på BS-argumentet vara mer restriktiv 
än den nuvarande med avseende på att den åtminstone borde före-
skriva att endast metoder som innebär att fostret tillåts dö istället 
för att dödas används i tidiga aborter. BS-argumentet kan därför 
inte åberopas för att försvara nuvarande lagstiftning utan det im-
plicerar åtminstone en mer restriktiv lagstiftning med avseende på 
hur aborter genomförs. Därmed kvarstår de orimliga implikationer 
som följer av en lagstiftning som baseras på en tillämpning av livs-
duglighet som ett kriterium på fostrets status. 

Försiktighetsprincipiella invändningar mot utvidgade möjligheter att göra 
abort
men även om man skulle instämma i invändningarna mot en 
lagstiftning som baserades på livsduglighetskriteriet så implicerar 
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ju det inte att man skulle föredra en mer restriktiv lagstiftning. Is-
tället kanske man förordar att livsduglighetskriteriet överges till 
förmån för en än mer generös lagstiftning. Denna hållning är väl 
representerad i den filosofiska debatten om abort (se t.ex. Warren 
1973; Engelhardt 2000; McMahan 2002). Jag menar dock att det 
vore oförsvarligt att göra detta eftersom det är plausibelt att befara 
att en sådan utvidgning av möjligheterna att göra att abort skulle 
innebära att en mänsklig person dödades. 

Att motivera begräsningar av möjligheterna att göra abort med 
hänvisning till faran att döda en mänsklig person kallas ibland för 
osäkerhets- eller försiktighetsargumentet mot abort. Många som 
är motståndare mot abort åberopar detta argument och gör då of-
tast gällande att det implicerar ett totalförbud mot abort eftersom 
det finns en fara att man dödar en mänsklig person så länge abort 
överhuvudtaget tillåts (Beckwith 2007; Lee 2010, Oderberg 2008; 
Kaznor 2010). De som å andra sidan menar att abort bör vara till-
låtet menar att denna argumentationslinje leder till kontraintuitiva 
implikationer i andra sammanhang. Skulle man förbjuda allt som 
riskerade att leda till ödesdigra konsekvenser, skulle många aktivi-
teter förbjudas. David Boonin menar t.ex. att det borde motivera 
ett förbud mot gräsklippning eftersom det inte kan uteslutas att en 
sådan aktivitet hotar organismer (plantor och smådjur) som man 
skulle kunna tillskriva en rätt till liv. 

Något elaborerat svar från abortkritiker på detta reductio ad 
absurdum-argument har jag inte hittills inte påträffat. Inte hel-
ler jag har här ambitionen att försvara osäkerhetsargumentet mot 
abort från denna kritik på ett konklusivt sätt, men jag behöver ändå 
argumentera för att min användning av detta argument undgår de 
orimliga implikationer som detta argument är behäftat med enligt 
Boonin. Min argumentation undgår denna invändning på grund av 
att min version av osäkerhetsargumentet inte bygger på att blotta 
existensen av risken att utvidgade möjligheter att göra abort skulle 
innebära att en människa dödades är ett tillräckligt argument mot 
en sådan utvidgning. Istället menar jag att abortfrågan utgör när-
mast ett specialfall eftersom denna debatt rymmer begrepp som 
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man skulle kunna kalla för »essentiellt omtvistade» (»essentially 
contested concepts», se t.ex. Gellie 1955, Gibson 2004, Collier & 
Hidalgo 2006). Utmärkande för de omtvistade positionerna i den-
na typ av debatt är, enligt Susanna Gibson, att de var för sig är un-
derbyggda »med koherenta och hållbara argument» (2004: 223). 
Osäkerheten om vilka slutsatser som är korrekta är därför särskilt 
stor, vilket gör osäkerhetsargumentet särskilt relevant i dessa fall. 
Visserligen är det inte endast abortdebatten som rymmer begrepp 
som är »essentiellt omtvistade», men icke desto mindre är det 
långtifrån alla debatter som har denna egenskap. Därför implice-
rar inte en tillämpning av osäkerhetsargumentet i abortdebatten att 
detta argument också måste användas på alla områden där det fö-
religger en möjlig fara för ödesdigra konsekvenser. Abortdebattens 
speciella status berättigar med andra ord en differentiering i för-
hållande till andra tänkbara områden. David Boonins reductio ad 
absurdum-argument mot osäkerhetsargumentet håller därför inte. 

Men det förhållande att Boonins reductio ad absurdum-argu-
ment mot osäkerhetsargumentet inte håller innebär naturligtvis 
inte att mitt osäkerhetsargument mot en utvidgning av möjlighe-
terna till att göra abort är berättigad. Tvärtom åberopas denna osä-
kerhet som ett skäl till att tillåta abort (Thomson 1995). Argumen-
tet är då att eftersom ett förbud skulle vara en tvingande åtgärd till 
skillnad från en lagstiftning som tillåter abort, så borde det faktum 
att det råder osäkerhet om fostrets status innebära att man avstår 
från att utöva tvång. Detta motargument, som vi kan kalla frihets-
argumentet, är betydligt svagare i förhållande till min position än 
till dem som åberopar osäkerhetsargumentet för att berättiga ett 
förbud mot abort. Enligt min användning av argumentet impli-
cerar det endast att man bör avstå från att utvidga möjligheterna 
att göra abort. Det implicerar alltså inte någon frihetsinskränkning 
utan endast en förlust av en utökning av friheten. Givet detta me-
nar jag att det är rimligt att man prioriterar undvikandet av faran 
att döda en mänsklig person på bekostnad av en utökad frihet att 
göra abort. 

Nu ska det emellertid tillstås att mitt argument mot livsduglig-
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hetskriteriet plus osäkerhetsargumentet mot en utökning av möj-
ligheterna att göra abort, leder till slutsatsen att abortlagstiftningen 
bör göras mer restriktiv. Sammantaget argumenterar jag med andra 
ord för en frihetsinskränkning av möjligheterna att göra abort, vil-
ket gör frihetsargumentet mer relevant. Utan att heller här ha am-
bitionen att konklusivt vederlägga detta motargument, vill jag ändå 
göra gällande att frihetsargumentet i detta sammanhang alltjämt har 
en begränsad styrka. För det första implicerar inte användningen av 
osäkerhetsargumentet mot att utöka möjligheterna att göra abort att 
abort helt bör förbjudas. Givet att osäkerheten gäller framförallt fost-
rets status implicerar min sammantagna argumentation endast med 
nödvändighet de restriktioner om hur abort bör genomföras som an-
sågs följa av BS-argumentet för abort. I så fall är ju de restriktioner 
av nuvarande lagstiftning som följer med nödvändighet av min argu-
mentation modesta, vilket i sin tur försvagar styrkan i frihetsargu-
mentet för abort, eftersom frihetsförlusten då blir begränsad.

Det ska emellertid sägas att BS-argumentet för abort är mycket 
kontroversiellt. David Boonin, som försvarar en version av detta 
argument, menar t.ex. att även om många anser att det närmast 
är genialt, är det en utbredd uppfattning att det också är bristfäl-
ligt (Boonin 2002: 134). Och denna uppfattning delas också av an-
hängare till möjligheterna att göra abort (se t.ex. McMahan 2002; 
DeGrazia 2003, Tooley 1983). Vidare skulle man också kunna göra 
gällande att man borde tillämpa osäkerhetsargumentet inte en-
dast i förhållande till fostrets status utan också till abortens status. 
Osäkerheten här ligger då i själva den aborterande handlingen. 
Hur säkra kan vi vara på att det verkligen är moraliskt berättigat 
att abortera en mänsklig person? Med tanke på dessa invändning-
ar mot BS-argumentet är det rimligt att utforska implikationerna 
av osäkerhetsargumentet också om det skulle vara så att man kom 
fram till att BS-argumentet inte kunde berättiga abort. 

Men också om det skulle vara så att fostrets status skulle vara den 
avgörande faktorn för om huruvida abort skulle vara tillåtet, så me-
nar jag att det inte följer av osäkerhetsargumentet att abort helt bör 
förbjudas. Enligt mer elaborerade versioner av osäkerhetsargumen-
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tet som har utvecklats inom andra domäner än abortdebatten, finns 
det kriterier för när detta argument bör tillämpas. Filosofen Ste-
phen Gardiner, som har utvecklat sin version med utgångspunkt 
från John Rawls maximinprincip, menar exempelvis att den fara 
som man försöker undvika genom att tillämpa osäkerhetsprincipen 
måste vara realistisk och kostnaderna för att tillämpa denna prin-
cip acceptabla (Gardiner 2006). Liknande formuleringar återfinns 
också i andras versioner av detta argument (se t.ex. Resnik 2004). 
Beaktar man detta skulle man kunna argumentera för att faran för 
att en abort dödar en mänsklig person tidigt i graviditeten inte är 
tillräckligt realistisk för att motivera de kostnader i form av den fri-
hetsinskränkning som ett förbud mot abort skulle innebära. Även 
om det faktum att personbegreppet är essentiellt omtvistat också 
har relevans för tidiga aborter, så skulle man ändå kunna argumen-
tera för att faran för att man aborterar en mänsklig person är min-
dre vid tidiga aborter än vid sena. 

Dessutom finns det andra gränsdragningar att göra än de som 
implicerar ett förbud mot abort. Det finns nämligen argument för 
gränsdragningar tidigare i graviditeten än vid fostrets livsduglighet, 
men betydligt senare än vid konceptionen. Exempelvis har det före-
slagits att bildandet av hjärnan (»hjärnfödseln») skulle kunna vara 
en sådan gränslinje (se t.ex. Sass 1989; Goldenring 1985; Smolen-
sky 2006; för en ingående kritisk diskussion, se Howsepian 2008). 
En sådan gränsdragning skulle stödjas – dock utan att vara bero-
ende – av argument om det eftersträvansvärda i att etablera en sym-
metri mellan definitioner av liv (hjärnfödsel) och död (hjärndöd). 
Förvisso har denna position kritiseras – i synnerhet anspråket på 
att en sådan gränsdragning skulle vara symmetrisk (se t.ex. Jones 
1998). Likväl kan det inte uteslutas att en gränsdragning baserad på 
»hjärnfödsel» ur en försiktighetsprincipiell synvinkel skulle kun-
na vara en rimlig position som balanserar ambitionen att undvika 
faran med att man dödar en mänsklig person med ambitionen att 
inte helt inskränka friheten att göra abort. 

I den filosofiska debatten har det förekommit argument för an-
dra kriterier än hjärnfödseln som kräver en mer restriktiv abortlag-
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stiftning utan att nödvändigtvis implicera ett totalförbud (se t.ex. 
Sekaleshfar 2009; Dombrowski & Deltete 2000; Brody 1975). Det 
ligger utanför ramen för denna essä att försvara dessa alternativa 
kriterier, utan syftet är endast att demonstrera att användningen av 
osäkerhetsargumentet mot abort inte implicerar uppfattningen att 
abort helt ska förbjudas. 

Slutsatser
jag menar att abortlagstiftningar, där gränsen för när abort all-
ra senast får göras bestäms av fostrets livsduglighet, bör göras mer 
restriktiva. Skälet är att fostret livsduglighet inte är ett berättigat 
kriterium samt att en utvidgning av möjligheterna att göra abort 
ännu senare i graviditeten skulle innebära en oförsvarligt stor risk 
att man dödar en mänsklig person. Någon bestämd uppfattning 
om hur mycket mer restriktiv abortlagstiftningen bör göras har jag 
inte försvarat. Om BS-argumentet för abort kan berättigas kräver 
min argumentation endast att restriktioner införs för hur abort görs 
medan den bortre gränsen kan ligga kvar. Kan detta argument för 
abort inte försvaras leder emellertid min argumentation till att den 
bortre gränsen för när abort senast får göras måste tidigareläggas. 
Detta innebär en mer långtgående förändring i restriktiv riktning – 
dock utan att implicera ett förbud.

—√|

Henrik Friberg-Fernros är lektor vid statsvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet.

Noter

1 Därmed inte sagt att det skulle vara kontraintuitivt att försvara handlingar som skul-
le kunna anses innebära kränkningar av personers rätt till liv på grund av den specifika 
belägenhet som siamesiska tvillingar befinner sig i. Om t.ex. endast en av tvillingarna är 
beroende av den andra och om detta beroende belastar den andra tvillingen så pass 
mycket att överlevnaden står på spel, är det inte kontraintuitivt att hävda att man är be-
rättigad att separera tvillingarna även om det skulle innebära att en av tvillingarna dog. 
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varför den svenska abortlagstiftningen bör göras mer restriktiv

Man skulle kunna argumentera för att ett sådant förfarande är försvarligt även om det 
innebär en kränkning av den beroende tvillingens rätt till liv. Men endast det faktum att 
en sådan situation beskrivs som ett moraliskt dilemma indikerar att vi tillskriver båda tvil-
lingarna en rätt till liv. Därför är detta knappast ett försvar för Boonins hållning

2 Även om det inte råder fullständig enighet om att dessa metoder, mifeprestone 
och misoprostol, leder till att fostret endast tillåts dö istället för att dödas, så borde blott 
chancen att användningen av dessa metoder kan innebära detta göra att dessa metoder 
förordas av en lagstiftning som bygger på Boonins argument.
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