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ABSTRACT 
 

Author: Lisette Eriksson-Frisk 

Title: 11 röster om ett normativt komplext beslut - En komparativ socialpsykologisk 

analys av abort i Kenya och Sverige 

Supervisor: Susanna Johansson 

Assessor: Lars Harrysson 

 
Through time a woman’s right to abortion has been an emotionally and morally issue 
all over the world. The ethical complexity of abortion questions affects individual, 
political, cultural and religious levels in communities. The purpose of this study was 
to achieve a deeper understanding of abortion contexts, and compare how abortion 
context appears in the Swedish and Kenyan communities from Kenyan doctors and 
young Kenyan woman’s perceptions, opinions and experience of abortion. The 
empirical material has been collected through two semi-structured group interviews, 
which have been analyzed from social psychological theoretical perspectives. The 
results showed that the interviews statements were reflected by social, cultural and 
religious norms and ideologies that affect the individual’s social interaction and 
behavioral processes.     
 
 
Key words: abortion, experiences, teenagers, young women, Africa, Kenya, culture, 
social psychology.  
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INLEDNING 
 
Detta arbete är av komparativ karaktär och handlar om vad kenyanska läkare och 

unga kenyanska kvinnor har för uppfattningar, åsikter om och erfarenheter av 

abortfrågor. Abortfrågans etiska komplexitet berör såväl individuella, politiska, 

kulturella och religiösa nivåer i samhällen och innebär att människor måste ta 

ställning till huruvida det är rätt eller fel att göra abort. Jag har valt att problematisera 

fenomenet genom att jämföra hur abortfrågors komplexa innehåll ser ut i Sverige och 

Kenya. Under min väg att söka kunskap har jag dels volontärarbetat i Kenya under 

fyra veckors tid där jag genomförde min fältstudie parallellt med volontärarbetet, och 

dels låtit mig inspireras av Britt-Marie Halldéns doktorsavhandling ”Om fruktsamhet, 

ansvar och relationer” för ett komparativt ändamål i arbetets analysavsnitt. Därutöver 

har jag utgått ifrån socialpsykologiska teorier och begrepp. Jag har valt att utgå ifrån 

socialpsykologiska teorier och begrepp som enligt Eisele (2003) enkelt uttryckt 

beskrivs vara vetskapen om förhållandet mellan individ och samhälle (Eisele, 

20013:19). För att tydliggöra den teoretiska utgångspunkten har jag vidare valt att 

problematisera det empiriska materialet utifrån Erving Goffmans dramaturgiska 

ansats där den sociala verkligheten utifrån Johansson (1999) analyseras med hjälp av 

begrepp hämtade från teatervärlden (Johansson, 1999:81-82). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Abort - en kontroversiell rättighet 
Kvinnans rätt att göra abort är en känslomässig och moraliskt laddad fråga världen 

över. Ingreppet innebär att ett nytt liv väljs att tas bort samtidigt som kvinnans rätt att 

bestämma över sin egen kropp tas i beaktande (Halldén, 2010:20). De allra flesta är 

eniga om att det är en mänsklig rättighet att kunna få bestämma över sin kropp, 

sexualitet och reproduktion. På RFSU:s officiella hemsida på internet finns ett 

faktablad om global sexualpolitik från 2009 där det bland annat står att den här 

omdebatterade och problematiska frågan inte är ändamålsenlig eller praktiskt 

tillämpad i världens alla länder på grund av att denna mänskliga rättighet prioriteras 

bort på grund av religiösa och kulturella hänsynstaganden, ofta i samband med 

ekonomiska svårigheter. Resultatet av detta är att tusentals människor dagligen dör 

som en konsekvens av maktlösheten att inte kunna förändra sina livssituationer. 
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Utifrån ett helhetsperspektiv kan man tydligt urskilja att brist på preventivmedel, 

sexualupplysning, tillgång till säker abort och mödrahälsovård har negativ inverkan 

på människors hälsa och känslor, samtidigt som det dessutom hindrar människor från 

att studera, arbeta och bidra till en hoppfull och positiv samhällsutveckling (RFSU, 

2009:1,3). 

 

Oönskade graviditeter har på olika sätt avbrutits i alla tider i de allra flesta kulturer 

världen över. Enligt Socialstyrelsens nationella och officiella statistik inom hälso- och 

sjukvården från 2010 har man uppskattat att närmare 50 miljoner aborter utförs varje 

år i världen. Av dessa beräknas 30 miljoner aborter vara legala och nästa 20 miljoner 

utgörs av illegala abortingrepp. Varje år avlider cirka 500 000 kvinnor i samband med 

graviditet och förlossning. Utifrån ett globalt perspektiv utgör illegala aborter en 

betydande orsak till sjuklighet och dödsfall, och uppskattningsvis lever cirka 37 

procent av världens kvinnor i länder där abort är förbjuden eller får utföras endast på 

sträng indikation eller efter våldtäkt (Socialstyrelsen, 2010:14). Komplikationer till 

följd av graviditet och barnafödande är den främsta dödsorsaken för flickor mellan 15 

och 19 år i världen. Hög mödradödlighet är ett allvarligt tecken på att ett lands hälso- 

och utbildningssystem lider av stora brister och att kvinnors grundläggande rättigheter 

till liv och hälsa inte respekteras. I Afrika är mödradödligheten störst i världen och de 

allra farligaste aborterna är de som utförs av outbildad personal under bristande 

hygieniska förhållanden och/eller illegalt. Faktum är att kvinnor världen över avbryter 

oönskade graviditeter oavsett lagstiftning eller om aborten är förenad med fara 

(RFSU. 2009:3,9).  

 

I Sverige betraktas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som 

mänskliga rättigheter och abort anses vara en nödvändig rättighet för att kvinnor ska 

erhålla sina mänskliga rättigheter (RFSU, 2009:7). Vårt svenska välfärdsystem vilar 

på en demokratisk och solidarisk grund där samhället har valt att ansvara för 

medborgarna genom att bland annat erbjuda sociala, rättsliga och ekonomiska 

skyddsmedel. Abortlagen som trädde i kraft 1975 innebär exempelvis ett rättsligt stöd 

för både kvinnor och män så att barn kan födas önskade. Sverige har för närvarande 

den lägsta barnadödligheten i världen (RFSU, 2009:10). Utöver abortlagen 

tillkommer även sexualundervisning i skolor, där starka rekommendationer av bland 
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annat användningen av preventivmedel förespråkas med en målsättning och 

förhoppning om att medvetandegöra ungdomar om denna kunskap.   

Över 1,5 miljarder människor i världen är mellan 10 och 25 år gamla, vilket är en 

rekordstor generation och det är av stor vikt att dessa unga människor får 

sexualundervisning, klinisk rådgivning och preventivmedel. På regeringskansliets 

officiella hemsida står det att människors sexuella och reproduktiva hälsa handlar om 

deras rätt till kunskap om sexualitet och reproduktion (Regeringskansliet, 2005:1). 

Om regeringar inte står till förfogande med denna information och kunskap, och inte 

heller erbjuder lagliga aborter, är det svårt att undvika oönskade graviditeter och 

sexuellt överförbara infektioner (STI) som exempelvis hiv (RFSU, 2009:3,4).  

 

Till skillnad från Sverige står Kenya i avsaknaden av ett skyddande och 

ansvarstagande välfärdssystem, då det är ett starkt patriarkaliskt land där jämlikheten 

mellan män och kvinnor utgörs av ett stort glapp och vad gäller familjebildning är det 

helt otänkbart att skaffa barn innan äktenskap. Under båda intervjutillfällena framgick 

att rätten till abort är starkt ifrågasatt och strängt förbjudet enligt både rättsliga och 

religiösa normer. Ändringar i abortlagen som tillkom år 2010 tillåter abort enbart om 

kvinnans liv eller hälsa är i fara. Enligt RFSU:s rapport (2009) försöker därför många 

kvinnor av den anledningen att genomföra aborter på egen hand genom att bland 

annat äta krossat glas, giftiga och drogliknande bladväxter. Klorokin (malariamedicin) 

och giftiga bladväxter anses vara ”effektiva” abortmetoder men kan i värsta fall leda 

till allvarliga skador eller döden (RFSU, 2009:10). 

 

Under intervjun med de unga kenyanska kvinnorna benämndes även en annan giftig 

bladväxt hobbs som används vid illegala abortförsök. I dagsläget står inte den 

kenyanska regeringen till förfogande av preventivmedel, läkemedel och säker 

sjukvårdsutrustning som behövs för att förebygga oönskade graviditeter, osäkra 

aborter och förlossningar på alla sjukhus. Under intervjun med de unga kvinnorna 

framgick att tillgängligheten av preventivmedel och p-piller är begränsad och 

kostnadskrävande då enbart vissa sjukhus har tillgång till detta. Sexualundervisningen 

ges på High School och är inte lika utförlig och detaljerad som den svenska 

sexualundervisningen. Kvinnorna framställde även att sex enligt kenyansk lag inte är 

tillåtet före 18 års ålder men denna regel bryts okontrollerat, och varken p-piller eller 

dagen-efter-piller ges till en kvinna under 18 år.   
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Framställningarna av dessa två markant olika länder visar på att fördelningen av 

ansvar mellan individ och samhälle är starkt varierande. Blom, Morén och Nygren 

(2006) menar att kunskapsinnehållet i socialt arbete kan härledas till att samhällen står 

under ständigt fokus till förändringar och att detta ger upphov till olika sociala 

problem, vilket därmed stärker samhällens komplexa funktioner. Arbete med 

människor inbegriper otaliga situationer då etiska överväganden och 

ställningstaganden måste göras (Morén och Nygren, 2006:21). Men vad innebär det 

egentligen att göra rätt då olika värden kolliderar och står emot varandra?  Denna 

fråga leder mig nu vidare till syftet med arbetet som på olika sätt omfattas av en 

mängd etiska konfliktsituationer. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripandet syftet med uppsatsen är att utifrån kenyanska läkares och unga 

kenyanska kvinnors uppfattningar, åsikter och erfarenheter jämföra hanteringen av 

abortfrågor i Sverige och Kenya utifrån socialpsykologiska teorier och begrepp. 

• Hur ser samhällets hantering av abortfrågor ut, med utgångspunkt från 

läkarnas och kvinnornas erfarenheter, åsikter och upplevelser?  

• Hur kan hanteringen av abortfrågor belysas utifrån socialpsykologiska teorier 

och begrepp?  

Några definitioner av abort 
Vad betyder då abort? Enligt Svenska Akademiens elektroniska ordlista (2007:1) 

betyder abort avbrytande av havandeskap eller även (med.) missfall. Vivian Wahlberg 

(2004) skriver i sin bok ”Minnen efter abort” att abort kommer från det latinska ordet 

”abortus” som betyder att födas för tidigt, förgås, förgöras eller avgå i förtid. Detta 

inbegriper både spontant eller framkallat missfall. Hon skriver även att abortus 

artificialis och abortus provocatus är två äldre benämningar av abort som betyder 

framkallat missfall eller fosterfördrivning (Wahlgren, 2004:29). 
• ”Abort – Avbrytande av havandeskap genom avlägsnande eller avgång av 

foster. För tidigt född är den latinska översättningen av abort. 

• Spontan abort – Kallas vanligen missfall i dagligt språkbruk. 

• Framkallad abort - Aborten provoceras fram genom läkemedel eller 

kirurgiskt ingrepp. 

• Tidig abort - Abort före utgången av 12:e veckan. 

• Sen abort – Abort från och med 13:e graviditetsveckan” (Wahlberg 2004:21).  
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Avgränsning 
Abort är som sagt ett etiskt och känsloladdat laddat fenomen som kan belysas och 

problematiseras på en rad olika sätt utifrån många olika perspektiv. I inledningen 

skrev jag att abortfrågans etiska komplexitet kan beröra såväl individuella, politiska, 

kulturella och religiösa nivåer i samhällen. Även andra intressanta infallsvinklar som 

kan komma i kontakt med abortvården hade kunnat lyftas fram i arbetet, exempelvis 

genusperspektivet om mäns ställningstaganden och uppfattningar kring abort, men jag 

har inom ramen för denna uppsats medvetet valt bort dessa infallsvinklar. Istället vill 

jag belysa abortfenomenet utifrån de unga kvinnornas och läkarnas resonemang kring 

abortsammanhang, och problematisera informationen med utgångspunkt i den 

intressanta växelverkan som jag finner mellan de individuella, politiska, kulturella 

och religiösa perspektiven, samt tolka detta utifrån socialpsykologiska teorier och 

begrepp. Anledningen till att jag har valt just dessa inriktningar kring fenomenet är att 

jag finner intressanta skiljaktigheter i synen och hanteringen av abortfrågor då olika 

länders regler och normsystem varierar från land till land. Därav kommer jag även att 

använda mig av en samhällshistorisk tillbakablick som ett komplement till det 

socialpsykologiska perspektivet. Som avgränsning har jag utifrån detta valt att 

fokusera och fördjupa mig i ett objekt, närmare bestämt abort och jämföra hur 

fenomenet ser ut i Kenya och Sverige utifrån individuella, politiska, kulturella och 

religiösa infallsvinklar. Arbetets avgränsning utgörs även av mitt urval där jag har valt 

att fokusera på vad unga kenyanska kvinnor har för ställningstaganden kring abort, 

och för att uppnå en bredare och professionell inblick av fenomenet har jag dessutom 

valt att intervjuat två kenyanska manliga läkare som har erfarenhet av abortvård.  

 

BAKGRUND  
 
Under detta avsnitt presenterar jag kortfattat hur den svenska och kenyanska 

abortlagen ser ut. Därefter ges en kort beskrivning av global sexualpolitik och dess 

utveckling, samt hur olika etiska dilemman och människovärdesprinciper kan se ut. 

Jag avslutar med att beskriva hur de svenska och kenyanska abortprocesserna ser ut. 

Min förhoppning med dessa olika bakgrundspresentationer är att de ska ge dig som 

läsare en inblick över hur abortvården ser ut i Kenya och Sverige utifrån politiska, 
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kulturella och religiösa infallsvinklar som jag i ett jämförande syfte har valt att 

undersöka och problematisera i min studie.  

Den svenska abortlagen  
Den juridiska frågan om kvinnans rätt till abort är sedan nästan fyra decennier 

reglerad i svensk lagstiftning. År 1938 stiftades Sveriges första lag som på mycket 

begränsad medicinsk indikation efter prövning av Medicinalstyrelsen tillät abort. 

1946 kunde abort även beviljas på socialmedicinsk indikation. Samhällets syn på 

sexualitet har förändrats successivt sedan 1960-talet, därmed har även synen på abort 

blivit alltmer liberal och den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft den 1 januari 

1975 (Socialstyrelsen, 2010). Abortlagens 1 § tillåter att en graviditet får avbrytas på 

begäran av kvinnan före slutet av artonde graviditetsveckan om inte avbrytandet på 

grund av sjukdom kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Utifrån 

Lindström (2007:13) ska ett sådant antagande bedömas av legitimerad läkare. Det är 

viktigt att kvinnan skall erbjudas stödsamtal både före och efter aborten om 

avbrytandet har skett på grund av fara för hennes liv eller hälsa.  Den som ansvarar 

för verksamheten där aborten sker ska se till att kvinnan får detta erbjudande (8 §).  

 

Den 1 januari 2008 trädde en ändring i abortlagen (SFS 2007:998) i kraft. Ändringen 

möjliggör även för kvinnor som inte är folkbokförda, bosatta eller asylsökande i 

Sverige att få aborter utförda i landet utan särskilt tillstånd (Socialstyrelsen, 2010:12). 

Den lagliga aborten innebär alltså i praktiken att kvinnan kan begära abort inom vissa 

gränser, då abort efter den artonde graviditetsveckan enbart får avbrytas med tillstånd 

av socialstyrelsen om synnerliga skäl föreligger. Dock får tillstånd ej lämnas om 

fostret kan anses vara livsdugligt (3 §). Efter vecka 22 är det inte tillåtet att göra abort 

av den anledningen att barnet bedöms kunna leva utanför sin mammas kropp 

(Vårdguiden, 2010). Om en kvinna vägras få göra abort ska Socialstyrelsen 

omedelbart pröva det (4 §). 

 

Om det antas att kvinnans liv eller hälsa äventyras på grund av att havandeskapet med 

anledning av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan, får Socialstyrelsen bedöma och 

lämna tillstånd till avbrytande oavsett hur långt gånget havandeskapet är (6 §). I alla 

situationer, oavsett om kvinnan på egen begäran vill avbryta sin graviditet eller om 

avbrytandet sker på grund av fara för hennes liv eller hälsa, ska kvinnan erbjudas 
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stödsamtal före ingreppet (2 §). Med stöd av abortlagens 6 § får endast den som är 

behörig att utöva läkaryrket utföra abort eller avbryta havandeskapet, dessutom ska 

aborten enligt 6 § genomföras på ett allmänt sjukhus eller på annan vårdsinrättning 

som Socialstyrelsen godkänner.  Om en person som inte är legitimerad läkare skulle 

utföra abort, kan denne dömas för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år (9 

§). Åsidosätter läkare uppsåtligen att göra abort när kvinnan begär det eller inte ser till 

faran för hennes liv eller hälsa kan läkaren dömas till böter eller fängelse i högst sex 

månader (10 §).    

Den kenyanska abortlagen  
”Right to life” 

26. (1) ”Every person has the right to life.   

      (2)  The life of a person begins at conception. 

      (3)  A person shall not be deprived of life intentionally, except to the extent      

             authorised by this Constitution or other written law.  

      (4) Abortion is not permitted unless, in the opinion of a trained  

            health professional, there is need for emergency treatment, or the life or  

            health of the mother is in danger, or if permitted by any other written law”   

(The Proposed Constitution of Kenya, 2010:25).   

 

Till skillnad från den svenska liberala abortlagen som sedan nästan fyra decennier är 

väl utarbetad och bestående av sammanlagt 11 paragrafer, utgörs den kenyanska 

abortlagen av fyra punkter av olika bestämmelser och direktiv. I likhet med den 

svenska abortlagen har det sedan 6 maj 2010 tillträtt en ändring i den kenyanska 

abortlagen, nämligen punkt fyra. Under min fältstudieperiod har det visat sig att det 

kenyanska rättssystemet går nära hand i hand med hur religiösa traditioner efterlevs. 

Både religionen och lagen förbjuder kvinnor att genomföra abort såvida kvinnans liv 

eller hälsa inte är utsatt för allvarlig fara. Detta innebär alltså att ett indirekt 

avbrytande av en graviditet är tillåtet om det är en konsekvens av att ha gjort ett 

ingrepp för att rädda kvinnans liv. Religionen och rättssystemet kan beskrivas utgöras 

av två olika ”statsenheter” som är väldigt starka och traditionsenliga element och som 

på olika sätt påverkar synen på abort i Kenya. Utifrån Meeuwisse och Swärd (2002) 

kan historiska, kulturella och politiska förhållanden ha avgörande betydelse för hur 

samhällen ser på olika frågor och hur dessa ska hanteras. Många gamla 
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samhällsfrågor bär med sig sin historia och reflekterar därmed idéer och uppfattningar 

som tidigare knutits till dem. Historiska händelseförlopp är viktiga för att förstå varför 

hanteringen av olika samhällsfrågor ser ut som de gör i dag. Synen på hur 

samhällsfrågor ska hanteras och lösas kan variera mellan olika tider och olika 

kulturer.  Detta inbegriper även frågor om hur ansvaret ska fördelas mellan 

exempelvis kyrkan, staten och familjen (Meeuwisse och Swärd 2002:47).    

Global sexualpolitik och reformen om Kenyas nuvarande abortlag 
Vid FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994, fastslogs att regeringar är skyldiga att 

säkerställa att kvinnor och män har tillgång till information, upplysning och tjänster 

som krävs för att uppnå god sexuell hälsa och utöva sina reproduktiva rättigheter och 

skyldigheter (RFSU, 2009:3). Enligt Eunice Brookman-Amissahs och Josephine 

Banda Moyos studie som genomfördes i Nairobi 2004, medförde konferensen att den 

rådande stigmatiseringen och tystnaden som framförallt omgärdat osäkra aborter 

upphörde och att förändringen tydligt visade på behovet av att göra sig av med 

restriktiva lagar som begränsar möjligheterna till att eliminera osäkra aborter och den 

höga mödradödligheten för att kunna rädda liv. Detta skulle därmed även minska 

landets höga kostnader i människoliv och ohälsa som en följd av att osäkra aborter 

förbrukar höga resurser inom sjukvården. Förändringen är mest angelägen att beröra i 

första hand fattiga landsbygder där kvinnor saknar information om tillgången till 

säker abortvård som har orsakat att alltför många unga flickor har fått slutat skolan 

och istället ingå äktenskap i tidig ålder då de ofta utsätts för påtryckningar att fullfölja 

graviditeten (Brookman-Amissah och Banda Moyo, 2004:227).  I och med detta 

försvåras abortfrågans komplexitet ytterligare då den även inkluderar människors rätt 

till hälsa, liv, frihet och säkerhet samtidigt som den ännu inte explicit är faststagen 

som en mänsklig rättighet i internationella deklarationer (RFSU, 2009:3).  

 

De restriktiva abortlagar som fortfarande råder i nästan alla länder på den afrikanska 

kontinenten är en avgörande orsak till osäkra aborter och har fortskridit att tillämpas 

från begynnelsen före att självständigheten förankrades i koloniala lagstiftningar som 

härstammar från lagar som härrör från Frankrike, England, Belgien och Portugal. 

Årtionden efter att det sista afrikanska landet förklarat sin självständighet förankrades 

lagstiftningen av förlegade lagar som ursprungligen inte baserades på moraliska eller 

religiösa överväganden så som den gör idag. Under det senaste decenniet har den 
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kenyanska abortlagen liberaliserats alltmer då tillgången till abortrelaterad vård 

förbättrats och utvecklats avsevärt både inom de kommunala och privata sektorerna i 

Afrika då det i större grad erbjuds tillhandahållande av legala aborttjänster 

(Brookman-Amissah och Banda Moyo, 2004:227-228).  

 

Trots att Kenya har förbundit sig till att minska mödradödligheten visar statistik på 

alltför höga siffror att osäkra aborter fortfarande är ett förkommande fenomen och att 

detta framförallt berör fattiga kvinnor då de är mer isolerade från systemet medan rika 

kvinnor har resurser för att tillgå abortlagen och därmed avsluta graviditeten på ett 

säkrare sätt . Studien visar att detta beror på att det föreligger allvarliga hinder 

gällande expansionen och tillgängligheten av uppmärksammandet av lagändringen, 

tjänster och riktlinjer inom landets hälso- och sjukvårdssektorer. Exempelvis i Zambia 

är många läkare fortfarande omedvetna om den liberala lagförändringen och tror 

därför att abort är olagligt. Politiker från hälsoministeriet och religiösa tjänstemän står 

oeniga i denna omtvistade debatt om en fortsatt utveckling av en liberal abortlag, och 

indikerar att endast en minoritet av parlamentsledamöter offentligt stödjer 

förändringen av lagen. Studien visar även att det förekommer hot från religiösa 

grupper som är riktade mot både läkare och kvinnor vilket därmed också är en 

avgörande orsak till att de restriktiva lagbestämmelserna fortgår (Brookman-Amissah 

och Banda Moyo, 2004:228-230).  

 

Utifrån en jämförelseaspekt kan man sammantaget säga att ovan presenterade studiers 

resultat visar på att ett lands demokratiska utveckling tillämpas och uppfattas på olika 

sätt utifrån olika innebörder och förutsättningar, vilket gör denna studies 

utgångspunkt ännu mer intressant.   

Etik och människovärde 
Frågan om abort ska vara laglig har som sagt utvecklat många diskussioner världen 

över och utifrån Halldén (2010) kan man tydligt urskilja två ståndpunkter. Den ena är 

för abort, då man anser att kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Den andra är 

när fostret kan betraktas som en människa och har rätt till liv efter 

befruktningsögonblicket (Halldén, 2010:14).  Wahlgren (2004) skildrar att våra 

värderingar av människovärdet påverkas starkt beroende på vilken människosyn vi 

har; den naturvetenskapliga, existentiella eller humanistiska (Wahlgren, 2004:25). 
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Utifrån Halldén (2010) utgör rätten till abort en tydlig värderingskonflikt när den 

humanistiska människosynen som tillskriver människors lika värde ställs emot att ett 

foster kan aborteras. Det moraliska ansvaret, om det är rätt eller fel att göra abort 

utifrån lagens begränsningar är upp till kvinnan själv att bedöma (Halldén, 2010:20). 

Wahlgren belyser att detta även kan bero på hur vi definierar ordet värde och för vem 

värdet ska gälla.  ”Gäller det: 

• människovärdet för fostret/det ofödda barnet själv eller 

• människovärdet för fostrets/det ofödda barnets föräldrar?” (Wahlgren, 

2004:25). 

 

Frågan gäller var och när under graviditetsprocessen, det vill säga från 

befruktningstillfället till födelsen, som ögonblicket inträffar då det ofödda barnet får 

ett människovärde (Wahlgren, 2004:25). Detta är enligt min uppfattning en väldigt 

svår etisk fråga som varken har ett enkelt eller givet svar.  Utifrån Halldén (2010) ges 

en beskrivning av att ett avbrytande av en graviditet kan ses som livets slut i livets 

början. Resonemanget indikerar att de viktigaste abortetiska faktorerna är; var 

någonstans i världen aborten utförs, tidpunkten för aborten, fostrets och mammans 

hälsotillstånd, mammans ålder samt huruvida aborten är hennes första, andra eller 

kanske tredje och till sist föräldrarnas sociala livssituation (Halldén, 2010:20).    

 

De som berörs mest och djupast av abortprocessen anses vara den abortsökande 

kvinnan och mannen, men även familjemedlemmar och vänner, samt barnmorskor, 

gynekologer och kuratorer kan självfallet också beröras (Wahlgren, 2004: 42). Dock 

har jag i denna studie valt att inte lyfta fram mannens/pojkvännens upplevelser av 

abortfenomenet. Wahlgren (2004) skildrar att valet av att genomgå en abort är för 

många inget enkelt beslut att fatta då hela abortprocessen ofta kan innebära konflikter 

av både existentiell och etisk karaktär.  Viktiga etiska teman som kan komma att 

beröras är exempelvis etiska normer, värden, frihet, ansvar, skyldigheter, rättigheter, 

människovärde, skuld och skam (Wahlgren, 2004:42,138). Olika känsloyttringar kan 

på olika sätt ge information om sociala band mellan människor (Meeuwisse och 

Swärd 2002:172). Exempelvis kan kvinnan drabbas av skuldkänslor, skam och ångest, 

dels på grund av hennes eget val att göra abort men även på grund av att andra i 

hennes närhet kan skuldbelägga henne genom deras förhållningssätt, ståndpunkter och 

handlingar i förhållande till abort (Wahlgren, 2004: 137,138). Därav skulle man 
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kunna säga att kvinnan i praktiken ibland ställs inför ett alldeles för stort ansvar på 

grund av hennes ja till abort.   

 

Utifrån Halldén (2010) leder kunskapen om etiska teorier människor att ta ställning i 

den moraliska frågan om det är rätt eller fel att göra abort och att detta kan utgå från 

normativ etik som inbegriper konsekvensetik, pliktetik och rättighetsetik. Dessa 

betraktas som auktoritetsstyrda teorier vilket innebär att moraliska handlingar bedöms 

utifrån vissa principer (Halldén, 2010:21). Konsekvensetiken intresserar sig enbart för 

vad handlingen leder till (Henriksen och Vetlesen 2006:198) och säger att en handling 

är rätt så länge det inte finns några handlingsalternativ som ger bättre eller mindre 

dåliga konsekvenser (Halldén, 2010:21). Utilitaristisk konsekvensetik, även kallad 

göra-gott-principen innebär att människor i alla deras handlingar strävar efter att 

uppnå största möjliga lycka och undvika lidande. Det goda ges företräde före det rätta 

(Henriksen och Vetlesen 2006:181). I abortsammanhang kan denna princip sägas inta 

ett skeptiskt ställningstagande eftersom att ett foster som aborteras innebär att ett liv 

som hade kunnat utvecklas till att innehålla välbefinnande och välfärd väljs att inte 

fulländas. Dock är den realistiska hållningen inom utilitarismen att kvinnor själva 

måste fatta beslutet om att göra abort eftersom kvinnan bäst kan uppskatta vilket slags 

liv hon hade kunnat erbjuda barnet om det fick födas (Halldén, 2010:21).     

 

Pliktetiken innebär en absolut handling som vi kan befallas att göra av oss själva eller 

av andra. Det är någonting som vi måste göra och som medför en norm som leder till 

en moralisk klandervärd situation som inte går att undvika. Plikten kan även beskrivas 

vara ett hjälpande och vägledande verktyg som talar om när en handling är rätt 

(Henriksen och Vetlesen 2006:146). Detta även om det finns alternativ som kan ge 

bättre konsekvenser, beroende på egenskaper hos själva handlingen. Applicerat på 

abort visar denna etiska ståndpunkt att oavsett konsekvenserna så är det fel att döda 

ett människoliv (Halldén, 2010:21). Återigen blir frågan om när fostret blir en 

människa avgörande för om abort är rätt eller fel. Utifrån Henriksen och Vetlesen 

(2006) hävdar rättighetsetiken att de mänskliga rättigheterna som varje människa ska 

kunna stödja sig på är de rättigheter som är förbundna med liv och personlig integritet 

(Henriksen och Vetlesen 2006:176). Varje människa har en ägande rätt till sig själv, 

vilket enkelt uttryckt betyder att jag kan göra vad jag vill med min kropp så länge jag 

inte kränker andras motsvarande rättigheter (Halldén, 2010:21).  
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Den svenska abortprocessen 
Enligt socialstyrelsens rapport (2008) står det att när kvinnan vill boka tid och 

rådgivning inför en abort kan hon via telefon eller besök kontakta en kvinnoklinik, 

sjukhus och/eller en gynekologisk öppenvårdsmottagning och då är det oftast en 

barnmorska som samtalar med henne om hennes beslut om att göra en abort. Under 

denna första kontakt ska kvinnan erbjudas tidsbokning till läkarbesök och tid för 

samtal med kurator. Före aborten görs en gynekologisk undersökning som innefattar 

en ultraljudsundersökning för att fastställa hur långt gången graviditeten är i antal 

dagar och veckor, samt en undersökning för att klargöra kvinnan hälsotillstånd. I 

samband med det första besöket träffar kvinnan vanligen en läkare och en barnmorska 

och diskuterar lämplig abortmetod med hänsyn till graviditetens längd och kvinnans 

önskemål. Det yttersta beslutet om abortmetod ligger hos läkaren och baseras 

framförallt på graviditetens längd och kvinnans säkerhet. Kvinnan ska dessutom 

erbjudas ytterligare stödsamtal hos en kurator eller annan beteendevetare under och 

efter hela abortprocessen. Även passande preventivmedel att använda efter aborten 

diskuteras (Socialstyrelsen 2008:13,14).   

 

Det finns tre olika metoder att genomföra abort beroende på hur långt gången 

graviditeten är; medicinsk, kirurgisk och sen abort. Risken för komplikationer är 

mindre ju tidigare aborten görs (Vårdguiden, 2010). Med medicinsk abort menas att 

graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i form av hormontabletter som 

oftast utförs av barnmorskan. Behandlingen rekommenderas i första hand fram till 

och med den nionde veckan och utförs i två steg. Steg ett innebär att aborten inleds på 

sjukhuset eller mottagningen där kvinnan får hormontabletter (antiprogesteron) som 

bereder livmodern för sammandragningar. Därefter får kvinnan åka hem för att cirka 

två dagar senare återkomma till sjukhuset eller mottagningen. Steg två startar 36 till 

48 timmar efter det inledande besöket och då får kvinnan andra hormontabletter 

(prostaglandinpreparat) som stimulerar till ett effektivt värkarbete. Den medicinska 

abortprocessen kan i stort sett liknas vid ett spontant missfall och kan avslutas både i 

hemmet och på sjukhus beroende på omständigheterna (Socialstyrelsen, 2008:10).  

 

Den kirurgiska aborten eller en så kallad skrapning kan genomföras fram till och med 

den 14:e graviditetsveckan (Vårdguiden, 2010). Till skillnad från den medicinska 

aborten upplevs den kirurgiska aborten utifrån Wahlberg (2004:40) som mycket 



 
 

 18 

fysiskt smärtsam och kan i värsta fall leda till sterilitet. Denna abortmetod inleds med 

hormonbehandling som hjälper till att vidga livmoderhalsen. Därefter används 

vanligen vakuum- eller sugmetoden med hjälp av ett rörformigt instrument som suger 

ut fostret. Ingreppet kan göras med narkos eller lokalbedövning, ibland först efter 

några timmars förbehandling med hormontabletter. Själva operationen utförs av 

gynekolog och tar cirka tio minuter, därefter får kvinnan stanna kvar på sjukhuset 

några timmar under observation. Den sena abortmetoden görs med den så kallade två-

stegs-metoden som innebär att man först framkallar aborten genom hormontabletter 

(Vårdguiden, 2010). Denna metod innebär en större medicinsk risk och en 

smärtsammare fysisk och psykisk upplevelse för kvinnan. Denna process kan liknas 

vid en mindre förlossning. Aborten sker i två eller tre steg som innebär att kvinnan får 

vara inlagd för observation och få hjälp med smärtlindring (Wahlgren, 2004:41).   

 

På UMO, den elektroniska ungdomsmottagningen på nätet står det att kostnaden för 

att göra abort kan variera beroende på var i landet man bor. Maximal beloppet är 300 

kronor oavsett hur gammal en kvinna är. Är en kvinna under 20 år är abort helt 

kostnadsfritt på många ställen. För att få reda på exakt hur mycket ingreppet kostar 

där man själv är bosatt kan man kontakta någon på ungdomsmottagningen eller 

barnmorskemottagningen (www.umo.se).  

Den kenyanska abortprocessen  
Under intervjun med läkarna delgavs att den kenyanska abortprocessen liksom den 

svenska kan utföras på två olika sätt, det vill säga både genom medicinska och 

kirurgiska metoder beroende på kvinnans hälsotillstånd. I en studie som genomfördes 

av Baker och Khasiani i Nairobi 1992 beskrivs abortprocessens två olika metoder som 

”dilation och curettage” (D&C) (Baker och Khasiani, 1992:41) som kan liknas vid 

den svenska abortprocessens medicinska och kirurgiska metoder, som framställs i 

nedanstående citat.  

 

”We have medical and surgical procedures and they are safe abortions 

because of our medical expertise” (Läkare 2). 

 

Utifrån citatet bör det nämnas att resultaten i Bakers och Khasianis (1992) visar att 

patienterna ofta är omedvetna om vilka komplikationer och hälsotillstånd som kan 
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uppstå efter ett abortingrepp, exempelvis gäller detta kronisk infektion i underlivet, 

infertilitet och sammanväxningar eller ärrbildningar i livmodern (Baker och Khasiani, 

1992:42), vilket inte framgick under intervjutillfället med läkarna.  

 

Med utgångspunkt i en jämförelse aspekt ser behandlingsprocesserna dock väldigt 

olika ut gällande metoderna och hur man hanterar de etiska, psykologiska och kliniska 

avseendena som en abort kan innebära. Eftersom både lagen och religionen strängt 

förbjuder abort i Kenya innebär detta att abortingreppen endast utförs av läkare under 

akuta omständigheter när kvinnans liv eller hälsotillstånd är allvarligt hotat på grund 

av missfall, HIV/aids och innebär alltid en ”akut” operation. Efter den kirurgiska 

aborten ges antibiotika för att motverka risken för infektioner. Vid den medicinska 

aborten ges ”emergency pills ” som kan sväljas eller föras upp i underlivet och 

genomförs endast i undantagsfall om kvinnan har utsatts för våldtäkt.  

 

Vidare framgår i Bakers och Khasianis (1993) studie en mer detaljerad beskrivning av 

att den kirurgiska abortmetoden i Nairobi arbetar utifrån en manual som inbegriper 

användandet av ”rubber tube” (en så kallad gummislang) eller en 15 centimeter lång 

kateter som används i ett tidigt skede i graviditeten. En teknik som används i ett 

senare skede i graviditeten är sugmetoden (Baker och Khasiani, 1993:42) som kan 

liknas vid den sugmetod som används inom den svenska abortvården, dock med andra 

utbildningsmässiga och hygieniska förutsättningar. Båda abortmetoderna kostar 

mellan 1000 och 1500 kenyanska chillnings, vilket motsvarar cirka 100 och 150 

svenska kronor och varierar beroende på hur krävande situationen är. Om kvinnans 

fysiska hälsotillstånd kräver att hon måste stanna kvar på sjukhuset för fortsatt 

efterbehandling och tillsyn kostar det 1000 kenyanska chillnings per dag. Den 

medicinska abortmetoden genomförs på sjuhuset och innebär att kvinnan får en 

hormontablett, så kallade ”emergency pills” som tvingar ut fostret. Denna metod 

används i ytterst enstaka undantagsfall, dels på grund av att lagen och religionen 

starkt efterföljs och om de bryts kan det resultera i starkt skamfyllda effekter, som 

exempelvis att kvinnan stöts ut från familj och vänner. Dels beror det även på att 

metoden är kostsam och fattigdomen innebär att alltför många kvinnor tvingas behålla 

barnet oavsett hur hennes livssituation ser ut. Den medicinska metoden har dessutom 

inga garantier för framgångsrik effekt om kvinnan inte har sökt läkarvård innan tredje 

graviditetsmånaden är utgången.   
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”If the mother comes to hospital to do abortion after three month of 

pregnancy it will be problems” (Läkare 1).  

 

Vad gäller sjukvårdspersonalen utgörs styrkan enligt Läkare 1 av tre yrkeskategorier;  

 

”In Kenya we have doctors, clinical officers and nurses” and we are 

clinical officers. (Läkare 1).  

 

”Doctors” motsvarar det svenska läkaryrket medan ”clinical officers” är så kallade 

”underläkare”, denna yrkesprofession kan beskrivas utgöra steget under 

läkarpositionen, vilket innebär att de genomför professionellt läkararbete, men med 

ett begränsat handlingsutrymme då en del av arbetet ges på delegation av ” the 

doctors”, och ”nurses” motsvarar sjuksköterskeyrket. Abort är en del av 

läkarutbildningen som de läser om i kursen om reproduktiv hälsa. En avsevärd 

skillnad vad gäller vårdpersonal i Kenya är att det inte finns barnmorskor eller 

gynekologer, dessa färdigheter är expertisområden som i ytterst liten mån ingår i 

läkarutövningen. Utifrån psykosociala utgångspunkter erbjuds kvinnan i Sverige 

stödsamtal hos kurator eller annan beteendevetare under och efter hela 

abortprocessen. Detta är inte någonting som ”ingår” eller appliceras inom den 

kenyanska abortprocessen oavsett vilken abortmetod som kvinnan har genomgått, 

eller om hon har blivit utsatt för någon traumatisk upplevelse, exempelvis blivit utsatt 

för våldtäkt, eller om hon skulle känna ånger. Efter ingreppet får kvinnan åka direkt 

hem och leva med sitt val att ha gjort abort i det tysta. Varken i det egna hemmet eller 

på sjukhuset pratar de om aborten. Efter några veckor får hon återkomma till 

sjukhuset för att undersöka hennes fysiska tillstånd för att utesluta infektioner och 

blödningar.  Om hennes fysiska tillstånd är i fara erbjuds hon rådgivning för det.  

 

”About two month after surgery she comes back to hospital for her 

physical health to exclude that she’s not have any infections or 

bleedings to complete the treatment” (Läkare 2).  

 

”If it’s necessary the woman can have counseling for her physical 

health, not for psychological issues” (Läkare 1).  
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Läkarnas olika uttalanden om hur abortprocessen kan liknas med Bakers 

och Khasianis (1992) studie där det också framgår att patienten generellt 

ges mycket lite information om hur abortproceduren går till, både före och 

efter behandlingen. Rådgivning och stödsamtal är minimal och näst intill 

obefintlig i abortbehandlingsprocessens manual (Bakers och Khasianis, 

1992:42).  

Två skilda synsätt på abort 
Utifrån det komparativa ändamålet som genomsyrar min studie kan man urskilja 

tydliga skillnader i de två olika lagsystemen, abortprocesserna och de etiska 

ställningstagandena som jag beskrivit ovan. Skillnaderna beror på historiska, 

kulturella, religiösa och politiska faktorer. Den kenyanska synen på abort präglas och 

efterföljs starkt av juridiska och religiösa direktiv. Även den svenska synen på abort 

har stark prägel av dessa samhällsinstanser, men avgörande skillnader bottnar bland 

annat i ekonomiska resurser och en självklar acceptans av att kvinnans val att göra 

abort är en mänsklig rättighet som parallellt regleras av juridiska bestämmelser.  Det 

är just dessa faktorer som är viktiga och intresseväckande element i min studie. Innan 

jag påbörjat min studie hade jag inte föreställt mig att abortfrågans komplexitet kunde 

problematiseras utifrån så stora samhällsinstanser och som faktiskt har påtaglig 

inverkan på hur synsätten och ställningstagandena kring abort på olika sätt har vuxit 

fram i olika kulturer.   

 

METOD OCH URVAL   

Metodval  
Sociala fenomen kan förstås och undersökas på en mängd olika sätt (Blom, Morén 

och Nygren 2006:23) och den kvalitativa forskningsmetod som jag har valt att 

använda för att samla in, analysera och tolka mitt material grundar sig på väl 

accepterade och empiriska grunder. Enligt Nationalencyklopedins elektroniska 

ordlista (2011:1) beskrivs kvalitativ metod vara ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt som innebär att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras och att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 

forskaren försöker fånga både människors handlingar och dess innebörder. Jag valde 
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den kvalitativa forskningsmetoden med förhoppningen att kunna skapa och nå en 

djupare förståelse av abortfrågor inom ramen för detta arbete.  

 

Eftersom att jag har genomfört den största delen av min studie i ett främmande land 

valde jag den kvalitativa forskningsmetoden för att uppnå största möjliga förståelse av 

kulturen och dess sociala interaktioner. Aspers (2007) skildrar att forskare måste gå ut 

och tala med aktörerna som studeras och observera vad de gör för att uppnå större 

förståelse av deras gemensamma värld och meningsstrukturer.  För att hitta olika 

förklaringsmodeller i en studie räcker det inte att enbart fastställa vad aktörerna 

tycker, känner och gör om forskare inte går ut och aktivt möter fältet i sin helhet. När 

forskaren deltar i aktiviteter som aktörerna själva deltar i genom att ställa frågor till 

dem om vad de gör, vad de ser, deras uppfattningar och tolkningar utgör det samtidigt 

en tolkningsprocess som gradvis medför en ökad förståelse av det sociala fenomen 

som studeras (Aspers, 2007:30,104).  

 

Min ambition har genomgående varit att jag genom kvalitativa intervjuformer ville 

försöka uppnå bredare perspektiv i min studie och på ett mer djupgående plan 

undersöka komplexiteten kring synen på abortfrågor. Utifrån May (2001) är 

semistrukturerade intervjuer ett effektivt hjälpredskap för forskaren på så sätt att 

kvalitativa informationer kan fås fram genom försök att förtydliga och utveckla de 

svar som ges. Detta innebär en större möjlighet för forskaren att fördjupa svaren och 

samtidigt föra dialog med intervjupersonen. De semistrukturerade frågorna ger 

samtidigt den tillfrågade en möjlighet att med ett säkert mått av handlingsfrihet 

besvara frågor i personliga termer (May, 2001:150-151). Därav valde jag att arbeta 

utifrån denna intervjuteknik då jag anser att den lämpar sig bäst i förhållande till mitt 

intresse av att studera och fånga de kenyanska kvinnornas och läkarnas uppfattningar, 

åsikter och erfarenheter om abort med fokus på deras egna tolkningar och berättelser, 

för att sedan problematisera och belysa deras uppgifter utifrån ett komparativt syfte. 

Detta sätt att utgå från intervjupersonernas egna sätt att utbyta tankar och 

uppfattningar kring ett fenomen beskriver Aspers (2007) som första ordningens 

konstruktioner, vilket innebär att forskaren utgår från deltagarnas livsvärld. 

Livsvärlden utgörs av deltagarnas föreställningar, uttryck och andra 

tankekonstruktioner som utgörs av naturliga attityder i deras livsvärld, helt enkelt vad 

som uppfattas vara självklarheter (Aspers, 2007:41).  
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Utifrån Aspers (2007) kan den direkta interaktionen med intervjupersonerna innebära 

att forskaren inte kan bevara rollen som forskare för att uppnå ett framgångsrikt 

forskningsarbete. Dock är interaktionen en nödvändighet för att man ska förstå 

meningen med vad som görs och sägs. Svårigheten med de mellanmänskliga 

metoderna är att de ofta kan upplevas som pressande för forskaren. Om forskaren 

exempelvis väljer att lämna den miljö som hon känner sig hemma i för att interagera 

med personer i en främmande miljö, kan omställningen ibland vara utmanande. Den 

speciella miljön, kulturen och det språk som forskaren behärskar kan vara en 

blockering för henne själv och om fältets aktörer märker av denna skillnad kan detta 

försvåra forskningsarbetet ännu mer (Aspers, 2007:30,111). Under min fältstudie 

kunde dessa svårigheter och begränsningar yttra sig i form av missuppfattningar på 

grund av att bland annat kommunikativa och kulturella aspekter uppkom, vilket i sin 

tur skulle kunna ha en negativ effekt på arbetets kvalité.  

 

Sammantaget utgörs arbetets empiri av insamlad primärdata från två olika 

intervjutillfällen som jag har problematiserat och analyserat utifrån 

socialpsykologiska perspektiv och grundläggande begrepp. Det utarbetade materialet 

ifrån dessa olika datainsamlingar utgör tillsammans resultatet av min fältstudie som 

jag har valt att jämföra med delar av resultaten i Britt-Marie Halldéns 

doktorsavhandling som presenteras i arbetets analysavsnitt. Halldéns resultat utgör på 

så vis sekundärdata i min studie. I hennes studie framgår även unga pojkars 

erfarenheter och upplevelser av abort, men eftersom att jag har valt att inte fördjupa 

mig närmare i abort utifrån ett genusperspektiv har jag av den anledningen valt att 

bortse från den delen av hennes resultat.     

Urval och urvalsprocessen 
Eftersom jag i inledningsskedet av uppsatsprocessen med säkerhet visste att jag 

genom mitt volontärarbete skulle komma i kontakt med unga kvinnor var min första 

tanke med studiearbetet att undersöka kvinnors uppfattningar, åsikter och erfarenheter 

av abort. Men eftersom jag även ville studera abort utifrån både kulturella och 

professionella perspektiv försökte jag under fältstudiens gång att komma i kontakt 

med sjukvårdspersonal som var villiga att medverka i en intervju, vilket visade sig 

vara svårare än vad jag hade väntat mig. Genom mailkontakt med personalen på den 
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lokala organisationen ”Project Africa” som jag arbetade för under fyra veckors tid, 

försökte jag i ett förberedande syfte av uppsattsprocessens inledningsskede att komma 

i kontakt med kvinnorna med förhoppningen att dels få skicka en personlig 

presentation om mig själv och syftet med min studie, och dels för att jag ville få 

personlig bakgrundsfakta om kvinnorna. Till svar fick jag att detta inte var möjligt då 

det var oklart om exakt var och hur jag skulle utföra mitt volontärarbete, därav var 

mitt försök att även hitta någon kontakt och information om någon som arbetade inom 

vården via mailkontakt också framgångslös.  

 

Innan jag lyckades komma i kontakt med Läkare 1 och Läkare 2 försökte jag att boka 

tid för ett intervjutillfälle med en kvinnlig sjuksköterska som valde att avstå när jag 

informerade henne om syftet och innehållet med intervjun, då hon ansåg att abort är 

ett allför känsligt ämne att tala närmare om. Bortsett från den snäva tidsramen som jag 

hade i Kenya, samt att jag som en främmande vit person kan uppfattas som ett hot kan 

det självfallet finnas flera olika förklaringar till svårigheten att komma i kontakt med 

sjukvårdspersonal exempelvis att abort helt enkelt är strängt förbjudet och skamfyllt i 

Kenya tror jag att även detta kan vara tänkbara anledningar till att jag inte kunde 

komma i kontakt med fler intervjupersoner inom abortvården. Aspers (2007) belyser 

att i vissa forskningssammanhang är det inte lätt för forskaren att förbereda sig, vilket 

innebär att forskaren helt enkelt får träda in i fältet och anpassa sig till situationen 

(Aspers, 2007:114).  

 

Urvalet består sammanlagt av 11 intervjupersoner, 9 kvinnor i åldrarna 17-35 och två 

manliga läkare i åldrarna 31 och 42 som har 8 respektive 15 års erfarenhet av att 

arbeta inom vården. Jag vill understryka att Läkare 1 och Läkare 2 är ”clinical 

officers”, men eftersom att denna profession räknas som en ”lättare” grad av 

läkaryrket i Kenya har jag av den anledningen valt att benämna dem som läkare. Vad 

jag även anser är viktigt att poängtera gällande läkarna är att båda har praktisk 

yrkeserfarenhet av abortvård (se bilaga 1). Min förhoppning gällande läkarna var att 

de skulle ha yrkeserfarenhet av att arbeta med abortvård och att de kommit i kontakt 

med kvinnor som har genomfört abort. Vad gäller kvinnorna fanns från början 

givetvis en önskan av att även de skulle ha erfarenhet av abort men under 

intervjutillfället framkom att ingen av kvinnorna hade gjort abort. Jag är väl medveten 

om att risken fanns att kvinnorna inte skulle ”våga” svara helt uppriktigt på frågan om 
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de har gjort abort eftersom att fenomenet är problematiskt att samtala kring samtidigt 

som det är strängt förbjudet och skamfyllt, dessutom var jag en ”främmande vit” 

person i deras ögon (detta resonemang lyfts fram i en bredare diskussion under 

avsnittet ”Etiska överväganden”). I avsaknaden av kvinnornas erfarenheter har jag 

därav valt att enbart lyfta fram läkarnas yrkeserfarenheter av abortvård och utöver 

detta fokusera på kvinnornas resonemang utifrån deras uppfattningar, åsikter och 

ställningstaganden kring abort. 

 

Eftersom jag har genomfört studien på egen hand var min tanke från början att följa 

rekommendationerna att intervjua 2-4 personer, men själva urvalsprocessen kom att 

ske slumpmässigt beroende på var och hur mitt volontärarbete skulle genomföras. Jag 

blev informerad om att antalet kvinnor som jag skulle arbeta med kunde variera 

mellan 4-10 stycken. Arbetet visade sig involvera 12 kvinnor varav 9 av dem var 

villiga och hade möjlighet att medverka på intervjun. Det var inga problem att boka 

intervjutid med kvinnorna, dock fanns en oklarhet i hur många som skulle komma till 

intervjun då anpassningen till bokade dagar och avsatta tider ser annorlunda ut i 

Kenya på grund av kulturella och normativa aspekter. Detta ser jag inte som ett 

problem då jag var medveten om denna kulturella skillnad. En väsentlig och oväntad 

förändring uppkom dock, då en kvinna i 35 års ålder också medverkade vid intervjun. 

Med anledningen för att undvika oklarheter har jag ändå valt att benämna kvinnorna 

”unga kvinnor”, då jag i arbetets resultatavsnitt refererar till sammanhang som 

involverar samtliga kvinnor. Min oklarhet i hur många intervjupersoner som kom att 

medverka i min studie och med tanke på det faktum att båda intervjuerna bestod av 

grupper ser jag inte heller nödvändigtvis som en nackdel då jag anser att 

intervjupersonernas olika framställningar har gett mycket berikande och inspirerande 

information utifrån flera olika perspektiv beroende de frågor som jag har ställt.  

 

Till en början uppfattade jag dock intervjupersonernas utsagor som något ”snäva” och 

alltför ”entydiga”, detta trots att resonemangen framställdes av olika personer. Därav 

upplevde jag det som svårt att kunna problematisera kring ämnet på ett fördjupande 

och berikande sätt. Men under arbetsprocessens gång kom jag fram till att denna 

problematik berodde på att jag bar med mig en omedveten ”förväntan” om att abort 

kunde lyftas fram på ett mångfacetterat sätt så som den gör i Sverige. I och med denna 

”insikt” kom intervjupersonernas snäva resonemang att i stället växa fram som en 
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inspirationskälla för mig att arbeta utifrån. Dock har jag med anledning av detta valt 

att inte lyfta fram citat från alla medverkande kvinnor i arbetets resultat och 

analysavsnitt. Jag vill understryka att jag är väl medveten om att gruppintervjuer kan 

innebära att intervjupersonerna kan påverka varandras svar och detta har jag heller 

inte bortsett från under intervjutillfällena. Jag vill också framhäva att min uppfattning 

av båda intervjusituationerna är att samtliga intervjupersoners olika uttalanden om 

abort är att de delade med sig och uttryckte tankar och värderingar på trovärdiga sätt, 

och på frågor som de valde att inte besvara uttryckte de istället tystnad. 

Tillvägagångssätt  
Så snart jag valt vad min studie skulle handla om började jag bearbeta en rad olika 

metodologiska och praktiska frågor. Jag valde att inleda uppsatsskrivandet genom att 

arbeta fram syftet och frågeställningarna som en grund för uppsatsen. Jag försökte 

som tidigare nämnts att i ett tidigt skede komma i kontakt med både kvinnorna och 

sjukvårdpersonal, men eftersom detta inte var möjligt bad jag i stället projektledaren 

på Project Africa att informera kvinnorna om syftet med min kommande studie. 

Projektledaren informerade mig om att abortfrågor är ett angeläget ämne och det var 

genom hennes önskan som jag valde att genomföra en så kallad komparativ 

välfärdsstudie.  

 

Målsättningen var att mitt studiearbete skulle tillföra organisationen ny kunskap och 

nya insikter om hur abortfrågor ser ut och hanteras i Sverige. Utifrån Meeuwisse, 

Swärd, Eliasson-Lappilainen och Jacobsson (2008) och May (2001) är syftet med 

komparativa välfärdsstudier bland annat att genom kvalitativa forskningsmetoder 

studera sociala fenomen i olika länders likheter och olikheter, och hur detta förhåller 

sig till sociala, ekonomiska och politiska förändringar.  (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-

Lappilainen och Jacobsson, 2008:220-221, May, 2001: 242), vilket utgör en 

genomgående del i mitt arbete. Jag har genomfört två semistrukturerade intervjuer 

som utifrån Aspers (2007) utgör en form av etnografisk metod, som även benämns 

som mellanmänsklig metod och innebär att forskaren har en direkt social interaktion 

med urvalet som studeras (Aspers, 2007:30,33,159).  

 

Det finns även utmaningar och risker med komparativa studier på så sätt att de kan ha 

en negativ inverkan på forskarens objektivitet (Meeuwisse, Swärd, Eliasson 
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Lappilainen och Jacobsson, 2008:220-221). Detta upplevde jag framförallt under 

mina två intervjutillfällen på så sätt att det var svårt att helt neutralisera mina 

förkunskaper, ställningstaganden, normer och värderingar utifrån hur 

aborthanteringen ser ut i Sverige och samtidigt försöka utforska hur den kenyanska 

aborthanteringen fungerar. I största möjliga mån försökte jag att dölja mina personliga 

ställningstaganden om abortfrågor eftersom det i annat fall kunde påverka deltagarnas 

svar och därmed reliabiliteten av arbete. Utifrån Meeuwisse, Swärd, Eliasson-

Lappilainen och Jacobsson (2008) kan forskaren i olika skeden av undersökningen 

låta sig påverkas av de fenomen som studeras i olika kulturella sammanhang då det 

kan upplevas som främmande. Dock behöver det inte alltid vara en nackdel att vara 

”utomstående” i forskningssammanhang. Det kan ibland vara förmånligt på så sätt att 

forskaren i denna position kan studera och identifiera fenomen bättre än landets egna 

forskare som kan uppfatta samma fenomen utifrån alltför självklara 

ställningstaganden (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappilainen och Jacobsson, 

2008:232).   

 

Med syfte att stärka reliabiliteten i studien har jag spelat in intervjuerna genom 

muntlig överrenskommelse där samtliga intervjudeltagare gav sitt samtycke till 

bandinspelningen. Inför intervjuerna hade jag förberett mig genom att formulera 

frågor (se bilaga 2 och 3) som är utformade utifrån arbetets syfte och med inspiration 

från både Britt-Marie Halldéns (2010) avhandling ”Om fruktbarhet, ansvar och 

relationer” och Meta Lindströms (2007) avhandling ”Gynekologer och barnmorskor 

inomsvensk abortvård”.  Under båda intervjuerna utgick jag från mina färdigt 

utarbetade intervjufrågor, dock inte till punkt och pricka och i den ordningen som jag 

hade utarbetat dem, då det kändes mest naturligt och givande att låta 

intervjupersonerna samtala ”öppet”, utan att jag styrde intervjuernas förlopp alltför 

mycket.  

 

Jag deltog aktivt i samtalen genom att ställa mer direkta och spontana följdfrågor, och 

på grund av en del språksvårigheter var jag extra noga med att vara så tydlig som 

möjligt för att undvika missförstånd. Intervjun med kvinnorna varade i cirka en och 

en halv timme, medan intervjun med läkarna varade i cirka 45 minuter.  Parallellt med 

de deltagande semistrukturerade intervjuerna har jag även fört fältanteckningar som 

jag har utarbetat genom intervjupersonernas uttryck, mening och uppfattningar. 
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Utifrån Aspers (2007) är syftet med fältanteckningarnas funktion att i textform 

försöka memorera så detaljrika sinnesintryck av observationerna som jag har sett, hört 

och känt på fältet. Denna kombination av olika ansatser möjliggör triangulering som 

innebär att ansatserna kontrollerar varandra (Aspers, 2007:104, 106).    

Bearbetning och analys – transkription 
I sin helhet har de två intervjuerna som spelades in bearbetats och kodats med 

intentionen att söka kategorier, upprepade teman och utmärkande särdrag i samtalens 

innehåll. Detta hjälpte mig att upptäcka riktningar och synliggöra olika mönster i 

mina intervjuer. Intervjuerna har noggrant lyssnats av och skrivits ner ord för ord, 

dock med överseende för detaljer vad gäller pauser, gestikuleringar, skratt och suckar 

etc. Transkriberingen har självfallet genomförts av mig som intervjuare. Intervjuernas 

innehåll har därefter analyserats utifrån socialpsykologiska teorier och begrepp.       

Resultatens tillförlitlighet 
Under studieprocessens gång har jag kontinuerligt reflekterat över tänkbara faktorer 

som skulle kunna påverka kvalitén och reliabiliteten på materialet som jag har samlat 

in. Arbetets empiriska material utgörs av semistrukturerade gruppintervjuer vilka jag 

har bearbetat utifrån ett komparativt tillvägagångssätt, och detta kan i sig innebära 

både möjligheter och begränsningar. Möjligheter på så sätt att jag genom den 

kvalitativa intervjuformen har fått fördjupande kunskaper om abortfrågans etiska 

komplexitet utifrån olika perspektiv. Utifrån May (2001) ger semistrukturerade 

intervjuer större möjligheter för intervjuaren att genom ett visst mått av 

handlingsutrymme uppnå djupare kunskap, och därmed större möjlighet att förtydliga 

och utveckla den kvalitativa information som delges (May, 2001:150-151). 

Begränsningarna anser jag specifikt inbegriper det faktum att resultaten som mitt 

empiriska material visar inte uppfyller kriterierna för tillitsfull reliabilitet. May (2001) 

understryker att forskningen är tillförlitlig först när resultaten är upprepbara (May, 

2001:96). En annan tänkbar orsak till reliabiliteten i min studie kan hänga samman 

med att informationen som delges i gruppintervjuer kan påverkas av övriga 

gruppdeltagares närvaro. May (2001) belyser just det faktum att en grupp 

oundvikligen påverkar samtliga deltagares åsikter och handlingar (May,2001:154). 

Detta behöver nödvändigtvis inte vara negativt då samtliga intervjupersonerna å andra 

sidan kan ha en positiv och uppmuntrande inverkan på varandra, beroende på 

gruppens dynamik och samverkan. 
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Det finns eventuellt en risk med att resultatets tillförlitlighet kan ha påverkats av att 

sammanlagt 11 deltagare ställde upp på att medverka i min studie, och detta därmed 

skulle kunna visa på att resultatet kunde ha blivit ett annat med utgångspunkt i om fler 

eller färre deltagare medverkat.  En ytterligare aspekt som inte kan förbises är att 

resultaten även hade kunnat visa på andra resultat om jag genomfört studien i en 

storstad som Nairobi istället för den mindre staden Kakamega där min studie har sin 

utgångspunkt. Detta med utgångspunkt att utvecklingarna i städerna ser annorlunda 

ut, gällande hur traditionella ideologier efterföljs. Genomförandet av intervjuer 

innebär även att andra viktiga aspekter måste tas i beaktande och medvetandegöras 

vad gäller kvalitén och tillförlitligheten på materialet som samlas in. Aspers (2007) 

understryker relevansen av att forskaren måste reflektera över sin egen roll när denne 

träder in i intervjupersonernas ”livsvärld” och hur detta påverkar både 

intervjupersonerna och henne själv i interaktionen med dem och vilka konsekvenser 

detta får för resultaten och skrivandet (Aspers,2007:42,62).  

 

Liksom Aspers belyser även May (2001) att intervjuarens egenskaper så som ålder, 

kön, etnisk tillhörighet och språkligt uttryckssätt, samt intervjuns innehåll och kontext 

är faktorer som oundvikligen har en direkt inverkan på informationen som kommer 

fram (May,2001:155). Ytterligare aspekter som har varit av stor vikt och som måste 

begrundas och resoneras kring är att jag har genomfört min studie i ett främmande 

land. Detta har inneburit att jag har varit tvungen att förlita mig på mig på andra 

människor, bland annat min projektledare, hennes medarbetare och deras kontaktnät. 

Utifrån Aspers (2007) kan dessa kontakter fungera som ”kunskapskällor” då de 

besitter större kunskap och erfarenheter av det egna landet (Aspers, 2007:75).  Även 

språkliga skiljaktigheter kan på olika sätt ha påverkat materialet i min studie på så sätt 

att språkskillnaderna kan ha inneburit att en fullständig förståelse av olika 

sammanhang som intervjupersonerna delgett inte har varit möjlig.  

 

Utifrån Jergeby (2008) beskrivs validitet handla om i vilken utsträckning vi mäter det 

vi avser att mäta (Jergeby, 2008:223). Vad gäller validiteten i min studie och med 

utgångspunkt i att syfte med arbetet är att utifrån de kenyanska läkarnas och 

kvinnornas uppfattningar, åsikter och erfarenheter jämföra hanteringen av abortfrågor 

i Sverige och Kenya och problematisera detta med hjälp av socialpsykologiska teorier 
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och begrepp, anser jag att jag har studerat det som jag har avsett att studera genom de 

två gruppintervjuerna som jag har genomfört med läkarna och kvinnorna. Då jag även 

har spelat in intervjuerna med förhoppningen att inte förbigå viktig information och 

att jag har transkriberat dem, anser jag är värdefulla inslag gällande tillförlitligheten i 

studieprocessen. 

Förförståelse  
Utifrån Thomassen (2008) inträder människor alltid i praktiska situationer med vissa 

redan inlärda handlingssätt och med en förförståelse bestående av våra uppfattningar, 

föreställningar och förståelseformer och att detta är något som vi alltid bär med oss på 

ett både omedvetet och medvetet plan (Thomassen, 2008:30,36).        

Mitt personliga ställningstagande och min förförståelse kring abortfrågor har 

utvecklats avsevärt under min studieprocess. Detta på så sätt att jag tidigare inte 

tänkte på abortfrågans komplexitet utifrån ett så brett spektrum som olika 

samhällsinstanser öppnar upp för. Detta är något som jag mer djupgående har 

uppmärksammat och tagit lärdom av under datainsamlingsprocessens gång. Eftersom 

att jag på önskan av Project Africas projektledare valde att skriva om abortfrågor 

började jag i ett tidigt skede att läsa in mig på ämnet hemma i Sverige. Denna 

bakgrundskunskap som jag då fick med mig innan jag genomförde intervjuerna ute på 

fältet anser jag var av stort värde dels för att det kändes tryggt att ha kunskapen med 

mig och dels för att det blev enklare för mig att på ett tydligt sätt kunna samtala kring 

ämnet med intervjupersonerna. Utifrån en negativ synvinkel upplevde jag min 

förkunskap som en nackdel då jag inte kunde möta fältet på ett mer objektivt sätt, av 

den anledningen att jag upplevde det svårt att helt neutralisera min förförståelse kring 

ämnet, detta av både kunskapsmässiga och kulturella skäl. Aspers (2007) skildrar att 

oavsett om förförståelsen är insocialiserad eller teoretisk är den en central och 

nödvändig del för att skapa förståelse av sociala processer som berör det fenomen 

som studeras (Aspers, 2007:34,36). 

Etiska överväganden  
I människors privata liv och yrkesliv är abortfrågor på olika sätt och av olika 

anledningar omgärdat av en slags tystnad. Vad du och jag tycker om att man får göra 

abort är ingenting som vi lättvindigt går runt och frågar varandra till vardags, ännu 

mindre om vi har genomfört en abort. Med detta som utgångspunkt ansåg jag att det 

var av största vikt att inta ett starkt etiskt förhållningssätt för att skydda samtliga 
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intervjupersoner som deltagit och medverkat i min undersökning. Min intension var 

självfallet att försöka ”närma” mig intervjupersonerna med varlighet och respekt och 

under hela ”datainsamlingsperioden” var jag väl medveten om att risken fanns att 

både läkarna och kvinnorna kunde uppleva att deras integritet inte respekterades 

under intervjuerna. Detta med tanke på att abort är ett ytterst tabubelagt fenomen som 

därav inte är helt oproblematiskt att samtala kring. Intervjusituationen krävde därför 

att flera infallsvinklar särskilt fick tas i beaktande gällande hur intervjupersonerna 

skulle kunna påverkas av intervjun. Exempelvis fick jag konkretisera intervjufrågorna 

på grund av språkliga svårigheter så att intervjupersonerna skulle förstå innebörden 

och syftet med frågorna samtidigt som deras integritet inte fick kränkas.  

 

En annan aspekt som begrundades gällande intervjufrågorna var att med utgångspunkt 

i att både jag som intervjuperson och intervjupersonerna bär med oss kulturella och 

normativa uppfattningar kring fenomenet. Därav fanns risken att intervjufrågorna 

skulle kunna uppfattas som främmande och kränkande utifrån våra kulturellt skilda 

föreställningsvärldar om abort. Detta upplevde jag speciellt problematiskt under 

intervjutillfället med kvinnorna då det var svårt att undvika känsliga frågeställningar 

som direkt skulle kunna ”skrämma” kvinnorna till att avstå från att besvara frågorna 

på grund av skamfylld rädsla för vilka konsekvenser detta skulle kunna innebär för 

dem. Dessa risker kunde inte bortses ifrån med tanke på att kvinnornas svar kunde 

väcka starka reaktioner från de övriga intervjudeltagarna utifrån deras kulturella 

normer som de bär med sig. För att i största mån försöka att undvika några oklarheter 

gav jag vid båda intervjutillfällenas inledningsskede muntlig beskrivning till samtliga 

intervjupersoner om syftet med intervjun och min studie.  

 

Utöver detta bad jag om deras tillåtelse att få spela in intervjuerna med tanke på att 

även denna aspekt skulle kunna ha en avskräckande funktion och därmed påverka 

intervjupersonernas svar. Jag informerade även att deras deltagande var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta intervjun utan förklaring. Av etisk utgångspunkt 

informerade jag även samtliga intervjupersoner att de skulle anonymiseras i mitt 

arbete genom att namnge dem som Läkare 1 och Läkare 2, samt som Kvinna 1, 

2,3,4,5,6,7,8, och 9. Därav fanns informerat samtycke vid båda intervjutillfällena och 

viktiga etiska övervägande hade tagits i beaktande i linje med Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer som utgörs av fyra allmänna huvudkrav; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet. 2002).  

 

Med tanke på mitt personliga ställningstagande och min förförståelse tog jag även 

hänsyn till våra kulturella, traditionsenliga och språkliga olikheter under de båda 

intervjutillfällena. I inledningen skriver jag att jag personligen är starkt för rätten till 

abort och att avsikten inte är att belysa eller låta min förförståelse påverka innehållet i 

uppsatsen utifrån min personliga ståndpunkt till ämnet. Även detta försökte jag att 

medvetandegöra genom att både före och under intervjuerna försöka inta en neutral 

och trygg ”intervjuarroll” med syfte att alla deltagare (inklusive mig själv) skulle 

känna sig bekväma med förhoppningen att intervjupersonerna därmed skulle ge så 

ärliga och öppna svar som möjligt.  

Litteraturundersökning  
Genom tidigare erfarenhet och rådgivning från bibliotekariers expertis om både 

generell och vetenskaplig litteraturundersökning har jag använt mig av databaserna 

Libris, LibHub (fd ELIN), Lovisa och SwePub. Utöver dessa databaser har jag även 

gjort den vetenskapliga litteraturundersökningen i Google Scholar. Genom nämnda 

databaser har jag framförallt valt att söka vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

vilket enligt utgörs Aspers (2007:159) utgörs av sekundärmaterial. Jag har använt mig 

av tre avhandlingar om abortfrågor och två internationellt vetenskapligt granskade 

artiklar som jag har hittat, samt två kurslitteratur böcker om socialpsykologi. Inte 

oväntat upptäckte jag att ämnet abort har ett brett utbud av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar, vilket innebar att jag har fått specificera mina sökord för att bredda 

urvalet. För att hitta ”lämpliga” sökord och sökområden har jag inspirerats främst av 

nyckelorden som används i avhandlingarna som jag har hittat. Sökorden och 

sökområdena som jag har valt att använda mig av är; abortion, experiences, 

teenagers, young women, Africa, Kenya, culture och socialpsykologi.  

 

Med en förhoppning att fördjupa min litteraturundersökning har jag även använt mig 

av Internet och tagit del av Socialstyrelsens nationella och officiella statistik inom 

hälso- och sjukvården från år 2010, RFSU:s Vårdguidens och Regeringskansliets 

officiella hemsidor. Genom Internet har jag även försökt att hitta material om abort i 
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olika svenska massmedietidningar som exempelvis Aftonbladet, Expressen och 

Kvällsposten, dock utan något intresseväckande och användbart resultat. 

 

TIDIGARE FORSKNING  
 
Det var inte oväntat svårt att finna relevant och aktuell litteratur och forskning som 

kunde ge svar på kenyanska kvinnors och läkares erfarenheter, åsikter och upplevelser 

av abort. Utifrån de svenska studier som jag har funnit verkar många forskare vara 

överrens om att abort är ett ytterst etiskt komplext problem som förekommer i många 

olika psykosociala kontexter som är applicerbart på individuella, politiska, kulturella 

och religiösa nivåer i samhällen. Under arbetets avsnitt ”Global sexualpolitik och 

reformen om Kenyas nuvarande abortlag” presenterade jag två studier vars resultat 

påvisar att attityder och ställningstaganden till abort speglas mer av normer och 

värderingar i religiösa och samhälleliga aspekter som förespråkar sexuell 

avhållsamhet före äktenskapet. Resultaten överrensstämmer både med de kenyanska 

läkarnas och de unga kenyanska kvinnornas uttalanden om sina erfarenheter av abort.    

Unga svenska kvinnors erfarenhet av abort 
Utifrån Halldéns kvalitativa studie från 2010 där sammanlagt 16 kvinnor i åldrarna 

16-19 år bosatta i Sverige deltog, är den tolkade slutsatsen att den moraliska 

handlingen om det är rätt eller fel att göra abort i unga år visars sig inte vara den mest 

framträdande faktorn. Vikten i abortsammanhang visar i stället att vad människor gör 

för varandra eller mot varandra, eller förväntas göra för varandra är av större 

betydelse än om det är rätt eller fel att göra abort. Andra orsakssamband som är av 

betydelse för kvinnors psykiska hälsa är hur själva beslutsprocessen går till, kvinnors 

föreställningar om fostret, hur de ser på meningsfullheten med graviditeten, deras 

personlighet och självuppfattning samt religiösa föreställningar om det är rätt eller fel 

att göra abort. Efter genomförd abort är lättnad en vanligt positiv beskriven känsla, de 

negativa känslorna som har beskrivits är ångest och depression. Ett tillstånd som har 

uppmärksammats men som dock inte är så vanligt förekommande är ”post-abortion-

syndrome” som kan liknas med posttraumatiskt stressyndrom och karaktäriseras av 

återkommande depressioner (Halldén, 2010:11,17,20).  
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I en annan svensk kvantitativ studie som genomfördes 2002 där sammanlagt 211 

kvinnor i åldrarna 14 – 47 deltog, var syftet med studien att undersöka psykosociala 

bakgrunder, aktuella livsvillkor, motiv för, attityder till och upplevelser av abort. 

Abortmotiven i denna studie visade anknytning till familjeplanering för att kunna 

kombinera ett tillfredsställande föräldraskap med förvärvsarbete. Motstridiga känslor i 

relation till graviditeten och aborten var vanligt förekommande bland kvinnorna men 

dock var dessa sällan förknippade med tvekan för själva abortbeslutet. Resultaten 

visade även på en strävan att uppnå fungerande livsvillkor, vilket inkluderade ett 

ansvarstagande för alla inblandade parter (även fostret). Detta var orsaker som 

legitimerade abortbeslutet medan positiva känslor för graviditeten och etiska 

dilemman, då framförallt gällande fostrets rätt, försvårade beslutet. Aborten kunde 

upplevas både som en lättnad (vilket var den dominerande reaktionen) och förlust, 

vilket visade på ytterligare avspeglingar på abortbeslutets komplexitet.  Majoriteten 

av kvinnorna uppgav emellertid att de inte hade fått några känslomässiga besvär på 

grund av aborten. Gällande användningen av preventivmedel visade studien att 

ungefär hälften inte hade använt något skydd. De vanligaste orsakerna till att man inte 

använt skydd för att förhindra att graviditet uppstod var man trodde att det var en så 

kallad säker period eller att den sexuella lusten fick ta över eller att man chansade.      

(Kero, 2002:27,40).    

Unga kenyanska kvinnors erfarenhet av abort 
I Bakers och Khasianis (1992) kvalitativ fallstudie som genomfördes i Nairobi deltog 

30 kvinnor i åldrarna 18-36, resultaten visade på flera olika abortmotiv: Dessa 

inkluderade att majoriteten av kvinnorna var singlar, arbetslösa och ekonomiskt 

beroende av deras föräldrar eller andra närstående släktingar, samt deras oförmåga att 

försörja och stödja barnet och att graviditeten uppstått i en otillfredsställande 

socioekonomisk livssituation. I likhet med kvinnorna som var singlar betonade även 

de gifta kvinnorna att deras ekonomiskt begränsade förutsättningar var en avgörande 

del i abortbeslutet. Kvinnornas oönskade graviditeter hade uppstått då de slutat att 

regelbundet använda preventivmedel. Majoriteten av kvinnorna hade använt p-piller, 

men på grund av att pillren gav ohälsosamma effekter i form av yrsel och illamående 

slutade de att använda dem. Kvinnorna uttalade att den oönskade graviditeten hade 

orsakat olika former av kriser i deras liv. En kvinna beskrev att hon drabbats av 

panikkänslor, en annan kvinna beskrev upplevelsen av att befinna sig i en ”liv och 
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död” situation och en annan intervjuperson beskrev att hon upplevde stark ångest och 

ytterligare en kvinna beskrev att hon var chockad (Baker och Khasiani, 

1992:34,37,39,41).  

 

Majoriteten av kvinnornas uttalanden indikerade att de hade gått igenom 

abortprocessen på egen hand. I åtta av fallen delgav kvinnorna att de hade rådfrågat 

deras partner, man, pojkvän eller en nära vän. Sex av de 30 kvinnorna delgav att de 

genomfört abort mer än en gång. Generellt visade resultatet på att abortservicen 

genom privata kontaktnät var relativt lättillgänglig, på så sätt att samtliga av de 

intervjuade kvinnorna hade vänner eller visste om vänner till vänner som hade 

personlig erfarenhet av abort.  Detta gav dem tillgång till snabb information om hur 

en abortprocess kan gå till och vilka privata kliniker som de kunde vända sig till. 

Kvinnornas uttalanden visade på två huvudtyper av abort gällande att abortvårdens 

tillämpning som varierar mellan medicinskt erfaren samt oerfaren personal. Den 

sistnämnda metoden innebär att kvinnorna utsätts för större livshotande risker och att 

det är främst låginkomsttagande kvinnor som tvingas att genomföra dessa under 

ohygieniska förhållanden, exempelvis kunde behandlingen ske i kvinnans hem. 

Resultaten visar på att kvinnornas utsagor skiljer sig kraftigt åt till skillnad från om de 

istället hade haft möjligheten att genomföra abortbehandlingen på den akuta 

gynmottagningen på Kenyatta National Hospital i Nairobi (Baker och Khasiani, 

1992:34,36,40,41).   

Svenska barnmorskors och gynekologers erfarenhet av abortvård 
I Lindströms (2007) kvantitativ studie där sammanlagt 527 personer deltog som 

handlar om gynekologers och barnmorskors attityder och erfarenheter av abort visade 

att både gynekologerna och barnmorskorna var eniga om att det är rätt att Sverige har 

en lagstiftning som ger kvinnor rätten att genomföra abort men att de kan uppleva 

känslan av misslyckande när kvinnor gjorde abort upprepade gånger (re-abort), trots 

att det finns bra preventivmetoder. Några av både gynekologerna och barnmorskorna 

ansåg att re-abort grundades på brist på självdisciplin hos kvinnorna. Båda 

yrkesgruppernas uppfattning av kvinnans abortmotiv visade att det inte värderades i 

hög grad, utan betonade att de medverkade i vården för att tillmötesgå kvinnornas 

önskan om abort. En gemensam känsloupplevelse bland barnmorskorna och 

gynekologerna var otillräcklighet, då de känt att de i vissa fall inte har förmått att 
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erbjuda den bästa abortvården och omhändertagande till patienterna i enlighet med 

arbetsplatsens normer, på grund av bland annat resursbrist och patienters motstånd. 

Studien visade även på att både barnmorskor och gynekologer hade känt 

samvetsbetänkligheter vid både medicinska och kirurgiska abortingrepp men att 

medverka vid ett sent abortingrepp alltid upplevs som en mer komplex situation. 

Samvetsbetänkligheterna berör frågor av moralisk och etisk karaktär gällande fostrets 

status som är kopplade till de olika abortmetoderna och smärtlindringarna som finns 

att tillgå i arbetsutövningen inom abortvården (Lindström, 2007:45,59,62,68). 

Kenyanska sjuksköterskors erfarenhet av abortvård och attityder till 
ungdomars sexualitet och reproduktiva hälsa 
I en kvantitativ studie som genomfördes i Kenya och i Zambia deltog 420 

sjuksköterskor. Undersökningsresultaten visade att majoriteten av sjuksköterskorna 

hade en negativ inställning till ungdomars sexuella aktiviteter, preventivmedel och 

abortvård som visade på mycket restriktiva attityder. Sjuksköterskornas negativa 

inställningar kunde speglas med deras normer och värderingar kring religiösa och 

samhälleliga aspekter som förespråkar sexuell avhållsamhet före äktenskapet och att 

detta kunde bero på deras medvetenhet om de allvarliga konsekvenser som kan uppstå 

av oskyddat sex. Studien visade även på att ordet ”promiskuitet” är högt belastande i 

både Kenya och Zambia, då en person som tros ha många sexuella partners betraktas 

som en moraliskt dålig person och att könssjukdomar förknippas med promiskuösa 

beteenden. Sjuksköterskorna gav enstämmiga svar om att abort inte bör tillåtas för 

unga kvinnor med oönskade graviditeter (Warenius, Faxelid, Chishimba, Musandu, 

Ong´ any och Nissen, 2006:119-120, 124).  

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt motiverar mitt val av det socialpsykologiska perspektivet som utgör 

utgångspunkten i min analys. Inledningsvis redogör jag för en kortfattad och generell 

presentation av perspektivet. Därefter presenterar jag Erving Goffman som är en 

central teoretiker inom det socialpsykologiska perspektivet och hans dramaturgiska 

ansats som har varit en utgångspunkt av de grundläggande begreppen.  
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Socialpsykologi 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv betonas inte i första hand de samhälleliga 

eller kulturella förändringarna, inte heller de inre psykologiska processerna, i stället 

fokuserar socialpsykologiska teorier på hur människor väljer att förhålla sig till olika 

vardagsprocesser utifrån deras upplevelser och erfarenheter (Johannson, 1999:141). 

Utifrån Eisele (2003) är socialpsykologins främsta uppgift att förstå och förklara 

sociala interaktioner mellan människor och att detta kan anses vara en blandning av 

psykologiska och sociologiska paradigm. Psykologiskt på så sätt att individen är en 

utgångspunkt, och sociologiskt då samhället utgörs av den andra utgångspunkten. I 

grunden handlar detta om att skapa klarhet i hur individers tankar, känslor eller 

beteenden påverkas av verklig, påhittad eller påstådd närvaro av andra människors 

tankar, känslor och beteenden.  Socialpsykologins teorier inbegriper det faktum att 

människors sociala liv är ett komplext fenomen som påverkas och förändras av en 

mängd olika aspekter som exempelvis relationer, attityder och grupprocesser som på 

olika sätt berör stora delar av hur samhällens normsystem och värderingar ser ut 

(Eisele, 2003:16,17,81). 

 

Utifrån det socialpsykologiska perspektivet ser jag en intresseväckande utgångspunkt 

att studera hur läkarnas och kvinnornas sätt att se på abort och hur deras resonemang 

och utsagor kring fenomenet kan visa olika utfallsvinklar vad gäller abortfrågans 

etiska komplexitet, som på olika sätt oundvikligen influeras av samhälleliga och 

sociala påverkningsfaktorer. Intervjupersonernas beskrivningar har berikat innehållet i 

min studie på mångsidiga sätt i kombination med komparativa utgångspunkter i hur 

abort hanteras och uppfattas i Sverige. Jag har tidigare nämnt att deras beskrivningar 

och inställningar till abort kan uppfattas vara av ”snäv” karaktär eftersom att abort är 

skamfyllt och strängt förbjudet enligt deras religion och lagstiftning. Detta innebär att 

det kenyanska samhället inte har samma breda utveckling, kunskap och acceptans 

som det svenska samhället vad gäller abort. Den något snäva informationsramen ser 

jag inte som någon nackdel då det snarare har varit en inspirationskälla för mig under 

arbetsprocessens gång på så sätt att det har öppnat upp olika perspektiv att 

problematisera kring abortfrågan. Därav har jag valt att genom mina teoretiska 

”linser” fokusera på hur intervjupersonernas berättelser och resonemang kring hur 

abort kan framställas och problematiseras genom socialpsykologiska synvinklar. 
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Goffmans dramaturgiska ansats om vardagslivets dramatik 
Erving Goffman är en av grundgestaltarna inom den socialpsykologiska arenan och 

dess grundläggande begrepp. Utifrån Johansson (1999) använder Goffman 

teatervärlden för att analysera människors vardagsliv i olika sociala situationer där 

människor på samma gång utgör publik och aktör. För att förstå ritualiseringen av 

vardagslivet menar Goffman att aktören uppträder på en scen som observeras av 

publiken, efter uppträdandet återvänder aktören tillbaka bakom kulisserna för att 

förbereda nästa föreställning. Begreppet mask omfattas av hela den existentiella 

problematik som handlar om människors sökande efter en autentisk identitet i form av 

ett identitetsprojekt (Johansson, 1999:80). I boken ”Jaget och maskerna” står det att 

oavsett i vilka olika sociala situationer som människor befinner sig i, om det är i 

hemmet, på arbetet eller föreningslivet etcetera, måste alla dessa situationer definieras 

så att människor vet hur de bör agera. I sociala möten med andra människor måste 

därför människor tydliggöra genom både verbala och icke-verbala uttrycksmedel 

vilka de är eller vill vara i den aktuella situationen. På detta oupphörliga sätt söker 

människor enas med situationer utifrån dess definitioner (Goffman, 2007:1).  

 

Utifrån Johansson (1999) är Goffmans resonemang om rollbegreppet inte en statisk 

teori om hur människor går ut och in i sina roller. Istället analyserar Goffman roller 

som ett riskfyllt spel med olika identiteter, på så sätt att regler styr människors 

samspel med andra människor med en stark kontrollerande kraft. Detta sociala 

”rollfenomen” menar Goffman att människor kan laborera med genom att använda 

deras självmedvetenhet på ett sätt som får omgivningen att acceptera 

identitetsanspråk. Detta fenomen har i takt med samhällens mediala utveckling ökat 

människors medvetenhet om betydelsen av att synliggöra sin identitet. Ett annat 

begreppspar som används inom Goffmans teatermetafor är utmärkelsen mellan främre 

och bakre regioner. Genom de främre regionerna utövar människor en hög grad av 

självkontroll medan beteendet i de bakre regionerna kännetecknas av arenor där 

människor vågar slappna av genom att släppa masken. Enkelt uttryckt omfattas detta 

ständiga växelspel av människors disciplinerade förhållningssätt och deras utlevelser 

av att välja rätt tillfälle att ”släppa på” självkontrollen (Johansson, 1999:83-84).  
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Ovanstående presentation av Goffmans teatermetafor kommer att appliceras i arbetets 

resultatavsnitt i slutet av varje delstudie med utgångspunkten att abortvården är en 

teater och att de unga kenyanska kvinnorna utgör publiken.  

Grupprocesser och utveckling av sociala normer 
Med tanke på att abortsammanhang på olika sätt innebär olika skeenden av 

grupprocesser och att grupprocesser är en central del i socialpsykologin, vill jag 

närmare belysa vad dessa fenomen kan innebära. Detta eftersom att jag inte kunde 

bortse från det faktum att den information som jag fick genom gruppintervjuerna kan 

ha sett annorlunda ut om jag intervjuat personerna enskilt. Utifrån Eisele (2003) kan 

en grupp identifieras på olika sätt beroende på sammanhang och bestå av två eller 

flera personer som interagerar.  Påverkningsfrekvenserna i en grupp kan variera 

beroende på gruppdynamiken och gruppens sammanhållningsstyrka.  Grupprocesser 

handlar om olika händelseförlopp i en grupp och vilka konsekvenser detta kan leda 

till, exempelvis kan det handla om normbildning, problem- och konflikthantering och 

hur åsikter uttrycks. Grupprocesser innebär även källor till identitetsutveckling då 

människor genom social kontakt får en uppfattning om vem man är, samtidigt som 

sociala identitetsprocesser kan utgöra grunden till fördomar (Eisele, 2003: 54,55,57).   

 

Normer är ett av socialpsykologins grundläggande begrepp och en gemensam aspekt 

för grupper är att de innehåller normer som ofta är implicita och framträder i form av 

exempelvis traditioner eller invanda beteendemönster för att skapa och garantera 

stabilitet. I grupper kan normer bli framhävande genom att grupper strävar efter att 

uppnå enighet och balans i form av bland annat trygghet, förutsägbarhet och 

identifikation. Sociala normer kan vara av mycket varierande slag, allt ifrån politiska 

ideologier till kulturella antaganden och innebär förväntningar på hur vi bör bete oss 

och vad vi ska tycka och utgörs av exempelvis politiska eller kulturella ideologier. 

Normerna styr mycket av människors sätt att kommunicera och kan även handla om 

åsikter, attityder, värderingar eller om den sociala verkligheten. Om en gruppmedlem 

avviker genom att exempelvis vara positivt inställd till rätten till abort kan detta få 

gehör genom typiska och synliga beteenden i gruppen. Dessa normutskick innebär att 

avvikaren får reda på hur man bör bete sig och kan förmedlas med bland annat 

övertalningsförsök eller hot om social avvisning (Eisele, 2003: 88-90).  



 
 

 40 

Roller, relationer, attityder och förhållningssätt 
Liksom normer är även roller, relationer, attityder och förhållningssätt fyra 

grundläggande begrepp inom socialpsykologins teorier. Utifrån Eisele (2003) beskrivs 

roll vara en position i en grupp som förknippas med förväntningar mot och med en 

person i en viss situation eller position, exempelvis förväntas vi uppfylla en viss roll 

på arbetet, i skolan, hemmet eller vänskapskretsen. Vad gäller relationer är människor 

ständigt involverade i eller påverkade av relationer med andra människor och 

relationerna kan antingen vara personliga eller professionella. Socialpsykologisk 

forskning kring relationer handlar bland annat om interpersonell interaktion, det vill 

säga vänskap, tycke och kärlek. Typiska delkomponenter i relationsstudier inbegriper 

bland annat regler kring attityder, förhållningssätt, uppfattningar och värderingar 

(Eisele, 2003:60,66,67), vilket är komponenter som i stora drag är 

påverkningsfaktorer som enligt min åsikt är av stor vikt att begrunda i förhållande till 

att syftet och innehålet i min studie handlar om läkarnas och kvinnornas åsikter och 

uppfattningar om abort.  

 

Uifrån (Eisele, 2003) beskrivs attityder vara inställningar till något fenomen och 

karakteriseras av mera aktiva beteendeprocesser i människors sociala interaktioner. 

Attityder kan utgöras av både positiva och negativa värderingar av ett så kallat 

”attitydobjekt”, exempelvis abort. Utöver detta innehåller attityder även affektiva, 

kognitiva och beteendekomponenter. De affektiva komponenterna består av positiva 

eller negativa emotioner som är associerade till attitydobjektet, medan de kognitiva 

komponenterna innebär positiva eller negativa tankar i form av exempelvis 

uppfattningar kring attitydobjektet. Beteendekomponenten i sin tur berör både 

människors intentioner att agera på ett visst sätt, samt våra faktiska handlingar och 

ageranden i förhållande till attitydobjektet (Eisele, 2003:74).      

Kognitiva processer och social påverkan  
Kognitiva processer handlar om människors strävan efter inre konsistens och att 

kunna agera i samklang med våra åsikter, värderingar, attityder och beteendeförlopp. 

Med social påverkan menas alla processer som innebär att en person eller grupp 

försöker påverka åsikter, attityder eller beteenden. Social påverkan kan delas in i tre 

olika typer av processer: (1) Samtycke, som innebär en individs anpassning i enlighet 

med önskningar utifrån exempelvis majoriteten i en grupps normbildningar. (2) 
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Internalisering, innebär bestående förändringar av värderingar, attityder eller 

beteenden till följd av att man tror på andra personers position i en viss fråga även om 

åsikterna inte delades från början. (3) Identifikation, innebär förändringar av 

värderingar, attityder eller beteenden till följd av en önskan att efterlikna en viss 

referensgrupp, exempelvis vänner (Eisele, 2003:48,81,82). 

 

Genomgående i arbetet framgår att abortfrågans etiska komplexitet berör individuella, 

politiska, kulturella och religiösa nivåer i samhällen, bestående av en känslomässigt 

moraliskt laddad karaktär som hanteras och uppfattas olika beroende på samhälleliga 

och kulturella förutsättningar. Med detta som utgångspunkt anser jag att de 

socialpsykologiska teorierna och begreppen som jag har presenterat ovan tillsammans 

utgör teoretiska och användbara hjälpverktyg i min studie. Med hjälp av dessa är min 

förhoppning att analysera mitt empiriska material utifrån intervjupersonernas 

skildringar och resonemang kring abort och belysa fenomenets problematik utifrån 

olika perspektiv.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Med utgångspunkt i att jag har gjort en komparativ välfärdsstudie där jag jämför mina 

resultat med delar av Britt-Halldéns (2010) resultat i hennes avhandling ”Om 

fruktsamhet, ansvar och relationer”, har jag i likhet med henne valt att dela upp min 

studie i två delstudier som jag kallar Delstudie I och Delstudie II. För att undvika en 

”rörig” presentation innehåller varje delstudie en kort sammanfattande presentation av 

Halldéns resultat. Delstudie I berör läkarnas erfarenheter och åsikter av att vårda i 

abortsammanhang och delstudie II berör de unga kvinnornas erfarenheter, åsikter och 

upplevelser av abort. Jag kommer att använda mig av de teoretiska utgångspunkterna 

som jag redogjort för ovan, med förhoppningen om att framföra abortfrågans 

komplexitet utifrån intressanta perspektiv som belyser och lyfter fram 

intervjupersonernas resonemang kring fenomenet med inslag av samhällshistoriska 

tillbakablickar och dramaturgiska ansatser.  
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Delstudie I  

Kort sammanfattning av Halldéns resultat av svensk abortvård utifrån 
barnmorskors erfarenheter, förhållningssätt och åsikter 
Halldéns (2010) delstudie IV visar att barnmorskors erfarenheter av att vårda unga 

kvinnor som söker och genomgår abort lyfter fram vikten av att arbeta med ett starkt 

intresse för hur den unga kvinnans liv ser ut utifrån ett helhetsperspektiv, samt att ge 

henne tid och utrymme för att tänka över sin graviditet innan hon bestämmer sig för 

abort eller att fullfölja graviditeten. Syftet är att förhindra att kvinnan gör ett förhastat 

beslut. I mötet med de unga kvinnorna uttrycker barnmorskorna att det kan uppstå 

värderingskonflikter mellan dem i samband med att kvinnorna accepterar abort och 

ibland använder abort som ett preventivmedel, samtidigt accepterar inte de unga 

kvinnorna de nackdelar som användandet av olika preventivmedel kan innebära. Detta 

berör bland annat ungdomarnas fixeringar och rädslor för att använda hormonella 

preventivmedel på grund av att dessa kan orsaka kroppsliga förändringar så som 

viktökning, ökade flytningar, akne och småblödningar. Två andra orsaker till att 

abortsituationen uppstår på grund av de unga kvinnornas sexuella risktagande är 

undvikande av att inte använda kondom då den upplevs förstöra den ”riktiga känslan” 

av samlaget, samt att barnmorskorna ser en stark oro i de unga kvinnornas ”övertro” 

på användandet av akut-p-piller (Halldén, 2010:37-40).  

 

Situationer som barnmorskorna anser medför starka känsloförlopp i samband med att 

de inte uppnår de normativa intentioner som ska efterföljas inom abortvården är när 

de unga kvinnorna saknar stöd från närstående och betydelsefulla vuxna och när de 

vägrar informera sina föräldrar om abortsituationen. Detta grundar sig på att 

barnmorskorna är av uppfattningen att abort kan ha en negativ inverkan på 

ungdomarnas framtida hälsa och att de därför är i behov av föräldrarnas stöd. En 

annan viktig del i arbetet inom abortvård är att barnmorskorna har uppfattningen om 

att de unga kvinnornas förmåga att reflektera över sitt ansvartagande inte är fullt 

utvecklat hos dem, därav betonar barnmorskorna vikten av att ”fostra” de unga 

kvinnorna till att ta ansvar för sina liv.  Barnmorskorna betonar även en viktig etisk 

grundförutsättning i abortsammanhang där de lyfter fram vikten av att visa respekt för 

andra människors syn på när livet börjar (Halldén, 2010:37-40).             
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Halldéns (2010) slutsats av barnmorskornas erfarenheter av att arbeta med abortvård 

är att de tycks betrakta unga kvinnor som gör abort som en grupp där var och en har 

unika behov. Barnmorskornas förhållningssätt kan försvåras på grund av att 

kommunikationen som de unga kvinnorna använder grundar sig på deras unika 

föreställningar och livsvärldar. Därav rekommenderas handledning med syfte att 

reflektera över på vilket sätt värderingskonflikter och förhållningssätt kan påverka 

kommunikationen med de unga kvinnorna (Halldén, 2010:40).     

Kenyansk abortvård – Erfarenheter, attityder och förhållningssätt utifrån ett 
socialpsykologiskt perspektiv  
Till skillnad från den svenska abortvården kunde jag under intervjun med läkarna 

tydligt urskilja att det kenyanska abortarbetet inte utgår ifrån en likartad etisk 

helhetssyn på kvinnans livssituation. Citatet nedan belyser skillnaden gällande etiska 

tankesätt inom ramen av den kenyanska abortvården.  

 

”If an emergency situation doesn’t give you any other choice than to 

do abortion I think like this; if the mother’s life can be saved she can 

have another baby, if she dies she can not” (Läkare 1). 

 

En annan skillnad som kunde urskiljas genom intervjun var att den kenyanska 

abortvården inte utgörs av normativa intentioner bestående av olika ”faser” där 

kvinnan rutinmässigt erbjuds både psykologiska och fysiska stödinsatser som den 

svenska abortvårdens intentioner består av, och där kommunikationen används som 

ett effektivt verktyg. Under avsnittet ”Tidigare forskning” där jag utifrån Halldén, 

(2010), Kero, (2002) och Lindström, (2007), presenterade en kortfattad 

forskningsöversikt framgår det utifrån både Halldéns (2010) och Lindströms (2007) 

studier att abort uppfattas vara ett ytterst etiskt komplext problem som förekommer i 

många olika psykosociala kontexter som är applicerbara på individuella, politiska, 

religiösa och kulturella nivåer i samhällen och att kvinnornas abortmotiv kan variera 

utifrån hennes livssituation. Detta visar på ytterligare en skillnad från läkarnas 

uttalanden som speglade en i jämförelsevis smalare problembild med antydan att 

abort inte är ett öppet komplext socialt problem, vilket går i samma linje med den 

tidigare presenterade forskningen om sjuksköterskornas negativa inställningar som 
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kunde speglas med att deras normer och värderingar kring religiösa och samhälleliga 

aspekter som förespråkar sexuell avhållsamhet före äktenskapet.  

 

Läkarnas uttalanden om problembilden grundar sig i att den kenyanska 

abortprocessen genomförs utifrån ”provisoriska moment” på grund av att abort är 

strängt förbjudet enligt både den kenyanska abortlagen och religionen. Därav utförs 

abort endast under akuta förhållanden eller unika situationer, närmare bestämt då 

kvinnan blivit utsatt för våldtäkt, eller har smittats av någon livshotande sjukdom som 

HIV vilket inbegriper det faktum att kvinnans liv eller hälsa är i allvarlig fara. 

Läkarna framställde att detta är de abortmotiv som den kenyanska abortvården 

inbegriper och arbetar med. Läkarna delgav även att den kenyanska abortvården inte 

står till förfogande att genom sin expertis erbjuda den unga kvinnan något utrymme 

att reflektera över sin graviditet, inte heller att erbjuda rådgivning kring användandet 

av preventivmedel. Gällande läkarnas reflektioner kring om aborten kan ha negativ 

inverkan på kvinnans framtida hälsotillstånd eller om hon skulle vara i behov av något 

psykologiskt stöd, uttalades stå utanför abortvårdens ansvarsområden.  

 

Ovanstående framställning visar på att den kenyanska abortvårdens arbetsram och 

ansvarsområde är ”snäv” i jämförelse med den svenska abortvården som består av 

bredare arbetsramar som rymmer många olika ansvarsområden som samhället står till 

förfogande med. Skillnaderna kan förstås utifrån att olika länder styrs och kontrolleras 

av sociala normer som är karakteristiskt utmärkande inom den egna kulturen.  Med 

stöd av socialpsykologisk teori skildrar forskaren Eisele (2003) att sociala normer 

bland annat kan framträda genom politiska ideologier eller kulturella antaganden och 

att detta innebär sociala förväntningar på hur människor bör bete sig och vad de ska 

tycka om sociala kontexter (Eisele, 2003:89). Med vidare stöd av socialpsykologisk 

teori är detta utifrån Johansson (1999) en vardagsprocess som människor väljer att 

förhålla sig till utifrån deras upplevelser och erfarenheter (Johansson, 199:141).  

 

Genom läkarnas beskrivningar av olika sätt att arbeta med abortvård kan man även 

urskilja hur deras professionella yrkesroller, ställningstaganden och attityder 

framträder i olika abortsammanhang. Läkarna lyfter fram detta genom en betoning på 

att abort alltid är en omoralisk handling som är förenat med juridiska och religiösa 

riktlinjer och som förväntas efterföljas enligt samhällets normsystem. Utifrån Eisele 
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(2003) beskrivs roll vara en position i en grupp som förknippas med förväntningar 

som ska uppfyllas i vissa situationer och att detta inbegriper attityder och inställningar 

som karaktäriseras av aktiva beteendeprocesser i sociala interaktioner som kan 

utgöras av både positiva och negativa värderingar av ”attitydobjektet” (Eisele, 

2003:66,74), som i detta fall är abort.  

 

Läkarnas beskrivningar indikerar enbart negativa värderingar kring fenomenet med 

utgångspunkt att abort är en omoralisk handling som skapar starka emotionella 

situationer eftersom fenomenet strider mot de rådande juridiska och religiösa 

normerna. Redogörelserna kan exemplifieras med socialpsykologins kognitiva 

processer som utifrån Eisele (2003) handlar om människors strävan efter inre 

konsistens och att kunna agera i samklang med våra åsikter, värderingar, attityder och 

beteendeförlopp (Eisele, 2003:48). Läkarnas emotionellt betingade upplevelser visar 

på tydliga olikheter i jämförelse med barnmorskornas erfarenheter av känsloladdade 

erfarenheter i abortsammanhang. Barnmorskorna i Halldéns (2010) studie beskriver 

upplevelser som utgörs av andra moraliskt laddade karaktärer som består av 

reflektioner kring om aborten kan ha en negativ inverkan på kvinnans framtida 

psykiska hälsotillstånd, vilket läkarna anser står utanför abortvårdens ansvarsområde.  

 

Barnmorskorna beskriver även känsloupplevelser av frustration när de inte förmår att 

erbjuda tillräckligt stöd som de unga kvinnorna saknar från deras betydelsefulla 

närstående. I läkarnas berättelser ligger betoningen på att abort är strängt förbjudet 

och att ingreppet därför skapar svåra emotionella situationer då de upplever 

abortingreppet som ett brott. Även detta resonemang kan förstås och härledas till 

Eiseles (2003) skildring att människors sociala beteendeprocesser påverkas av sociala 

normer och kulturella antaganden. De emotionella komponenterna kan också bestå av 

både positiva och negativa känslouttryck, tankar, och uppfattningar som är 

associerade till attitydobjektet vilket indirekt påverkar det komplexa samspelet som 

existerar mellan människors intentioner att agera och förhålla sig till attitydobjektet 

(Eisele, 2003:74,98).   
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Kenyansk abortvård - åsikter utifrån sociala och kulturella perspektiv 
Genom läkarnas utsagor av deras åsikter kring abortvård i intervjun kunde jag vidare 

tydligt urskilja hur abortvård kan framställas i förhållande till kulturella och sociala 

perspektiv. I nedanstående citat framställs deras olika åsikter kring abortarbetet. 

 

”Abortion in Kenya really its illegal and only permitted under special 

circumstances, for example when to save the mother’s life or when her 

health is in danger, for example maybe she has medical issues which 

has caused the baby’s life in danger or maybe her health is in very 

serious danger because of HIV, otherwise she can not demand to do 

abortion, even the religion will not allow it” (Läkare 1). 

 

”Exceptions for a woman to be permitted to do abortion is if she got 

raped because that is an illegal act and in that case she got pregnant 

against her will. But either way abortion is always a negative thing to 

do because it is illegal and you feel like you are killing a baby, but if 

you can save the mother you can see abortion as a good thing” 

(Läkare 2). 

 

Abortmotiven framställs bottna i religiösa, juridiska och sjukdomsmässiga 

orsakssamband vilket var återkommande aspekter under intervjun. Återigen kan man 

utifrån citaten se att läkarnas åsikter om abortvården grundar sig i kulturella normer 

och antaganden utifrån lagstiftningen och religionen och att detta oundvikligen 

påverkar deras arbetsutövning, vilket framträder i nedanstående citat.  

 

”The law is good the way it is to day, but if the law will change and 

allow abortion that means that we have to follow the law” (Läkare 

1). 

 

Citatet lyfter fram läkarens åsikt på ett paradoxalt och intressant sätt med en betoning 

om att den kenyanska abortvården och abortlagen inte är i behov av någon förändring 

eller att abortvården behöver förbättras, då abort i alla tider har varit förbjuden och 

hårt kontrollerad av abortlagen och religionen. Å andra sidan kan det urskiljas en 

underbetoning om att det finns benägenheter till förändring i hans framställning. 
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Denna underbetoning kan med stöd av socialpsykologisk teori tänkas bottna i 

kulturella normer och ideologier.   

 

Utifrån en jämförande aspekt indikerar samtliga tre citat på ett tydligt sätt att den 

kenyanska abortvården liksom den svenska abortvården är styrd och reglerad av en 

abortlagstiftning som dock har utarbetats genom en samhällsutveckling med 

utgångspunkt i olika sociala förutsättningar med skilda kulturella normer och 

värderingar kring hanteringen av abortvård. Jämförelsevis framträds här en likhet i 

läkarnas uttalanden om att det kenyanska abortarbetet liksom det svenska abortarbetet 

betonar att själva handlingen att göra abort kan förstås utifrån sammanhang som 

inbegriper abortlagstiftningen. Därav kan konstateras att båda abortlagstiftningarna i 

praktiken innebär att kvinnan enbart kan välja abort inom vissa gränser. Dock utgörs 

stödinsatserna av markant skilda villkor.  

 

Med stöd av socialpsykologin kan utvecklingen av abortlagstiftningarna knytas till 

grupprocesser som utifrån Eisele (2003) bland annat handlar om att utforma normer 

och vilka konsekvenser som gruppens ageranden och beslutsfattanden leder till 

(Eistele, 2003:54). Därav kan utvecklingarna av de olika abortlagstiftningarna 

härledas till handlingar som genom historiska samhällsutvecklingar har utarbetats och 

etablerats av politiska grupprocesser. Det kan även lyftas fram att utifrån läkarnas 

skildringar av abortvården och med utgångspunkt i de två olika 

samhällsutvecklingarna, står Kenya i avsaknaden av ett demokratiskt skyddande och 

ansvarstagande välfärdssystem med socioekonomiska brister och 

utbildningsmöjligheter.  

 

Med en samhällshistorisk tillbakablick kan ovanstående ses som en konsekvens av att 

den kenyanska abortvården omgärdas av en snäv social acceptans och att abort inte 

anses vara en kvinnas rätt på grund av kulturella hänsynstaganden. Konsekvenserna 

inbegriper även det faktum att det kenyanska samhället inte har utvecklat ett 

skyddande abortvårdssystem som kan erbjuda kvinnor säkra abortinsatser av fysiska 

och psykologiska hjälpmedel. Det är just dessa konsekvenser som Meeuwisse och 

Swärd (2002) lyfter fram genom att belysa vikten av medvetenheten om förståelsen 

för hur olika politiska samhällsutvecklingar och åtgärdssystem har präglat och 

påverkar människors sociala samspelsprocesser som förekommer i komplexa 
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samhällssystem som ständigt är förändringsbenägna och anpassningskrävande 

(Meeuwisse och Swärd, 2002:47).  

 

Utifrån ovanstående skildring kan man göra ett ytterligare konstaterande av att de 

olika samhällsutvecklingarna på olika sätt har påverkat och påverkar än idag 

konsekvenserna kring hur abort hanteras och tolkas på olika sätt beroende på sociala 

och kulturella kontexter. De tydliga nyanseringarna utifrån ett samhällshistoriskt 

perspektiv inbegriper faktumet att den svenska abortvården utgörs av större social 

acceptans med bredare arbetsramar och ansvartagande, medan den kenyanska 

abortvården oavsett sociala kontexter uttrycks ha samma inställning till att abort är en 

omoralisk handling oavsett om det berör individuella, politiska, kulturella och 

religiösa nivåer i samhället och att ansvarstagandet kring problematiken står utanför 

abortvårdens ansvarsområde.  

 

Som en sammanfattande avrundning med ovanstående citat och skidringar som 

utgångspunkt är min uppfattning att läkarna på olika sätt har gett uttryck för en viss 

acceptans kring utvecklingen av hanteringen i abortvården då citaten indikerar hur 

anpassningskrävande ett lands regel- och normsystem är beroende på 

samhällsutvecklingen. Citatet visar även på hur etiska värderingskonflikter kan uppstå 

på både omedvetna och medvetna plan. Omedvetet på så sätt att människors 

beteenden med automatik påverkas av djupt integrerade normer, och medvetet på så 

sätt att människor avsiktligt kan påverka sina ställningstaganden och värderingar. 

Med utgångspunkt i att det år 2010 tillträdde en ändring i den kenyanska abortlagen 

och med stöd av socialpsykologisk teori, kan citatet visa på att Läkare 1 visar en 

försiktig tendens att låta sin ”läkarroll” och ställningstagande till abort påverkas 

genom en socialpolitisk ideologi. Läkarens sätt att uttrycka åsikt kan relateras till hur 

Eisele (2003) belyser hur mycket normer styr människors sätt att genom 

kommunikation uttrycka sina åsikter, attityder och värderingar kring processer som 

sker i den sociala verkligheten (Eisele, 2003:89). 

Abort – ett dolt socialt problem? 
I intervjun med läkarna kunde ytterligare ett problemområde lyftas fram, detta 

återigen sett utifrån sociala och kulturella kontexter men utifrån nedanstående citat 

kan deras framställningar appliceras på abort som ett dolt socialt problem.    
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”In fact if the woman does an abortion and the abortion comes out 

successfully she keep silence, she don´t want people to know about it 

because she feel ashamed. In our community abortion is a very big 

shame, it´s a crime” (Läkare 1).  

 

Med stöd av socialpsykologisk teori kan man i citatet urskilja ett tydligt invant och 

normativt beteendemönster som utifrån Eisele (2003) består av starka sociala 

processer som håller samman grupper i samhället (Eisele, 2003:89). I läkarens 

uttalande framhävs även vikten av människors behov av social stabilitet, samtidigt 

som det indikerar på hur ”sköra” dessa beteendemönster kring abortsammanhang är. 

Detta inbegriper läkarens betoning på att abort är skamfyllt och förbjudet, och att 

handlingen är avvikande vilket innebär en risk att den egna identifikationen och 

sociala stabiliteten ruckas. Konsekvensen blir därmed utifrån ett kulturellt perspektiv 

att aborthandlingen blir ett dolt problem med rädsla för social avvisning. Behovet av 

denna normativa sammanhållning innebär utifrån Eisele (2003) att människor låter sig 

influeras mer av omgivningens ställningstaganden än det egna till ett fenomen (Eisele, 

2003:89). I och med detta finns risken för att avsaknaden av den sociala acceptansen 

kring abort i Kenya kan bestå som ett dolt socialt problem.  

 

Den kenyanska och svenska abortvården som en dramaturgisk ansats 

Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv kan man tänka sig att abortvården 

är en teater där alla aktörer vill göra intryck på publiken (patienterna). Läkarna som 

utgör en del av fokuset i min studie, samt sjuksköterskor, barnmorskor och 

gynekologer som genomgående har presenterats som en del i arbetets komparativa del 

och i avsnittet ”Tidigare forskning”, vill ha kontroll och styra sina professionella 

ageranden genom att behålla masken i den främre regionen där de har hög grad av 

självkontroll. Genom läkarnas utsagor kunde jag urskilja att de visade benägenheter 

att behålla sin överordnade roll inför sin publik inom deras arbetsarena, det vill säga 

mottagningsrummet på sjukhuset eller på gynmottagningen i en svensk kontext.  

 

På sina arbetsplatser kan de kenyanska läkarna, de svenska sjuksköterskorna, 

barnmorskorna och gynekologerna definiera olika situationer som deras arbete kräver, 

så att de därmed vet hur de ska och/eller bör agera i enande situationer samtidigt som 
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de inför sin publik/kvinnorna visar sin roll som specialist och god omhändertagare, 

men även för att uppfylla kvinnornas förväntningar om att bli omhändertagna. Utifrån 

Goffmans dramaturgiska ansats kan denna framträdande process ske på ett omedvetet 

eller medvetet plan där jaguppfattningen ingår som en viktig del. Detta kan 

exemplifieras med den akuta situationen i kenyansk kontext när kvinnan kommer till 

sjukhusets mottagningsrum och begär att få göra abort. Utifrån Lindström (2007) 

skulle man i denna situation även märka att en social interaktion uppstår och som 

fortskrider utifrån de sociala och normativa förutsättningar som finns att tillgå i den 

befintliga samhällsstrukturen, vilket också är en del i skapandet av människors 

personliga identiteter (Lindström, 2007:38). 

Delstudie II 

Kort sammanfattning av Halldéns resultat av unga svenska kvinnors 
erfarenheter av abort  
Halldéns (2010) delstudie I lyfter fram förståelsen av de unga kvinnornas erfarenheter 

av att ha bestämt sig för abort. Erfarenheterna karaktäriseras av den komplexa 

livsvärld som de unga kvinnorna lever i. Resultaten belyser de unga kvinnornas insikt 

och förvåning över att de kunnat bli gravida. De unga kvinnorna har även uttryckt en 

stark önskan av att bli förstådda av närstående vilket belyser de unga kvinnornas 

behov av sina närstående i samband med beslutet om abort. Erfarenheterna inkluderar 

även föreställningar om fostret vilket belyser de unga kvinnornas funderingar över 

fostrets status och deras egen medverkan till att aborten utförs. De unga kvinnorna 

uttalade även funderingar kring framtidsaspekter om hur de såg på sig själva i den 

bemärkelsen att de uppfattade sig själva som allför unga för att bli kärleksfulla 

mammor, och att de behöver ta hand om sig själva i första hand. Andra orsaker till att 

de hamnat i abortsituationen berodde på att de unga kvinnorna inte hade föreslagit till 

partnern att använda kondom eller att de själva inte hade hämtat ut föreskrivna 

hormontabletter. Resultaten visar också på att de unga kvinnorna inte kommit ihåg 

sina preventivmedel eller att de hade ångest för p-pillers ogynnsamma effekt på 

hälsan (Halldén, 2010:31-33). 

 

Halldén (2010) drar slutsatsen att det är av stor betydelse att de unga kvinnorna ges 

stöd när det gäller att ta ansvar för sin fruktsamhet, samt att bilda konstruktiva 

relationer med tillitsfulla andra som exempelvis partnern, föräldrar, vänner och 
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rådgivare. Konsekvenserna av att ha oskyddat sex bör dessutom uppmärksammas 

ännu mer i skolors sex- och samlevnadsundervisning (Halldén, 2010:33).  

 

I delstudie II framgår de unga kvinnornas erfarenheter av att ha genomgått en abort. 

Känslorna som är förenade med erfarenheten av aborten är smärta, då de unga 

kvinnorna upplevde abortprocessen som att ha tagit livet av sitt eget barn. Detta 

belyser att själva aborten inneburit psykisk smärta och att aborten kunde betraktas 

som både en självisk och osjälvisk handling. Självisk på så sätt att aborten ansågs vara 

bäst för kvinnans del och osjälvisk då aborten ansågs vara den bästa lösningen för 

barnet. Konsekvenserna av aborten uttrycks som att de har kapacitet att ta ansvar för 

sina val gällande egen välfärd och omtanke på andras välbefinnande nu och i 

framtiden. De unga kvinnorna uttryckte även att de inte har trott på sin förmåga att bli 

gravid och att graviditeten därmed var oplanerad. De unga kvinnornas behov och 

känslighet för andras godkännande av att de gjort abort beskrevs som upplevelsen av 

obehagskänslor som har uppkommit på grund av att föräldrar eller närstående 

anklagade kvinnan för slarv eftersom att preventivmedel inte användes. Ytterligare 

föreställningar uttrycktes hos de unga kvinnorna då de efter aborten hade fortsatta 

föreställningar om det ”möjliga” barnet, då de beskrev känsla av kroppslig tomhet 

efter aborten, att deras mammakänslor och föreställningar om pojkvännen som 

blivande pappa har fortsatt efter aborten (Halldén, 2010:33-34).  

 

I delstudie II drar Halldén (2010) slutsatsen att de unga kvinnorna var fyllda med 

etiska funderingar över existentiella frågor efter aborten. Med detta som utgångspunkt 

kan vårdpersonalen stödja unga kvinnor i att känna tillit till sin fruktsamhet, samt ge 

vägledning för att utveckla värdefulla relationer till betydande andra. I det 

förebyggande arbetets utveckling av oplanerade graviditeter, bör unga kvinnors 

erfarenheter av abortprocessen uppmärksammas. Slutsatserna av delstudie I och II 

grundar sig på det nationella målet att ungdomar ska ta ett likvärdigt ansvar för sin 

sexuella och reproduktiva hälsa, och att deras rättigheter inbegriper kunskap om 

preventivmedel och vad det innebär att göra abort (Halldén, 2010:23,34).      
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Kenyanska kvinnors allmänna uppfattningar, åsikter och ställningstaganden 
kring abort utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv  
Under intervjun med de unga kvinnorna framgick av deras direkta uttalanden att 

ingen av kvinnorna hade gjort abort. Som tidigare nämnts utifrån en etisk aspekt 

skulle kvinnornas utsagor mycket väl kunnat visa på andra utsagor om själva 

intervjusituationen hade sätt annorlunda ut och inte genomförts i grupp där det är 

sannolikt att gruppdeltagarnas närvaro kan påverka varandras svar. Utifrån Eisele 

(2003) kan påverkningsfaktorerna i en grupp variera beroende på gruppdynamiken 

och sammanhållningsstyrka (Eisele, 2003:55) och i detta sammanhang är det viktigt 

att ta ställning till dessa påverkningsfaktorer då kvinnorna under en längre tid har lärt 

känna varandra genom att de tillsammans går i samma klass i en textil- och 

syutbildning. Med utgångspunkt att det i en klass bildas grupprocesser är det också 

viktigt att ta detta sammanhang i beaktande. Eisele (2003) skildrar att olika 

grupprocesser påverkar hur åsikter uttrycks och att det samtidigt innebär källor till 

identitetsutveckling då människor genom social kontakt får en uppfattning om vem 

man är, samtidigt som sociala identitetsprocesser kan utgöra grunden till fördomar 

(Eisele, 2003: 54).  

 

Utifrån ovanstående resonemang är det troligt att kvinnorna skulle ha ”vågat” delge 

”djupare” svar om dras uppfattningar och ställningstaganden kring abortsammanhang 

om intervjun istället hade genomförts med en kvinna i taget. Med vidare stöd av 

socialpsykologisk teori kan detta bottna i en rädsla för att inte våga ”blotta” sina 

egentliga åsikter kring det skamfyllda och förbjudna fenomenet för att inte avvika 

från de förväntade sociala normerna, då ett sådant normutstick utifrån Eisele (2003) 

medför risken att bli socialt avvisad och utstött (Eisele, 2003:90).  

 

Normer är ett av socialpsykologins grundläggande begrepp och en gemensam aspekt 

för grupper är att de innehåller normer som ofta är implicita och framträder i form av 

exempelvis traditioner eller invanda beteendemönster för att skapa och garantera 

stabilitet. I grupper kan normer bli framhävande genom att grupper strävar efter att 

uppnå enighet och balans i form av bland annat trygghet, förutsägbarhet och 

identifikation. Sociala normer kan vara av mycket varierande slag, allt ifrån politiska 

ideologier till kulturella antaganden och innebär förväntningar på hur vi bör bete oss 

och vad vi ska tycka och utgörs av exempelvis politiska eller kulturella ideologier. 
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Normerna styr mycket av människors sätt att kommunicera och kan även handla om 

åsikter, attityder, värderingar eller om den sociala verkligheten. Om en gruppmedlem 

avviker genom att exempelvis vara positivt inställd till rätten till abort kan detta få 

gehör genom typiska och synliga beteenden i gruppen. Dessa normutskick innebär att 

avvikaren får reda på hur man bör bete sig och kan förmedlas med hot om social 

avvisning (Eisele, 2003: 88-90).  

 

Ovanstående resonemang kring att outtalade åsikter kan bero på en befintlig rädsla 

hos de unga kvinnorna kan även hänga samman med de auktoritetsstyrda etiska 

principerna som presenterades under avsnittet ” Global sexualpolitik, etik och 

människovärde”. Enligt Halldén (2010) kan de etiska principerna på olika sätt bidra 

till att människors förbjudande syn på abort kan innebära att kvinnor väljer att inte 

dela med sig av sina erfarenheter av abort, på grund av rädsla för att bli stigmatiserade 

och känna sig mindre värda (Halldén, 2020:22).  

 

Utgångspunkten har därmed förändrat jämförelseaspekten i en del av arbetets syfte 

gällande de kvinnornas erfarenheter. Istället riktas fokus på att enbart jämföra de unga 

kvinnornas uppfattningar, åsikter och ställningstaganden kring abort med de svenska 

unga kvinnornas. Nedanstående citat belyser kvinnornas etiska livsvärldar och 

uppfattningar kring det komplexa fenomenet utifrån sociala, religiösa och kulturella 

perspektiv.   

 

”If you do an abortion people will think that you are a very bad 

person. You will not get any respect from the community, the church 

or the family. They will look at you from a very bad perspective. The 

family will say why didn’t you give birth to the baby and take care 

of it” (Kvinna 9).   

 

”Abortion has to be a negative thing, because if you think from a 

religious point of view it brings shame and it is the worst thing to do 

because you are killing the baby (Kvinna 4). 
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”It’s not a good thing that the abortion law exists, because the 

religion will not allow it. Even if the woman got raped it’s better if 

the woman keeps the baby” (Kvinna 2). 

 

Utifrån en jämförelseaspekt av de unga svenska kvinnornas erfarenheter som 

karaktäriseras av deras komplexa livsvärldar som de lever i, kan man genom de 

kenyanska kvinnornas resonemang och med stöd av socialpsykologisk teori om att 

förstå och förklara sociala interaktioner (Eisele, 2003:16) tydligt se att deras öppna 

etiska ställningstaganden grundar sig på de unga kvinnorna förhåller sig till juridiska 

aspekter och deras religiösa tro på att abort alltid är en omoralisk handling. Detta visar 

på att deras föreställningar kring abortsammanhang inte utgörs av lika öppet uttalade 

komplexa livsvärldar som de unga svenska kvinnornas livsvärldar gör, vilket därmed 

visar på att abort skulle kunna uppfattas vara ett dolt individuellt problem.  

 

De tre ovanstående citaten visar även att vissa likheter går att urskilja mellan de unga 

kenyanska kvinnornas och de unga svenska kvinnornas utsagor om deras 

uppfattningar kring meningsfullheten med graviditeten och fostret. Detta på så vis att 

det i båda fallen finns antydningar om existentiella föreställningar och funderingar 

kring om det är rätt eller fel att göra abort utifrån religiösa perspektiv. Gällande de 

juridiska aspekterna kring abort fanns en betoning om att de unga kenyanska inte 

utgår från dessa som en självklar rättighet att tillgå så som de svenska kvinnorna ger 

framställningar av, vilket med stöd av den socialpsykologiska teorin kan härledas till 

att de unga kvinnornas betoningar grundas på deras kulturella ideologier som utifrån 

Eisele (2003) är en del av ett samhälle sociala normsystem (Eisele, 2003:89). 

De unga kenyanska kvinnornas framställningar av deras värderingar och 

ställningstagningar kan med utgångspunkt av ovanstående resonemang kring 

abortsammanhang och med vidare stöd av socialpsykologisk teori, visa på hur deras 

invanda beteendemönster utifrån deras kulturella normer styr deras uppfattningar om 

hur man på ett visst sätt förväntas förhålla sig till ett socialt fenomen.  

Åsikter kring den kenyanska abortvården och abortlagen 
Eftersom att de unga kvinnorna direkt gav uttalanden om att de inte har någon 

erfarenhet av abort kunde de därför inte delge uttryck för några emotionella 

upplevelser i form av lättnad, ångest eller depression av abortsammanhang, därav kan 
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ingen jämförelse kring kvinnornas upplevda erfarenheter av någon abortprocess lyftas 

fram. Vad som dock framställdes under intervjun var att samtliga kvinnor delade 

uppfattningen om att både abortvården och abortlagen fungerade bra så som de ser ut 

och hanteras idag. Sammantaget uttrycktes delade uppfattningar kring att abort är 

förbjudet och skamfyllt och att kvinnan oberoende livssituation borde fullfölja 

graviditeten. De ansåg att abort inte borde få förekomma så länge kvinnans liv eller 

hälsa inte är utsatt för allvarlig fara, vilket framställs i nedanstående citat.  

 

”Abortion is only a good thing to do when the mothers life is in 

danger” (Kvinna 7).  

 

”Because of sickness abortion is no problem, in that case the 

abortion law is good” (Kvinna 4).  

 

Citaten kan med stöd av socialpsykologisk teori visa på att kvinnorna framställer 

överensstämmande emotionella och kognitiva attitydbeskrivningar som utgörs av 

deras negativa tankar, inställningar och värderingar kring abortsammanhang.  Dessa 

framställningar kan även inbegripas och tolkas utifrån betydelsen av begreppet 

samtycke som utifrån Eisele (2003) är en social påverkan som innebär en individs 

anpassning som står i enlighet med önskningar utifrån en majoritets normbildningar 

(Eisele, 2003:82). I detta sammanhang går detta att urskilja genom på vilket sätt de 

unga kvinnorna uttrycker sin anpassning som förväntas att efterföljas utifrån deras 

samhälles regel- och normsystem kring abort.  

Abort – ett socialt förväntat ansvar? 
Ytterligare en likhet med Halldéns (2010) resultat som betonades under 

intervjutillfället med de unga kenyanska kvinnorna gällande ansvaret att använda 

skydd vid sexuellt umgänge, var att trots att kenyansk lagstiftning förbjuder sexuellt 

umgänge före 18 års ålder, är detta ett fenomen som inte efterföljs, vilket skildras i 

nedanstående citat.   

 

”Some people don’t like to use protection because they think that 

they will not enjoy the sex” (Kvinna 9).   

 



 
 

 56 

Citatet var dock inte direkt riktat mot någon av kvinnorna som medverkade vid 

intervjutillfället, utan betoningen framställdes på en mer generell och samhällelig 

nivå. Framställningen kan ändock utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv lyftas fram 

eftersom att kvinnans utsaga visar på föreställningen om att användningen av kondom 

vid sexuellt umgänge hindrar den ideala känslan av samlaget. Genom citatet kunde 

även urskiljas en betoning om ett socialt förväntat ansvar kring sexuellt umgänge med 

utgångspunkt i att lagen förbjuder sexuellt umgänge före 18 års ålder och att detta 

anses vara en social vetskap som förväntas ska efterföljas i samhället.  

 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemanget kring socialt förväntat ansvar 

indikerar nedanstående citat att lagstiftningen är en del av informationen som 

sexualundervisningen uppmärksammar i kenyanska skolor, med en utgångspunkt att 

medvetandegöra för barn om riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar, vilket kan 

liknas med delar av innehållet i den svenska sexualundervisningen som också har en 

betoning om att ett visst förväntat socialt ansvar ska efterföljas.  

 

”The sex education in some schools discuss how to use protection, 

that is good because children has to know about HIV (Kvinna 9).  

Illegal abort – som ett dolt individuellt eller samhälleligt problem?   
I arbetets problemformulering nämndes tidigare att illegala aborter är ett 

förekommande socialt problem i Kenya. Denna aspekt kunde urskiljas under intervjun 

med de unga kenyanska kvinnorna som en markant skiljeaspekt i jämförelse med 

utsagorna som de unga svenska kvinnorna delgett i Halldéns (2010) resultat. 

Kvinnornas utsagor om detta fenomen kan också med stöd av socialpsykologisk teori 

härledas till hur människor oundvikligen tvingas att anpassa sig efter samhällens 

normer och regelsystem. I detta sammanhang går att urskilja ett befintligt dolt socialt 

problem som på grund av samhällets normer, regelsystem och religion, även kan leda 

till ett dolt individuellt problembeteende som omgärdas av skamfylld tystnad. 

De kenyanska kvinnornas utsagor utifrån Goffmans dramaturgiska ansats  
För att förstå ritualisering kring kvinnornas ställningstaganden kring 

abortsammanhang kan detta problematiseras utifrån att de är publik av den kenyanska 

abortvårdens sociala struktur som då utgör scenen. Kvinnornas utsagor visar 

sammanhängande på att de befinner sig i den främre delen av regionen i en social 
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interaktion gällande abortsammanhang då de medvetet väljer att inte ”släppa på” 

masken. Medvetet på så sätt att de med stor sannolikhet har definierat situationen och 

anser därav att det inte är rätt tillfälle att släppa på självkontrollen i en sådant oenigt 

utgångsläge, med rädsla för att väcka starka reaktioner från omgivningen. Med detta 

som utgångspunkt och applicerat på Goffmans rollteori, kan man tydligt urskilja hur 

kvinnorna genom sin självmedvetenhet väljer att laborera sina ställningstaganden på 

ett sätt så att deras omgivning accepterar deras identitetsanspråk. För att exemplifiera 

kvinnornas situation i detta sammanhang kan man utgå från Goffmans teori om att 

människors identitet ständigt omskapas i den sociala interaktionen med andra 

människor. En sådan stark identitetsprocess bidrar enligt Goffman till att människor 

blir mer beroende av varandra och samtidigt av hur de egna identitetsanspråken får för 

gensvar av de andra.  

 

Samspelet med andra människor fungerar så länge ”spelreglerna” efterföljs på ett 

samenigt sätt, men i situationer som denna som berör ett tabubelagt socialt fenomen, 

kan kritiska situationer uppstå och människors prestationer av det egna jaget kan 

komma att ifrågasättas. Detta tydliggör hur bräckligt och ostabilt det sociala livet är, 

vilket kunde urskiljas vid intervjutillfället med kvinnorna, då de med försiktighet 

delade med sig av sina värderingar och åsikter om abort. Som tidigare redogjorts visar 

studier på att abortfrågan sakta håller på att avtraditionaliseras i det kenyanska 

samhället och att detta innebär att traditioner, normer och värden ifrågasätts och 

förlorar sin legitimitet, i och med detta krävs det enligt Goffman att människor 

utvecklar en förmåga att kommunicera sina upplevelser, känslor och uppfattningar för 

att i takt med att samhällsstrukturen ständigt förändras kunna formulera sina 

identitetsanspråk.      

 

TOLKAD HELHET OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

En sak är säker och det är att abortfrågans kontroversiella och etiska komplexitet 

genom tiderna har haft och har än idag svåra åsiktsskiljaktigheter. Under mina 

intervjuer med läkarna och kvinnorna framställdes abortfrågans komplexa natur 

genom deras direkta uttalanden vara ett socialt fenomen som främst betraktas utifrån 

religiösa och kulturella normer. En tolkning av detta kan med stöd av Goffmans 
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dramaturgiska ansats och de presenterade socialpsykologiska begreppen förstå att 

människors sociala beteendeprocesser gällande abortsammanhang bottnar i deras 

hänsynstagande till kulturella och religiösa riktlinjer, vilket i detta sammanhang kan 

karakterisera fenomenet som ett samhälleligt problem med en trögrörliga 

demokratiska utveckling. Därav har abortfrågans etiska komplexitet genomgående i 

arbetet framställts och problematiserats utifrån individuella, politiska, kulturella och 

religiösa perspektiv, vilket har kunnat urskiljas och tolkas på olika sätt genom 

samtliga intervjupersoners utsagor kring fenomenet för ett komparativt ändamål.  

 

Under uppsatsprocessens gång har jag stött på många intressanta och lärorika 

aspekter, men den enligt min åsikt mest intressanta aspekten är de markanta 

skillnaderna som mina intervjupersoners utsagor visar i jämförelse med 

intervjupersonernas utsagor i Jean Bakers och Shanyisa Khasianis studie ”Induced 

Abortion in Kenya: Case Histories”. Skillnaderna framhävdes speciellt gällande 

kvinnornas erfarenheter av abort men även av att deras olika syn, uppfattningar och 

ställningstaganden till abortsammanhang omgärdades av en större acceptans kring 

abort, vilket i många avseenden kunde liknas vid de svenska kvinnornas abortmotiv i 

Halldens (2010) avhandling som också berörde socioekonomiska förhållanden. Andra 

avsevärda skillnader i detta sammanhang visade på att de religiösa och juridiska 

hänsynstagandena inte lika starkt eftersträvades av kvinnorna i Nairobi. Slutsatser av 

detta visar bland annat på att geografiska, ekonomiska samt utvecklings- och 

utbildningsmässiga skillnader kan ha avsevärd betydelse för människors anpassning 

till samhälleliga fenomen i ett och samma land. Etiska likheter och dilemman som 

gick att urskilja genom mina intervjupersoner och Halldéns intervjupersoner gällande 

kvinnornas abortmotiv berörde framförallt fostrets rätt till liv som försvårar beslutet 

om abort.      

 

Vidare tolkning av intervjupersonernas direkt uttalade utsagor visade på att deras 

uppfattningar om abortsammanhang även karakteriserades av emotionella och 

kognitiva attitydbeskrivningar som i största grad utgörs av deras negativa tankar, 

inställningar och värderingar kring abortsammanhang, vilket därmed även inbegriper 

fenomenet som ett individuellt problem. Sammantaget kunde detta speglas genom 

återkommande teman av samhälleliga, kulturella och religiösa normer och ideologier 

som oundvikligen påverkar individens sociala interaktionsmönster och 
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beteendeprocesser. I studiens resultat framställs även intressanta och paradoxala 

uppfattningar och ställningstaganden kring abortsammanhang som med stöd av 

socialpsykologisk teori kunde visa på befintligt dolda samhälleliga och individuella 

problem. Den paradoxala betoningen visar på att anpassningen till sociala 

förändringar och ställningstaganden är möjlig, exempelvis gällande Läkare 1 

uttalande om att om abortlagen skulle komma att förändras och tillåta abort, måste de 

rätta sig efter lagen, vilket enligt min mening är ett mycket intressant påstående som 

öppnar upp för en mängd intressanta forskningsområden kring samhällets utveckling.  

 

Med tanke på att resultatet utifrån läkarnas och kvinnornas utsagor visar på att abort 

kan uppfattas vara ett dolt problem i form av illegala aborter som ett förekommande 

fenomen, ställer jag mig frågande hur detta problem på bästa sätt ska kunna åtgärdas. 

Illegala aborter innebär att den höga mödradödligheten fortsätter, och om aborten 

misslyckas innebär detta att barn föds oönskade till världen och riskerar därmed att bli 

övergivna. Är detta etiskt försvarbart? Oavsett etnisk tillhörighet och kulturellt 

ursprung ställer jag mig åter igen frågade om det är bättre att föda barn med större 

hänsynstagande till religiösa och juridiska normer på grund av rädsla för att bli utstött 

och väcka starka reaktioner från omgivningen?  Med stöd av socialpsykologisk teori 

skulle detta kunna anses vara ett avvikande beteende på så sätt att när en kvinna föder 

ett barn och väljer att överge barnet, uppfyller hon därmed inte de biologiska och 

sociala förväntningarna kring mammarollen. Därmed kan man även ställa frågan om 

det inte är normbrytande att överge sitt barn? Detta är ett angeläget och viktigt 

område att forska kring, vad händer med de övergivna barnen? Man skulle kunna säga 

att allför många föräldralösa och övergivna barn är ett synligt socialt problem som ett 

resultat från ett dolt socialt problem som bland anat bottnar i svårt begränsade 

ekonomiska resurser.    

 

Utifrån en jämförelsesynpunkt av Halldéns (2010) resultat är jag medveten om att det 

i arbetet kan framstå som att de svenska uppfattningarna av abort kan framstås av 

alltför positiva inställningar och uppfattningar, vilket givetvis kan anses vara en 

felaktig och förenklad tolkning av abortsammanhang. Jag vill därför betona att min 

tanke naturligtvis inte har varit att framställa det svenska abortsystemet med dess 

utifrån enbart positiva förutsättningar. För att tydliggöra denna aspekt vill jag därför 

förklara att utgångspunkten i mina komparativa framställningar i arbetet bottnar i att 
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det svenska abortsystemet till skillnad från det kenyanska vilar på en demokratisk 

grund som betonar abort som en mänsklig rättighet, och att denna värdegrund 

samtidigt regleras av abortlagstiftningen som ger kvinnan ett brett handlingsutrymme 

att välja abort inom vissa gränser.  

 

Det är just utifrån denna ”demokratiska rättighet” som jag har försökt att belysa och 

lyfta fram fenomenet genom skildringar av positiva aspekter, men inte med avsikten 

att därav utesluta abortsystemets etiska komplexitet. Studiens resultat visar på att 

denna komplexitet kan bero på att olika kulturer har olika grader av social acceptans 

kring abortsammanhang vilket på ett indirekt sätt påverkar människors normativa 

ställningstaganden till abort. Utifrån intervjupersonernas utsagor kan detta även 

karakteriseras utifrån samhällshistoriska tillbakablickar som visar på hur Kenyas och 

Sveriges samhällsutvecklingar utifrån ekonomiska och utbildningsmässiga 

förutsättningar på olika sätt har kunnat utforma sociala, rättsliga och ekonomiska 

stödinsatser gällande abort. Avslutningsvis anser jag att det är angeläget att lyfta fram 

kunskapen som mitt arbete bidrar med. Applicerat på socialt arbete kan kunskapen 

framför allt komma till användning i kuratorers professionella yrkesutövning inom 

hälso- och sjukvården. Detta på så sätt att en bredare kännedom och förståelse kring 

kvinnors kulturella normer och ideologier som de bär med sig kan öka insikten kring 

vikten av att beakta etiska ställningstaganden i arbetsutövningen, speciellt med tanke 

på svårigheten att närma sig dessa kvinnor, både inom den privata och professionella 

arenan. Även kännedomen om att abort är ett multikomplext problemområde vilket 

gör fenomenet ännu mer aktuellt att fortsätta utforska.  
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BILAGA 1  
 

En kort presentation av intervjupersonerna 
Samtidigt som anonymiteten bevaras ger jag nedan ytterst korta presentationer av 

samtliga 11 intervjupersoner.  

 

Läkare 1: är en 31 årig man som har arbetat som läkare i 8 år. Han har enbart 

erfarenhet av akut abortvård, det vill säga då kvinnans liva eller hälsa är utsatt för 

allvarlig fara. Han kan inte minnas exakt antal kvinnor som han har vårdat i 

abortsammanhang. 

Läkare 2: är en 41 årig man som har arbetat som läkare i 15 år. Han har erfarenhet av 

både akut abortvård, samt abortvård då kvinnan vill göra abort pågrund av att hon 

varit utsatt för våldtäkt. Liksom sin kollega kan han inte heller minnas exakt antal 

kvinnor som han har vårdat i abortsammanhang.  

Kvinna 1: är en gift kvinna fyllda 30 år som är mamma till fyra söner. Hon har själv 

ingen erfarenhet av abort men känner en granne som har gjort abort.  

Kvinna 2: är en 17 årig kvinna som har en pojkvän men inte några barn. Hon har 

ingen erfarenhet av abort, men delger att hon vet om en kvinna som har gjort abort.  

Kvinna 3: är en 17 årig kvinna som inte har några barn. Hon har ingen erfarenhet av 

abortsammanhang och känner inte till om någon kvinna har gjort abort.  

Kvinna 4: är en 25 årig kvinna som är mamma till fyra barn och har en pojkvän. Hon 

har själv ingen erfarenhet av abort men vet om en kvinna har gjort abort.   

Kvinna 5: är en kvinna fyllda 20 år som inte har några barn. Hon har ingen erfarenhet 

av abortsammanhang och känner inte någon kvinna som har gjort abort.  

Kvinna 6: är en 15 årig kvinna som inte har några barn. Hon har ingen erfarenhet av 

abortsammanhang och hon känner inte till någon kvinna som har gjort abort.   

Kvinna 7: är en kvinna som är fyllda 19 år som har pojkvän men inte några barn. 

Hon har själv ingen erfarenhet av abort och känner inte till någon kvinna som har 

gjort abort.  

Kvinna 8: är en 22 årig kvinna som inte har några barn. Hon har ingen erfarenhet av 

abortsammanhang och känner inte till någon kvinna som har gjort abort.  

Kvinna 9: är en 35 årig gift gravid kvinna som är mamma till tre söner. Hon har själv 

ingen erfarenhet av abort men känner till en kvinna som har gjort abort.    
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BILAGA 2  
Intervjuguide till kvinnorna 

 
Bakgrundsfakta  

• What is your opinion about abortion?  

• Do you have any experiences about abortion?  

• Do you know someone who has had an abortion? 

• If you know a woman who has had an abortion, in what way do you feel and 

think of her?  

• What consequences can arise because of an abortion? Try to think from social, 

religious, traditionally and legal perspectives. 

• In what way do you think abortion can be painful physically and mentally? 

 

Övergripande synpunkter på abort i Kenya 
• Is an abortion always a negative thing to do?  

• Can abortion sometimes be a good thing to do?  

• In what way do your society, religion and law control abortion?  

• In what way do you think abortion can be considered as a selfish or unselfish 

deed?  

• Do you think that a woman can feel any regrets after an abortion?  

• What reasons do you think a woman can have if she chooses to do an 

abortion?  

• Does a woman get any support from here family and friends if she has done an 

abortion?  

 

Synpunkter på abortvården i Kenya 
• Do you think that you have good access to support from doctors and nurses 

when it comes to abortion treatments?  

 

Synpunkter på abortlagen 
• Is your abortion law good the way it is, or do you think that the law could be 

in a different way?  
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Ansvar och utbildning  
• Who is responsible for a pregnancy? The man? The woman? Both? Parents? 

Society? 

• Do you think that children’s sex education in school is good the way it is to 

day?  

• Do you think that the healthcare offers good recommendations about safe sex?  

 

Övrigt  
• Is there anything important you would like to add concerning abortion which 

we haven’t already talked about? 

• Is there anything you would like to ask me? 
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BILAGA 3  
Intervjuguide till Läkarna  

 
Bakgrundsfakta och erfarenheter av abortvård 

• Can you tell me about your experiences about abortion in your profession?  

• Can you describe the process of abortion treatment? 

• Can you tell me something about the several times when you have worked 

with abortion treatment?   

• What is your opinion about abortion? 

• Do you think that abortion is right or wrong?  

• Is an abortion always a negative thing to do?  

• Can abortion sometimes be a good thing to do? 

• What happens with the woman after the abortion treatment? 

• In Sweden we have two different ways to treat abortion, medical and surgical. 

Do you also have different ways to treat abortion?   

• Can you describe how your society, religion and law control abortion, and 

how that can affect your work?  

• If the women feel any regrets after the abortion how do you treat here?  

• In what way do you think abortion can be painful, physically and mentally? 

 

Övergripande synpunkter på abortvården i Kenya 
• Can you explain abortion from a social, religious, traditionally and legal 

perspectives? 

• Where and how can you find information and recommendation about safe sex? 

• I know that abortion is illegal in your country but if the woman had the right 

to choose to do abortion, what reasons do you think that she can have? 

• Do you think that the abortion care can be better in some way?  

 

Juridiska frågor om abort  
• What is your opinion about your abortion law? 

•  Is the law good the way it is, or do you think that the law can be better in 

some way? 
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Ansvar 

• Who do you think is responsible for a pregnancy? The man? The woman? 

Both? Parents? Society?  

 

Övrigt  
• Is there anything important you would like to add concerning abortion which 

we haven’t already talked about? 

• Is there anything you would like to ask me? 

 

 


