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Förord 

Att bli ofrivilligt gravid och genomgå en abort är erfarenheter ingen kvinna önskar 
sig. Abort är samtidigt ett ämne som rymmer en mångfald av spännande forsknings-
frågor – inte minst på grund av sin laddning. Kulturella, existentiella, politiska, etis-
ka, medicinska och psykologiska perspektiv och behov möts i abortsituationen. Detta 
gör ämnet komplicerat – men också givande att studera. Jag är därför mycket tacksam 
för att ha fått tid och möjlighet att ägna mig åt forskning inom detta område. Hösten 
2004, när jag befann mig i slutfasen av mitt avhandlingsarbete, fick jag den stora 
förmånen att påbörja skisserna till en pilotstudie, inom ramen för Diakonivetenskap-
liga institutets projekt Rit och relevans. Arbetet med studien pågick hösten 2005 till 
hösten 2006. Detta resulterade i föreliggande rapport, som representerar ett försök 
att öppna forskningsfältet inom abort för frågeställningar från ett nytt perspektiv. 

Jag skulle först och främst vilja tacka forskningschefen Anders Bäckström och före-
ståndaren Ninna Edgardh Beckman vid Diakonivetenskapliga institutet, för förtro-
endet att självständigt få lägga upp och bedriva denna forskningsstudie. Forsknings-
miljön vid DVI, vilket inte minst inkluderar alla kollegor runt det runda kaffebordet, 
har också bidragit till en kreativ och utvecklande tid. Tack för engagemang och 
support! Ett särskilt tack går till tillförordnade föreståndaren Pernilla Parenmalm för 
engagemang och redaktionell hjälp i slutfasen av arbetet, liksom till Helena Riihiaho 
med hjälp kring layout. Vidare vill jag tacka direktor Rolf Nordblom vid Diakoni-
stiftelsen och Monica Sjöstedt vid minnamottagningen i Uppsala, som har deltagit i 
referensgruppens arbete. Professor Valerie DeMarinis har också bidragit till projek-
tet med engagerade och värdefulla synpunkter – stort tack! Ett extra varmt tack går 
också till alla forskningspersoner som har ställt upp på intervjuer och bidragit med 
studiens intressanta material. Slutligen vill jag tacka Kyrkliga arbetsfonden som har 
anslagit de ekonomiska medel som har gjort projektet möjligt. 

 
 
Uppsala, 4 december 2006 
 
Maria Liljas Stålhandske 
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1. Introduktion 

Reproduktionsfrågorna är bemängda med innebörder. De kan betraktas som 
toppen av ett isberg: därunder vilar skilda uppfattningar om könsroller, om 
föräldraskapets betydelse, om den mänskliga naturen, om förhållandet mellan 
individen och samhället. Reproduktionsfrågorna ger därför en sällsynt möj-
lighet att belysa makt, normsystem och hotbilder. Av denna anledning kan 
reproduktionsfrågorna sprida ljus över djupa och i många fall dolda trosupp-
fattningar och försanthållanden som finns i ett samhälle eller delar av ett 
samhälle vid en given tidpunkt.1 

 
Abortfrågan är starkt och tydligt relaterat till en rad centrala kulturområden: genom 
sin koppling till både emancipatoriska och socialhygieniska aspekter ur kvinnohisto-
rien, genom sin koppling till könsroller och könskonstruktion, samt genom sin kopp-
ling till etiska och existentiella ställningstaganden och samhälleliga normer. Abort-
frågan är också en aktuell fråga i samhällsdebatten. 

Trots dess aktualitet kan abortfrågan också beskrivas som en ”tyst fråga”. Varan-
nan kvinna i Sverige genomför någon gång under sitt liv en abort, men medan abort-
frågan debatteras politiskt är kvinnors personliga erfarenheter och upplevelser kring 
abort i huvudsak osynliga i det svenska kulturklimatet. En generell känsla av skuld 
är förvånansvärt vanlig bland kvinnor som genomfört abort, liksom upplevelser av 
skam och misslyckande. Samtidigt kan frånvaron av skuldkänslor också beskrivas 
som någonting problematiskt – när kvinnan upplever en ”förväntan” på skuld och 
traumatisering. Detta leder till att kvinnor sällan vågar tala öppet om sina aborterfa-
renheter, och på så sätt blir de ofta mycket ensamma med sina upplevelser av abort, 
vilket har uppmärksammats i flera studier.2 Också bland den personal som möter 
abortpatienter kan tystnaden kring abortfrågan vara påtaglig.3 Även om frågan poli-
tiskt debatteras öppet bidrar således komplexiteten i abortfrågan till att de abortsö-
kande kvinnorna i stor utsträckning är osynliga i samhället. 

Forskningsfrågor 
Abort kan förstås som ett ingrepp kvinnor genomgår för att på ett adekvat sätt hante-
ra sociala, materiella och/eller medicinska livsvillkor. Abort är en medicinsk åtgärd 
som samtidigt kan väcka en rad existentiella frågor hos kvinnan. Det handlar om att 
fatta ett avgörande beslut. Samtidigt ingår inte abort bland de livshändelser som 

                               
1 Palmblad 2000, 15. 
2 Kero 2002, 37; Terjestam 1991, 28; Mattsson 2003, 24. 
3 Steenberg Lindskov 1998, 32. 



1. Introduktion 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 15 8 

människor vanligtvis delar och manifesterar genom religiösa och sociala riter och 
traditioner. Konsekvenserna av detta för kvinnors psykiska och existentiella välbe-
finnande har hittills inte studerats, vare sig i Sverige eller internationellt. I förelig-
gande pilotstudie riktas fokus mot denna dimension. Pilotstudiens övergripande 
syfte är att ge inblick i huruvida existentiella och rituella frågeställningar är relevan-
ta att adressera i relation till abortsituationen – och i vilken utsträckning detta har 
gjorts i tidigare forskning. Genom att betrakta abortsituationen ur ett existentiellt och 
rituellt perspektiv sätter studien in abortfrågan, som en kultur- och hälsofråga, i ett 
nytt forskningssammanhang. Följande är studiens frågeställningar: 

 
1. Har existentiella upplevelser berörts i tidigare psykologisk och religions-

psykologisk forskning kring tidig abort, och i så fall hur? 
2. Vilka existentiella upplevelser och behov kan väckas hos kvinnor som gör 

tidig abort? 
3. Finns det särskilt betydelsefulla handlingar som kvinnorna relaterar till sin 

aborterfarenhet? 

Pilotstudien ska betraktas som explorativ och hypotesgenererande. Avsikten med 
studien är att skapa underlag och riktlinjer för vidare forskning, i syfte att kartlägga 
vilka existentiella och/eller rituella resurser som abortsituationen kan kräva i olika 
sammanhang. Dessa kunskaper kan komma att få betydelse både för vårdgivare och 
för andra aktörer som möter kvinnor i en abortsituation. 

Studien fokuserar på tidiga aborter, det vill säga aborter som genomförs under 
den första trimestern, eller före graviditetsvecka tretton. Studien bedrivs utifrån 
perspektivet att varje gravid kvinna måste ha rätt att själv välja om hon ska fullfölja 
sin graviditet eller inte. Studiens syfte är alltså inte att ifrågasätta den svenska abort-
lagstiftningen eller att ta fram argument som kan användas för att göra det. Studien 
syftar inte heller till att söka efter grunder för att skuldbelägga kvinnor som genom-
går abort. 

Studien utgår ifrån följande arbetsdefinitioner: 
 

1. Existentiella upplevelser – upplevelser relaterade till livets mening samt till 
livets avgörande situationer och gränser. 

2. Existentiella behov – behov av att bearbeta och integrera existentiella upp-
levelser. 

3. Betydelsefulla handlingar 
– handlingar som betonas, som tillmäts särskilt värde i relation till existen-

tiella upplevelser. 
– symboliska handlingar, ritualiseringar. 

Begreppet ”betydelsefulla handlingar” kommer alltså att användas i stället för det 
snävare begreppet ”ritualiseringar”. Detta för att inte låsa forskningen till handlingar 
som betraktas som specifikt ”rituella”, utan snarare explorativt dokumentera de 
handlingar som forskningspersonerna i studien på olika sätt betonar. 
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Studien fokuserar inte religiösa traditioner, föreställningar och handlingar relate-
rade till abort. Den religionspsykologiska dimensionen i arbetet handlar alltså inte 
om konfessionell religiositet, utan om ett funktionellt perspektiv, och ett fokus på 
existentiella behov och uttryck, vilket utvecklas vidare nedan. Studien fokuserar 
enbart på kvinnors erfarenheter och behov i relation till tidig abort, och diskuterar 
inte mäns erfarenheter och behov. 

Något om material och metod 
Studien ska betraktas som en explorativ och hypotesgenererande studie baserad på 
en litteraturundersökning och en mindre, i huvudsak kvalitativ, förstudie. Med ”kva-
litativ” avses här dels typen av data som insamlas (intervjudata), samt också sättet 
att analysera (genom kategorisering och tolkning).4 

Eftersom abortsituationen hittills inte har studerats utifrån ett religionsbeteende-
vetenskapligt perspektiv inbegriper studien en relativt omfattande genomgång av 
forskning inom abortfältet, för att kartlägga aktuella data rörande kvinnors psykolo-
giska välbefinnande efter abort, samt, inte minst, på vilket sätt frågor som rör kvin-
nornas existentiella och psykiska välbefinnande har diskuterats inom forskningsom-
rådet. Utöver detta har ett mindre empiriskt material insamlats för att pröva relevan-
sen av och möjligheten att studera de frågeställningar som har presenterats. Data har 
insamlats från två källor: 

 
1. Semistrukturerade intervjuer med personal som kommer i kontakt med 

kvinnor i abortsituation 
2. Semistrukturerade intervjuer med kvinnor som har gjort tidig abort 

På grund av pilotstudiens explorativa karaktär är det empiriska materialet mycket 
begränsat, och omfattar endast åtta intervjuer med sammanlagt tio personer. Till 
personalintervjuerna har yrkesverksamma som från olika perspektiv kommer i kon-
takt med abortsökande kvinnor kontaktats: kurator på abortrådgivning, kurator på 
minnamottagning (ideell organisation), barnmorskor i primärvården och inom stu-
denthälsan, samt personal vid sjukhuskyrkan. Detta resulterade i intervjuer med en 
abortkurator inom sjukvården, två kuratorer vid minnamottagningar, två sjukhus-
präster och en sjukhusdiakon. Intervjuerna fokuserar på yrkespersonernas erfarenhe-
ter och upplevelser av abortsökande kvinnors existentiella behov i relation till abort-
situationen. Urvalet till personalintervjuerna har skett utifrån två kriterier: 
 

1. för att täcka in relevanta yrkeskategorier – det vill säga personal som har 
samtalskontakt med kvinnor som överväger eller har gjort abort. 

                               
4 Jag utgår här ifrån den problematisering av begreppen ”kvalitativ” och ”kvantitativ” som 
Allwood presenterar i boken Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. 
Författaren pekar på att begreppen ofta används på ett ospecificerat och ibland polemiserande 
sätt, där det är svårt att avgöra vilken nivå i forskningen som avses. Allwood menar också att 
”all forskning, oberoende av ansats, alltid innehåller kvalitativa inslag” (Allwood 1999, 456). 
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2. för att få in information från yrkesverksamma som bedöms ha särskilt rele-
vant information i relation till forskningsämnet. 

Urvalet till intervjuerna med kvinnor skedde med syfte att undvika kontakt med 
kvinnor i rollen som patienter, samtidigt som det var viktigt att garantera en trygg 
intervjusituation. Detta ledde till utvecklingen av ett samarbete med två minnamot-
tagningar (vidare presentation nedan), dit kvinnor själva vänder sig och där det finns 
personal med uppgift att ge kvinnor psykosocialt stöd i abortsituationen. Kuratorer-
na på dessa mottagningar tillfrågade kvinnor de möter i samtal om de ville delta i 
studien, om och när de själva bedömde att samtalskontakten och situationen tillät 
detta. Urvalet skedde således på två nivåer – dels genom vilka kvinnor som valt att 
vända sig till minnamottagningarna under den relevanta perioden, och dels genom 
vilka av dessa kvinnor som kuratorerna valt att rekrytera till studien. Rekryteringen 
gav dock begränsat resultat. Två kvinnor rekryterades via en av minnamottagningar-
na. Materialet kompletterades därför av två kvinnor från forskarens egen bekant-
skapskrets. En vidare diskussion kring material och metod presenteras i kapitel 5. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsfrågan i den aktuella studien ställer särskilda krav på etiska övervägan-
den, i och med att abortfrågan måste betraktas som en känslig fråga – dels genom sin 
politiska laddning och dels genom sin privata karaktär. Kvinnor som gör abort 
kommer från alla samhällsskikt och sociala bakgrunder. Det är viktigt att ha i åtanke 
att abortsituationen för vissa kvinnor kan vara kopplade till personlig problematik av 
många olika slag, såsom relationsproblem, sexuella eller medicinska problem, pre-
ventionsvanor eller sociala svårigheter. Att studien fokuserar på den existentiella och 
rituella dimensionen av abortsituationen bidrar också till projektets känslighet, efter-
som dessa frågor ofta betraktas som privata. När materialet presenteras i kapitel 5 
förs också en närmare diskussion kring hur de forskningsetiska aspekterna har på-
verkat forskningsmetoden. 

Studien berör en etiskt laddad fråga och kommer därför i sig att kunna utgöra un-
derlag och orsak för etisk debatt. Genom att söka lyfta fram de existentiella och 
rituella dimensioner som kan aktualiseras i en abortsituation kommer studien dess-
utom att fokusera ett fält som hittills i stor utsträckning har undvikits i abortdiskus-
sionen, eftersom fokus på dessa dimensioner generellt har knutits till retoriken hos 
abortmotståndare. Detta gör studien ytterligare etiskt laddad, och det finns en risk att 
studiens ämne – vid ett ytligt påseende – kan väcka kritik mot abortlagstiftningen. 
Utgångspunkten för studien är dock att abortfrågan, och de personer som berörs av 
den, inte gagnas av att dess komplexitet göms undan. Snarare vill studien försöka 
bidra till samtalet om abort genom att föra in och diskutera ”nya”, brännbara frågor 
på ett balanserat sätt, i hopp om att abortlagstiftningen förblir fri – samtidigt som 
omhändertagandet av kvinnor som gör abort kan utvecklas. 
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Abort från ett religionspsykologiskt perspektiv 
Det finns idag inte mycket forskning som fokuserar de existentiella och rituella 
dimensionernas betydelse för psykisk hälsa hos kvinnor som genomför tidig abort. 
En sökning 2006-11-07 på databaserna ATLA, Medline och PsycINFO (sökår 
1990–2006) på ”abortion and existential” ger sammanlagt 10 träffar. Om publika-
tionsåret begränsas till efter 2000 ger sökorden endast 3 träffar. I den svenska abort-
litteraturen förekommer ord som kan relateras till det existentiella området. Abort 
beskrivs bland annat i följande termer: 

 
- Kris, livskris, krisperspektiv5 
- Konflikttillstånd6 
- Sorgearbete, förlust7 
- Svårt beslut, upprörande livssituation8 
- Utsläckande av liv9 
- Existentiellt dilemma/fråga/problem, omvälvande existentiell händelse10 

När ordet ”existentiell” förekommer definieras det dock inte, utan används som ett 
beskrivande ord bland andra. Det förekommer heller inga diskussioner kring vilka 
existentiella dimensioner abortsituationen kan inbegripa eller vad ett existentiellt 
perspektiv kan tillföra för kunskaper till abortfältet. 

För att förstå avsaknaden av arbeten kring abortsituationens existentiella dimen-
sion bör man försöka sätta in den i sitt kulturella sammanhang. En tolkning är att 
existentiella frågor i det svenska kulturklimatet ofta sammankopplas eller till och 
med likställs med konfessionell religiositet, samtidigt som religion i hög utsträck-
ning associeras med traditionell kvinnosyn och abortmotstånd. Samtidigt betraktas 
fri abort som en självklarhet i Sverige, kopplat till positivt laddade värden som sexu-
ell frigörelse och kvinnors rättigheter. Sammantaget menar jag att detta kulturklimat 
har resulterat i ett motstånd mot att sammanföra ett område som abort med existenti-
ella frågor. 

Religionshistorikern Anna-Lydia Svalastog är inne på samma spår när hon lyfter 
fram att synen på abort som ett verktyg för sexuell frigörelse kan få abort att framstå 
som något oproblematiskt, som inte är relaterat till etiska eller existentiella frågor.11 
Det kan till och med upplevas som riskabelt att synliggöra sorg, skuldkänslor och 
känslor av förlust i relation till abort, hävdar obstetrikern Anneli Kero, eftersom 

                               
5 Persson 2000, 31; Hede et al 1994, 80; Bygdeman & Kjessler 1994, 21; Callersten-Brunell 
& Lidholm 1985, 60; Kero 2002; Törnbom 1999; Terjestam 1991. 
6 Trost von Werder,2000, 39; Bygdeman & Kjessler 1994, 26. 
7 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 60; Mattsson 2003, 29. 
8 Mattsson 2003, 23; Bygdeman & Kjessler 1994, 22; Hahn 2000, 119, 124; Hede et al 1994, 
46. 
9 Bygdeman & Kjessler 1994, 26. 
10 Bygdeman & Kjessler 1994, 21; Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 60; Modée 2000, 102, 
124. 
11 Svalastog 1998, 248. 
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detta skulle kunna användas som ett argument mot aborträtten.12 Detta uppmärk-
sammas också av psykologen Yvonne Terjestam: 

In our efforts to establish and maintain women’s legal right to obtain an abor-
tion, a tendency to ignore or at least shut one’s eyes to the emotional difficul-
ties surrounding the abortion experience seems to have arisen.13 

I amerikanska sammanhang är frågan än mer laddad, eftersom hotet om att förlora 
rätten till abort är så mycket mer påtaglig där, vilket till exempel Kathy Anolick 
beskriver i sitt förord till Eve Kushners bok om kvinnors aborterfarenheter: 

In the face of the ongoing controversy over abortion and the real threat of los-
ing the right to choose, it may seem like a luxury to address women’s feel-
ings about their abortions.14 

Härmed menar jag att en lucka har uppstått när det gäller den psykologiska, religi-
onspsykologiska och kulturella förståelsen av kvinnors erfarenheter, upplevelser och 
behov i samband med abort. Ett viktigt steg inom den psykologiska abortforskning-
en borde därför vara att söka föra in ett existentiellt perspektiv i området, utan att 
vare sig konfessionella, moraliska eller politiska aspekter tillåts bestämma dagord-
ningen. Det är här som ett religionspsykologiskt perspektiv kan bidra till fältet. I sin 
studie kring psykologiska reaktioner efter tidig abort lyfter Brenda Major et al fram 
en aspekt av abortforskningen som ytterligare understryker detta behov: 

Most studies fail to distinguish between clinically significant mental health 
outcomes (such as depression or psychosis) and feelings of sadness, loss, or 
regret.15 

 
Det bidrag som ett religionspsykologiskt perspektiv kan ge till den psykologiska 
förståelsen av abort handlar just om att studera ”feelings of sadness, loss or regret” i 
relation till upplevelser av och försök att skapa mening. Värdet med att studera 
kvinnors erfarenheter av abort utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv består i 
möjligheten att sätta fokus på de upplevelser som inte ryms inom en klinisk beskriv-
ning av abortingreppets potentiella konsekvenser. Utifrån det religionspsykologiska 
perspektivet kan istället studien riktas mot individens försök att skapa mening kring 
sina erfarenheter och sätta in dem i ett större sammanhang. 

Existentiellt meningsskapande är således i fokus för det religionspsykologiska 
perspektiv som brukas i denna studie, vilket innebär ett funktionellt sätt att se på 
religion. Det existentiellt meningsskapandet avser aktiviteter och föreställningar som 
individen brukar i syfte att koppla sitt personliga liv till en övergripande känsla och 
förståelse av mening och sammanhang. Detta inkluderar symboliskt signifikanta 
uttryck – eller vad jag i denna studie har valt att referera till som betydelsefulla 
                               
12 Kero 2002, 37. 
13 Terjestam 1991, 13–14. 
14 Kushner 1997, xii. 
15 Major et al 2000, 777 f. Se också Williams 2001, 175. 
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handlingar.16 Den religionspsykologiska ansatsen handlar således inte om att relatera 
abortfrågan till religiösa texter eller teologiska och etiska resonemang. 

Genom att fokusera upplevelser och behov relaterade till den existentiella dimen-
sionen urskiljer sig denna studie dels från etiska, teologiska eller religionshistoriska 
studier av abort – liksom från psykiatriska, kliniska studier. Studien vill fokusera 
frågan om existentiella behov och uttryck i samband med tidig abort genom ett fokus 
på individens upplevelser, i relation till hennes kulturella och sociala sammanhang. 

Ritualiseringens betydelse i det senmoderna samhället 
Studien avser också att belysa betydelsefulla handlingar och ritualisering i samband 
med abort. Detta kräver en kortfattad introduktion till det ritteoretiska perspektiv 
som studien utgår ifrån. Frågan om betydelsefulla handlingar och ritualisering behö-
ver också sättas in i sin sociala och kulturella kontext – som i det här fallet utgörs av 
det senmoderna svenska samhället. 

Min förståelse av begreppet ”rit” baseras på ritteoretikern Catherine Bells defini-
tion av rituella handlingar som en form av privilegierande kroppslig praxis.17 Att 
ritualisera en händelse handlar om att urskilja, betona, och särskilt lägga märke till 
den. Det handlar om att markera att en händelse är särskilt viktig. Repetition, forma-
lisering och brukandet av traditionella symboler är vanliga redskap för att urskilja 
och betona händelser, men det finns många alternativ. Medan en rit, enligt mitt syn-
sätt, kräver en medveten rituell intention, kan ritualiseringen betraktas som en spon-
tan förform till riten.18 Det handlar om symboliskt mättade beteendemönster som 
utvecklas i omedelbar anslutning till en existentiellt laddad händelse eller upplevel-
se, och som kan betraktas som ett redskap individen kan ta till för att hantera denna. 
I denna studie har jag använt mig av begreppet betydelsefull handling, snarare än 
ritualisering i syfte att inte låsa forskningen enbart vid rituellt definierade handling-
ar. Jag använder betydelsefulla handlingar som ett vidare begrepp än ritualisering, 
och det avgörande här är handlarens betoning av handlingens värde, snarare än ur-
skiljandet. 

I min avhandling Ritual invention diskuterar jag ritens betydelse i dagens senmo-
derna Sverige.19 Religionens och ritens plats i individens liv har förändrats. Dagens 
västerländska samhällen kännetecknas av osäkerhet, instabilitet och otrygghet.20 De 
värderingar och sanningar som har utgjort, och fortfarande i viss mån utgör, samhäl-
les fundament har sedan länge blivit tillgängliga för radikal granskning och ifråga-
sättande, och auktoriteter som tidigare har varit immuna för allmänhetens kritik har 
detroniserats. Individen själv har därmed blivit sin främsta auktoritet. Detta innebär 
att existentiella och rituella frågor och behov alltmer har flyttats till den individuella 

                               
16 För en vidare diskussion av religion i termer av existentiellt meningsskapande se Liljas 
Stålhandske 2005, 93–96; och DeMarinis 2003, 44–46. 
17 Bell 1992: 74. 
18 Se Liljas Stålhandske 2005, 173–183, för en vidare diskussion av min ritdefinition. 
19 Liljas Stålhandske 2005, 90–137. 
20 Till exempel Giddens 1990; Bauman 1993. 
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och privata sfären. I dagens svenska samhälle finns inte längre något meningsska-
pande paradigm – någon religion eller ideologi – som fungerar som en given bas och 
utgångspunkt för alla, och där existentiella upplevelser kollektivt kan bearbetas.21 
Samtidigt kvarstår de gamla institutionerna och hierarkierna. Kyrkan är ett exempel 
på en sådan institution, och dess kvardröjande betydelse framkommer inte minst i 
relation till den senmoderna människans möte med döden. År 2000 hölls fortfarande 
88 procent av begravningarna i Sverige inom Svenska kyrkan,22 trots att 85 procent 
av den svenska befolkningen inte skulle beskriva sig som traditionellt troende.23 
Kyrkan upprätthåller således en ”vikarierande” religiös funktion,24 och kan därige-
nom förbli en ”bärare av det religiösa minnet”.25 Man kan säga att kyrkan idag håller 
den andliga dimensionen vid liv åt en befolkning som inte vill binda sig. 

I avhandlingen diskuterar jag svenskars rituella behov i relation till Svenska kyr-
kans rituella utbud, och identifierar den individuella rituella kontexten som den 
kontext där avsaknaden av fungerande riter är det dominerande. Kyrkans utbud 
svarar helt enkelt inte mot denna grupps behov. När det gäller abortupplevelsen är 
avsaknaden av riter generell. Trots att abortsituationen kan betraktas som en existen-
tiell situation finns det inte några riter utvecklade för att uttrycka kvinnors och mäns 
upplevelser i samband med tidig abort, i den svenskkyrkliga traditionen. Den rituella 
hemlöshet jag resonerar kring i avhandlingen måste därför, när det gäller abort, 
betraktas som allmän. I den mån abortsituationen väcker behov av betydelsebärande 
uttryck finns det inga traditioner att tillgå. Individen är därmed hänvisad till sin egen 
kreativitet och förmåga att ritualisera. 

Utgångspunkten för mitt resonemang kring betydelsefulla handlingar och rituali-
sering är ett preventivt hälsoperspektiv på rituella frågor. Rituell dysfunktion och 
psykopatologi utgör en väsentlig del av ritforskningens fält, men i detta samman-
hang fokuserar jag på ritens möjligheter som en resurs för kvinnans bearbetning och 
fortsatta välbefinnande efter tidig abort. I linje med till exempel religionspsykologen 
Valerie DeMarinis betraktar jag tillgång till fungerande riter som en fundamental 
psykologisk resurs, i synnerhet ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv: 

Ritual experience serves as an important psychological container for the nec-
essary episodes of crisis and chaos associated with development. Without 
such ritual containment and its cultural safety dimensions, movement through 
the lifecycle may not be successful.26 

Minnet av fungerande riter kan fungera stödjande och stabiliserande i perioder av 
kaos och stress, skriver DeMarinis vidare. Om individen däremot förlorar tillgången 
till den rituella arenan kan de psykologiska konsekvenserna bli förödande, hävdar 
hon. Detta gäller naturligtvis också i de fall riten kommit att fungera förtryckande. 

                               
21 Hervieu-Léger 2000; Bäckström 1999; Bäckström et al 2004; DeMarinis 2003; Gustafsson 
& Pettersson 2000. 
22 Svenska kyrkans forskningsråd 2001. 
23 Kallenberg et al 1996: 60. 
24 Davie 2000. 
25 Hervieu-Léger 2000. 
26 DeMarinis 1994: 13. 
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Min genomgång av abortforskning visar att tidig abort för många kvinnor kan be-
traktas som ”an episode of crisis and chaos”. Detta, menar jag, gör det väsentligt att 
iaktta att stödjande och stabiliserande rituella uttryck saknas i relation till abortsitua-
tionen i det kyrkliga sammanhanget, och att studera vilka rituella tillgångar som kan 
finnas och utvecklas i andra sammanhang. 

Bokens uppläggning 
Boken kan delas in i två delar: en litteraturfokuserad och en materialfokuserad. I 
kapitel 2–4 går jag igenom den forskningslitteratur som på olika sätt är relaterad till 
pilotstudiens frågeställning. Kapitel 2 sätter till att börja med in abortfrågan i sitt 
kulturella och samhälleliga sammanhang. I kapitel 3 presenteras en genomgång av 
forskningen kring abortens psykologiska och känslomässiga konsekvenser. Kapitel 4 
närmar sig abortsituationen utifrån det existentiella och rituella perspektivet, och här 
inkluderas också forskning från den religionsvetenskapliga kontexten. 

I kapitel 5–6 presenterar jag pilotstudiens empiriska material. Kapitel 5 fokuserar 
de existentiella aspekter som framkommit i kvinnornas och personalens berättelser. 
Existentiella föreställningar och betydelsefulla handlingar som kvinnor och personal 
relaterar till abortsituationen presenteras och diskuteras i kapitel 6. Kapitel 7 avslutar 
boken med en återkoppling till forskningsfrågan, liksom en sammanfattande diskus-
sion och analys. 
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2. Abortfrågans komplexitet 

Abortfrågan är en komplicerad fråga i och med att så många aspekter sammanstrålar 
i en situation som kan leda till en abort. I det följande vill jag inledningsvis visa på 
brännbarheten i abortfrågan utifrån ett antal olika aspekter. Kapitlet sätter därigenom 
in abortsituationen i sitt större kulturella och samhälleliga sammanhang. 

Abort idag 
Den lagstiftning som kom 1974 gäller fortfarande, med vissa ändringar och tillägg som 
kom 1996. En kvinna har rätt till fri abort fram till och med 18 graviditetsveckan. 
Kvinnan är den som själv bestämmer och män har inte rätt att bestämma huruvida en 
graviditet skall avbrytas eller inte. Kvinnan erbjuds stödsamtal före och efter aborten. 
Efter vecka 18 får abort göras endast med tillstånd från Socialstyrelsen. Abort tillstyr-
kes endast om synnerliga skäl föreligger och om fostret inte är livsdugligt. Rätten till 
abort är idag med andra ord knuten till förekomsten av viabilitet (livsduglighet) – 
vilket anses vara avgörande för att bli en person med mänskliga rättigheter.1 Detta 
representerar en gradualistisk, utvecklingsberoende syn på människovärdet – fostret 
har ”skyddsvärde”, men inte människovärde. Om kvinnans liv är i fara kan abort 
utföras även om fostret antas vara livsdugligt – men då talar man om avbrytande av 
havandeskap, och inte om abort, eftersom ambitionen då är att fostret ska överleva. 

Två abortmetoder tillämpas i den svenska sjukvården: kirurgisk och medicinsk 
abort. Den kirurgiska aborten (som också kallas vacuumexceres eller vakuumaspira-
tion) används vid tidig abort, det vill säga upp till den 13:e graviditetsveckan. In-
greppet sker under narkos eller lokalbedövning på operationssal och innebär att 
livmoderhalsen vidgas medicinskt och mekaniskt varefter foster, moderkaka och 
livmoderslemhinna sugs ut. Den medicinska aborten kan tillämpas vid abort till och 
med åtta fullgångna graviditetsveckor. Det kliniska förloppet motsvarar här ett spon-
tant missfall, vilket framkallas genom att kvinnan får ett hormon som mjukar upp 
livmoderhalsen och stöter av foster och slemhinna. Kvinnan kan genomföra aborten 
hemma men stannar vanligen på sjukhuset för att få hjälp med smärtlindring. 

Vid aborter senare än vecka 12–14 tillämpas det som kallas för tvåstegsförfaran-
de eller tvåstegsaborter. Proceduren är i stort sett densamma som vid medicinsk 
abort, men processen liknar mer än miniförlossning och patienten läggs in. Två-
stegsaborter är alltid smärtsamma och psykiskt påfrestande, och det är därför viktigt 
med stöd och adekvat smärtlindring – alla metoder som används vid en förlossning 
kan tillämpas vid en tvåstegsabort.2 

                               
1 Bygdeman & Kjessler 1994, 33. 
2 Persson 2000, 32–37; Bygdeman & Kjessler 1994, 51–55. 
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Det genomförs ungefär 30–35 000 aborter per år i Sverige. Det totala antalet ab-
orter 2004 var 34 454. Detta kan jämföras med antalet levande födda barn, som för 
2004 uppgick till 101 018. 25 av 100 kända graviditeter slutar alltså med en abort.3 
95 procent av alla aborter genomförs före graviditetsvecka 12. 2004 genomfördes 
32 108 av totalt 34 454 aborter före vecka 12, 1 946 aborter mellan vecka 12 och 17 
och 274 aborter efter vecka 18.4 

Drygt varannan kvinna gör abort någon gång under sitt liv.5 Detta kan jämföras 
med att en av tre brittiska kvinnor gör abort under sitt liv, och 43 procent av kvin-
norna i USA.6 Att aborter är så vanliga innebär också att det inte finns några typiska 
”abortkvinnor”. De flesta aborter förekommer i relativt stabila parrelationer, med en 
fungerande ekonomi.7 Ungefär hälften av de kvinnor som gör abort har blivit gravi-
da trots att de använder preventivmedel.8 

Aborter är vanligast i åldersgruppen 20–24 år, därefter följer tonårsaborterna och 
sedan åldersgrupperna 25–29, respektive 30–34.9 Man kan också säga att flest antal 
aborter utförs av kvinnor i åldersgruppen 20–29 (14 342 år 2004), följt av ålders-
gruppen 30–39 (11 160 år 2004). Först därefter kommer tonårsgruppen, upp till 19 
år (6 681 år 2004).10 

Antalet aborter per 1000 kvinnor varierar något mellan de olika länen. Flest antal 
aborter återfinns 2004 i Gotlands län (23,2) följt av Stockholms (22,7), Värmlands 
(21,7) och Norrbottens län (21,0). Lägst antal aborter per 1000 kvinnor återfinns 
2004 i Kronobergs län (14,3) följt av Blekinge (14,9), Jönköpings (15,0) och Väs-
terbottens län (16,9). Storstäderna har ofta högre andel aborter per tusen kvinnor än 
de mindre landsortsstäderna (Stockholm 23,0; Malmö 25,2; Göteborg 22,5; Norrkö-
ping 21,5 jämfört med till exempel Sölvesborg, 9,5; Båstad, 10,9; Mariestad, 15,9; 
Leksand 9,9). Universitetsstäder som Lund, Uppsala och Linköping verkar också ha 
något lägre andel aborter än övriga stortstäder (15,5; 17,4 respektive 14,8).11 

 

Abortens historik 
Man kan säga att ett lands abortlagstiftning snarast avgör under vilka medi-
cinska former en kvinna kan genomgå abort.12 

Kvinnor har gjort abort i alla tider, och gör abort i alla delar av världen. Omständig-
heterna kring en kvinnas aborter ser dock olika ut. Att en oönskad graviditet i många 

                               
3 Aborter 2005, 13 f. 
4 Aborter 2005, 21. 
5 Palmblad 2000, 167. 
6 Lee 2003, 3. 
7 Hovelius & Johansson 2004, 338. 
8 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 125. 
9 Aborter 2005, 13. 
10 Aborter 2005, 19. 
11 Aborter 2005, 34–40. 
12 Palmblad 2000, 13. 
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situationer kan innebära en fasa för kvinnan förstår man när man ser de drastiska och 
ibland direkt livshotande medel kvinnor kan ta till för att abortera, i sammanhang 
där abort inte är tillåtet – fosfor, svavel, arsenik, trästickor och metallinstrument är 
några exempel. Under 1930-talet i Sverige tvingades myndigheterna i Stockholm 
upprätta en egen klinik för att få bukt med situationen kring de illegala aborterna. 
Gula Kliniken öppnades därför på Sabbatsbergs sjukhus, och dit kom patienter som 
led av sviterna efter illegala aborter.13 

Sveriges första abortlagstiftning kom 1938. Två läkare, alternativt Socialstyrel-
sen, kunde med denna lag intyga kvinnans rättighet att göra abort, utifrån någon av 
tre indikationer: humanitär, eugenisk och medicinsk indikation. Kvinnor kunde med 
andra ord få rätt att göra abort om de blivit gravida efter våldtäkt eller incest, om det 
fanns tecken på ärftlig sinnesslöhet eller sinnessjukdom eller om graviditeten inne-
bar en fara för kvinnans eget liv och hälsa. 1946 tillkom också en socialmedicinsk 
indikation, som tog hänsyn till kvinnans levnadsförhållanden och övriga omständig-
heter. Under 1960-talet reste flera tusen svenska kvinnor till Polen för att göra abort, 
eftersom Polen då var ett land med en mer liberal abortlagstiftning. 1975 kom den 
nuvarande abortlagen, som gav kvinnan rätt till fri abort fram till och med den 18 
graviditetsveckan.14 Idag kommer istället polska kvinnor till Sverige med hopp om 
att få göra abort, eftersom den polska lagstiftningen har ändrats. Sveriges nuvarande 
abortlagstiftning tillåter dock bara att aborter utförs på svenska medborgare, något 
som har debatterats de senaste åren.15 

Historien som föregår dessa abortlagars tillkomst berättar mycket om föreställ-
ningar och förhållningssätt till kvinnor och reproduktivitet i vårt samhälle, vilket 
bland annat Eva Palmblads idéhistoriska studie visar. Till att börja med kom abort-
frågan ursprungligen inte att drivas utifrån ett emancipatoriskt perspektiv, utan ut-
ifrån organisatoriska och instrumentella intressen. Prevention, aborter och sterilise-
ring kom då att tillhöra samma dagordning. Abort betraktades som en socialhygie-
nisk åtgärd – det handlade om att skapa ”det önskvärda samhället med de önskvärda 
medborgarna”, skriver Palmblad.16 Abort- och steriliseringsverksamheten fick på så 
sätt också en uppfostrande aspekt. Det handlade inte minst om att skapa konformitet 
i kvinnorollen.17 Under 1960-talet kom också de liberala och socialdemokratiska 
ungdomsförbunden att engagera sig i frågan, som då betraktades som en fråga om 
individuell frihet. Först senare kom kvinnorörelserna att bli involverade i abortfrå-
gan, kanske till följd av att de reaktionära krafter som lyft fram frågan från början nu 
började tonas ned i sammanhanget.18 

Palmblad lyfter också fram den unika makt som tillerkändes läkarna genom den 
tidigare abortlagstiftningen (från 1938 respektive 1946). Läkarna fick rätt att avgöra 

                               
13 Lennerhed 2000, 79; Wahlberg 2004, 31. 
14 Wahlberg 2004, 31–32. 
15 SOU 2005:90, 97. Möjligen kan lagstiftningen kring aborter för icke svenska medborgare 
komma att ändras – om den nuvarande abortlagstiftningen inte redan är överspelad av ett 
EG.fördrag (SOU 2005:90, 199). 
16 Palmblad 2000, 37. Mellan 1935–1975 steriliserades över 60 000 människor – 90 procent 
av dessa var kvinnor, ofta unga, ”olämpliga” mödrar (Palmblad 2000, 21). 
17 Palmblad 2000, 84. 
18 Lennerhed 2000, 84, 87 f; Palmblad 2000, 166. 
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om kvinnor skulle tvingas föda (det vill säga nekas rätten till abort) eller aldrig få 
den möjligheten (genom sterilisering). Indikationskravet gjorde att kvinnan på något 
sätt måste stämplas för att få abort – hon måste på något sätt urskiljas från den nor-
mala, sunda kvinnan som aldrig skulle genomgå abort.19 På så sätt fick läkarna kon-
trollen över kvinnans reproduktivitet.20 För att kunna ställa diagnos och fatta beslut 
om intyg för abort samlades information om kvinnan in från olika håll – från journa-
ler, läkare, polis, fattigvård, nykterhets- och barnavårdsnämnder – men också från 
människor i kvinnans närhet. Det handlade inte primärt om omständigheterna kring 
graviditeten – utan om att skapa en allmän bild av kvinnans ”respektabilitet och 
medborgarstatus”, menar Palmblad. Uppgiften att fylla i ansökningshandlingarna 
blev att skapa en ”problembiografi”.21 En viktig faktor blev också att pröva kvinnans 
ångerfullhet. Kvinnan måste på ett eller annat sätt ”bekänna sin synd” och på så sätt 
erkänna den gällande samhällsnormen.22 

Processens syfte är inte att skipa rättvisa utan dess syfte är disciplinering av 
den anklagade.23 

Abortfrågan behandlades alltså ursprungligen inte som en fråga om kvinnans egna 
behov. När denna aspekt kunna anas bakom kraven på effektiv födelsekontroll talades 
om ”födelsestrejk” och ”bekvämlighet”.24 Istället betraktades abortfrågan generellt 
som en konflikt mellan själviskhet och ansvar – där abort sågs som ett själviskt beslut.25 
Inte minst här blir det viktigt att se abortfrågan i sitt historiska sammanhang, eftersom 
äldre föreställningar fortfarande kan leva kvar under ytan på en liberal abortpolitik. 

Palmblad menar också att den medicinska vetenskapen fortsätter att kontrollera 
kvinnokroppen, bland annat genom dagens reproduktionsteknologi. Resultatet är att 
kvinnor hänvisas till individuella lösningar för strukturella problem – sjukdomar och 
funktionsnedsättningar ska hanteras av föräldrarna.26 Palmblad hävdar också i detta 
sammanhang att ”fundamentalismen” – och abortmotståndsrörelsen som en del av 
den – skulle kunna betraktas som en logisk respons på det ansvar på att göra ”goda 
val” som läggs på individen i dagens samhälle. Den kan upplevas som en lockande 
”flykt från friheten”, som Palmblad avslutningsvis uttrycker det.27 

                               
19 Palmblad 2000, 20 ff. 
20 Palmblad 2000, 41. 
21 Palmblad 2000, 83–84. 
22 Palmblad 2000, 93. 
23 Palmblad 2000, 149. 
24 Palmblad 2000, 42–44. 
25 Palmblad 2000, 141. 
26 Palmblad 2000, 173. 
27 Palmblad 2000, 185–186. Fundamentalism är ett vagt och komplicerat begrepp, och här refere-
rar jag endast till Palmblads användning utan att ge mig i kast med något försök att definiera. 
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Abort och samhälle 
Abortfrågan är en aktuell hälsorelaterad fråga i samhällsdebatten. Under 2005 har 
abortfrågan aktualiserats både internationellt och i Sverige, där frågan främst rört ut-
ländska kvinnors rätt att göra abort i Sverige. I det katolska Portugal har frågan om en 
folkomröstning om rätten till abort varit aktuell, och i USA har en restriktiv abortpolitik 
blivit en central del i Bush-administrationens värdekonservativa linje. Abortmotstån-
det har väckts också på vissa håll i Sverige, och i en debattartikel i Svenska Dagbladet 
beskriver Carin Jämtin, Mona Sahlin, och Åsa Westlund aborträtten som hotad – också 
i en svensk kontext.28 Internationellt sett är abortfrågan i stor utsträckning tabubelagd, 
men den svenska regeringen har valt att driva en aktiv och kontroversiell linje, och 
svenska ministrar och politiker verkar för aborträtten i det globala samhället.29 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter fortsätter att vara ett högt priori-
terat område för regeringen. Sverige är ett av de länder som är drivande och 
ledande när det gäller att lyfta fram frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter.30 

Som jämställdhetsministrar har både Mona Sahlin och Jens Orback under 2004 och 
2005 talat i FN för kvinnors rätt till fri abort.31 Under våren 2005 inbjöd dessutom 
Sverige och FN:s befolkningsfond utvecklingsministrar, finansministrar, hälsomi-
nistrar, Världsbanken, regionala banker och IMF till ett möte om sexuella och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, ett område inom vilket abort utgör en mycket viktig del, 
för att påtala och diskutera vikten av investeringar inom området, i och med att den 
reproduktiva ohälsan utgör en så stor del av den totala ohälsan i världen.32 

Men också utifrån den svenska kontexten kan det betraktas som avgörande att 
abortfrågan sätts in i ett större, samhälleligt sammanhang. Detta hävdar bland annat 
Birgitta Hovelius och Eva Johansson utifrån ett medicinskt genusperspektiv. Abort 
kan inte enbart betraktas som en individfråga, eller ens familjefråga, utan som ett 
”fenomen som avspeglar reproduktiva förväntningar i en samhällelig kontext”, me-
nar Hovelius och Johansson.33 Det har blivit norm i dagens samhälle att planera sitt 
föräldraskap, argumenterar de och poängterar att de reproduktiva mönstren i det 
svenska samhället svarar mot föräldraförsäkringens konstruktion – utbildning och 
arbete bör komma före tidpunkten när man skaffar barn. Abort kan därmed inte bara 
betraktas som en legal rättighet, utan måste accepteras som en nödvändig del av 
familjeplaneringen i den svenska kulturen, skriver Hovelius och Johansson.34 

                               
28 Abortmotståndet är toppen på ett isberg 2004. 
29 På regeringskansliets hemsida skriver man: ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
fortsätter att vara ett högt prioriterat område för regeringen. Sverige är ett av de länder som är 
drivande och ledande när det gäller att lyfta fram frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter” (Utrikesdepartementet 2005). 
30 Utrikesdepartementet 2005. 
31 Den 14 oktober 2004, respektive den 1 mars 2005. 
32 Utrikesdepartementet 2005. 
33 Hovelius & Johansson 2004, 338. 
34 Hovelius & Johansson 2004, 338. 
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Kero pekar också på hur familjebildandet för de flesta män och kvinnor i dagens 
Sverige bygger på deras upplevda möjligheter att skapa fungerande och goda lev-
nadsförhållanden.35 Det vanligaste skälet till abort, både hos män och kvinnor, är 
också en önskan att skjuta upp barnafödandet tills man har tryggare sociala omstän-
digheter, eller önskan att begränsa antalet barn för att kunna både arbeta och vara 
goda föräldrar.36 Ett annat sätt att beskriva det är att män och kvinnor idag strävar 
efter att kunna erbjuda nära mänskliga relationer till sina tilltänkta barn, vilket Kris-
tina Holmgren lyfter i sin medicinska avhandling. Kvinnorna betraktar fostret som 
oupplösligt förbundet med deras sociala nätverk, i ett långsiktigt perspektiv. Om 
nätverket inte bedöms vara tillräckligt stabilt, vilket oftast handlar om en osäker 
relation till fadern, utgör detta ofta ett motiv till abort.37 

I ett mångkulturellt samhälle som Sverige ökar också behovet av att öppet diskutera 
abortfrågan, i och med att olika uppfattningar kring fostrets status existerar sida vid 
sida, liksom olika uppfattningar om hur och av vem beslut om abort kan fattas, vilket 
filosofen Carol Tauer poängterar.38 Detta leder också vidare till abortfrågans etiska 
dimension. 

Abort och etik 
De etiska diskussionerna kring abort har i stor utsträckning handlat om att avgöra 
fostrets moraliska status och rättigheter. Man har ställt sig frågan från vilken tid-
punkt fostret ska betraktas som en människa och tillmätas mänskliga rättigheter. 
Debatten har då främst kommit att gälla datering, oftast baserat på olika biologiska 
kriterier. Olika förslag på tidpunkten för människoblivandet har presenterats, till 
exempel när cellklumpen övergår till en enhetlig organism (2–3 veckor efter be-
fruktning), hjärnans uppkomst som distinkt organ (8 veckor) eller från det att integ-
rerade hjärnfunktioner uppstår (efter 10 veckor).39 Carol Tauer komplicerar ställ-
ningstagandet genom att lyfta fram betydelsen av den underliggande inställningen 
till objektivitet. Det handlar om på vilket sätt informationen om fostrets utveckling 
kan läggas till grund för att bestämma fostrets moraliska status. 

Utifrån ett mer positivistiskt förhållningssätt läggs tonvikten vid att bestämma 
tidpunkten utifrån objektiva kriterier, för att få ett svar på hur länge abort kan betrak-
tas som moraliskt försvarbart. Utifrån mer moderna och postmoderna synsätt menar 
Tauer att man måste ifrågasätta en sådan grund för moral. Man kan visserligen base-
ra ett moraliskt argument på biologisk information, men det finns inte någon objek-
tiv tolkning av dem.40 Istället menar Tauer att det moraliska beslutet också kan in-
flueras av när fostret upplevs som mänskligt eller personligt, eftersom vi då instink-
tivt vill behandla det annorlunda för att inte skapa för mycket psykologisk stress.41 

                               
35 Kero 2002, 35. 
36 Hovelius & Johansson 2004, 338. 
37 Holmgren 1994, 36. 
38 Tauer 1995, 89. 
39 Tauer 1995, 81 ff. 
40 Tauer 1995, 89. 
41 Tauer 1995, 86. 
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Detta närmar sig ett mer feministiskt synsätt på abortetik. Feministiska etiker, 
som bioetikern Susan Sherwin, vill ta sig bortom både de pliktetiska (deontologiska) 
och konsekvensetiska (utilitaristiska) perspektiven på abort. Från ett feministiskt 
perspektiv lyfter hon fram sammanhanget och betydelsen av de faktiska frågor som 
hänger samman med en kvinnas beslut. Hon vänder sig därmed ifrån de mer abstrak-
ta resonemangen kring vad för slags varelse ett foster är. 

Man kan bara betrakta distinktionen mellan att vara inuti och utanför en 
kvinnas livmoder som moraliskt irrelevant om man förkastar den gravida 
kvinnans perspektiv.42 

Från feministiskt perspektiv, och utifrån kvinnans synvinkel, är det inte självklart att 
fostret är en fysiskt, ontologiskt och socialt separat individ där kvinnan som bär 
fostret kan ignoreras. Det innebär att foster är ”moraliskt betydelsefulla” men att 
deras status är relativ och inte absolut – deras existens är knuten till modern.43 Sher-
win hävdar med andra ord att personskap måste betraktas som ett relationellt be-
grepp – man är person i relation till någon annan. Fostret har därmed det värde som 
kvinnan som bär det tillmäter det.44 

Tauer diskuterar också kvinnans egen anknytning till fostret som ett ”Du” och ett 
”barn” som moraliskt betydelsefullt, och menar att från den stunden kvinnan betraktar 
fostret som ett barn blir dess liv heligt för henne.45 Denna ståndpunkt kompliceras 
dock av det faktum att abortsökande kvinnor inte sällan relaterar till fostret som ett 
”barn”. Detta visas till exempel i Anneli Keros studie: samtidigt som fostret betrak-
tades som ett barn erkände de abortsökande informanterna i studien kvinnans rätt att 
avsluta graviditeten.46 Också i Kristina Holmgrens studie beskriver de abortsökande 
kvinnorna fostret som en separat individ – inte som en inkräktare i deras kroppar.47 

Kero menar att detta också blottlägger en outtalad samhällelig konflikt. Den 
svenska abortpolitiken har två syften. För det första att förebygga oönskade gravidi-
teter och därigenom minska antalet aborter. För det andra att säkra abortsökande 
kvinnors rätt till medicinskt säker abort och ett psykosocialt gott omhändertagande i 
samband med aborten.48 Med andra ord: abort är en laglig rättighet, men samtidigt 
strävar myndigheterna efter att få ner aborttalen, utan att orsaken till detta förklaras. 
Häri döljer sig en outtalad etisk konflikt och ambivalens, menar Kero: 

Though abortion is a legal right, public authorities are keen to have low abor-
tion rates. However, the reason it is important to have a low abortion rate is 
seldom expressed. This certainly reflects ambivalence and ethical conflict, 
which exist but are unspoken.49 

                               
42 Sherwin 1998, 116. 
43 Sherwin 1998, 118. 
44 Sherwin 1998, 119–121. 
45 Tauer 1995, 87. 
46 Kero 2002, 37. 
47 Holmgren 1994, 36. 
48 Socialdepartementet 2004. 
49 Kero 2002, 37. Man kan diskutera om ”etisk konflikt” är rätt formulering att använda här. 
En handling som är laglig är inte självklart okomplicerad. Detta behöver inte nödvändigtvis 
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Den etiska komplexiteten i abortfrågan blir också tydlig från ett kliniskt perspektiv. 
Journalisten Tithi Hahn beskriver hur den läkare som otvetydigt är för den fria aborten, 
samtidigt kan känna sorg inför det aborterade fostret, inför det faktum att ett liv har 
släckts. Att vara för fri abort behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att man ignore-
rar komplexiteten och tyngden i frågan, menar Hahn.50 Detta perspektiv bildar också 
den etiska utgångspunkten för denna studie, vilket sammanfattas väl i Sherwins ord 
när hon framhåller att en feministisk moral för abort måste kännetecknas av ”en djup 
förståelse av livets komplexitet, vägran att polarisera och anta förenklade formler”.51 

Abort och religiös tradition 
Den kristna traditionen i Sverige utgör ytterligare en bakgrundsfaktor som kan för-
klara abortfrågans laddning, och den rädsla för att föra in frågor som kan skuldbe-
lägga, som har behandlats tidigare i studien. Även om abort inte nämns i Bibeln så 
förändrades synen på abort och barnbegränsning i Europa i och med kristendomens 
genombrott. Medan abort tillämpades och accepterades i det antika Europa kom den 
kristna kyrkan att betrakta konceptionen som livets okränkbara startpunkt, och abort 
jämställdes därför med barnamord.52 

Den katolska kyrkan tillämpar fortfarande detta synsätt och katoliker generellt är 
mer emot abort än individer från andra religiösa grupper. Religiösa individer, i sin 
tur, är mer emot abort än individer som saknar religiös anknytning, vilket Wall et al 
har visat i sin studie från 1999. Religionsvariabler, såsom intensitet i religiöst enga-
gemang och gudstjänstdeltagande, kan således tydligt relateras till abortmotstånd.53 
Den protestantiska kyrkan av idag har dock generellt utvecklat ett mer liberalt för-
hållningssätt till abort, och Svenska kyrkan ställer sig bakom den svenska abortlag-
stiftningen. I Svenska kyrkans vägledning för bemötande av kvinnor som överväger 
abort uttrycks också en medvetenhet om den belastning som den kyrkliga historien 
utgör i abortfrågan, samtidigt som en nyanserad bild av abort uttrycks: 

Vad en ”abort” är beror på det sammanhang där den framstår som ett möjligt 
alternativ eller faktiskt görs. Abort är olika saker beroende på kvinnans ålder, 
etniska och kulturella tillhörighet, skälen för att göra abort, kvinnans livssitu-
ation och värderingar samt omgivningens attityder. För en del kvinnor är be-
slutet att göra abort ett stort och svårt beslut, men inte för alla.54 

Vägledningen betraktar ”abortvalssituationen” som en moralisk valsituation, samti-
digt som kvinnors legala rätt till abort bejakas. Att den moraliska aspekten av abort-
                                                                                                                                        
beskrivas som en etisk konflikt, utan snarare som en etisk komplikation, ett dilemma. Kom-
plexiteten kvarstår dock, och det intressanta med Keros iakttagelse här är att det finns en 
samhällelig ambivalens kring abortfrågan, som inte uttalas eller diskuteras. 
50 Hahn 2000, 118–124. 
51 Sherwin 1998, 108. 
52 Wahlberg 2004, 19–21. 
53 Wall et al 1999, 456. 
54 När livet inte blir … 2005, 10. 
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situationen uppmärksammas beskriver man också som ”ett alternativ till att skuldbe-
lägga kvinnor eller att vidmakthålla en patriarkalisk sexualmoral”. Man menar att 
det handlar om att betrakta kvinnor som myndiga människor kapabla att göra mora-
liska val – val som också kan se olika ut i olika situationer. 

Svenska kyrkans officiellt bejakande inställning till abort innebär dock inte att 
det inte existerar ett religiöst abortmotstånd i Sverige. Ett exempel från de kristna 
kyrkorna är Katolska kyrkan i Sverige, som driver rörelsen ”Respekt”. Denna rörelse 
arbetar för att ”främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till 
naturlig död”, vilket inkluderar att man motsätter sig rätten till fri abort.55 Också 
utanför den kristna kulturen finns ett levande religiöst motstånd mot abort. Inom 
Islam råder i stort sett oenighet kring hur abortfrågan bör hanteras (inte heller Kora-
nen tar upp abortfrågan explicit), men bland svenska muslimska Internet-siter är det 
inte svårt att hitta en restriktiv inställning till abort. Ett exempel är ”Islamguiden”, 
där man hänvisar till den ”absoluta respekt” som nämns i Koranen vilket ”antyder en 
total fördömelse av avsiktlig abort”.56 

Också inom Svenska kyrkan förs förslag om en mer restriktiv abortpolitik upp på 
dagordningen med jämna mellanrum. I en motion till 2002 års Kyrkomöte föreslogs till 
exempel att Svenska kyrkan skulle ta avstånd från abort och uttala sig för att en männi-
ska blir till vid konceptionen. Motionen avslogs av kyrkomötet, på grundval av Kyrko-
livsutskottets betänkande och Läronämndens yttrande. Utskott och nämnd konstaterar 
bland annat att det befruktade ägget inte ska betraktas som en människa, men som en 
”människa i vardande”, att Svenska kyrkan ska ställa sig bakom abortlagstiftningen och 
stödja kvinnor att fatta det beslut som i den enskilda situationen framstår som det rätta, 
samt att abortfrågans allvar och kyrkans moraliska ansvar i bemötandet av kvinnor 
och män som står i en abortsituation ska lyftas fram. I en reservation och ett särskilt 
yttrande framkommer det att några ledamöter förordar en mer restriktiv hållning.57 

Trots att Svenska kyrkans officiella inställning till abort är liberal utgör alltså 
frågan en latent religiös konflikt som då och då kommer i dagen, i och med att en-
skilda personer, rörelser eller organisationer förordar en mer restriktiv inställning. 
Den typ av starkt polariserande propagandakultur kring abort som förekommer i 
USA är däremot mycket sällsynt i Sverige. Ändå finns det skäl att tro att den reli-
giöst färgade abortdiskussionen, när den då och då blossar upp i Sverige, väcker 
associationer till det skuldbeläggande och fördömande av kvinnor som gör abort, 
som också är en del av vår religiösa historia. 

Abort och könskonstituering 
Vid sidan om feministisk etik kan också andra feministiska perspektiv bidra till för-
ståelsen av abort som kulturellt fenomen. Anna-Lydia Svalastog analyserar kvinnors 
och mäns könskonstituering i abortsituationen, i sin avhandling inom religionshistoria. 
Svalastog pekar på laddningen i abortsituationen: abort är ett kulturellt tabubelagt 
                               
55 Katolska kyrkan i Sverige 2006. 
56 Islamguiden 2006. 
57 Abortfrågan 2002. 
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ämne, samtidigt som det är starkt kopplat till våra kulturella föreställningar runt kö-
nen.58 

Svalastog utgår ifrån en traditionell förståelse av det manliga som det avskilda, 
autonoma, och det kvinnliga som det relationella.59 Denna förståelse av könen får 
konsekvenser för upplevelsen och hanterandet av abortsituationen. Margareta Cal-
lersten-Brunell och Lidholm pekar också på det faktum att kvinnor fortfarande fost-
ras till att i första hand se till andras behov, vilket innebär att beslutet att genomföra 
en abort för att satsa på sig själv kan framstår som ett normbrott. Inte minst om 
kvinnan är i den åldern då hon förväntas skaffa barn (av sig själv eller omgivningen) 
kan denna kulturella föreställning komplicera ett beslut om abort.60 

Svalastog hävdar att det sker en transformation av kvinnligheten i en abortsitua-
tion eftersom samlag och abort tillmäter kvinnan skilda kulturella värden. Vid sam-
laget kan kvinnan konstitueras som positivt kvinnlig, i betydelsen sexuellt tillgänglig 
– vid aborten däremot konstitueras hon som negativt kvinnlig. Svalastog menar att 
den kulturella dikotomin mellan horan och madonnan utgör ett kulturellt mönster för 
handlingar och upplevelser runt abort, och att kvinnan blir konstituerad som ”hora” 
när reproduktionen, genom aborten, blir underordnad sexualiteten.61 Callersten-
Brunell och Lidholm beskriver också hur personal inom abortvården kan ha svårt för 
kvinnor vars yttre beteende tyder på likgiltighet snarare än ånger, liksom för åter-
fallsaborterna, som tolkas som ”slarv och nonchalans”.62 

Kvinnan kan återupprätta en positiv kvinnlig identitet på två sätt, menar Svalas-
tog. Antingen genom att erkänna sig ”skyldig” och ångra sig och på så sätt återgå till 
den kulturella förståelsen av kvinnlighet – eller också genom att upprätta sin identi-
tet i relation till helt andra meningssammanhang, till exempel där kravet om sexuell 
tillgänglighet ifrågasätts.63 För mannen innebär abortsituationen inte samma identi-
tetsproblematik. I och med att det kulturella mönstret för manlighet är valfrihet och 
självständighet kan mannen bibehålla eller återupprätta en positiv manlig identitet i 
abortsituationen genom att ta ett ansvarsfullt autonomt beslut, och genom att ”stötta” 
kvinnan – det vill säga delvis stå utanför processen istället för mitt i den.64 

Abort och medikalisering 
I början av 1980-talet lanserades diagnosen PAS (Post Abortion Syndrom) i USA, 
som ett sätt att medicinskt beskriva det psykiska lidande man menade att många 
kvinnor genomgick efter en abort. Diagnosen förekommer inte inom svensk sjuk-
vård. Däremot kan man återfinna begreppet på svenska Internet-siter. På Ja till Li-
vets hemsida beskriver till exempel psykiatern Mikaela Blomqvist Lyytikäinen hur 

                               
58 Svalastog 1998, 190. 
59 Svalastog 1998, 234. 
60 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 143–146. 
61 Svalastog 1998, 253. 
62 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 64. 
63 Svalastog 1998, 191. 
64 Svalastog 1998, 225. 
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aborterfarenheten kan utvecklas till ett ”undanträngt trauma” som också kan leda till 
depression och självmordsförsök. Här finns också hänvisningar till artiklar som 
handlar om PAS.65 På websidan ”Abort – det svåra valet”, som samlar information 
om och erbjuder ett diskussionsforum om abort, finns också en redogörelse för PAS. 
Här presenteras diagnosen som en allmänt accepterad form av PTSD, och man kan 
ta del av vilka symptom som kan ingå.66 Begreppet förekommer också ibland hos 
personal som arbetar med abortfrågan utanför den kliniska vårdkontexten. I dessa 
sammanhang råder ofta oklarhet kring vad diagnosen innebär och i vilken utsträck-
ning den tillämpas i den svenska kliniska kontexten. Därför ser jag det som relevant 
att presentera diskussionen och historiken kring diagnosen, trots att den på den ve-
tenskapliga arenan har förts framför allt i den amerikanska kontexten. 

Förespråkare för PAS-diagnosen är bland annat David Reardon, inom biomedi-
cinsk etik samt Anne Speckhard och Vincent Rue, inom psykiatri.67 Diagnosen pre-
senteras som en variant av PTSD (Post Traumatic Stress Syndrome). Förespråkarna 
hävdar att abort ska betraktas som en traumatisk upplevelse, vilken kan leda till 
symptom som liknar de symptom som förekommer vid PTSD: återkommande plåg-
samma minnesbilder, undvikande av stimuli som associeras med traumat och ihål-
lande symptom på överspändhet.68 Förespråkarna för diagnosen verkar för att dia-
gnosen ska bli medicinskt accepterad, och införas i American Psychiatric Associa-
tions diagnosmanual, som används över hela världen (DSM). 

Inom den vetenskapliga kontexten har PAS-förespråkarna hittills inte varit särskilt 
framgångsrika. Forskare och medicinsk expertis har till den allra största delen bestridit 
argumenten för PAS.69 Både American Psychological Association och American Psy-
chiatric Association motsätter sig diagnosen, och diagnosen finns inte med i DSM.70 

Mainstream medical, psychiatric, and psychological opinion has, in this in-
stance, acted to counter claims that emphasize risk to mental health [after abor-
tion].71 

Förespråkarna har dock varit framgångsrika på andra sätt. På vissa håll i USA har 
PAS-argumentationen lett till införandet av vad som kallas ”Women’s Right to 
Know” statuter, där kvinnor ska ges detaljerad information om de psykologiska 
risker som man menar att abort innebär. Dessa statuter debatteras dock flitigt, efter-
som man kan hävda att just denna information snarare än själva aborten riskerar att 
traumatisera kvinnor.72 I USA finns också en mångfald terapeutiska rörelser som 
erbjuder hjälp, rådgivning och supportgrupper för kvinnor efter abort.73 Man talar 

                               
65 Ja till Livet 2006. 
66 Abort – det svåra valet 2006. 
67 Reardon 1996; Speckhard & Rue 1992. Benämningen PAG (postabortion grief) förekom-
mer också (se till exempel Layer et al 2004, 344). 
68 American Psychiatric Association 1994, 160–161. 
69 Lee 2003, 148, 222. 
70 Lee 2003, 120. 
71 Lee 2003, 148. 
72 Lee 2003, 124. 
73 Lee 2003, 23. 
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om ”crisis pregnancy centers” (CPC), och det finns ungefär 3000 CPCs i USA. Ur-
sprungligen arbetade dessa center mot aborter i syfte att ”rädda” ofödda barn. Efter 
det att PAS-diskussionen initierades handlar mycket också om terapier och support-
grupper för kvinnor som har gjort abort. Antiabortorganisationer i England driver 
också liknande center, men PAS-debatten har varit mindre framgångsrik i England 
än i USA.74 Också konfessionella center existerar som erbjuder bearbetning i grupp 
för kvinnor med PAS/PAG.75 

I den intressanta boken ”Abortion, motherhood and mental health” diskuterar so-
ciologen Ellie Lee framväxten av PAS-diskussionen och dess implikationer. Hon 
poängterar att abortmotståndarna genom argumentationen kring PAS har skiftat 
fokus från det moraliska perspektivet (att skydda fostrets liv) till ett medicinskt per-
spektiv (att abort är skadligt för kvinnor). De moraliska övertonerna har därmed 
försvunnit ur debatten.76 Abortsökande kvinnor omdefinieras på så sätt från mora-
liskt skyldiga till passiva ”offer” för abortingreppet. Förespråkarna för diagnosen 
kan jämföra abort med våldtäkt eftersom de nedtonar kvinnans eget ett val.77 ”Skur-
ken” i abortdramat, argumenterar Lee, blir i PAS-förespråkarnas retorik det samhälle 
som inte ger kvinnorna rätt att sörja en abort.78 

Bakgrunden till denna utveckling, menar Lee, beror på den inneboende prestigen 
i argumentation som bygger på medicinsk vetenskap, vilket leder till att nya diagno-
ser växer fram genom ett samspel mellan lekmän och forskare/kliniker.79 Lee kopp-
lar därmed samman PAS med en större kulturell trend som hon benämner som den 
posttraumatiska kulturen. Utgångspunkten för denna kultur, menar hon, är att män-
niskor inte kan hantera obehagliga upplevelser på egen hand. Individen förväntas 
vända sig till psykologisk/psykiatrisk expertis i svåra situationer. Patientens behov 
och berättelser tas på allvar först genom att experterna medikaliserar och diagnosti-
serar de upplevelser som de får ta del av.80 

PAS-förespråkarna säger sig vilja ta kvinnors upplevelse och erfarenhet på allvar, 
och feminister inom den amerikanska Ja till Livet-rörelsen kan därför hävda att kritik 
mot diagnosen måste uppfattas som likgiltighet inför kvinnors smärta.81 Lees fram-
ställning visar dock att medikalisering och diagnosticering inte kan betraktas som den 
bästa vägen för att ta del av kvinnors upplevelse runt abort. Återigen framstår det som 
essentiellt att skilja på kliniskt patologiska reaktioner efter abort, och emotionella upp-
levelser runt abort. PAS-begreppet kommer således inte att användas i denna studie. 

                               
74 Lee 2003, 148. 
75 Layer et al 2004, 345. 
76 Lee 2003, 2, 19 ff. Lee presenterar följande organisationer som verkar för en medikalisering 
av abort i USA: American Victims of Abortion; Women Exploited By Abortion (WEBA); 
Feminists for Life. Dessa organisationer publicerar artiklar som visar på de negativa hälsoef-
fekterna hos kvinnor som gör abort (Lee 2003, 23). 
77 Lee 2003, 32. 
78 Lee 2003, 33. 
79 Lee 2003, 15. 
80 Lee 2003, 74–75. 
81 Se till exempel http://www.afterabortion.info/awsnm.html där David Reardons bok Aborted 
women: Silent no more presenteras, och en recension av boken citeras. 



2. Abortfrågans komplexitet 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 15 28 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis vill jag understryka att det är viktigt, för att inte säga avgö-

rande, att se aborten i det sammanhang där graviditeten inträffar. Politik, samhälls-
struktur, könsidentitet, religion, etik, medikalisering och psykosocialt sammanhang 
– allt detta utgör delar av en kvinnas omständigheter när hon ska fatta beslut om 
abort. Abortfrågan omgärdas dessutom av både religiösa och kulturella tabun som 
representerar inflytelserika rester av ett samhälle som fördömde abort och skuldbe-
lade kvinnor som avvek från en traditionellt moderlig könsstereotyp. Därför ser jag 
det som avgörande för kvinnors psykosociala välbefinnande idag, i synnerhet i ett 
mångkulturellt samhälle som Sverige, att abortfrågan diskuteras öppet och balanse-
rat. Abortsituationen tydliggör livets komplexitet. Därigenom kräver den ett enga-
gemang som inte polariserar. Den aborterande kvinnan behöver inte fokuseras som 
ett passivt offer, utan som ett aktivt och ansvarstagande subjekt insatt i ett kulturellt 
sammanhang. Det är utifrån detta synsätt jag i denna studie vill fokusera kvinnans 
erfarenheter och upplevelser runt abort. 
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3. Psykologiska effekter av tidig abort 

Eftersom existentiella aspekter av abort hittills inte förekommit som inriktning inom 
abortforskningen (se kapitel 1) måste fältet vidgas för att en kartläggning av tidigare 
forskning relaterade till forskningsfrågan ska kunna genomföras. Man kan återfinna i 
huvudsak tre typer av studier som är relaterade till området. För det första finns det 
studier kring abortsituationens påverkan på abortsökande kvinnors psykiska hälsa.1 
För det andra finns ett fåtal antropologiska och religionshistoriska studier som pre-
senterar riter kopplade till abort, och det handlar framför allt om exempel utanför 
den västerländska kontexten.2 Slutligen finns det också andra religionsvetenskapliga 
och teologiska studier och diskussioner kring abort.3 I avsaknad av systematisk 
forskning i det aktuella ämnet är det i huvudsak den första kategorin som kommer 
att bilda underlaget för denna studie, trots att fokus här inte är kliniskt eller psykiat-
riskt. Detta kompletteras också, i kapitel 4, med ett nedslag i den andra kategorin. 
Att den tredje kategorin abortlitteratur, religionsvetenskapliga och teologiska studi-
er, inte har visat sig relevant för denna studie beror på att de i huvudsak berör religi-
onsvetenskapliga frågor av en annan art än de mer funktionella som ställs i denna 
studie (se kapitel 1). 

Jämförbarheten mellan abortstudier 
När man diskuterar psykologiska effekter av abort måste man ha i åtanke att forsk-
ningen inom abortfältet i stor utsträckning präglas av abortpolitik och -kultur, vilket 
delvis har belysts under diskussionen kring medikalisering (se kapitel 2). Olika 
forskningsstudier visar diametralt olika resultat, och medan de flesta forskare beto-
nar de små psykologiska hälsoriskerna med tidiga abortingrepp finns det ett antal 
forskare vars resultat pekar åt motsatt håll – och här återfinns bland annat de som 
argumenterar för PAS-diagnosen. Forskningsuppläggen i de olika studierna skiljer 
sig dock åt, och den stora skiljelinjen verkar i huvudsak gå mellan forskare som 
bedrivs av abortmotståndare respektive de som bedrivs av ”abortförespråkare”.4 De 

                               
1 Vid en sökning 2005-11-08 på ”abortion and mental health” på databaserna ATLA och Psyc 
INFO får jag 51 träffar; ”abort och psykologi” på Libris sökmotor ger 40 träffar. 
2 2006-11-07 ger ”abortion and ritual” 32 träffar sammanlagt på ATLA, Medline och PsycIN-
FO (90-talet inkluderat); 9 träffar, om publikationsåret begränsas till efter 2000. 
3 ”Abortion and religion” ger 231 träffar på ATLA och PsycINFO; ”abort och religion” ger 53 
träffar på Libris. 
4 Termen ”abortförespråkare” är lite olycklig, eftersom den kan ge ett sken av att referera till 
personer som vill uppmuntra kvinnor till att göra abort, vilket inte är avsikten. I USA skiljer 
man på Pro-life och Pro-choice inom abortdiskussionen, men dessa termer förekommer inte i 
Sverige. Med abortförespråkare avses här det som i USA går under beteckningen Pro-Choice, 
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studier som visar på psykologiska hälsorisker med abortingrepp baseras ofta på 
mindre urval, inte sällan hämtade från kvinnor som själva har sökt hjälp för psyko-
logiska problem, vilket gör resultaten problematiska.5 De forskningsresultat som 
presenteras av abortförespråkare baseras i huvudsak på studier gjorda på större, 
representativa urval och betraktas därför oftast som mer vederhäftiga.6 Det är också 
därifrån jag har hämtat det forskningsmaterial som presenteras nedan. 

Jämförbarheten mellan abortstudier i olika länder är svår också på grund av skill-
naderna i lagstiftning, vilket Terjestam påpekar.7 Här skulle jag vilja upprepa att 
kulturella skillnader och skillnader i den övergripande inställning till abort också har 
stor betydelse för hur kvinnor upplever en abortsituation. Studier om de psykologis-
ka effekterna av abort kan inte nödvändigtvis jämföras över kultur- och tidsgränser, 
eftersom reaktionerna i stor utsträckning är avhängiga av den omgivande kulturens 
inställning till abort, vilket också både Handy och Adler påpekar.8 Wilmoth et al 
lyfter fram ytterligare en svårighet när det gäller abortstudier. 

The extremely sensitive nature of abortion makes many potential respondents 
very reluctant to participate in studies.9 

Terjestam är också uppmärksam på denna problematik. Bortfallet i Terjestams studie 
tyder på att det kan vara just de speciellt utsatta och psykiskt sårbara kvinnorna som har 
svårt att samarbeta i en studie, med tanke på ämnets känsliga natur.10 Detta är också 
viktigt att ta hänsyn till när man bedömer resultaten av olika abortstudier. I nedan-
stående genomgång kommer jag att referera till forskning rörande abortens psykologis-
ka konsekvenser ifrån psykiatri, psykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi samt ob-
stetrik och gynekologi (se vidare min presentation av forskningsstudier i Appendix 1). 

Psykologiska besvär efter abort 
Den första svenska abortstudien genomfördes i samband med att den nya lagstift-
ningen trädde i kraft 1975. Ann-Christine Trost baserar sin avhandling inom neuro-
vetenskap på intervjuer med 113 kvinnor. Primärintervjun genomfördes 1–2 veckor 
efter aborten och re-intervjun 3–5 månader efter aborten. Trost kommer fram till att 
svåra psykiska tillstånd som följd av abort i stort sätt inte existerar. 30 procent av 
kvinnorna i Trosts studie hade övergående psykiska besvär som kunde relateras till 
aborten – till exempel olustkänslor, humörsvängningar, nedstämdhet eller lätthet för 

                                                                                                                                        
det vill säga personer som bejakar en liberal abortlagstiftning, och som alltså vill understödja 
kvinnors rätt att själva ta ansvar för sin reproduktivitet – det vill säga kvinnors rätt att välja. 
5 Wilmoth et al 1992, 44; Major et al 2000, 777. 
6 Se till exempel Wilmoth et al 1992, 62. 
7 Terjestam 1991, 9. 
8 Handy 1982, 29; Adler 1992, 33. 
9 Wilmoth et al 1992, 40. 
10 Terjestam 1991, 28. 
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att gråta.11 En kvinna av tio i Trosts material uppvisade mer uttalade abortberoende 
besvär – lätt depression i en–två månader, skuld eller ånger.12 

Trost menar att man kan betrakta abort som ett ”normalpsykologiskt förlopp”, och 
att lättare abortberoende besvär kan ses som ett normalt reaktionsmönster.13 Att abort-
ingreppet inte har några större psykiska konsekvenser för kvinnan menar Trost måste 
förstås utifrån det faktum att tillståndet vid en oönskad graviditet inte kan jämföras 
med tillståndet vid en önskad graviditet. Det förra måste betraktas som ett stresstill-
stånd – och aborten blir då en lättnad av stressen. Abortbeslutet kommer då ofta i det 
närmaste samtidigt som kvinnan inser att hon är gravid.14 Trosts studie har följts upp 
av flera senare abortstudier i Sverige, varav ett antal presenteras nedan. Ingen av 
dessa studier har bestridit Trosts slutsatser, utan snarare modifierat och vidgat dem.15 

Också internationella studier karaktäriserar abort som ett psykologiskt ”benignt” 
ingrepp.16 Jocelyn Handy menar till exempel i sin genomgång och jämförelse av 
abortstudier att få allvarliga psykologiska problem följer på en abort. Ett avslag på 
en abortansökan får många gånger mycket allvarligare psykologiska konsekvenser 
än en genomförd abort, hävdar hon.17 Major och Cozzarelli pekar också på att endast 
en minoritet av kvinnor som gör abort upplever negativa psykologiska konsekvenser 
som skuld, ångest, depression, eller ånger.18 

Bilden av abortingreppets psykologiska efterförlopp kompliceras dock när detta 
studeras i ett längre tidsperspektiv. Major och Cozzarellis resultat revideras delvis i 
deras studie från 2000, utförd tillsammans med Cooper, Zubeck, Richards, Wilhite och 
Gramzow. Här har de psykologiska effekterna av abort undersökts 1 timme före, 1 
timme efter, 1 månad och 2 år efter abortingreppet. Ur ett kortare tidsperspektiv står 
sig resultatet från Major och Cozzarellis studie från 1992 – de flesta kvinnor upplev-
de inte psykologiska problem efter aborten, depressionsnivåerna var lägre efter abor-
ten än före och självkänslan ökade efter aborten. De flesta kvinnorna beskrev också 
att de var nöjda med sitt beslut. Över tiden avtog dock känslorna av lättnad och de 
negativa känslorna ökade samtidigt som tillfredsställelsen med abortbeslutet mins-
kade. Två år efter aborten var 16 procent av kvinnorna inte längre tillfredsställda 
med sitt beslut och 19 procent beskrev att de inte skulle fatta samma beslut igen.19 

Att aborterfarenheten kan förändras över tid kan förklaras med att kvinnor genom 
livet erfar nya situationer kopplade till deras fruktsamhet och att detta kan väcka upp 
och komplicera minnet av aborten: till exempel när de blir gravida på nytt, när de 
föder barn, när de upptäcker att de har svårt att få barn, eller när de kommer in i 

                               
11 Trost 1982, 100, 104. 
12 Trost 1982, 148. 
13 Trost 1982, 143. 
14 Trost von Werder 2000, 38. 
15 Sena aborter behandlas i denna studie, men det kan vara på sin plats att nämna att dessa 
betraktas som mer psykiskt påfrestande. Detta gäller inte minst i de fall aborten beror på 
fosterskada. Beskedet om skadan kommer ofta i ett läge där paret ställt in sig på att få barn 
och har börjat relatera positivt till fostret (Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 148–153). 
16 Major & Cozzarelli 1992, 121. 
17 Handy 1982, 38 f. 
18 Major & Cozzarelli 1992, 121. 
19 Major et al 2000, 781. 
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klimakteriet.20 Ett exempel på detta bekräftas i Kumar & Robson studie från 1978, 
där de visar att kvinnor som tidigare genomfört abort hade lättare att bli deprimerade 
och drabbas av ångest under sin första önskade graviditet.21 I Mattssons studie miss-
tänker samtliga intervjuade kvinnor själva att de kommer att bära med sig aborten i 
sitt ”livsbagage”, som ett kvarvarande stygn eller ett ärr. En orsak till att aborten 
dröjer sig kvar som Mattsson lyfter fram är behovet av att finna stöd för och rättfär-
diga svåra beslut – en process som kan pågå genom hela livet.22 

Det finns dock ingen enighet inom forskningen vad gäller abortingreppets lång-
siktiga psykologiska effekter. Att de negativa psykologiska effekterna av abort skul-
le öka över tiden motsägs till exempel av Russo & Zierks studie från 1992, som 
Kero refererar till. Kvinnorna i denna studie följdes under 8 år. Studien påvisade att 
abort i sig inte hade någon oberoende effekt på kvinnors välbefinnande.23 

Bakgrundsvariabler 
Trots att andelen kvinnor som drabbas av psykologiska besvär efter en abort är liten, bör 
problemet iakttas, vilket bland annat Gail B Williams poängterar. Eftersom andelen 
kvinnor som någon gång genomgår en abort är så stor innebär det att det faktiska 
antalet kvinnor för vilka aborten leder till negativa psykologiska reaktioner kan vara 
avsevärt.24 Major och Cozzarelli lyfter också fram denna aspekt. Frågan, menar de är 
enormt signifikant (it has an ”enormous social significance”) på grund av att så 
många kvinnor faktiskt gör abort. Detta innebär också att det blir betydelsefullt att 
identifiera de kvinnor som i synnerhet riskerar att drabbas av psykologiska problem 
efter en abort, menar Major och Cozzarelli.25 Det blir med andra ord viktigt att kartlägga 
de bakgrundsvariabler som kan påverka en kvinnas reaktioner i relation till en abort. 

Till att börja med måste en abort betraktas som slutpunkten av en komplex histo-
ria, där den oönskade graviditeten och de känslor av bristande kontroll som hänger 
samman med denna utgör betydande delar, vilket Wilmoth et al understryker.26 För 
att tydliggöra de olika förhållningssätt till graviditeten som kan förekomma, och som 
påverkar en kvinnas inställning till abort, skiljer Adler på graviditeter med hjälp av 
termerna unplanned och unintended. Detta innebär att en graviditet kan vara oplane-
rad (men potentiellt önskad), eller oönskad (men potentiellt planerad, till exempel på 
grund av påtryckningar utifrån).27 

Den bakgrundsvariabel som framför allt poängteras och diskuteras av abortfors-
kare är kvinnans grad av säkerhet inför abortbeslutet. En kvinna som känner ambiva-
lens eller motstridiga känslor inför situationen riskerar i större utsträckning att drab-

                               
20 Major et al 2000, 783. 
21 Kumar & Robson i Handy 1982, 38. 
22 Mattsson 2003, 39–43. 
23 Kero 2002, 41. 
24 Williams 2001, 174. 
25 Major & Cozzarelli 1992, 122. 
26 Wilmoth et al 1992, 58. 
27 Adler 1992, 22. 
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bas av psykiska besvär efter aborten.28 Redan i sin svenska pionjärstudie från 1982 
framhåller Trost att en kvinna som känner ambivalens eller motstridiga känslor inför 
situationen riskerar i större utsträckning att drabbas av psykiska besvär efter aborten: 

Materialet ger hållpunkter för att en ambivalenskonflikt som inte är bearbetad 
vid tiden för aborten avsevärt ökar risken för psykiska besvär i efterförloppet.29 

Av de kvinnor som uppvisade psykiska besvär efter aborten i Trosts studie, det vill 
säga 30 procent, var flertalet utpräglat ambivalenta inför beslutet, skriver Trost. 
Detta gällde i synnerhet de som upplevde svårare psykiska besvär.30 Också i Törn-
boms studie hade en tredjedel av kvinnorna ambivalenta känslor i relation till gravi-
diteten. Över hälften av kvinnorna beslutade sig för abort så fort de visste att de var 
gravida, men samtidigt upplevde lika många att beslutet var svårt att fatta.31 Bland 
de ambivalenta kvinnorna finns en ökad frekvens av dem som vill ha barn senare, de 
som är negativa till abort, samt de som är påverkade i sitt beslut av någon annan.32 

Utöver ambivalens framför abortforskare en rad andra bakgrundsfaktorer som kan 
påverka en kvinnas erfarenhet av abort, till exempel ålder, relation till partner, livssi-
tuation, psykologisk utsatthet och förväntningar på coping. I nedanstående figur har 
jag sammanställt de viktigaste faktorer som kan påverka en kvinnas möjligheter att 
hantera en abortsituation på ett fungerande sätt, enligt abortforskningens resultat.33 
För att göra presentationen överskådlig har jag delat in dessa faktorer i tre kategori-
er: individuella faktorer, sociala faktorer, samt situationsbetingade faktorer. Det sista 
avser faktorer direkt relaterade till abortsituationen. Detta ger följande uppställning: 

 
 
Individuella faktorer Sociala faktorer Situationsbetingade 

faktorer 
Ålder, tidigare erfarenhet, 
mental status 

Livssituation, social status, 
relation till partner 

Graviditetens art: önskad 
eller icke önskad 

Värderingar i relation till 
sexualitet och abort, konser-
vativ religiositet 

Värderingar och lagstiftning 
kring abort i den sociokultu-
rella kontexten 

Andras delaktighet eller 
påverkan i beslutet 

Individuell copingförmåga, 
mönster för attribuering 

Möjligheter till socialt stöd  Upplevelser kring det kirur-
giska ingreppet 

Figur 1: Bakgrundsfaktorer relaterade till upplevelsen av abort 

Några kommentarer till figuren kan vara på sin plats. Kvinnor som uttrycker glädje 
inför graviditeten behöver extra uppmärksamhet, eftersom detta tyder på att gravidi-

                               
28 Se till exempel Trost von Werder 2000; Persson 2000; Bygdeman & Kjessler 1994, 
Trpcevska & Åkerbäck 1995; Törnbom 1999; Holmgren 1994; Trost 1982. 
29 Trost 1982, 147. 
30 Trost 1982, 105–106. Se också Trost von Werder,2000, 39; Bygdeman & Kjessler 1994, 19. 
31 Törnbom 1999, 75. 
32 Trost 1982, 146; se också Trpcevska & Åkerbäck 1995, 24. 
33 Sammanställningen baseras på Trost 1982; Törnbom 1999; Terjestam 1991; Adler 1992; 
samt Major & Cozzarelli 1992. 
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teten delvis var önskad. I dessa fall måste också särskilt fokus riktas mot möjlighe-
ten att kvinnan är utsatt för påtryckningar utifrån, vilket Miller pekar på.34 Socialt 
stöd är ofta avgörande för kvinnans välbefinnande i samband med abort, och möjlig-
heten att tala om händelsen. Däremot är det viktigt att inte understryka eventuella 
negativa effekter av abort – vilket kan skapa stress i sig, menar Major och Cozzarelli.35 

Den kulturella dimensionens betydelse, som nämndes inledningsvis, kommer i 
figuren till uttryck i de religiösa och kulturella föreställningar runt abort i den socio-
kulturella kontexten, liksom hos individen själv. Konservativ religiositet är relaterat 
till en negativ inställning till abort – vilket kan komplicera en religiös kvinnas åter-
hämtning efter abort. Wall et al pekar dock på att religiositet inte nödvändigtvis är 
det bästa kriteriet för att förutsäga abortmotstånd. Attityder till abort hänger framför 
allt samman med andra åsikter runt sexualitet och samlevnad – som skilsmässa och 
homosexualitet. Wall et al hävdar, utifrån sin studie, att de variabler som mäter sex-
uell öppenhet (”permissiveness”) bäst kan förutsäga en individs abortattityd idag.36 

Vad kan då bidra till att kvinnan blir psykologiskt återställd efter aborten? Matts-
son poängterar att acceptansen av abortbeslutet som avgörande.37 Major och Cozza-
relli lyfter särskilt fram kvinnans förväntningar på sin egen förmåga till coping, och 
menar att övriga faktorer inverkar genom sin förmåga att öka eller minska förmågan 
till coping. I följande lista anger Major och Cozzarelli faktorer som kan bidra till 
coping under och efter en abortsituation: 

 
1. Positivt socialt stöd 
2. Attribuering av graviditeten till kontrollerbara faktorer 
3. Positiva förväntningar på egen förmåga till coping 
4. Högre ålder 
5. Mindre upplevelse av moralisk konflikt38 

Major och Cozzarelli poängterar att fruktbarheten i att uppmuntra kvinnor till att söka 
socialt stöd helt avgörs av vilken kvalitet detta stöd har, och om kvinnan blir motarbetad 
av sina anhöriga i sitt beslut. I vissa fall argumenterar de för att supportgrupper kan 
vara att föredra.39 I min analys i kapitel 7 kommer jag att återkomma till denna lista 
för att diskutera eventuella tillägg, utifrån mitt religionspsykologiska perspektiv. 

                               
34 Miller 1992, 90 f. 
35 Major & Cozzarelli 1992, 139. 
36 Wall et al 1999, 461. 
37 Mattsson 2003, 23. 
38 Major & Cozzarelli 1992, 137. 
39 Major & Cozzarelli 1992, 139. 
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Känslomässiga reaktioner efter abort 

En vanlig uppfattning är, att kvinnor antingen är glada över graviditeten och 
vänder sig till mödravårdscentralen eller är ledsna över den och kommer till 
abortmottagningen. Det är mer komplicerat än så!40 

Den forskning som refererats hittills utreder i första hand abortingreppets kliniska 
psykologiska effekter, såsom depression och ångest, även om också känslomässiga, 
icke patologiska, reaktioner kommer fram i en hel del av studierna. I stort har forsk-
ningen påvisat att kliniska psykologiska problem efter abort är ovanliga. Detta bety-
der dock inte att abortingreppet inte har några betydelsefulla psykologiska konse-
kvenser – vilket också de mer långsiktiga kliniska studierna konstaterar. Om man 
lämnar det rent kliniska perspektivet och istället fokuserar känslomässiga, icke pato-
logiska, reaktioner (som sorgereaktioner, skuld eller ånger) blir bilden också delvis 
en annan. Det som framkommer i aktuella svenska abortstudier är framför allt att 
abortsituationen ofta väcker en blandning av diametralt motsatta, och inte sällan 
mycket starka, känslor. Flera svenska abortstudier beskriver också abortförloppet ur 
ett krisperspektiv och här lyfts de emotionella aspekterna fram på ett annat sätt. 

I Mattssons intervjustudie beskriver kvinnorna till exempel välmående blandat 
med apati och sorg, i relation till aborten. Mattsson menar att motstridigheten kan 
handla om att kvinnan gärna vill ha barn – men i en tryggare och mer stabil familje-
situation. Hon kan alltså vara positiv till graviditet och barnafödande i sig, men inte i 
relation till nusituationen, och detta genererar motstridiga känslor.41 I rapporten 
Abort i Sverige framhåller man att så mycket som hälften av dem som genomför 
abort berättar om blandade eller positiva känslor vid graviditetsbeskedet – lättnad 
kan erfaras samtidigt som känslor av fysiskt tomhet, tillfällig ånger eller skuld.42 

Anneli Keros studie är den som framför andra belyser komplexiteten i både kvin-
nors och mäns erfarenheter av abort. En tredjedel av forskningspersonerna i Keros 
studie berättar om blandade känslor inför den oönskade graviditeten: inte bara sorg 
och smärta, utan också glädje, stolthet och lycka över graviditeten. Framför allt unga 
kvinnor kan i samband med den oönskade graviditeten upptäcka moderskänslor och 
få bekräftelse på sin fruktsamhet för första gången. Både män och kvinnor kan upp-
leva positiva känslor i relation till graviditeten, samtidigt som de är otvetydigt in-
ställda på en abort, hävdar Kero. När forskningspersonerna i Keros studie väl stod 
inför aborten upplevde en tredjedel bara negativa känslor inför det som skulle ske, 
13 procent upplevde bara positiva känslor och 58 procent upplevde motstridiga 
känslor, som lättnad och befrielse, i kombination med ångest, sorg, oro och tomhet.43 

                               
40 Bygdeman & Kjessler 1994, 19. 
41 Mattsson 2003, 25–29. 
42 Bygdeman & Kjessler 1994, 19 f. 
43 Kero 2002, 33 f. 
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Although the decision to have an abortion was not found to be very difficult 
to make, however, the termination of pregnancy was experienced as a painful 
event.44 

Också ett år efter aborten rapporterade forskningspersonerna i Keros studie om mot-
stridiga känslor inför aborten – även om de var nöjda med sitt beslut.45 Att fostret 
betraktas och beskrivs som ett barn av de flesta abortsökande kvinnorna och männen 
i Keros studie utgör ytterligare en aspekt som pekar på en positiv värdering av den 
oönskade och frivilligt avslutade graviditeten.46 Detta är också en aspekt som kom-
mer att diskuteras närmare i relation till denna studies empiriska material. 

För att förstå de olika emotionella reaktioner som kan ingå i en abortsituation till-
lämpar flera forskare ett krisperspektiv. Callersten-Brunell och Lidholm poängterar 
att en graviditet som sådan kan utgöra en krissituation i sig, och ge upphov till en 
mängd mer eller mindre grava psykiska besvär. Ambivalens och tvekan är naturliga 
ingredienser i varje graviditet, hävdar Callersten-Brunell och Lidholm.47 Terjestam 
pekar dessutom på att en graviditet innebär ett nytt steg i separations- och individua-
tionsprocessen, då existerande konflikter i själv- och objektrelationerna aktiveras.48 
En ofrivillig graviditet blir därmed en kris i dubbel bemärkelse.49 Både Kero och 
Törnbom lyfter också fram krisperspektivet i sina studier, som ett sätt att beskriva 
åtminstone vissa kvinnors aborterfarenheter.50 I sin psykologexamensuppsats beskri-
ver Julia Trpcevska och Anna-Karin Åkerbäck abortsituationen ur ett klassiskt kris-
perspektiv, och delar då in den i följande moment: 

 
1. Chockfasen – graviditetsbeskedet 
2. Reaktionsfasen – beslut om abort 
3. Bearbetningsfasen – känslor av skuld, tomhet 
4. Nyorienteringsfasen – känslor av lättnad, fördjupning eller avbrytande av 

relation51 

Internationellt lyfter Warren B Miller också fram krismodellen som ett sätt att förstå 
abortsituationen. Som stöd för denna modell pekar Miller på ett flertal studier som 
visar hur lättnad och ångestreduktion är bland de primära affekter som upplevs efter 
aborten.52 Krisen i sig, utifrån detta perspektiv, utgörs av den oönskade graviditeten 
och aborten betraktas som en lösning på detta problem, vilket kan leda till känslor av 
lättnad och befrielse, vilket är ett perspektiv som också lyfts fram av Kero: 

                               
44 Kero 2002, 39. 
45 Kero 2002, 42. 
46 Kero 2002, 36. 
47 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 102–105. 
48 Terjestam 1991, 11. 
49 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 104. 
50 Kero 2002, 43; Törnbom 1999, 51. 
51 Trpcevska & Åkerbäck 1995, 21–27. 
52 Miller 1992, 80. 
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Thus, facing abortion can be painful and extremely stressful but as abortion 
de facto is a solution to the problematic pregnancy, most women experience 
abortion also as a relief.53 

Sammanfattande reflektioner 
Den vedertagna psykologiskt och psykiatriskt orienterade abortforskningen, både 
internationellt och i Sverige, tydliggör att endast en minoritet av de kvinnor som gör 
tidig abort drabbas av negativa psykologiska konsekvenser som ångest eller depres-
sion. Tidig abort betraktas därför som ett benignt psykologiskt ingrepp. En del 
forskning pekar dock på att aborterfarenheten kan förändras över tid, eftersom nya 
situationer kan väcka upp och komplicera minnet av aborten. Forskningen pekar 
också på att flertalet kvinnor som drabbas av psykiska besvär efter aborten var am-
bivalenta inför beslutet. Ambivalens utgör en av ett flertal bakgrundsfaktorer som 
påverkar kvinnans sätt att uppleva abortsituationen. Faktorer som påverkar åter-
hämtningen inkluderar tillgången till ett positivt socialt stöd, liksom frånvaron av 
moralisk konflikt inför abortbeslutet. 

När fokus riktas mot den känslomässiga upplevelsen av abort, ett perspektiv som 
den svenska abortforskningen har utvecklat, framkommer en mer komplex bild. 
Hälften av dem som gör tidig abort upplever blandade eller positiva känslor vid 
graviditetsbeskedet – och kan uttrycka en kombination av lättnad och sorg inför och 
efter aborten. Sammanfattningsvis skulle jag vilja sätta in de motstridiga känslor 
som svenska abortstudier lyfter fram i ett krisperspektiv, för att tydliggöra de käns-
lomässiga element som en abortsituation kan involvera. Jag tänker mig att de tre 
viktigaste punkterna i abortsituationen, utifrån ett krisperspektiv, utgörs av gravidi-
tetsbeskedet, abortbeslutet respektive abortingreppet (jag utelämnar här nyorienter-
ingsfasen). Med hjälp av dessa tre punkter skulle, utifrån ovanstående studier, en 
vanlig kombination av känslor i relation till en abort kunna beskrivas på följande 
sätt, vilket understryker komplexiteten i situationen: 

 
1. Graviditet: chock, hjälplöshet, stolthet och glädje 
2. Abortbeslut: otvetydighet och skuld 
3. Abort: lättnad, befrielse, sorg och ånger 

Nästa kapitel berör de existentiella och rituella aspekterna av abort. Här kommer jag 
att utifrån ett existentiellt perspektiv utveckla och diskutera den förekomst av sorg- 
och skuldkänslor, liksom motstridiga känslor som framkommit i den forskning som 
presenterats i detta kapitel. 

                               
53 Kero 2002, 34. 
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4. Existentiella och rituella aspekter av abort 

I detta kapitel kommer jag att utveckla de existentiella aspekter som framkommit i 
föregående kapitel och dessutom lyfta fram rituella aspekter som kan förekomma i 
samband med tidig abort. Underlaget för detta kapitel kommer ifrån följande källor: 

 
• Existentiella och rituella aspekter på abort som kan utläsas ur psykologiska 

studier 
• Exempel på ritualiseringar kring abort från religionshistoriska och psyko-

logiska studier 

Med den första punkten avser jag att lyfta fram de existentiella och rituella aspekter 
på abort som kan återfinnas i psykologiska studier, utan att de i studierna fokuseras 
eller utvecklas. Det innebär att jag försöker ringa in de existentiella teman som dy-
ker upp i forskningslitteraturens marginal – såsom liv, död, sorg, skuld, skam och 
försök att bearbeta och ta hand om känslor som dessa. Denna genomgång presente-
ras i de två första avsnitten nedan. Vidare har jag sökt efter exempel på ritualisering-
ar, och lyfter här fram upplevelser kring vårdsituationen som kan tolkas utifrån ett 
rituellt perspektiv, vilket presenteras i det tredje avsnittet. 

Den andra punkten ovan innebär att jag delvis avviker från den psykologiska lit-
teraturen för att ge exempel på ritualiseringar kring abort som existerar, och här 
tvingas jag också att delvis lämna den västerländska kontexten. På grund av bristen 
på adekvat material har jag dessutom inkluderat en del litteratur som inte kan be-
skrivas som strikt forskningsmässig, eftersom jag i dessa böcker finner exempel som 
jag betraktar som adekvata för genomgången. Detta gäller i första hand referenserna 
till Eve Kushner samt till Hede et al.1 

Genomgången i detta kapitel ska inte betraktas som en check-lista över aspekter som 
alltid förekommer eller borde förekomma i samband med tidig abort. Som föregående 
kapitel visat ser kvinnors erfarenhet av abort olika ut, beroende på ett stort antal bakom-
liggande faktorer som kan påverka kvinnans upplevelse. Syftet med att lyfta fram exis-
tentiella och rituella aspekter som kan förekomma i samband med abort är att påbörja 
kartläggningen av ett till stor del outforskat område. Kapitlet vill med andra ord belysa 
erfarenheter kring abort som förekommer hos många kvinnor, men långt ifrån alla. 

                               
1 Kushners bok Experiencing abortion: A weaving of women’s words kan beskrivas som en 
självhjälpsbok kring abort och tar upp en stor variation av upplevelser som abortsituationen 
kan väcka. Boken baseras på intervjuer, samtal och skriftliga rapporter från 115 amerikanska 
kvinnor, som alla delar känslan av isolering kring abortsituationen. Hede; Lekander; Lodalen 
& Yderbergs bok Det svåra valet är en populärt skriven bok med information kring aborten i 
historia och nutid. Den tar också upp moraliska perspektiv och inkluderar material från sju 
intervjuer med kvinnor och män som har gjort abort, samt en intervju med en barnmorska. 
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Liv, död och sorg 

Kanske är sorg och smärta det pris vi får betala för vår frihet.2 

Citatet om aborträttens pris ovan, från Hede et als bok Det svåra valet, signalerar att 
sorg och smärta kan betraktas som en del av abortprocessen som många kvinnor helt 
enkelt måste acceptera för att kunna utnyttja sin rättighet. En abortkurator i samma 
bok berättar också hur kvinnor som står inför ett abortbeslut ofta brottas med funder-
ingar kring vilken rätt hon har att bestämma över liv och död.3 På liknande sätt skri-
ver Steenberg, i sin magisteruppsats kring abortvården på Kvinnokliniken i Kristian-
stad, att abortbeslutet inte kan betraktas som någon logiskt rätlinjig process, efter-
som den också involverar djupare existentiella frågor.4 Vad den existentiella dimen-
sionens närvaro innebär, liksom upplevelsen av sorg, är det dock få forskare som går 
närmare in på. Ett undantag utgörs av Gail B. Williams forskning. Williams menar 
att man kan betrakta abort som en form av perinatal förlust, som behöver sörjas på 
samma sätt som till exempel missfall.5 Williams vill med andra ord inte fokusera de 
potentiellt patologiska följderna av ett abortingrepp, utan istället titta på vad hon 
betraktar som ett normalt sorgeförlopp. Williams pekar på studier som visar att sor-
gereaktionerna efter abort och missfall, dödfödsel eller neonatal död är likartade, och 
hennes egen studie indikerar också att abort potentiellt kan orsaka kortare sorgereak-
tioner: ”a grief response is a normal response to a voluntary perinatal loss such as 
elective abortion”.6 

Sorgeprocessen efter en abort kan dock vara extra besvärlig att hantera, vilket 
både Williams, Layer et al och Kushner understryker. Layer et al använder begrep-
pet ”postabortion grief” (PAG) för att tala om sorgeprocessen efter abort, och pekar 
på flera komplikationer förenade med denna. For det första förekommer det varken 
någon kropp eller någon begravning, vilket gör sorgen osynlig och svår att ”ta på”. 
Detta kan dessutom göra det svårare att få sympati från anhöriga.7 För det andra 
betraktas det ofta som mindre legitimt eller socialt accepterat att uttrycka sorg i 
samband med abort, eftersom man snarare förväntar sig lättnad.8 Man antar att ing-
enting värdefullt förlorats – abort är ju ett frivilligt ingrepp, och kan därmed reduce-
ras till en praktisk lösning på ett problem.9 För det tredje kan tystnaden kring aborten 
göra det svårt att få utrymme till sorgen, eftersom frågan kan upplevas som alltför 
laddad. I synnerhet i en amerikansk kontext, som den Kushner refererar till, kan det 
vara svårt att få stöd och förståelse för sorg efter abort utan att väcka hela den mora-

                               
2 Hede et al 1994, 87. 
3 Hede et al 1994, 124. 
4 Steenberg 1998, 28. 
5 Williams 2001, 174. 
6 Williams 2001, 179 och 182. 
7 Layer et al 2004, 344. 
8 Williams 2001, 181. Det är viktigt att också påpeka här att en del kvinnor kan uppleva mot-
satsen – att det betraktas som problematiskt att inte må dåligt eller sörja efter en abort, eftersom 
man då betraktas som känslokall. (Se till exempel Kero 2002, 42 eller Hede et al 1994, 104). 
9 Kushner 1997, 73–74. 
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liska debatten kring detsamma. Detta, menar Kushner, beror också på att abortmot-
ståndare använder sig av kvinnors sorg som ett argument för att bestrida aborträtten, 
eller som ett tecken på att kvinnan fattat ett felaktigt beslut.10 

Bland svenska abortforskare lyfter Kero fram sorgen som en inte ovanlig reaktion 
efter abort. Kero menar att icke-positiva reaktioner till aborten lätt tolkas som ett 
problem. Hennes studie visar dock att kvinnor kan uppskatta den sorgeprocess som 
kan följa på aborten, eftersom de ser den som en följdriktig reaktion.11 Också Terje-
stam vill uppvärdera förekomsten av negativa känslor som sorg vid en abort. Att 
uppleva ambivalenta känslor pekar inte nödvändigtvis på att man har fattat ett felak-
tigt beslut, menar Terjestam. Snarare signalerar det att beslutet var signifikativt, att 
det hade viktiga personliga implikationer.12 

Skuld, skam, ensamhet och mognad 
De flesta kvinnor drabbas inte av skuldkänslor i samband med abort, men andelen 
som känner skuld är dock inte försumbar. I Holmgrens studie upplevde till exempel 
26 procent av de intervjuade kvinnorna skuldkänslor, vilket kan betraktas som an-
märkningsvärt i ett samhällsklimat där abort under tre decennier har hanterats som 
ett lagligt och okomplicerat medicinskt ingrepp.13 Över hälften av både kvinnorna 
och männen i Keros studie upplevde också en konflikt i känslan av att förneka ett 
barn rätten till sitt liv. Abort framstår för dessa kvinnor och män som ”fel” – samti-
digt som de beskriver sitt eget abortbeslutet som ett både rationellt och emotionellt 
välgrundat beslut – abort är ”rätt” att göra i deras specifika situation.14 Holmgren 
presenterar ett likartat resultat: kvinnor i hennes studie kunde uttrycka diametralt 
motsatta uppfattningar. De kunde försvara kvinnans rätt till abort – samtidigt som de 
såg det som fel att beröva fostret livet.15 Kvinnor kan också fortfarande vara rädda 
att bli dömda som ”dåliga människor” av personal och anhöriga, vilket till exempel 
Steenberg påpekar.16 

Många kvinnor vill inte tala om sina aborterfarenheter. Abort är något man helst 
vill hålla hemligt.17 Kopplingen till skuld och skam gör att erfarenheter kring abort 
väldigt ofta är någonting som kvinnor bär ensamma, vilket ett flertal kliniker och 
forskare pekar på.18 Det är inte alltid det sociala nätverket räcker till för att fånga 
upp kvinnans behov av stöd i samband med en abort. I Abort i Sverige hävdar förfat-
tarna att en tredjedel av kvinnorna inte är nöjda med det stöd de får från sina när-

                               
10 Kushner 1997, 75. 
11 Kero 2002, 44. 
12 Terjestam 1991, 14. 
13 Holmgren 1994, 34. 
14 Kero 2002, 39. 
15 Holmgren 1994, 35. 
16 Steenberg 1998, 29. 
17 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 125. 
18 Till exempel Mattsson 2003, 24; Trpcevska & Åkerbäck 1995, 2; Terjestam 1991, 28; Hahn 
2000, 119. 
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maste.19 Många kvinnor avstår helt från att informera sina föräldrar om aborten. 
Detta pekar Major och Cozzarellis studie på, där de flesta informerade sin partner 
(85 procent) och många (66 procent) berättade om aborten för sina vänner, men bara 
40 procent talade med sina föräldrar.20 

Tystnaden kring abort, och kvinnornas ensamhet, kan också ha att göra med per-
sonalens inställning, snarare än patienternas, vilket är något Steenberg lyfter fram. 
Hon menar att personalen sällan berör sina känslor och upplevelser relaterade till 
abortsituationen, och att tystnaden kan vara en strategi hos personalen för att hantera 
abortvårdens existentiellt svåra aspekter. Steenberg ger fler exempel på hur persona-
len söker undfly den existentiella problematiken: genom att sätta kvinnans behov i 
centrum, genom att lägga allt ansvar på kvinnan och på så sätt avbörda sin egen 
skuld, genom att idealisera kuratorn som den som kan lyfta av kvinnans skuld, ge-
nom att upprätthålla en lättsam attityd och på så sätt skydda varandra inom perso-
nalgruppen.21 Att värja sig för den existentiella dimensionen är en attityd som jag 
också stött på hos personal under arbetet med materialinsamlingen till denna studie. 

Ensamheten till trots lyfter många forskare fram betydelsen av att få möjlighet att 
dela och bearbeta aborterfarenheten.22 Enligt Wilmoth et al kan kortare rådgivnings-
intervention, eller i vissa speciella fall psykoterapi, förhindra eller reducera före-
komsten av negativa psykologiska reaktioner efter abort.23 I Abort i Sverige lyfter 
man också fram vikten av att känslorna kring aborten får komma fram, samtidigt 
som man iakttar det faktum att abortvården inte alltid möjliggör detta: 

Betydelsen för den psykiska hälsan av att i dessa situationer [abort] hjälpa pa-
tienterna att släppa fram känslor som sorg och vrede är välkänd. Trots detta 
är förhållningssättet ingalunda regel vid mötet med abortpatienten.24 

Enligt dagens svenska abortlagstiftning har varje kvinna som gör abort rätt till råd-
givande samtal med kurator, både före och efter aborten. Samtal med kurator är dock 
inte obligatoriskt och rutinen kan se olika ut på olika sjukhus. Callersten-Brunell och 
Lidholm beskriver rutinerna vid två olika abortkliniker under tidigt 1980-tal: Hel-
singborg respektive Göteborg. Vid Helsingborg bokades samtal med kurator rutin-
mässigt in i samband med tidsbokning för abort, och patienten hade sedan möjlighet 
att avboka. Vid Göteborg bokades samtal med kurator enbart om kvinnan själv tog 
initiativ till detta. Callersten-Brunell och Lidholm beskriver att både personal och 
patienter var positiva till rutinen vid Helsingborg, och väldigt få avbokade sina sam-
tal. I Göteborg slog kvinnorna ifrån sig, samtidigt som de kunde ge intryck av att ha 
behov av att prata – majoriteten av kvinnorna samtalade inte med kurator.25 Det 
verkade med andra ord vara ett långt steg för kvinnorna att själva boka tid för ett 

                               
19 Bygdeman & Kjessler 1994, 22. 
20 Major & Cozzarelli 1992, 131. 
21 Steenberg 1998, 12, 19, 24, 33 ff. 
22 Trost 1982, 140; Trpcevska & Åkerbäck 1995, 64; Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 50; 
Mattsson 2003, 26 f; Steenberg 1998, 35. 
23 Wilmoth et al 1992, 62. 
24 Bygdeman & Kjessler 1994, 19. 
25 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 41–42. 
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samtal, trots att behovet ofta kunde finnas där, och att trots de som hade samtal var 
mycket glada för detta. Mattsson skriver också att de kvinnor i hennes studie som 
haft samtal med kurator var särskilt nöjda med abortingreppet. Mattsson betonar 
samtidigt att det ofta saknas tid för eftertanke, lugn och ro kring beslutet och ingrep-
pet.26 

Om däremot tillräckligt med tid och utrymme ges för eftertanke och bearbetning 
kan abortsituationen dock bidra till kvinnans utveckling och mognad. Den existenti-
ella problematik som kan väckas i samband med abort kan därmed också bidra till 
någonting positivt, vilket poängteras i ett antal böcker. Författare både inom och 
utanför forskningsdiskursen, lyfter fram mognadsaspekten i relation till abortsitua-
tionen, och beskriver inte minst hur kvinnans upplevelse av självständighet och 
styrka kan växa genom aborterfarenheten. En kvinna som citeras i Hedes et al bok 
beskriver sin känsla av utveckling på följande sätt: 

Även om jag var svag och hade dåligt självförtroende visste jag att det var 
rätt att inte föda. Det var första gången i livet som jag var helt övertygad om 
att jag handlade rätt.27 

Enligt Mattsson beskriver kvinnor att de känner sig starka och att de fått mer insikt 
om sig själva och sina relationer efter att de gått igenom aborten, vilket också Cal-
lersten-Brunell och Lidholm noterar.28 När den reproduktiva krisen (det vill säga den 
ofrivilliga graviditeten) är genomlevd kan den bli en del av kvinnans livserfarenhet, 
och kvinnan kan känna sig stärkt om hon upplever att hon har klarat av att lösa situa-
tionen på ett bra sätt. Därför framhåller också Callersten-Brunell och Lidholm det 
psykologiska stödet runt en abort, eftersom ett adekvat stöd kan medverka till att 
aborten kan leda till ”växt och personlig mognad”.29 Steenberg menar till och med 
att den ofrivilliga graviditeten kan fungeras som en ”existentiell födelse” för kvin-
nan, där hon blir medveten om sig själv och sina valmöjligheter,30 och Kushners bok 
visar också på hur abortsituationen kan bli ett tillfälle för kvinnan att ta kontroll över 
sitt liv.31 Kero framhåller i sin studie också hur abortsituationen, trots att den till att 
börja med upplevs som ett missöde, kan bidra till kvinnans utveckling: 

[D]espite that an unwanted pregnancy is experienced as an accident the re-
sults in the present study indicate that it may also be an important develop-
mental phase in a woman’s life.32 

                               
26 Mattsson 2003, 30, 32. 
27 Hede et al 1994, 103. 
28 Mattsson 2003, 29; Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 144. 
29 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 158–161. 
30 Steenberg 1998, 12. 
31 Kushner 1997; se också Modée 2000, 102. 
32 Kero 2002, 33. 
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Betydelsefulla handlingar i abortsjukvården 
Vad skulle då betydelsefulla handlingar, ritualisering eller riter kunna ha med abort-
erfarenheter att göra? Här vill jag börja med att kort relatera till vårdsituationen och 
dess inneboende existentiella aspekter. Gynekologen Elsa-Lena Ryding skriver i en 
dikt: ”Jag är själasörjare och fosterfördrivare vid kvinnokliniken”.33 Hon ger därmed 
uttryck för att sjukvården idag inte sällan rymmer många av de aspekter som tidigare 
hänvisades till kyrkan. Detta inte minst genom att sjukvårdspersonalen mer än någon 
annan yrkeskategori följer individen från födelse till död.34 Också vårdsituationen 
runt abort kan därmed rymma möten och handlingar som kan framstå som särskilt 
betydelsefulla. Vissa av rutinerna kring en abort kan för kvinnan omfatta mer än det 
rent medicinska – vissa händelser kan urskilja sig som speciella, laddade och närmar 
sig därmed det rituella området. Här är det dock viktigt att komma ihåg att alla hän-
delser upplevs på olika sätt av olika människor. Vad som upplevs som positivt för en 
kvinna i mötet med abortvården kan upplevas som negativt för en annan, vilket 
Holmgren pekar på i sin studie. Att stanna över natten, att få narkos, att få se fostret 
representerar moment som kvinnor i Holmgrens studie uttrycker diametralt olika 
behov kring.35 Nedan pekar jag på moment i vårdprocessen som på olika sätt kan få 
en mer laddad betydelse för kvinnan: 

 
- Läkarundersökningen som insikt: I samband med den första läkarunder-

sökningen kan kvinnan drabbas av insikten om graviditetens verklighet: 
”Det var just vid undersökningen som det riktigt gick upp för mig att det 
fanns liv inom mig och att det skulle bort”.36 

- Kuratorssamtalet som stöd: Samtalet med kurator kan, som jag har be-
skrivit ovan, bli avgörande för många kvinnor som ett stöd i deras besluts-
fattande, och bidra till möjligheten för abortprocessen att bidra till kvinnans 
mognad och utveckling. 

- Operationen som vändpunkt: Vid en kirurgisk abort kan operationen 
upplevas som ”vändpunkten”, och som en befrielse. Här kan också själva 
miljön bli central: ”Detaljer som var man klär av sig, hur man blir bemött, 
vem som finns omkring en och om man får något att äta efteråt etc, blir be-
tydelsefulla händelser som etsar sig kvar i minnet”.37 En del författare me-
nar att den medicinska aborten är att föredra, eftersom kvinnan då får abor-
tera ”av egen kraft”, vilket kan ha betydelse för bearbetningen av händel-
sen.38 

- Återbesöket som bekräftelse och avslut: Återbesök hos läkare eller 
barnmorska beskrivs i flera böcker som ett tillfälle att markera ett avslut på 

                               
33 Utdrag ur en dikt av gynekologen Elsa-Lena Ryding (Bygdeman & Kjessler 1994, 21). 
34 Se också Hede et al 1994, 124. 
35 Holmgren 1994, 33. 
36 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 138; se också Mattsson 2003, 33. 
37 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 139. 
38 Hahn 2000, 116. Hahn, som är journalist, refererar här till en barnmorskas berättelse om 
sina arbetsrutiner runt en abort. 
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processen, och att få bekräftelse på att allt är ”som vanligt” igen.39 Mattsson 
beskriver det som ”förlösande” att få bekräftelse på att aborten lyckats, och 
”befriande” att barnmorskan ger kvinnan möjlighet att sätta ord på och få 
grepp om sina känslor.40 Här betraktas med andra ord återbesöket som ett 
tillfälle som inte i första hand handlar om en medicinsk uppföljning, utan 
om ett tillfälle att, vid behov, upprätta kvinnan och hjälpa henne att gå vidare. 

Ovanstående beskrivning utgör endast en mycket preliminär och tentativ beskrivning 
av moment i abortsjukvården som kan ha intresse ur ett ritteoretiskt perspektiv. En 
tolkning som framstår som möjlig och intressant att undersöka vidare här är de 
aspekter i vården som påminner om passageritens tre steg: separation, transforma-
tion och inkorporation.41 Tiden mellan läkarundersökning och återbesök skulle kunna 
betraktas som en liminal fas, där kvinnan skulle kunna betraktas som i ett liminalt 
tillstånd, ”på tröskeln”, i meningen att hon befinner sig mitt mellan att vara gravid och 
inte, mitt emellan att vara en blivande mamma och inte. Ur det perspektivet skulle 
återbesökets funktion av att vara ”befriande” och ”förlösande” beskrivas som att 
kvinnan här återfår den identitet hon förlorade från den stunden hon blev ofrivilligt 
gravid. Hon blir så att säga sig själv igen. Låt mig också kommentera ytterligare två 
aspekter ur vården som kan få existentiell laddning både för kvinnan och personalen. 

 
- Förhållningssätt till fostret: Både personalens och kvinnans förhållnings-

sätt till fostret kommenteras i litteraturen som potentiellt betydelsefullt. Att 
behandla fostret värdigt, att linda in fostret i en duk och göra det så fint som 
möjligt kan vara betydelsefullt för personalen vid en kirurgisk abort. För en 
del kvinnor kan det kännas viktigt att få se fostret, och på vissa sjukhus 
finns det möjlighet att fotografera fostret eller att göra ett hand- eller fotav-
tryck (även om det då i regel handlar om sent aborterade foster).42 

- Förhållningssätt till andra patienter: Möjligheten till kontakt med andra 
kvinnor som gjort abort på kliniken kan få stort värde. Callersten-Brunell 
och Lidholm beskriver att det kan uppstå en särskild närhet i ”det absolut 
jämbördiga förhållandet” mellan kvinnor som gått igenom samma sak.43 

Den andra punkten är här särskilt intressant utifrån ett ritteoretiskt perspektiv. Upp-
levelsen av ett jämbördigt förhållande mellan de kvinnor som möts på en avdelning 
efter att ha gjort abort skulle, om den betraktas som en del i ovanstående förslag till 
rituell tolkning av abortvården, kunna tolkas som ett uttryck för communitas, eller 
den jämbördiga relation som kan uppstå mellan människor i det liminala tillstånd 
Turner beskriver i termer av ”homogeneity and comradeship”.44 En möjlig tolkning 
här är med andra ord att genom att kvinnorna tillsammans befinner sig i det odefini-
                               
39 Bygdeman & Kjessler 1994, 22; Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 139; Mattsson 2003, 
36; Hahn 2000, 115. 
40 Mattsson 2003, 45. 
41 Se vidare van Gennep 1960; Turner 1981, 98–99; samt Liljas Stålhandske 2005, 168, 197–212. 
42 Hahn 2000, 123. 
43 Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 43. 
44 Turner 1996, 513. 
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erade liminala tillståndet kan också den speciella form av gemenskap uppstå som 
Turner beskriver som communitas.45 

Inget av dessa exempel kan betecknas om ritualiseringar enligt mitt sätt att defi-
niera, och mina ritteoretiskt tolkningar ska i det här skedet endast betecknas som 
preliminära utkast. Däremot handlar exemplen om händelser och handlingar som har 
potential att bli existentiellt laddade, och där personalens lyhördhet för de existenti-
ella och symboliska aspekterna i situationen kan få avgörande betydelse för kvin-
nans upplevelse och bearbetning. 

Ritualiseringar kring abort 
My biggest sadness is just that I can’t talk about it in the culture, let alone 
grieve in an open way /---/ I think it would be most appropriate to grieve to-
gether, [to have a] ritual.46 

Citatet ovan kommer från en av kvinnorna som Eve Kushner intervjuar i sin bok. Jag 
ser det som intressant att denna kvinna, som beskriver sitt behov av en rit runt abor-
ten, inte betraktar aborter som en ”stor grej”: ”It’s just another procedure in life”, 
säger hon. Problemet, som hon ser det, är inte aborten, utan att hon inte kan hitta 
adekvata former för att ta hand om sorgen som aborten genererat.47 Bristen på riter 
kring abort avspeglar sig också tydligt i forskningslitteraturen: det finns ett mycket 
begränsat urval böcker och artiklar som diskuterar eller refererar till ritualiseringar 
kring abort i den västerländska kontexten. Det som framför allt förekommer är 
forskning som fokuserar den japanska riten Mizuko kuyō, vilket är en rit som utförs i 
japanska shinto- eller buddhisttempel för kvinnor som gjort abort eller förlorat sitt 
barn vid förlossningen. På grund av bristen på forskning i ämnet kommer jag i detta 
avsnitt att ge en kort introduktion till den japanska abort-riten, utifrån ett religionshi-
storiskt perspektiv, för att sedan diskutera de få rituella referenser som finns inom 
den västerländska kontexten. 

Mizuko kuyō betyder ordagrant riter för mizuko, och mizuko kan översättas som 
”water children”. Religiösa entreprenörer och spiritualister utvecklade och mark-
nadsförde riten under 1970-talet i Japan.48 Enligt en undersökning från 1989 erbju-
der drygt 40 procent av de religiösa institutionerna i Japan Mizuko kuyō, och riten 
utfördes då av 15–20 procent de japanska kvinnor som genomgår abort.49 Inte sällan 
är det äldre kvinnor (födda mellan 1920 och 1940) som använder sig av riten, för att 
ritualisera en abort som ligger långt tillbaka i tiden, och som har hållits hemlig.50 
Riten ser delvis ut på olika sätt vid olika tempel och inom olika religiösa riktningar, 
men inkluderar till exempel offer av ljus, blommor, rökelse och te, liksom bön, upp-

                               
45 Turner 1996, 518; Liljas Stålhandske 2005, 199. 
46 Kushner 1997, 75. 
47 Kushner 1997, 75. 
48 Hardacre 1997, 92, 98–99, 251. 
49 Hardacre 1997, 100, 251. 
50 Hardacre 1997, 182, 257. 
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läsning av namn och ort för de personer som sponsrar riten samt gemensam läsning 
av Hjärtsutran.51 

Erbjudandet av Mizuko kuyō innebär inte ett ställningstagande mot abort, men 
flera forskare anlägger ett kritiskt perspektiv på riten, och pekar på dess konservativa 
karaktär. Shawn Landres menar att Mizuko kuyō inte kan betraktas som befriande 
för kvinnor, eftersom den snarast återskapar den konservativa ordningen och kvin-
nans roll som moder i denna.52 Helen Hardacre hävdar att riten har marknadsförts 
genom en fostercentrerad (fetocentric) retorik, där abort beskrivs som ett övergrepp 
mot fostrets rättigheter, vilket leder till att fostrets ande vill hämnas på modern och 
därmed behöver blidkas genom riten. Detta har stigmatiserat den icke-reproduktiva 
sexualiteten hos framför allt unga kvinnor, menar Hardacre.53 Hon menar att riten 
presenterats som ett svar på ett problem konstruerat av dem som tillhandahåller 
riten.54 Som försvar för riten, och i motsats till dess kritiker, hävdar June O’Connor 
att Mizuko kuyō inte fokuserar på ett konstruerat problem, utan att den lyfter fram 
och tar på allvar känslor som finns runt abort och som kräver ett uttryck: 

The heuristic value I find in examining mizuko kuyo, however, is not the mis-
use of troubled feelings but the existence of those feelings and their apparent 
need for recognition and expression.55 

Mizuko kuyō är inte minst relevant att diskutera eftersom riten också på olika sätt 
förekommer i västerländska sammanhang – i synnerhet i USA. På Internet kan man 
återfinna beskrivningar av riten på en websida som ”Pro-Choice Connection”, som 
presenterar sig som ett alternativ till anti-abortrörelsens sidor, och som utgår ifrån ett 
perspektiv som vill främja kvinnans rätt till ”safe, legal and accessible abortion”. På 
denna site kan man finna en beskrivning av Mizuko kuyō under rubriken ”Post ab-
ortion support”. Man menar att en rit liknande denna skulle behövas i den väster-
ländska kontexten. 

The mizuko kuyo serves a positive, therapeutic role, keeping people in touch 
with their emotions and their loss. /---/ It is unfortunate that nothing like mi-
zuko kuyo exists in Western society. Unless women perform the ceremonies 
themselves, aborted foetuses are not symbolically recognized. Many women 
create their own ceremonies, and through them find comfort and healing.56 

På en websida med titeln ”Goat-in-the-Road: A Place for Buddhist Practice” erbju-
der Yvonne Rand vägledning och undervisning. Yvonne Rand är buddhistisk präst 
inom Soto Zen och meditationslärare, och verkar i Kalifornien. Hon har en komplex 
syn på abort: hon är personligen, som buddhist, emot abort. Samtidigt yrkar hon 
starkt för varje individs rättighet att själv välja, och hon vill inte inskränka abortla-

                               
51 Hardacre 1997, 179. 
52 Landres 1996, 66. 
53 Hardacre 1997, 5–6, 80, 85. 
54 Hardacre 1997, 251. 
55 O’Connor 1995, 100. 
56 Pro Choice Connection 2006. 
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gen i USA. På sin websida inbjuder hon till ”Ceremony for Children Who Have 
Died” som är utformad efter inspiration från de japanska riterna: 

We will gather together to acknowledge and mourn the death of children 
through abortion, miscarriage, stillbirth, and death after birth. We will make 
offerings and say good-bye in a ceremony of remembrance and letting go, 
with the intention of nurturing and tending both the beings who have died 
and beings who continue to live.57 

I ett forskningsrelaterat sammanhang ger också religionspsykologen Valerie DeMa-
rinis en fallbeskrivning där riten Mizuko kuyō spelar en viktig roll. Fallbeskrivning-
en handlar om Kazuko, en ung religiöst aktiv (kristen med buddhistiska influenser) 
japanska. Kazuko träffar DeMarinis för psykoterapi när hon är utbytesstudent i 
USA, och samtalen kommer bland annat att handla om en tidigare abort, som Kazu-
ko har hemlighållit fram till nu. När psykoterapin har pågått ett tag berättar Kazuko 
att hon förbereder Mizuko kuyō tillsammans med en buddhistisk präst. Detta visar 
sig också blir en viktig del i hennes tillfrisknande. Som terapeut uppmuntrar DeMa-
rinis också Kazuko att använda sina rituella resurser som hjälp till den terapeutiska 
processen.58 Kazuko säger: 

I want the ritual to be a way for me to go on now. So I can put at rest my 
pregnancy and my never-baby and so I can feel I have life again.59 

Samtliga ovanstående exempel utgår ifrån en ritualisering kring abort i den japanska 
kontexten. Exempel hämtade från den västerländska eller judisk-kristna kontexten är 
mycket svårare att finna, även om ett antal forskare och författare vill peka på ritens 
möjligheter i relation till abort. Eve Kushner refererar till exempel till flera kvinnor 
som nämner riten som en möjlig lösning på deras problem runt sina aborterfarenhe-
ter.60 Religionsforskaren June O’Connor vill också lyfta fram ritens potentiella bety-
delse i relation till abort: 

Japanese Buddhist practices and U.S. Jewish and Christian proposals point to 
a need many people feel for physical, visual, and tangible (that is, embodied) 
recognition of their experiences surrounding abortion.61 

Också O’Connor diskuterar behovet av riter kring abort utifrån en genomgång av 
den japanska riten Mizuko kuyō, men ger dessutom ett par exempel på riter från 
judisk och kristen kontext. Här handlar det dock om individuellt utformade riter, 
utifrån privata behov.62 Deborah Brin presenterar också ett judiskt försök att skapa 
en rit kring aborthändelsen. Hon beskriver abort som en upplevelse människor får 

                               
57 Goat-in-the-Road 2006. 
58 DeMarinis 1996, 41–42. 
59 DeMarinis 1996, 41. 
60 Kushner 1997, 75. 
61 O’Connor 1995, 106. 
62 O’Connor 1995, 103 ff. 
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brottas med själva eftersom religionerna inte erbjuder formaliserade riter för att ta 
hand om många av de kriser som ingår i det moderna livet.63 Brin argumenterar i 
synnerhet för möjligheten att förbereda riter inom en terapeutisk kontext, på det sätt 
som DeMarinis fallbeskrivning ger ett exempel på, men hon avråder terapeuter från 
att själva hålla i riterna.64 

Utöver dessa ansatser till rituellt fokus kring abort, där ritteoretiska perspektiv ly-
ser med sin frånvaro, kan man också återfinna kristna exempel – återigen ifrån den 
amerikanska kontexten. I en artikel i tidskriften Research on Social Work Practice 
beskriver Layer et al konfessionella, kristna, hjälpcentra som vänder sig till kvinnor 
med vad som i artikeln kallas för PAG (Post Abortion Syndrome). Författarna lyfter 
fram värdet av andliga grupper som kan erbjuda acceptans och genom vilka kvinnan 
kan integrera andligheten i helandeprocessen efter abort. I detta sammanhang ingår 
också rituella moment, som ”mourning exercises and memorials”.65 Layer et al stu-
derade, med pretest-posttest design, effekten av andlig gruppintervention för 35 
kvinnor i Florida. Interventionen innebar att deltagarna fick lära sig om sorgeproces-
sen, delta i sorgeritualer, samt delta i Bibelstudier.66 Analysen visade en dramatisk 
reduktion av skam och posttraumatisk stress hos forskningspersonerna.67 De flesta 
deltagarna menade att just deltagandet i sorgeritualerna var viktigast för dem, förut-
om att dela upplevelsen med andra i samma situation. Forskarna drar slutsatsen att 
för dem med kristen bakgrund kan just en integration av andlighet i interventionen 
vara effektiv för att bearbeta PAG. De noterar också att för ickereligiösa kvinnor kan 
det vara svårare att hitta adekvat hjälp för att hantera PAG.68 

Ur ett svenskt perspektiv framstår detta exempel såsom alltför konservativt och 
specifikt för den amerikanska kontexten för att ha någon relevans i det svenska 
sammanhanget. Det framstår också som viktigt att poängtera att det religiösa sam-
manhanget inte nödvändigtvis behöver fungera helande för kvinnor som gör abort, 
eftersom det inte sällan är just religiösa synsätt som genererar upplevelser av skuld 
och skam i relation till abort. 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis pekar genomgången i detta kapitel på att sorg är en vanligt 
förekommande reaktion efter abort, och att skuldkänslor inte heller är ovanliga, även 
om de inte dominerar. Det tycks också vara så att kvinnor kan uppskatta en sorge-
process i samband med abort och betrakta den som en följdriktig reaktion, och ett 
uttryck för att beslutet de fattat var avgörande. Betydelsen av att dela och bearbeta 
aborterfarenheten framstår som stor, i synnerhet för de kvinnor för vilka existentiella 

                               
63 Brin 2004, 124. 
64 Brin 2004, 130. 
65 Layer et al 2004, 345. 
66 Layer et al 2004, 346. 
67 Layer et al 2004, 347. Studien utgick ifrån följande skalor: Impact of Event Scale-Revised 
(IES-R) och Internalized Shame Scale (ISS). 
68 Layer et al 2004, 348–349. 
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upplevelser, som sorg och skuld, är centrala. Här framstår också personalens inställ-
ning till abortsituationen, och inte minst till de existentiella aspekterna av densam-
ma, som avgörande. Det framgår av genomgången att ett adekvat psykologiskt stöd 
kan medverka till personlig mognad, där kvinnan kan bli medveten om sig själv och 
sina valmöjligheter och ta kontroll över sitt liv. Det tycks också finnas ett antal 
kvinnor som söker efter rituella möjligheter att sörja sina aborter, som ett sätt att 
göra aborten fysiskt och symboliskt synlig och som ett sätt att avsluta processen och 
gå vidare. Det framgår dock inte i det begränsade materialet hur omfattande detta 
behov är, utan detta utgör ett ämne som kräver vidare forskning. Vidare är det vik-
tigt att poängtera, i linje med den kritik som riktats mot den japanska riten Mizuko 
kuyō, att riter kring abort inte bör presenteras som ett svar på ett problem som kvin-
nor själva inte upplever eller uttrycker. 

De refererade studierna visar att kvinnan måste tillåtas både se situationens kom-
plexitet, och känna det som de känner. Först då får kvinnor också möjligheten att 
fatta ett självständigt och moget beslut. Som jag ser det förefaller det därmed som 
avgörande att fokusera känslor av sorg, tomhet och skuld – liksom lättnad, själv-
ständighet och befrielse. Att inkludera de negativt laddade känslorna handlar inte om 
att säga till exempel att kvinnor har skuld eller att kvinnor borde känna skuld. Det 
handlar om att erkänna att det är en av de upplevelser som förekommer, och att den 
måste tas på allvar. Det handlar om att inte lämna kvinnor som gör abort i ett kultu-
rellt och existentiellt vakuum, där de tvingas bära på svåra och kulturellt komplice-
rade känslor i det tysta. 
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5. Kvinnors upplevelser runt tidig abort 

Genomgången av litteraturen i föregående kapitel bildar underlag för de frågor som 
ställts inom ramen för den empiriska studie som presenteras i detta kapitel. För-
hoppningen är att materialet, trots sin begränsade omfattning, ska kunna ge uppslag 
till vidare forskning kring de existentiella upplevelser av sorg, tomhet, skuld och 
liknande som kan finnas hos kvinnor som gör abort, liksom de erfarenheter kring 
tabu och ensamhet, delande och stöd som står i relation till dessa upplevelser. 

Insamling och presentation av material 
Materialet till studien har introducerats i kapitel 1. Här följer en mer detaljerad be-
skrivning av material och metod först kring personalintervjuerna och därefter kring 
intervjuerna med kvinnor som gjort abort. Följande aspekter kommer att tas upp: 

 
- tillvägagångssättet vid materialinsamlingen 
- något om forskningsprocessen 
- etiska perspektiv kring metoden 
- det insamlade materialet 
- intervjumetoden 

Personal som möter kvinnor i abortsituation 
Samtliga personalintervjuer genomfördes tidigt i studien, före intervjuerna med 
kvinnor som gjort abort. Syftet var att påbörja kartläggningen kring forskningsfrågan 
i samarbete med professionella kontakter, för att skapa en bättre grund för de mer 
känsliga intervjuerna med kvinnorna. Forskningspersoner i personalkategorin söktes 
inom primärvård, abortrådgivning, studenthälsa, sjukhuskyrka och minnamot-
tagning. Samtliga forskningspersoner tillfrågades via ett introduktionsbrev, som 
följdes upp med telefonsamtal och/eller e-mail. Brevet informerade om syftet med 
forskningen och på vilket sätt forskningspersonen tänktes kunna bidra till detta. 
Vidare gavs uppgifter kring var studien bedrivs och hur man kunde få kontakt med 
den ansvarige forskaren. Vid intervjutillfället återkopplades till brevet och forsk-
ningspersonen fick tillfälle att ställa frågor om studien. Frågan om anonymitet gjor-
des också upp och dokumenterades av forskaren. 

Av de sex institutioner som tillfrågades ledde fyra till intervjukontakter med 
sammanlagt sex personer. Dessa representerar alla personal som på olika sätt möter 
kvinnor i abortsituation, och samtliga är kvinnor: 
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Intervju 1 
- Personal 1A: Sjukhusdiakon. Samarbetar med kuratorer på kvinnokliniken. 

Möter kvinnor i alla typer av abortsituationer, efter det att beslutet om abort 
har fattas: kvinnor som har gjort ”sociala aborter”, kvinnor som har ge-
nomgått ”avbrytanden” på grund av fosterskador, samt kvinnor som har 
gjort abort tidigare i livet. Den största gruppen de möter handlar om avbry-
tanden på grund av fosterskada. I övrigt handlar det om enstaka kontakter. 

- Personal 1B: Sjukhuspräst. Samma som ovanstående. 
Intervju 2 
- Personal 2A: Kurator som arbetar på abortrådgivning. Träffar samtliga 

kvinnor som efter det allmänna erbjudandet begär samtal med kurator i 
samband med sin abort, vilket utgör uppskattningsvis 40 procent av abort-
patienterna. Träffar också en del patienter efter aborten. 

- Personal 2B: Socionomstuderande, praktiserar på abortrådgivning. 
Intervju 3 
- Personal 3: Kurator på minnamottagning. På minnamottagningen genom-

förs ungefär 450 individuella samtal/år med kvinnor som blivit ofrivilligt 
gravida. De flesta av dessa väljer att föda. Mottagningen erbjuder också 
samtal med kvinnor som gjort abort tidigare i livet. Upprättar ungefär fem 
sådana samtalskontakter/år. 

Intervju 4 (telefonintervju) 
- Personal 4: Sjukhuspräst knuten till kvinnoklinik. Inget utvecklat samarbete 

med kuratorerna på kvinnokliniken. Samtal med kvinnor som har gjort eller 
står inför att göra abort. Träffar ungefär fem kvinnor/år som går igenom 
sena aborter/avbrytanden, samt några enstaka/år som tar upp tidiga aborter. 

En av forskningspersonerna uttryckte en önskan om konfidentialitet, vilket innebär 
att samtliga intervjuer hanteras konfidentiellt. Önskan om konfidentialitet hos yrkes-
personer inom abortvården är intressant i sig. Även om man beskriver sitt arbete 
inom abortvården som oproblematiskt kan verksamheten ändå kan rymma en rädsla 
för påhopp när man som yrkesperson uttrycker sina, helt legitima, ståndpunkter. Den 
fria aborten kan med andra ord betraktas som en självklarhet av personalen – men en 
som hotad självklarhet. 

Några kommentarer kring urvalet är på sin plats här. Endast en kurator från sjuk-
vården har intervjuats, eftersom övriga kontaktförsök med sjukvården inte gav några 
resultat. Detta utgör en allvarlig begränsning i materialet. Materialets begränsade 
omfattning motiveras av att pilotstudien har ett avgränsat upplägg och inte syftar till 
övergripande generaliseringar. 

Urvalet kräver också en presentation av minnamottagningen. Minna är en ideell 
förening som inte är knuten till någon religiös eller politisk organisation. Föreningen 
definierar sig som en ”omsorgsorganisation” och driver mottagningar på tre orter i 
Sverige. Mottagningarnas syfte är att ta emot och stötta kvinnor och män som drab-
bats av oplanerad graviditet, genom stödsamtal, vänta-barn-grupper, mamma–barn-
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grupper och bearbetning efter abort. På mottagningarna arbetar socionom- eller 
barnmorskeutbildad personal med tystnadsplikt. 

Föreningen hette ursprungligen ”Alternativ till abort”, vilket den intervjuade ku-
ratorn från minnamottagningen beskriver som djupt olyckligt, eftersom det gav 
föreningen en stämpel som abortmotståndare. I boken Det svåra valet: En bok om 
abort framställs Alternativ till abort till och med som en farlig organisation, efter-
som man menar att abortmotståndet i organisationen är förtäckt och inte öppet.1 I 
föreningen minnas stadgar kan man läsa följande: 

Föreningen erkänner och accepterar att verksamheten bedrivs i spänningsfäl-
tet mellan respekt för det ofödda livet och för kvinnan eller paret som står i 
en svår valsituation. Vi lämnar ingen rekommendation om hur någon enskild 
bör handla. 

Stadgarna förbjuder också föreningens anställda eller förtroendevalda att engagera 
sig i opinionsbildande abortpolitik. Föreningens syfte är, enligt stadgarna, att erbju-
da saklig och icke-moraliserande information i abortfrågan, och stödja individen i 
hans eller hennes beslut.2 Kuratorn vid minnamottagningen hävdar dock att det är ett 
speciellt urval av kvinnor som kommer till mottagningen. Det är fler som vill ha 
stöd för att föda än som vill ha stöd i sitt abortbeslut som söker sig till mottagningen. 

Minnamottagningens inriktning måste kommenteras i relation till studiens urval. 
Också sjukhuskyrkans plats i studien kräver en kommentar. När det gäller minna-
mottagningen menar jag att verksamheten, precis som den beskrivs i stadgarna, 
bedrivs i ett spänningsfält. Föreningen bejakar den svenska abortlagstiftningen. 
Samtidigt kan verksamheten beskrivas som ett alternativ till den abortvård som 
landstinget erbjuder, med en större betoning på ansvarsfrågan och respekten för 
livet. Orsaken till att inkludera material ifrån denna kontext sammanfaller med orsa-
ken till att inkludera material från sjukhuskyrkan: nämligen att de existentiella 
aspekterna, som utgör studiens fokus, därigenom särskilt kunde belysas. Det finns 
ingen ambition i denna studie att analysera eller utvärdera vare sig minnamottag-
ningarnas eller sjukhuskyrkans verksamhet. Inkluderandet av dessa ska alltså inte 
betraktas som ett ställningstagande för eller emot vissa sätt att arbeta med abortfrågan. 

Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade och utgick ifrån en intervjuguide 
och ett frågeformulär. Frågor som ställdes under intervjuerna inkluderade till exempel: 

 
”I vilken utsträckning beskriver kvinnor som genomfört abort den oönskade gra-

viditeten och aborten som förenade med existentiella frågor och livsval?” 
”Hur hanterar kvinnorna de existentiella frågor som eventuellt förekommer i 

samband med abortsituationen?” 
”Finns det handlingar som kvinnorna beskriver som särskilt meningsfulla/betyd-

elsebärande i samband med aborten – både i negativ och i positiv bemärkelse?” 

                               
1 Hede et al 1994, 39. 
2 Föreningen minna 2006. 
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Frågeformuläret innehöll också information från abortforskning och Internet att 
referera till i de fall forskningspersonerna hade svårt att förstå eller acceptera frågorna. 

Kvinnor som har gjort abort 
Eftersom erfarenheter av abort måste betraktas som mycket privata och potentiellt 
känsliga och/eller konfliktfyllda blev det viktigt att hitta en försvarbar metod att 
komma i kontakt med och intervjua kvinnor som har gjort abort. Jag betraktade det 
som viktigt att ha i åtanke att forskningspersonerna kunde komma att uppleva olust 
och nedstämdhet i samband med intervjutillfället. Frågor och känslor som forsk-
ningspersonerna hittills inte beaktat i samband med abortsituationen skulle kunna 
aktualiseras under intervjun. Det var inte minst för att förebygga dessa komplikatio-
ner som ett samarbete upprättades med två minnamottagningar. Ytterligare en an-
ledning var att undvika att möta kvinnor som patienter, vilket kunde komplicera 
materialinsamlingen på andra sätt. 

Kuratorerna vid de två mottagningarna fick i uppdrag att själva göra ett urval av 
kvinnor att tillfråga om medverkan – bland kvinnor de mötte som hade gjort tidig 
abort för ett halvår sedan eller mer. De uppmanades att avstå från att bjuda in kvin-
nor som de bedömde som psykiskt instabila eller traumatiserade. Kuratorerna för-
sågs med ett formulär med forskningspersonsinformation som kunde delas ut till 
eller delges de kvinnor som tillfrågades. Informationspappret innehöll följande 
punkter: syfte, plan och metoder för forskningsstudien, forskarens abortpolitiska 
utgångspunkt, följder och risker, forskningshuvudman och kontaktperson, frivillig-
het i deltagandet, rätt att avbryta en intervju (se appendix 6). Att forskarens abortpo-
litiska utgångspunkt deklarerades i informationsmaterialet kan ses som en i forsk-
ningssammanhang okonventionell metod, men den motiveras av abortfrågans poli-
tiska laddning. Särskilt med inriktningen mot existentiella och rituella frågor be-
dömdes det som relevant att tydliggöra att forskaren bejakar rätten till fri abort – 
eftersom kopplingen till det existentiella området kunde uppfattas som en koppling 
till ett abortmotståndarperspektiv. 

Intervjuer inleddes med de kvinnor som visade sig intresserade. Under intervjun 
påmindes de inledningsvis om forskningsinformationen och fick återigen möjlighet 
att läsa igenom informationspappret. För att undvika upplevelser av integritetsin-
trång lades särskild vikt vid att forskningspersonerna tog till sig informationen om 
frivillighet samt rätten till att avbryta sin medverkan. Samtliga forskningspersoner 
fick också underteckna ett skriftligt samtycke innan intervjun påbörjades. 

Det visade sig vara svårare än förväntat att rekrytera kvinnor via minnamottag-
ningarna. En av kuratorerna var i kontakt med ett par kvinnor men ingen av dem 
ställde upp på intervju. Den andra kuratorn var i kontakt med något fler kvinnor, och 
av dessa var det två som bedömdes som möjliga att intervjua och som dessutom ville 
ställa upp. På grund av materialets begränsning bestämde jag mig för att komplettera 
det med två intervjuer med kvinnor från min bekantskapskrets. En fördel med detta 
visade sig vara att de känsliga intervjufrågorna kunde prövas i samtal med två kvin-
nor som jag redan känner. 
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Materialet består av följande kvinnor som har gjort abort: 
 

- Kvinna 1: 54 år. 1 abort för 30 år sedan, 2 missfall, 3 barn. 
- Kvinna 2: 41 år. 2 aborter för 10–15 år sedan, 1 missfall, 1 barn. 
- Kvinna 3: 27 år. 1 abort för 3 år sedan. 
- Kvinna 4: 23 år. 1 abort för 1 år sedan, 1 missfall.3 

Materialet måste naturligtvis betraktas som mycket begränsat. När det gäller de två 
kvinnor som rekryterades via minnamottagningen utgörs en viktig begränsning av 
det faktum att kvinnor som själva inte upplever något behov av att bearbeta sina 
aborterfarenheter inte söker sig till en organisation som minnamottagningen. Det kan 
också beskrivas som problematiskt att materialet inkluderar två personer ur forska-
rens bekantskapskrets. Ytterligare en begränsning är att studien inte inkluderar de 
män som finns med i abortsituationen. Materialets begränsning motiveras med att 
det ingår i en pilotstudie, vars syfte inte är att utveckla några generaliseringar, utan 
att undersöka relevansen av ett visst perspektiv. Genom att sätta in intervjuerna i det 
större sammanhang som personalintervjuer och litteraturstudie ger är förhoppningen 
att en samlad bild ska kunna ges. 

Intervjuerna genomfördes, med ett undantag, i eller i närheten av minnamottag-
ningen. För att skapa en trygg intervjusituation informerades forskningspersonerna 
vid intervjutillfället om att kuratorn på minnamottagningen finns till hands för stöd-
samtal om forskningspersonen skulle känna ett behov för detta efter intervjun. En 
strävan under intervjuerna var också att aktivt lyssna efter och respektera forsk-
ningspersonernas egna gränssättningar för vad de vill berätta. En målsättning var 
också att föra in existentiella och rituella frågor på ett sätt som inte definierar dessa i 
termer av ”skuld – begravning – förlåtelse”. Detta innebar att forskaren medvetet 
lyssnade och frågade efter existentiella och rituella erfarenheter och tankar som inte 
rörde enbart dessa temata, utan också till exempel ”vägval – avslut – stolthet”. 

Intervjuerna fokuserade i övrigt på kvinnornas erfarenheter av abortsituationen – 
med vilket avses tiden från graviditetsbeskedet till och med nusituationen. Intervjun 
inleddes med att kvinnorna fick måla en livslinje som sammanfattade deras upple-
velser av händelseförloppet. Samtalet utgick sedan ifrån målningen och inriktade sig 
på de eventuella existentiella frågor som väckts i samband med den oönskade gravi-
diteten och aborten, samt vilka strategier kvinnan eventuellt tillgrep för att hantera 
dessa.4 Intervjuerna avslutades med att kvinnorna fick fylla i en ”mini-enkät” som 
följde upp de centrala frågorna i studien (se vidare appendix 3 och 4). Intervjuerna 
planerades på ett semistrukturerat sätt, där samtalet fick flyta fritt, men där frågor 
som kunde leda samtalet vidare hade förberetts. Exempel på frågor som användes: 

 
”Vad kände du när du insåg att du var gravid?” 
”Hur gick tankarna innan du fattade ditt beslut?” 
”Hur kändes det sedan?” 

                               
3 Uppgifter kring ålder, missfall och barn har delvis ändrats för att upprätthålla konfidentialiteten. 
4 Målningarna syfte var att fungera som utgångspunkt för och blickfång under samtalet. De 
kommer därför inte att vare sig presenteras eller analyseras nedan. 
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”Förutom aborten, fanns det någon händelse under den här perioden som kändes 
särskilt laddad?” 

”Kände du behov av att markera ditt beslut på något sätt?” 

Det insamlade materialet kommer primärt att användas för att dra slutsatser kring 
existentiella och rituella frågeställningars relevans i relation till abortsituationen. 
Materialet avser på så sätt att peka på områden och aspekter av kvinnors aborterfa-
renheter som det finns anledning att belysa närmare i framtida forskning. Intervjuer-
na kommer därför att analyseras med hänseende på i vilken utsträckning existentiella 
behov existerar, och hur de i så fall behandlas. När det gäller betydelsefulla hand-
lingar eller ritualiseringar kommer tonvikten att ligga på att se vilka exempel som 
framkommer i materialet. Inga psykologiska analyser kring betydelse eller funktion 
av existentiella frågor eller rituella beteenden för enskilda kvinnor eller grupper av 
kvinnor kommer att genomföras i denna studie. Samtliga intervjuade, både kvinnor 
och personal, representerar sig själva och sina individuella erfarenheter och perspektiv. 

Abortsituationen som en existentiell situation 
Kan det betraktas som relevant och försvarbart, också utifrån ett abortförespråkande 
perspektiv, att lyfta fram den existentiella dimensionen i relation till abortfrågan? 
Forskningsöversikten har visat att aborterfarenheter inte sällan beskrivs med ord 
kopplade till den existentiella dimensionen, till exempel sorg, skuld, liv och död, 
mening och mognad. Också i föreliggande studie, där fokus specifikt har riktats mot 
denna dimension, framkommer det att abortsituationen många gånger väcker exis-
tentiella frågor och behov hos kvinnor. Både personal och kvinnor använder vad jag 
betecknar som existentiellt laddade ord för att beskriva abortsituationen: sorg, skuld, 
livskris, självständighet, och vrede.5 I mini-enkäten beskriver de fyra kvinnorna i 
studien aborten bland annat som 

 
- ett vägval i livet 
- ett svårt beslut 
- en smärtsam period 

Den existentiella dimensionen understryks också av abortsituationens komplexitet, 
vilken lyfts fram av både personal och kvinnor. Medan en kvinna i studien beskriver 
abortbeslutet som självklart och enkelt, beskriver övriga tre beslutet som mycket 
svårt – trots att samtliga kvinnor som intervjuats otvetydigt bejakar rätten till abort. 

 
 
 

                               
5 Jag använder fortsättningsvis orden ”personal” respektive ”kvinnor” för att referera till de 
två intervjugrupperna. När jag i det följande refererar till ”kvinnor” avses således de fyra 
kvinnor som har intervjuats om sina erfarenheter av abort. 
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Följande citat belyser de fyra kvinnornas beskrivning av beslutssituationen: 

Det har aldrig varit nån tvekan om det beslutet, jag är jätteglad hela tiden 
över att jag fattade det beslutet, faktiskt. (Kvinna 1) 

Och så var jag väldigt förbannad också över att det fanns en valmöjlighet. 
(Kvinna 2) 

… det här är /---/ utanför vad man egentligen kan kräva av en människa att 
man ska behöva fatta ett sånt beslut. (Kvinna 3) 

Jag var så arg på hela situationen liksom, jag var så arg på att jag var tvungen 
och göra ett sånt val. (Kvinna 4) 

Kvinna 2–4 beskriver beslutsfattandet som snudd på omöjligt – en valmöjlighet som 
de önskar att de slapp ställas inför, trots att de inte på något sätt skulle vilja inskrän-
ka kvinnors aborträttighet. Abort är och ska vara en rättighet för kvinnor – men att 
själv ta sig den rätten upplever dessa kvinnor som svårt – mycket svårare än de kan-
ske hade räknat med. Detta accentuerar abortsituationens existentiella dimension, 
menar jag. Följande citat belyser hur en ung kvinna, som omfattar abortlagstiftning-
en som en självklarhet, kan bli överrumplad av något som kan beskrivas som en 
existentiell dimension när hon själv blir oplanerat gravid: 

Och, och det … ja, så jag har väl ändå tänkt på det och sen så tycker jag lik-
som att det är en … väldigt viktig … rättighet och ha och att jag väl hade, såg 
väl på det som att det inte var speciellt problematiskt liksom, att det inte var 
nån stor grej och göra abort. Så att först så var jag, tänkte jag väl bara det di-
rekt liksom att jag ska göra abort och det var liksom ingen stor grej över det 
och sådär. Men sen blev det ju ändå det, att det var ändå … att det blev så, så 
mycket svårare än jag kanske hade kunnat föreställa mig. (Kvinna 3) 

 
Kvinnornas beskrivning av komplexiteten i beslutsfattande problematiserar delvis ett 
förhållningssätt som skymtar fram när Personal 2A beskriver sitt sätt att arbeta som 
abortkurator. Personal 2A beskriver samtalet med abortpatienter som en metod att 
hjälpa dem i processen mot att fatta ett riktigt beslut – ett beslut som de själva kan 
leva med. Hon betonar betydelsen av att gå igenom alla argument för och emot gra-
viditeten, och att tydliggöra på vilka grunder beslutet fattas. Kuratorns uppgift, me-
nar Personal 2A, blir ofta att bekräfta kvinnan i beslutsprocessen: genom att bekräfta 
kvinnans rätt att fatta ett beslut, genom att bekräfta det beslut som kvinnan till sist 
fattar och genom att hjälpa kvinnan att se de olika skäl som ligger eller har legat till 
grund för hennes beslut. När Kvinna 2–4 beskriver sin situation blir det tydligt att 
det i deras fall inte har varit så enkelt att hitta en entydig lösning på situationen, och 
att de inte är självklart att rationella argument för och emot graviditeten är det enda 
redskap kvinnorna behöver, även om det kan vara avgörande. En aspekt som kunde 
utforskas närmare här är den bekräftelse som kuratorn också lyfter fram, och bety-
delsen av att låta komplexiteten finnas med i bilden. 



Maria Liljas Stålhandske: Ett avgörande beslut 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 15 57

Flera av kvinnorna tydliggör också att minnet av aborten, och för vissa känslan 
av sorg, kan finnas med som en betydelsefull aspekt också efter det att man betraktar 
upplevelsen som bearbetad och avslutad. Detta beskrivs inte självklart som negativt, 
utan kan upplevas som en viktig del i kvinnans livserfarenheter. Kvinna 2 använder 
sig också av orden ”vördnad” och ”empati” för att beskriva sitt sätt att förhålla sig 
till sina erfarenheter och de processer hon gått igenom för att hantera dem. 

Abortsituationen som delad erfarenhet eller tabu 
Samtalets betydelse för kvinnor i abortsituation kommer fram på olika sätt i materia-
let. För personal 2A är samtalet fokus i hanterandet av abortsituationen, och hon 
beskriver samtalet mellan kvinnan och hennes partner som det centrala i processen. 
När bearbetningen inom ramen för kvinnans egna relationer inte räcker till finns 
kurator på abortrådgivningen till för att stötta dem som behöver det. Uppgiften, 
menar personal 2A, handlar om att ge kvinnor och par tid och möjlighet att tänka 
över sin situation, så att de kan fatta ett välgrundat beslut. Det handlar om att de ska 
få chansen att känna efter, och inte stänga av, så att de inte ska fatta sitt beslut under 
påtryckning utifrån. 

Bland de intervjuade kvinnorna är det en som framför allt lyfter fram samtalets 
stora betydelse för hennes upplevelse och bearbetning av situationen, och som un-
derstryker det förutsättningslösa stöd hon fick från pojkvän, familj och vänner. När 
kvinnan förstod att hon var gravid befann sig kvinnans pojkvän på en resa i Asien. 
Kvinnan mailade för att berätta om graviditeten, och pojkvännen ringde sedan till-
baks till henne. 

Nej men först var det ju min pojkvän då för han eh … han, ja, redan första 
gången vi pratade så frågade han mig om jag ville att han, att han skulle 
komma hem och sånt och då tror jag att jag sa liksom ”nej” och ”jag klarar 
det här” och (skratt), då såg jag det som att det här är inga problem, men sen 
så blev det ju lite jobbigare så då, så då bad jag i alla fall honom och komma 
hem och då gjorde han ju det. (Kvinna 3) 

 
De övriga intervjuade kvinnorna beskriver framför allt känslan av ensamhet i abortsitu-
ationen, och upplevelsen av att abort representerar en upplevelse som man inte så 
enkelt delar med andra – vilket även Kvinna 3 poängterar. Samtliga kvinnor talade med 
sin partner om graviditeten och aborten, men endast Kvinna 3 beskriver att hon fick 
stöd av sin pojkvän. Ingen av Kvinna 1, 2 och 4 pratade med sina föräldrar om abor-
ten, men Kvinna 4 delade erfarenheten med och fick stöd av en nära vän som också 
gått igenom en abort. Sammantaget är ensamheten den mest framträdande aspekten i 
intervjuerna, när det gäller vilket stöd kvinnorna har fått i abortsituationen. 

Eller den här ensamheten som egentligen, när jag tänker tillbaka på det, var 
… eh, det sorgligaste i det hela /---/ jag kan känna sorg över att jag var en så 
ung kvinna, fick göra allt det här ensam. /---/ fick bära hela den här skiten, för 
han tog ju inget som helst ansvar alls. (Kvinna 1) 
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Helt solo med … med känslorna, jag vet att det var en kurator på sjukhuset 
som frågade (otydligt) ville prata, men … duktiga jag hade, nej det hade jag 
inte behov utav. (Kvinna 2) 

/---/ alltså även om, om folk vet om att jag har gjort en abort så är det ju ing-
enting man direkt pratar om liksom. /---/ det är väldigt lite som man pratar 
om det. Och kan-, folk kanske blir lite såhära … dom kanske inte riktigt vå-
gar heller fråga och … (Kvinna 3) 

Kvinna 4 är den yngsta bland de intervjuade, och var under 25 år när hon gjorde abort. 
Ändå valde hon att inte berätta om aborten för sina föräldrar, och hon beskriver varför: 

/---/ Och det har jag tänkt en del på varför jag inte gjorde, och det var nog … /---
/ att jag inte ville göra dom ledsna, liksom. /---/ Fast dom kommer ju få veta 
det nån gång, när jag, när jag känner mig mogen att berätta sådär … (Kvinna 4) 

 
Också personal från sjukhuskyrkan och minnamottagningen beskriver ensamheten 
som en framträdande aspekt när det gäller aborter. Personal 3 (minnamottagning) 
menar att den svenska lagstiftningen lämnar kvinnan väldigt ensam att själv ta kon-
sekvenserna av sitt beslut. Personal 1A (sjukhuskyrka) relaterar frågan till hur andra 
livshändelser hanteras. Hon menar att människor i ens omgivning vanligtvis känner 
till när man går igenom avgörande skeden i livet och därigenom kan stötta en, men 
att detta oftast inte är fallet vid en abort. 

Men för dom, för väldigt många, och dom allra flesta som går igenom en ab-
ort, så är dom ju fullständigt ensamma. Dom kommer tillbaka och ska ställa 
sig och laga mat, och det är dessutom så att ingen vet att dom har knutit en 
knut på sitt livsrep. (Personal 1A, sjukhuskyrka) 

Samtliga intervjuade kvinnor har upplevt ett behov av att samtala mer kring sina 
upplevelser runt aborten, efter det att den mest akuta perioden passerat, och tre öns-
kar att de hade haft bättre möjligheter att dela sina erfarenheter under denna period – 
med en kurator, med vänner eller föräldrar. Kvinna 1 beskriver en känsla av bristan-
de sammanhang i relation till detta. Hon önskade att det fanns någonstans dit det 
skulle kännas naturligt för henne att vända sig för att få vägledning i livet, men hon 
vet inte hur ett sådant sammanhang skulle se ut. 

Ja, jag tänker att det, det skulle ju kunna vara så att i ett annat … i ett annat 
land, (skratt) med en annan man, annan tid, ett annat tillfälle … /---/ så skulle 
jag kunnat eh … prata med nån … vuxen kvinna i min närhet som jag är för-
trogen med. (Kvinna 1) 

 
Vad är då orsaken till att kvinnorna blir mer ensamma med sina upplevelser än de 
själva önskar? Flera olika orsaker kommer fram i materialet. Det kan bero på att man 
vill skydda sig från interventioner utifrån (Kvinna 1), eller att man tycker att man 
borde klara av situationen utan hjälp från utomstående (Kvinna 2). Det kan handla 
om en känsla av tabu och skam, som för Kvinna 2: 
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Skämdes ju att berätta att jag skulle göra en till dessutom. Så det, det talade 
jag inte om. (Kvinna 2) 

 
Samma kvinna beskriver sin upplevelse kring det missfall hon också erfarit som 
annorlunda. Missfallet kunde hon tala om med både sin mamma och med sina vän-
ner, det var en erfarenhet som gick att dela. Hon upplevde inte alls missfallet som 
tabubelagt på samma sätt som aborten eftersom det är ”kroppen som beslutar”. 
Kvinna 3 vill å andra sidan inte beskriva abort som ett tabubelagt ämne. Hon upple-
ver det som ”hyfsat okontroversiellt”. Hon förklarar sin upplevelse av ensamhet 
snarare med att det inte har känts aktuellt att tala om abort med hennes jämnåriga 
vänner, eftersom de inte själva har varit med om abort. 

Man skulle kunna tänka sig att tidsaspekten har betydelse för kvinnors upplevelse 
av skuld, skam och tabu. Kvinna 2 är över 40 och gjorde abort för 10 respektive 15 
år sedan. Det kan tyckas rimligt att tro att upplevelser av skuld och skam borde avta 
i takt med att samhället blir allt mer öppet, jämställt och sekulariserat. Materialet ger 
dock, trots sin begränsning, inte underlag för någon sådan förenklad slutsats. Också 
en av de yngre kvinnorna i studien (20-årsåldern), som har valt att inte berätta om 
aborten för andra än pojkvännen och en nära vän, beskriver en upplevelse av skuld i 
relation till aborten. Hon säger såhär, när hon funderar kring om hon kunde ha han-
terat graviditeten på något annat sätt: 

Jag hade kanske inte … jag hade säkert, det är klart jag hade klarat det men 
jag hade kanske ändå inte gjort det heller /---/ Eller att jag såhär, liksom … 
skuldbelägger mig lite för det, men samtidigt vad skulle jag göra att jag var 
så liten liksom /---/ (Kvinna 4) 

Ingen av kvinnorna nämner vården som någon viktig källa till stöd i abortsituatio-
nen. Även om alla har känt till möjligheten att samtala med kurator så har bara en av 
kvinnorna gjort det, och hon beskriver detta som att ”det gjorde varken till eller 
från” (Kvinna 3). Upplevelserna från kontakten med vården i övrigt varierar, vilket 
delvis kan bero på att kvinnornas erfarenheter kommer från olika decennier. Samti-
digt är den yngsta och den äldsta kvinnans berättelser delvis samstämmiga när det 
gäller upplevelsen av rutin och ruljans, och en brist på värme och ömhet. 

In med oss, tjong, tjong, tjong. In på uppvak. Klapp, klapp, upp. /---/ ”ja nu är 
det dags och vakna”, ”ja men det blir bra det här hörru, hörru nu är det andra 
som ska ha sängen”, det var liksom mera (skratt) så. (Kvinna 1) 

/---/ att dom kändes lite stränga att dom kanske var såhär lite trötta på såhär 
(otydligt tal) tjejer som hade råkat bli gravida /---/ (Kvinna 4) 

 
För Kvinna 4 handlar detta om kontakten med vården innan själva aborttillfället, 
men när aborten väl genomfördes upplevde hon bemötandet som mycket bra, och 
hon kände sig väl omhändertagen. Kvinna 3 beskriver också kontakten med vården 
som dubbel, med både positiva och negativa erfarenheter. 
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Abortsituationen som relation 
Hur relaterar kvinnor och personal till ”det som aborteras”? Utöver specifikt existen-
tiella frågor har relationen till fostret framkommit som en mycket central aspekt för 
både kvinnor och personal. Förhållningssätt och ordval tycks både påverka och på-
verkas av hur situationen upplevs existentiellt och vilka handlingar kvinnor tillgri-
per, eller skulle vilja tillgripa, för att hantera situationen. Det är framför allt två olika 
förhållningssätt som framkommer i materialet: man relaterar till graviditeten och det 
som aborteras i termer av ett ”foster” och/eller i termer av ett ”barn”. 

Bland den personal som intervjuats framkommer båda förhållningssätten. De två 
intervjuade som representerar abortsjukvården ser det som problematiskt att förhålla 
sig till eller benämna fostret som en människa, ett barn (Personal 2A och 2B, abort-
rådgivning). Problematiken består i risken att skuldbelägga kvinnan, vilket man i 
möjligaste mån vill undvika. Man talar därför i första hand om ”foster”, och inte om 
”barn”. 

Utifrån minnamottagningens perspektiv framställs det som både självklart och 
viktigt att tala om ”barn” i samband med abort. Kuratorn menar här att kvinnorna 
själva säger att de är ”med barn”, och poängterar också benämnandet som viktigt för 
att underlätta det sorgearbete som kan följa efter aborten: 

Men alltså jag, jag tycker ju det är viktigt att vi, vi i minna, vi vågar säga att 
… eller bejaka det som kvinnan säger när hon kommer hit och säger att hon 
är med barn, jaa, alltså och sen kan man ju diskutera vad det är som är i ma-
gen /---/ vi tar inte ställning till det, utan det är ju kvinnan som säger ’jag är 
med barn’ och det säger alla (Personal 3: minnamottagning). 

Kuratorn på minnamottagningen understryker också vikten av att inte bagatellisera 
abortsituationen, utan ta på allvar både den sorg och den skuld som kvinnor kan 
känna. I det sammanhanget innebär ordvalet ”barn” också att man inte vill väja för 
en problematik som man upplever kan finnas där. Också i sjukhuskyrkan beskrivs 
”barn” som den term kvinnorna själva oftast använder. Samtidigt poängterar man 
också vikten av att lyssna in kvinnans eget språk och egna behov: 

[F]ostret är det ju rent … kliniskt så men eh, dom allra flesta kallar det själv 
för barnet /---/ Någon gång säger dom väl också fostret. … Så det är ju lik-
som inte vi, för det får ju inte vara vi som trycker på nån, nån hantering som 
dom inte … vill (Personal 1 A: sjukhuskyrka). 

 
Bland de intervjuade kvinnorna förekommer också båda språkbruken. Tre av kvin-
norna beskriver att de ”blev med barn”, och av dessa relaterar två helt eller delvis 
också efteråt till det ”barn” som kunde ha blivit. En kvinna säger såhär: 

[I]bland kan man ju, så kan jag tänka att … att ’åh, då hade det barnet varit så 
gammalt’, det, det eh … kan jag tänka. (Kvinna 1) 
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En annan kvinna talar om att hon ”blev med barn”, och att hon inledningsvis upp-
levde att hon hade två viljor som gick emot varandra – ”det fanns ju en del av mig 
som ville ha det här barnet” (Kvinna 3). När vi lite senare talar om hur hon tänker på 
det som hon aborterade väljer hon att tala om det som ett foster – och inte vare sig 
som ”cellklump” eller ”barn”. Hon säger såhär: 

Nej, jag tänker väl på det som ett foster … Det är … För när jag var gravid så 
kände jag ju att det var ett barn liksom. /---/ det var ju på väg och bli ett barn 
men det är in-, jag tänkte inte på det som ett … ett barn (otydligt) sådär, det 
var ju inte … (paus) ehm, ett färdigt barn liksom (Kvinna 3). 

 
Kvinna 4 beskriver att hon blev väldigt glad när hon blev gravid ”för jag ville väl-
digt gärna ha barn”. Men när graviditeten istället avslutades med en abort känns det 
viktigt för henne att inte tala om det i termer av ”barn” längre. Nu efteråt tänker hon 
framför allt på själva beslutet hon fattade och vad hon gick igenom som kvinna. Hon 
vill helst undvika att tänka på fostret över huvud taget: 

Jag vill nog helst inte tänka på det, eller såhär, det vore ju väldigt jobbigt om 
jag gjorde det till en människa för då /---/ blir det ju bara värre (Kvinna 4). 

 
Studiens begränsade material, men också tidigare forskning, pekar alltså mot att 
benämnandet kan vara en central fråga när det gäller kvinnors sätt att uppleva och 
hantera en tidig abort.6 Samtidigt framstår det inte som så enkelt att de kvinnor som 
lättare fattar sitt beslut också självklart talar om aborten i termer av ett ”foster”. 
Kvinna 1 i pilotstudien beskriver till exempel sitt abortbeslut som okomplicerat och 
självklart, samtidigt som hon aldrig använder ordet ”foster”. Hon säger istället: 

Jag ville ju också bli av med barnet, eller det här /---/ blivande barnet då 
(skratt) (Kvinna 1). 

Även om benämnandet kan fylla olika funktion för olika kvinnor berör det ändå en 
central aspekt av abortsituationen: nämligen hur kvinnorna själva väljer att beskriva 
vad de är med om. För att iaktta komplexiteten här skulle jag vilja skissera olika 
möjligheter relaterade till de två alternativen till benämnande. När det gäller kvinnor 
som använder termen ”barn” kan man å ena sidan tänka sig att det handlar om kvin-
nor som är mer skuldtyngda, mer konfliktfyllda inför abortbeslutet – men det kan å 
andra sidan också handla om kvinnor som väljer att se situationen i vitögat, så att 
säga. Kvinnor som väljer att konfrontera sig själva med och bearbeta sitt abortbeslut, 
som inte nödvändigtvis behöver upplevas som komplicerat (till exempel Kvinna 1). 
När det gäller kvinnor som använder termen ”foster” kan det å ena sidan handla om 
ett mer kliniskt och lätthanterligt förhållningssätt relaterat till en konfliktfri upple-
velse av abort – eller å andra sidan om ett försök att undkomma skuldkänslor och 
konflikter som man bär på men för tillfället inte klarar av att möta (till exempel 
Kvinna 4). 

                               
6 Se till exempel Tauer 1995 och Kero 2002. 
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Sammanfattande reflektioner 
Genomgången av pilotstudiens material bekräftar det som litteraturstudien också 
visat: abortsituationen kan inrymma existentiella frågor och behov. Kvinnorna i 
studien beskriver situationen i termer av till exempel ett vägval eller ett svårt beslut, 
och känslor som de förknippar med händelsen inkluderar sorg, skuld, vrede och 
självständighet. Att kvinnorna inte betraktar situationen som en fråga om ett enkelt 
medicinskt ingrepp framkommer tydligt när de beskriver beslutsfattandet som snudd 
på omöjligt. Trots att kvinnorna bejakar rätten till abort representerar den ofrivilliga 
graviditeten en valmöjlighet som de önskar att de slapp ställas inför. 

Samtliga kvinnor i studien uttrycker ensamhet runt abortsituationen och uttalar på 
olika sätt ett behov av att samtala mer kring sina upplevelser runt aborten. Kvinnor-
na uppvisar, med ett undantag, påfallande lite socialt stöd och ingen av kvinnorna 
nämner vården som någon viktig källa till stöd i processen. Upplevelsen av ensam-
het och tystnad runt abortsituationen bekräftas också av flera ur personalgruppen. 

Materialet visar också att relationen till det som aborteras, och benämnandet av 
detta, kan vara en central fråga när det gäller kvinnors sätt att uppleva och hantera en 
tidig abort. Att tala om ”barn” eller ”foster” ger olika associationer, och medan det 
för en del kvinnor och en del personal framstår som självklart att tala om ”barn”, 
framstår det för andra personer ur båda grupperna som otänkbart. Benämnandet 
tycks med andra ord vara en symboliskt laddad fråga. Det framgår dock att det inte 
är så enkelt som att endast de kvinnor som upplever skuld och ånger tänker på abor-
ten i termer av ett ”barn”. 
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6. Betydelsefulla föreställningar  
och handlingar runt tidig abort 

Abort och existentiella föreställningar 
Ett existentiellt behov som jag inte hade förutsett när jag påbörjade studien gäller 
föreställningar kring det barn som kunde ha blivit. I intervjustudien rör detta främst 
de två äldre kvinnorna – för vilka aborterfarenheterna ligger långt tillbaks i tiden 
(femton–trettio år), och som efter sina aborterfarenheter också har fått barn. 

Kvinna 1 talar om aborten i termer av ett foster som väntade till ett senare tillfälle – 
alltså också en form av reinkarnationstanke (även om hon inte använder denna term). 
Samtidigt som hon tänker på fostret som en separat individ – ”det här barnet hade ju 
varit en vuxen människa i eh … nu liksom över tretti år”, så föreställer hon sig också 
att just detta foster senare kom tillbaks, och blev ett av de barn hon har idag. 

Jaa, att dom kom tillbaka, som, som insåg sitt misstag och tänkte ”ja men jag 
ger mig inte, jag … jag ska … jag ska ha henne som mamma” (skratt). /---/ 
Så självisk är jag (skratt). Men det har varit mitt sätt att hantera att det … 
(Kvinna 1) 

 
Kvinna 2 har ett liknande förhållningssätt till de två foster hon aborterade. Å ena 
sidan tänker hon på dem som barn, och fantiserar kring hur de kunde ha blivit. Hon 
föreställer sig att det ena är en flicka i nioårsåldern, med ”långt, mörkt hår”, och det 
andra är en pojke på två–tre år. Detta är bilder som hon tänker på då och då, och 
relaterar till. 

Jag har, det kanske är lite jobbigare och möta den pojken än flickan, men 
dom finns där … och jag tror också det här är … eh … processer … som … 
får ta den tid det … det ska ta. 

 
Å andra sidan säger hon också att hon tror att fostren är ”omhändertagna”, och kopp-
lar detta till sin, i det här fallet uttalade, tro på reinkarnation, eller själavandring: 

Dom har, dom … är omhuldade så att säga. /---/ (Otydligt) till och med lever 
vidare nånstans … jag tror ju på själavandring. /---/ (Paus). Men energimäs-
sigt så finns dom, helt klart (Kvinna 2). 

Att aborterade foster på något sätt kan leva vidare, och även komma tillbaks igen är 
också en föreställning som ofta kommer fram i de meddelanden som publiceras på 
”Abortkyrkogården” på Internet. Detta är en Internet-site skapad av konstnären 
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Johanna Rytell. Siten är utformad som en blå himmel med vita moln och besökaren 
kan antingen klicka på molnen för att läsa de hälsningar som har lagts in, eller också 
lägga in en egen hälsning. Hälsningarna riktar sig oftast direkt till fostret. Följande 
citat är några exempel på hur både män och kvinnor kan uttrycka tanken på fostrets 
återkomst: 

”Snälla kom tillbaka till oss när vi är redo …” 

”Mitt Lilla Änglabarn! /---/ Jag hoppas att du vill komma tillbaka till mig en 
dag. Snart! Visst?! /---/” 

”Jag ångrar mig inte det minsta! För mig var det inte ett svårt val, det var en 
självklarhet. Fri abort är en mänsklig rättighet, och mitt lilla pyre och jag 
kommer att ses om några år istället. /---/.” 

”Lova att komma tillbaka till mig när det är dags. /---/ Ångrar att jag inte har 
dig i min mage nu, men vet att jag har annat att gå igenom innan du kan 
komma till. Längtar tills tiden är inne, KOM TILLBAKA TILL OSS DÅ!!” 

Det finns ännu inte någon forskning gjord i ämnet, men fenomenet framkommer 
dock i en del av forskningslitteraturen. Hardacre refererar till exempel till en studie 
från 1992 som visar hur japanska deltagare i riten Mizuko kuyō förhåller sig till 
fostret, eller fostrets ande, på olika sätt efter riten. Man säger att fostrets ande ”alltid 
är i mitt hjärta”, ”finns som en själ i den andra världen”, ”har återvänt till förfäder-
nas plats”, ”har kommit till himlen” eller ”har återfötts”.1 Även O’Connor beskriver 
fenomenet i sin studie kring Mizuko kuyō. Hon refererar där till ett tempel i Tokyo 
där föräldrar kan skriva meddelanden i en bok till sina aborterade barn – och det 
handlar då dels om ursäkter och dels om förhoppningar om återfödelse. O’Connor 
menar att detta tyder på en fortsatt relation till det aborterade fostret: 

[T]he claims made upon these water-children by family members who im-
plore and sometimes invite them to return and be reborn underscore the fam-
ily’s sense of connection to these aborted ones.2 

Dessa exempel refererar till material från den japanska kontexten, och det är intressant 
att notera att liknande föreställningar också förekommer i en västerländsk kontext.3 
Jag ser det som rimligt att anta att detta kan vara ett livsåskådningsmässigt förhåll-
ningssätt som kvinnor tillgriper för att psykologiskt hantera sitt abortbeslut. Det är 
också möjligt att tidsaspekten har betydelse för behovet och funktionen av dessa 
föreställningar – behovet skulle kunna öka när kvinnan blir äldre, kanske efter det att 

                               
1 Hardacre 1997, 97. 
2 O’Connor 1995, 96. 
3 Se också Callersten-Brunell & Lidholm 1985, 47, liksom Eve Kushners mer populära fram-
ställning av kvinnors aborterfarenheter som inkluderar exempel på liknande företeelser: att 
fostret namnges och relateras till som ett barn; att kvinnor talar med fostrets ande; att kvinnor 
utvecklar reinkarnationstankar som underlättar deras beslut om abort (Kushner 1997). 
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hon fått barn. Föreställningen skulle då kunna vara en del i kvinnans försök att skapa 
en mer övergripande mening kring sin fertilitet, och sitt sätt att förhålla sig till den. 

Fortsatt forskning i ämnet skulle kunna belysa hur utbredda föreställningar som 
dessa är bland kvinnor, och i vilka åldersgrupper. Vidare forskning skulle också 
kunna utreda vilken relation sådana föreställningar kan ha till kvinnans generella 
upplevelse av och förhållningssätt till abortsituationen, vilken betydelse Internet har 
för att sprida föreställningar som dessa, liksom vilken funktion föreställningarna kan 
fylla för kvinnans psykologiska återhämtning efter aborten. 

Abort och betydelsefulla handlingar 
Den övergripande erfarenheten som både kvinnor och personal på olika sätt uttryck-
er i intervjuerna, möjligtvis med ett undantag, är att det finns ett behov av handlingar 
som kan fånga upp och uttrycka de existentiella och emotionella upplevelser som 
kan förekomma i samband med tidig abort. Trots materialets begränsade omfattning 
har flertal betydelsefulla handlingar kunnat identifieras. Dessa handlingar är spon-
tant utvecklade utifrån kvinnans personliga behov – av kvinnan själv, eller i samar-
bete med personal som hon har kommit i kontakt med i relation till aborten. 

Bland den intervjuade personalen har två diametralt olika förhållningssätt kom-
mit fram i relation till betydelsefulla handlingar, vilket framför allt kan förklaras med 
de olika arbetsuppgifter man står inför. De intervjuade kuratorerna träffar i regel inte 
kvinnor som står inför valet att avbryta sin graviditet på grund av fosterskada, medan 
personalen på sjukhuskyrkan i första hand träffar just den kategorin. Graviditetsav-
brytanden görs vanligtvis senare i graviditeten än de socialt motiverade aborterna. 
Graviditeten är dessutom då ofta önskad av paret. Sammantaget gör detta situationen 
annorlunda jämfört med situationen vid de tidiga aborterna, och behovet av betydel-
sefulla handlingar och/eller ritualiseringar måste därmed också se annorlunda ut. 

Den personal som intervjuats på abortrådgivning (Personal 2A och 2B) uttrycker 
i första hand en stark skepsis inför symboliska handlingar eftersom man kopplar 
samman detta med begravningar eller minnesstunder. Dessa typer av handlingar ser 
man som mycket problematiska eftersom man menar att de mänskliggör fostret, 
vilket i sin tur kan skuldbelägga kvinnan. De handlingar man lyfter fram som bety-
delsefulla i samband med tidig abort är framför allt själva beslutsfattandet – att välja 
en riktning – och samtalet som leder fram till detta. Personalen resonerar också kring 
möjligheten att markera ett avslut på processen som en tänkbar handling, men det är 
ingenting som man arbetar med idag. 

Personalen inom sjukhuskyrkan beskriver i första hand en beredskap att ritualise-
ra kring graviditetsavbrytanden på grund av fosterskador – och här handlar det just 
om begravningar eller minnesstunder (Personal 1A, 1B och 4). Sjukhuskyrkan har 
utarbetat en enklare ordning för minnesstund eller begravning av foster – för dem 
som så önskar. Minnesstund och gravsättning förekommer också, om än mycket 
sällan, vid tidiga aborter. Personalen är medveten om att skuldfrågan kan bli pro-
blematisk i relation till handlingar som dessa, men lyfter fram den sorg som de ofta 
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möter hos sina konfidenter, och pekar på att minnesstund eller begravning bara ut-
förs i de fall som de efterfrågas av kvinnan eller familjen. 

Det viktigaste perspektivet är att vi möter människor i sorg. Det är det vikti-
gaste perspektivet tycker jag. Och dom … dom sörjer, det här barnet. Och då 
har jag inget, då finns det inget alternativ känner jag. /---/ (Personal 1B) 

/---/ Det kommer ju från dom själva. Det är ju inte så att vi kommer och före-
slår att dom ska göra på ett sätt utan det är ju … det är ju dom själva som, 
som uttrycker ett behov av att … eh, göra nånting heligt, eller värdigt, eller, 
eller omsorgsfullt kring barnet … (Personal 1 A) 

 
Personalen uttrycker också en lyhördhet för att hitta andra rituella former, om konfiden-
terna själva visar behov för detta. Detta inkluderar också tidiga aborter, men persona-
len säger samtidigt att sjukhuskyrkan inte alls lika ofta är inblandad vid dessa ingrepp, 
även om det förekommer. Det finns inte heller några specifika rituella ordningar 
utarbetade för att ritualisera kring en tidig abort. Vid minnamottagningen beskriver 
kuratorn hur samtalet med kvinnor som har gjort abort ofta kommer att avslutas med 
någon form av handling – som kvinnan själv initierar och utformar (Personal 3). 

Kvinnorna i studien har i begränsad utsträckning utformat specifika handlingar 
för att på ett medvetet sätt markera abortupplevelsen, eller komma till ett avslut. I 
enkäten framkommer dock att tre av de fyra kvinnorna känt behov av att göra någon 
speciell handling – för att markera (1 kvinna), avsluta (2 kvinnor), manifestera (2 
kvinnor), högtidlighålla (1 kvinna), sona (2 kvinnor), offentliggöra (1 kvinna), tacka 
för (2 kvinnor), och/eller sörja (2 kvinnor) det som hänt. Det tycks med andra ord 
kunna vara så att behovet av betydelsefulla handlingar eller ritualiseringar kan finnas 
hos kvinnor som saknar redskap för att realisera dessa behov. Intervjumaterialet ger 
dock inte underlag för att uttala sig om utbredningen av dessa behov. 

I betydelsefulla handlingar inkluderar jag, enligt min definition som presenteras i 
kapitel 1, särskilt laddade händelser eller situationer knutna till aborten. Detta gör att 
flera exempel kan identifieras i materialet. När dessa exempel vägs samman med 
samtliga intervjupersoners erfarenheter (både kvinnornas och personalens) fram-
kommer bilden av ett antal handlingar som kan ha särskild betydelse för kvinnor 
med erfarenhet av tidig abort. Utifrån kvinnans relation till abortsituationen kan 
dessa handlingar också delas in i två kategorier: de handlingar som fokuserar på 
fostret och de handlingar som fokuserar på kvinnan. Handlingarna utesluter inte 
varandra, utan samma kvinna kan tillämpa handlingar från båda kategorierna, men 
deras fokus skiljer sig åt. För Kvinna 4 är dock det avgörande just relationen till det 
som aborteras, vilket omöjliggör vissa typer av handlingar. Hon resonerar på följan-
de sätt kring möjligheten av någon form av betydelsefull handling kring aborten: 

/---/ jag skulle inte vilja att det var att man fokuserade på fostret eller att man 
gjorde fostret till en människa /---/ men mer att man skulle fokusera på mig 
kanske /---/ och på … på själva handlingen av att man … att man gör en abort 
liksom. /---/ Och sen så skulle jag önska att fostret liksom lämnades därhän. 
(Kvinna 4) 
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Hon säger också att en begravning av fostret skulle kännas fruktansvärt, därför att då 
skulle hon känna sig som en ”mördare”. Däremot uttrycker hon ett stort intresse för 
och behov av en handling som fokuserar på hennes beslut – ”att man markerar att nu 
har det hänt nåt stort och kanske nåt jobbigt” (Kvinna 4). 

Nedan följer en kartläggning av de betydelsefulla handlingar som har framkom-
mit i pilotstudiens material, kategoriserade som fostercentrerade, respektive kvinno-
centrerade. Uppdelningen är inte självklar, och vissa av handlingarna innehåller 
aspekter som kan tolkas på båda sätt. Huvudtanken med uppdelningen är följande: 
de fostercentrerade handlingarna fokuserar på kvinnans försök att närma sig fostret 
och/eller hennes upplevelse av sorg och förlust i relation till fostret. De kvinnocent-
rerade handlingarna, å andra sidan, fokuserar på kvinnans försök att ta hand om sig 
själv genom sitt beslutsfattande, och/eller genom att hitta uttryck för och stöd i pro-
cessen och i relation till de känslor (förutom sorg) som den ger upphov till. 

Fostercentrerade handlingar 
Nedan presenterar jag en lista över de fostercentrerade handlingar relaterade till tidig 
abort som har framkommit i studiens intervjumaterial med kvinnor och personal. 
Detta åtföljs av en närmare presentation av fyra av dessa handlingar. 

 
- Se fostret (Kvinna 3, Personal 1A & B) 
- Svepa och/eller begrava fostret (Personal 1A & B) 
- Göra en symbolisk begravning (Kvinna 2) 
- Delta i en minnesstund (Personal 1A & B) 
- Lägga blommor på fostrets grav eller i en minneslund (Personal 1A & B) 
- Tända ett ljus för fostret (Kvinna 2, Personal 1A & B) 
- Lämna en hälsning på ”abortkyrkogården” på Internet (Kvinna 3) 

1. Att se fostret: Kvinna 3 i intervjustudien beskriver hur hon under den medicinska 
aborten tyckte sig se fostret. Hon ”tyckte det såg ut som en räka”, och beskriver en 
önskan om att det verkligen skulle vara fostret. Kvinnan frågar också läkaren om 
detta, men läkaren svarar dock att detta skulle vara omöjligt (aborten utfördes tidigt i 
graviditeten). Kvinnan upplevde detta som att läkaren försökte skydda henne från en 
obehaglig upplevelse, medan hon i själva verket ville konfronteras med abortens 
verklighet: 

alltså, jag vet ju vad jag gör, jag menar jag förstår ju att … det … att jag tar 
bort eh mitt foster liksom genom och göra den här aborten så att … det skulle 
mer kännas bra bara om det var att jag hade fått se det liksom … (Kvinna 3) 

 
2. Att begrava fostret: Personalen i sjukhuskyrkan berättar om flera fall där de har 
fått bistå med hjälp till invandrarkvinnor – ibland muslimer – som gör abort. De 
berättar om flera unga kvinnor som har gjort tidig abort utan att den övriga familjen 
vet om detta, och som sökt sig till sjukhuskyrkan för att få ta hand om fostret på det 
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sätt som känts rätt för dem. Sjukhusdiakonen berättar om ett foster som hon fick 
gravsätta enligt kvinnans instruktioner. Senare besökte hon den anonyma gravplat-
sen tillsammans med kvinnan för att lägga blommor där. I ett annat fall får sjukhus-
prästen hjälpa en ung kvinna att genomföra en muslimsk begravning, enligt sedvän-
jor som kvinnan hade kunskap om. 

/---/ Det kunde ju inte kopplas in någon imam eller någonting då utan, men 
hon visste så att säga med sig själv vad som skulle göras, hon hade med sig 
allt som … skulle till. /---/ Tyg, tyg att eh … som barnet skall svepas i, och 
på ett alldeles speciellt sätt, eh … inom i muslimsk tradition då, och en sten /-
--/ den lilla ska också ligga på ett visst sätt i kistan med, om det är på höger 
sida eller vänster sida, men att hon var väldigt mån om att det skulle ligga på 
rätt sätt /---/ (Personal 1B) 

3. Att göra en symbolisk begravning: Kvinna 2 i intervjustudien är avvikande på 
så sätt att hon medvetet har genomfört ett antal handlingar för att hantera sina upplevel-
ser. Hennes aborterfarenhet är också den mest traumatiska, med två aborter som 
genomfördes på grund av mannens påtryckningar och till stor del mot kvinnans egen 
vilja. Ett antal år efter aborterna, när kvinnan genomgår en större livskris och bearbetar 
många aspekter i sitt liv, gör hon figurer av fostren i lera. Ytterligare en tid senare 
reser hon ut på landet för att ”gräva ner gammalt”. I samband med detta stoppar 
kvinnan ner lerfigurerna i en liten kartong, och begraver dem i jorden tillsammans 
med andra föremål som representerade saker i livet som hon ville lämna bakom sig. 

4. Abortkyrkogården: Kvinna 3 skriver i enkäten att hon har lämnat en hälsning till 
fostret på ”abortkyrkogården”. Kvinnans egen hälsning framgår inte från studiens 
material, men följande exempel ger en fylligare bild av hur hälsningarna ofta kan se ut: 

”Du början till ett liv som fanns i min mage. /-/ maj 2004 i borås /-/ Tänker 
på dig. /-/ Kram” 

”Min älskade Kim Alice :) mamma saknar dig och älskar dig över allt annat! 
Förlåt mig. Kommer alltid att älska dig hjärtat mitt:) / your mum caroline” 

”hej min lilla ängel … förlåt mig för att jag tog bort dig, nu skulle du varit 5 
år. saknar dig s … kram från mamma” 

Av dessa exempel framstår de tre senare som ritualiseringar. De utgör handlingar 
som tydligt urskiljer sig från det vardagliga, som är markerade som speciella, och – 
åtminstone i exempel två och tre – som också av handlaren betraktas som någonting 
rituellt. Det första exemplet – att se fostret – är svårare att betrakta som en ritualise-
ring, utan utgör snarare en betydelsefull handling. Kvinnan strävar här inte efter att 
urskilja handlingen, men däremot har handlingen ett avgörande existentiellt värde 
för henne. 
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Kvinnocentrerade handlingar 
I pilotstudiens material framkommer också ett antal kvinnocentrerade handlingar 
och händelser, vilka presenteras och exemplifieras nedan: 

 
- Samtala med anhöriga eller personal – komma till ett beslut (Personal 2 A 

och B, Kvinna 3) 
- Lämna ifrån sig saker förknippade med graviditeten (Personal 3 och 4) 
- Kasta in en ros på abortkliniken (Personal 3) 
- Genomföra en förlåtelsehandling eller bikt med en präst (Kvinna 2, Perso-

nal 3) 
- Slå sönder saker – ”bli galen av sorg” (Kvinna 4) 
- Skaffa sig materiell trygghet (Kvinna 4) 
- Krama ett träd, lägga ifrån sig en sten (Kvinna 2 och Personal 1A & B) 
- Delta i samtalsgrupp om abort (Kvinna 3 och 4) 

 
1. Lämna ifrån sig saker: Kuratorn på minnamottagningen berättar om en kvinna 
som gjorde en liten korg. I korgen stoppade kvinnan olika föremål som hon förknip-
pade med graviditeten. Sedan tog hon med sig sin man och åkte ut till havet. Kvin-
nan satte ut korgen i vatten och läste en dikt ”om att hon älskade … det här barnet 
för alltid” (Personal 3). En liknande berättelse kommer också från en av sjukhus-
prästerna (Personal 4). 
 
2. Kasta in en ros: Kuratorn på minnamottagningen berättar också om en annan 
kvinna som efter aborten smög sig upp på kliniken där aborten utfördes, avvaktade 
utanför dörren till dess att korridoren var tom, varefter hon kastade in en ros i korri-
doren, vände och sprang därifrån. (Personal 3) 

 
3. Krama ett träd: Kvinna 2 beskriver hur hon, efter den symboliska begravningen 
av de två små lerfigurerna, åker ut till ett träd som har en speciell betydelse för henne: 

Jag har kramat det där trädet ofta. Många gånger. /…/ Känslan jag hade när 
jag gick till den var /…/ att om den har överlevt och klarat dom här blixtned-
slagen och dunder och brak så ska jag banne mig också överleva. /…/ Det 
levde, trädet levde. Jag hämtade liksom kraft därifrån (Kvinna 2). 

 
4. Slå sönder saker: Kvinna 4 berättar hur aborten, och inte minst hennes pojkväns 
sätt att hantera situationen, gjorde henne ”galen av sorg”. Hon fick flera raseriutbrott 
efter aborten och slog sönder möbler i sitt hem: lampor, tavlor och en bokhylla. 

Jag grät jättemycket, slog sönder saker, jag skrek, jag var helt galen av sorg, 
och det var jätte jätte skönt och vara det för hade jag inte fått vara det så hade 
jag nog blivit galen (Kvinna 4). 

 
5. Skaffa sig materiell trygghet: Samma kvinna beskriver också hur hon året efter 
aborten blev liksom ”besatt” av att skaffa sig materiell trygghet, körkort, fast in-
komst, förstahandskontrakt på lägenhet och så vidare: 
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[J]ag koncentrerade mig jättemycket på såna grejer så att skulle det här hända 
igen så skulle jag inte riktigt vara i samma situation liksom (Kvinna 4). 

Exempel 1 och 2 – och möjligtvis också exempel 3 – kan karaktäriseras som rituali-
seringar. Kvinnan har här hittat sätt att markera aborthändelsen genom att använda 
emotionellt eller symboliskt laddade föremål, och genom att göra något som urskil-
jer sig från vardagens handlingar. I exempel tre är urskiljandet inte lika tydligt, men 
däremot är den symboliska dimensionen närvarande, i och med kvinnans identifika-
tion med trädet. De två sista exemplen kan vara svårare att betrakta ur ett rituellt 
perspektiv. I det följande vill jag därför förklara varför jag menar att man kan se på 
dem som betydelsefulla handlingar (om än inte ritualiseringar). 

För det första representerar de handlingar som av kvinnan själv tillmäts särskilt 
värde – handlingar som hon själv lyfter fram för att beskriva sitt sätt att hantera de 
existentiella aspekterna av abortsituationen. Att slå sönder saker handlade för kvin-
nan om att ge sig själv tillåtelse till de starka känslor som situationen väckte, och att 
också släppa ut dem, låta dem på något sätt ta form. Att skaffa sig materiell trygghet 
handlade om att förebygga risken att hamna i en liknande situation igen. Om hand-
lingarna analyseras lite närmare skulle man kunna säga att den första också repre-
senterar ett symboliskt uttryck för den maktlöshet som situationen utlöste, och vre-
den som förknippas med denna. Den andra handlingen skulle kunna tolkas som ett 
uttryck för kvinnans försök att skapa en känsla av självständighet och kontroll för att 
betvinga maktlösheten. Båda handlingarna har därmed att göra med kvinnans själv-
bild och hennes plats i tillvaron. Genom en sådan tolkning får båda handlingarna har 
starka existentiella kopplingar – i termer av upplevelser relaterade till livets mening 
samt till livets avgörande situationer och gränser. 

Avsaknaden av sammanhang 
Två av kvinnorna nämner också uttryckligen att de saknar ett övergripande sam-
manhang för att dela livsfrågor, för att ta del av traditioner eller riter – men att de 
samtidigt känner sig väldigt främmande för det religiösa, och inte har någon egen 
tro. Kvinna 4 talar om tron på någonting ”övermänskligt” som hon upplever som en 
del av religionen, och som hon känner att hon kan sakna: 

På sätt och vis så skulle jag nog kanske vilja att det fanns nånting, för när det 
händer jobbiga saker i livet så skulle man, om man kunde, vända sig nånstans 
som inte är mänskligt, så känns det som att det är såhär … att det skulle finnas en 
trygghet i det /---/ och den tryggheten känner jag inte att jag har. (Kvinna 4) 

Kvinna 1, som är den kvinna som inte kan beskriva några speciellt betydelsefulla 
handlingar relaterade till abortsituationen, uttrycker också en avsaknad av någonting 
andligt i sitt liv. Hon kopplar detta till sin uppväxt i en miljö som hon beskriver som 
”torftig”, i kulturellt och andligt hänseende – livet handlade där framför allt om 
praktiska göromål och materiell överlevnad. Hon menar att det krävs viss träning för 
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att kunna förstå och bruka symboliska handlingar, och att detta är en träning som 
hon själv aldrig har fått, och som hon saknar. 

/---/ jag har inte tränat upp det sättet och tänka, att det skulle kunna finnas … 
nåt annat omkring oss, man tänder ett ljus eller nånting. Varför ska jag tända 
det för, är det kallt här eller? /---/ Alltså så, alltså att det finns ett annat skäl 
till att man gör en handling. (Kvinna 1) 

Avsaknaden av ett sammanhang, bristen på ”symbolisk träning” kommer också upp 
för dessa kvinnor när vi, senare i intervjuerna, talar om betydelsefulla handlingar. 
Kvinna 4 berättar att hon själv inte hade reflekterat kring möjligheten av att ”göra 
något” runt abortupplevelsen förrän hon läste forskningspersonsinformationen inför 
intervjun för denna studie. Men detta papper väckte tankarna kring möjligheten att 
göra något symboliskt, och hon relaterar direkt till sina religionshistoriska kunskaper 
kring passageriter i andra kulturer. 

/---/ det är så viktigt och markera övergångar i livet /---/ att det finns … finns 
nåt som markerar stora händelser i livet och det här är ju, eh … i alla fall en 
av dom största saker jag har varit med om liksom /---/ det vore ju fantastiskt 
om det fanns nånting som markerade det liksom. 

Kvinna 1 talar om en begravning som hon nyligen varit på. Hon beskriver att det är 
så skönt att prästen ”tar kommando och vet hur man gör” i en situation som denna, 
att det finns något att luta sig emot. Samtidigt beskriver hon hur orden liksom inte 
når henne, och hon förmedlar en känsla av utanförskap relaterat till ett religiöst 
rituellt sammanhang som en begravning. Att hon inte har tänkt i termer av någon 
betydelsefull handling i relation till aborten kopplar hon också samman med sin brist 
på tradition och sammanhang: 

/---/ det är ju det jag kan känna som lite sorgligt att det, jag har ju aldrig hittat 
det någonstans /---/ dom där tillfällena som jag ser andra människor kan an-
vända sig av. 

Sammanfattande reflektioner 
Ett oväntat resultat med pilotstudien framkom i relation till kvinnornas föreställ-
ningar runt det aborterade fostret. Två kvinnor i materialet talar om fostret i termer 
av att det på något sätt kan leva vidare, och eventuellt komma tillbaks igen vid en 
senare graviditet. Detta är också en förståelse som framkommer i forskningslitteratu-
ren, inte minst ifrån den japanska kontexten. Att liknande föreställningar också är 
förekommande i en västerländsk kontext bekräftas av exempel från Internet-siten 
Abortkyrkogården och detta torde vara ett mycket intressant fält att utforska närma-
re. Ur ett religionspsykologiskt perspektiv skulle tanken om någon form av själa-
vandring i samband med abort kunna tolkas som ett livsåskådningsmässigt förhåll-
ningssätt som kvinnor tillgriper för att psykologiskt hantera sitt abortbeslut, och 
förlusten av fostret. 
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Pilotstudiens material pekar på att det finns ett behov av handlingar som kan 
fånga upp och uttrycka de existentiella och emotionella upplevelser som kan före-
komma i samband med tidig abort. En tolkning i detta sammanhang är att behovet av 
existentiell och rituell bearbetning skulle kunna vara relaterat till om abortbeslutet 
upplevdes som komplicerat. De exempel på ritualiseringar och betydelsefulla hand-
lingar som framkommer i materialet är i stort sett genomgående relaterade till situa-
tioner där kvinnan har upplevt beslutet som svårt. Det förefaller rimligt att anta att 
behovet av existentiella uttryck inte blir lika påträngande när abortbeslutet upplevs 
som självklart och okomplicerat.4 

Trots studiens begränsade omfattning framkommer ett antal betydelsefulla hand-
lingar relaterade till abortsituationen, vilka kategoriseras som fostercentrerade, re-
spektive kvinnocentrerade. Medan de fostercentrerade handlingarna framför allt 
utgör uttryck för kvinnans bearbetning av känslor som förlust och sorg, utgör de 
kvinnocentrerade snarare kvinnans uttryck för sin frustration samt hennes försök till 
personlig återhämtning. Exempel på fostercentrerade handlingar som framkommer i 
materialet är: att få se fostret, att genomföra en symbolisk eller en ”riktig” begrav-
ning, att tända ljus, att lämna ett meddelande på abortkyrkogården. Exempel på 
kvinnocentrerade handlingar är att krama ett träd, att göra sig av med föremål för-
knippade med graviditeten, att kasta in en ros på kvinnokliniken, att slå sönder möb-
ler och föremål. Behovet av dessa olika former av existentiell bearbetning skulle 
möjligen kunna vara relaterat till olika sätt att relatera till fostret. En kvinna som 
relaterar till fostret som ett ”barn” skulle kunna vara mer benägen att genomföra en 
symbolisk begravning än en kvinna som helst vill undvika ett mänskliggörande av 
fostret. Också kvinnans relation till sig själv borde ha betydelse för hennes behov av 
handlingar och ritualiseringar. 

Två av kvinnorna i studien uttrycker också en avsaknad av övergripande sam-
manhang för att dela livsfrågor, och en önskan av att kunna ingå i något traditionellt 
eller rituellt sammanhang där en livssituation som en abort kunde delas. Samtidigt 
känner sig dessa kvinnor främmande för det religiösa språket, vilket gör det svårt för 
dem att hitta någon kontext där de kan känna sig hemma. Ytterligare ett intressant 
resultat i studien är att sjukhuskyrkans personal ibland får möta muslimska invand-
rarkvinnor i abortsituation. Sjukhuskyrkan har här fått ta hand om det rituella hante-
randet kring aborten eftersom kvinnan inte har upplevt det som möjligt att tala om 
aborten vare sig med sin familj eller i sin religiösa kontext. Behovet av betydelseful-
la handlingar måste med andra ord också relateras till kvinnans kulturella och reli-
giösa sammanhang. Här tordes också krävas ett genusperspektiv för att fånga in 
kvinnors möjligheter att hävda sina existentiella behov i olika kontexter. 

                               
4 Detta gör dock inte ämnet mindre relevant, eftersom en så stor andel kvinnor som gör abort 
också upplever motstridiga känslor inför beslutet. 
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7. Avslutande reflektioner 

I och med den oönskade graviditeten befinner sig kvinnan i en livsavgörande situation. 
På ett eller annat sätt måste kvinnan i den situationen svara på frågor som: Kan jag ta 
klivet över gränsen mellan ungdomens obundenhet och föräldraskapets plikter? Klarar 
jag i min situation, och med den relation jag befinner mig i, att ta ansvar för ytterli-
gare ett liv? Orkar jag sätta en gräns för ett begynnande liv, för att skydda och värna 
mitt eget liv, mina egna möjligheter? Kan jag säga nej till något jag önskar mig av 
livet, men som jag inte önskar mig just nu? Även om kvinnan upplever frågorna som 
snudd på omöjliga att besvara måste hon, och det ganska snart, komma fram till ett 
svar och agera utifrån det svaret. Så länge hon inte agerar fortgår graviditeten mot en 
tidsmässig gräns efter vilken ett beslut inte längre är möjligt. Detta tvingar kvinnan 
också mot en existentiell gräns: Vill jag fortsätta bära på det här livet eller inte? 

Övergripande analys 
I den process kvinnan går igenom för att fatta och genomföra sitt beslut involveras 
en rad olika aspekter. I denna pilotstudie har fokus riktats mot abortsituationens 
existentiella dimensioner. Här vill jag presentera ett utkast till hur de existentiella 
och rituella dimensionerna kan relateras till abortprocessen, sedd ur ett krisperspek-
tiv. Jag betraktar då abortprocessen utifrån de fyra begreppen chockfas, reaktionsfas, 
bearbetningsfas och nyorienteringsfas (se beskrivningen av dessa i kapitel 3). Ge-
nom figuren nedan söker jag sammanfatta de existentiella moment som pilotstudien 
har identifierat, genom litteraturstudie och empirisk pilotstudie, i relation till dessa 
faser och de emotioner som kan väckas i samband med dem. Liksom övrigt material 
i denna studie ska figuren inte betraktas som en katalog över emotioner, teman och 
handlingar som kvinnor alltid erfar, eller borde erfara. Den representerar i stället en 
sammanställning över emotionella och existentiella erfarenheter som kan bli en del i 
en kvinnas abortupplevelse. 

Det som har tillkommit i denna figur är de betydelsefulla handlingar och rituali-
seringar som framkommit i pilotstudiens material. Jag har valt att presentera dem här 
som två separata kategorier, där de handlingar som kvinnan medvetet urskiljer från 
sitt vardagliga agerande har kategoriserats som ritualiseringar. Samtliga kategorier i 
figuren kan diskuteras, och gränserna dem emellan är inte alltid självklara. Så kan 
till exempel känslor av sorg, lättnad och skam uppträda vid flera olika tillfällen un-
der processen. Jag har valt att placera dem under den fas där de oftast uppträder. 

När det gäller ritualiseringar har jag med den dubbelriktade pilen särskilt marke-
rat att dessa kan uppträda både som delar av bearbetning och nyorientering. Jag 
tänker mig att de fostercentrerade handlingarna i första hand kan betraktas som delar 
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av bearbetningsfasen, medan de kvinnocentrerade handlingarna i huvudsak handlar 
om kvinnans försök till nyorientering – det vill säga att gå vidare med sitt liv. Det är 
dock inte omöjligt att till exempel en symbolisk begravning kan fungera som en 
kvinnas sätt att göra avslut för att kunna gå vidare. 

 
 

 Graviditet
Chockfas 

Abortbeslut
Reaktionsfas 

Abort 
Bearbetningsfas 

Återhämtning 
Nyorienteringsfas 

Emotioner -chock 
-glädje 
-vrede 
-stolthet 

-beslutsamhet 
-osäkerhet 
-skam 

-lättnad 
-saknad 
-ånger 

-styrka 
-självsäkerhet 
-vördnad, empati 
-sorg 

Existentiella 
teman 

-förlora 
kontroll och 
identitet 
-upptäcka 
fruktsamhet 

-bära skuld 
-ta ansvar 
-vara självstän-
dig 
-bli bekräftad 

-bli befriad 
-sörja 

-återskapa kontroll  
och identitet 
-mogna, utvecklas 
-försonas, acceptera 

Betydelsefulla 
handlingar 
Vården 

-läkarbesök 
 

-kuratorssamtal -operation 
 

-återbesök 
 

Betydelsefulla 
handlingar 
Privat 

-slå sönder 
saker 

 -se fostret -skapa materiell  
trygghet 
 

Ritualiseringar   -begravning 
-abortkyrkogården 
-tända ljus, lämna 
blommor 

-krama ett träd 
-kasta en ros 
-lämna ifrån sig saker 
-förlåtelsehandling 

Figur 2: Abortprocessens existentiella dimensioner 

Figuren ovan fokuserar de existentiella dimensionerna av en abortprocess. Figuren 
ger inte i sig någon vägledning till vilka aspekter som kan betraktas som resurser 
och vilka som kan betraktas som riskfaktorer, i relation till kvinnans psykologiska 
återhämtning efter aborten. Utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv skulle detta 
också vara intressant att vidare kartlägga. Eftersom pilotstudiens omfattning inte ger 
utrymme för en sådan analys vill jag bara nämna vilka dimensioner som skulle vara 
intressanta att iaktta här, samt kortfattat presentera det tentativa resultat som pilot-
studien kan ge i detta avseende. En religionspsykologisk kartläggning av abortsitua-
tionens resurser och riskfaktorer skulle kunna omfatta följande dimensioner: 

 
- Individens situation 
- Individens förmåga 
- Individens sociala kontext 
- Individens kulturella kontext 
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Med hjälp av dessa kategorier skulle man dels ska kunna ge en bild av hur existenti-
ella aspekter av abortsituationen kan hanteras och dels identifiera ett antal individu-
ella, sociala och kulturella riskfaktorer och resurser i relation till individens möjlig-
heter till bearbetning av händelsen. 

Individens situation: Här skulle fokus riktas mot under vilka omständigheter 
graviditeten uppstått, och hur förhållandet kring kvinnans beslutsfattande ser ut. 
Som tidigare forskning har visat är ett otvetydigt beslut lättare att hantera för kvinnan, 
medan ambivalens kan komplicera processen. Oenighet gällande beslutet mellan 
partnerna gör också processen svårare, liksom osäkerhet kring situationens moraliska 
aspekter. Exempel på alla dessa faktorer framkommer också i pilotstudiens material. 

Individens förmåga: Denna dimension skulle fokusera kvinnans inre resurser 
för att hantera abortsituationen. Äldre respektive självständigare kvinnor har i tidiga-
re forskning lyfts fram som mer förmögna att hantera situationen. En aspekt som 
inte har fokuserats tidigare är kvinnans kreativa potential, och hennes förmåga att 
skapa uttryck för att gestalta sina känslor och sitt beslut. Detta framkommer som en 
intressant aspekt till exempel hos Kvinna 2 i pilotstudien. 

Individens sociala kontext: Det sociala stödet har fokuserats i många tidigare 
studier, och måste inkluderas i en kartläggning av de faktorer som bidrar till eller 
problematiserar en kvinnas hanterande av abortprocessen. I pilotstudien visar det sig 
att ingen av kvinnorna har haft det sociala stöd som de skulle ha önskat sig, och att 
endast en kvinna (Kvinna 3) har haft stöd av sin familj i processen. Dimensionen 
behöver således fortsatt uppmärksamhet. 

Individens kulturella kontext: Detta representerar den dimension som hittills 
har fått minst uppmärksamhet inom abortforskningen. Dimensionen involverar flera 
avgörande aspekter för en kvinnas sätt att uppleva och hantera en abortsituation. Det 
gäller frågor som vilka tolkningsramar kvinnan har tillgång till, vilka religiösa eller 
kulturella sammanhang hon ingår i och vilka betydelsefulla handlingar eller rituali-
seringar hon kan tillämpa för att uttrycka sina erfarenheter. Resurser i detta sam-
manhang skulle kunna vara tolkningsramar och handlingar som kan stötta kvinnan i 
hennes process och som kan sätta hennes erfarenheter i ett begripligt och menings-
fullt sammanhang. Riskfaktorer skulle kunna vara tolkningsramar som skuldbeläg-
ger eller ignorerar kvinnan i abortsituationen, liksom avsaknaden av handlingar och 
ritualiseringar som kvinnan kan tillämpa. Pilotstudien ger underlag för att hävda att 
ett behov för fungerande meningssammanhang och ritualiseringar runt abortsituatio-
nen finns, även om omfattningen av dessa behov ännu inte har utretts. 

I kapitel 3 presenterades de faktorer som Major och Cozzarelli lyfter fram som 
betydelsefulla för en kvinnas förmåga till coping i relation till abortsituationen. För 
att utveckla pilotstudiens resonemang i relation till tidigare forskning vill jag åter-
vända till dessa faktorer: 

1. Positivt socialt stöd från andra 
2. Attribuering av graviditeten till kontrollerbara faktorer 
3. Positiva förväntningar på förmågan till coping 
4. Högre ålder 
5. Mindre upplevelse av moralisk konflikt1 

                               
1 Major & Cozzarelli 1992, 137. 
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Utifrån litteraturstudiens och den empiriska studiens material menar jag att Major 
och Cozzarellis lista skulle kunna kompletteras med följande punkter: 

 
6. Tillgång till, för abortsituationen, fungerande meningssammanhang 
7. Tillgång till betydelsefulla handlingar, alternativt förmåga till att skapa 

betydelsefulla handlingar, runt abortsituationen 

Slutsatser 
Denna pilotstudie har syftat till att påbörja en kartläggning av existentiella behov och 
uttryck i samband med tidig abort. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 
1. Har existentiella upplevelser berörts i tidigare psykologisk och religions-

psykologisk forskning kring tidig abort, och i så fall hur? 
2. Vilka existentiella upplevelser och behov kan väckas hos kvinnor som 

gör tidig abort? 
3. Finns det särskilt betydelsefulla handlingar som kvinnorna relaterar till 

sin aborterfarenhet? 

Pilotstudien har visat att existentiella upplevelser har berörts ytterst marginellt i 
tidigare abortforskning. Existentiella aspekter på abortsituationen kan dock utläsas 
ur forskningslitteraturen, trots att den hittills mycket sällan har fokuserats. Pilotstu-
dien visar genom litteraturgenomgången att den existentiella dimensionen måste 
betraktas som en väsentlig aspekt av en abortsituation, och att ett stort antal kvinnor 
som gör tidig abort går igenom en process som involverar existentiella frågor och 
behov. Pilotstudiens eget material bekräftar också detta resultat. De existentiella 
teman som framkommer i studien inkluderar ett antal upplevelser som kan relateras 
till den existentiella dimensionen: 

 
- Att förlora kontroll och identitet 
- Att upptäcka sin fruktsamhet 
- Att bära skuld 
- Att ta ansvar 
- Att vara självständig 
- Att bli bekräftad 
- Att bli befriad 
- Att sörja 
- Att mogna, utvecklas 
- Att försonas, acceptera sitt beslut 
- Att återskapa kontroll och identitet 

Pilotstudien visar också att det finns behov av betydelsefulla handlingar och rituali-
seringar bland kvinnor som gör tidig abort, även om studien inte ger underlag för att 
uttala sig om omfattningen av detta behov. Även i det begränsade material som 
presenterats kan många varianter på betydelsefulla handlingar och ritualiseringar 
återfinnas. 
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Utifrån pilotstudiens resultat vill jag slutligen presentera följande hypoteser, som 
en utgångspunkt för vidare forskning inom området: 

Hypotes 1: Hos kvinnor som upplever abortbeslutet som komplicerat ingår existen-
tiella frågor och behov som en del i abortprocessen. 

Hypotes 2: Behovet av existentiell bearbetning och ritualisering tar sig olika uttryck 
beroende på om kvinnan relaterar till det som aborteras som ett ”barn” eller ej. 

Hypotes 3: Behovet av existentiell bearbetning och ritualisering är beroende av 
kvinnans kulturella, religiösa och genusmässiga situation. 

Hypotes 4: Tillgång till fungerande meningssammanhang liksom betydelsefulla 
handlingar i relation till abortsituationen utgör en skyddsfaktor som kan bidra till 
kvinnans återhämtning efter aborten. 

Förslag till vidare forskning 
Denna pilotstudie påbörjar forskningen inom ett nytt område, i mötet mellan den 
psykologiska abortforskningen och en religionspsykologisk inriktning mot existentiel-
la och rituella behov. Detta innebär att det finns en rad frågor att gå vidare med 
utifrån det material som har presenterats här. För att pilotstudiens hypoteser ska kunna 
prövas krävs till att börja med att studien kompletteras med en större kvalitativ och 
kvantitativ ansats inom området. Denna forskning skulle kunna kartlägga omfatt-
ningen av de existentiella och rituella behoven inom området. Forskningen skulle här 
också behöva vidgas till att omfatta mäns existentiella upplevelser, behov och uttryck 
i samband med abort, liksom parrelationens betydelse för det existentiella hanteran-
det av abortsituationen. Här skulle också de sociala stödfunktionerna behöva utredas 
närmare, liksom betydelsen av omsorgsorganisationer utanför den statliga vården. 

Ett annat område som kräver ytterligare belysning inom detta forskningsfält 
handlar om den personal som på olika sätt arbetar med abortsituationen. Att abort-
verksamheten med sina existentiella implikationer kan vara givande och utvecklande 
för personalen lyfts fram i Abort i Sverige, men personalens existentiella erfarenhe-
ter i området har inte studerats.2 Här skulle det vara värdefullt att undersöka vilka 
olika existentiella prioriteringar och behov som finns hos olika personalgrupper 
inom abortvården: som till exempel läkaren/gynekologen, kuratorn, sjuksköterskan, 
eftersom de alla träffar den abortsökande kvinnan under olika moment, och på så 
sätt konfronteras med abortsituationens existentiella dimension på olika sätt. I detta 
sammanhang skulle det också vara värdefullt att utreda vad som händer när existen-
tiellt och emotionellt komplicerade situationer, som abort, måste hanteras inom 
ramen för den rationellt motiverade kliniska kontexten. Finns det inom vårdinstitu-
tionerna utrymme för de komplexa och tidskrävande processer som dessa situationer 
omfattar – både utifrån patienternas och personalens perspektiv? 

                               
2 Bygdeman & Kjessler 1994, 40. 
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Fortsatt forskning inom området kräver förmodligen att nya sätt att samla in ma-
terial utvecklas, eftersom det kan vara svårt att få tag på kvinnor som vill berätta om 
sina erfarenheter av abort, åtminstone utanför vårdsammanhanget. Här framstår 
Internet som en intressant källa att söka material på – liksom en arena att studera 
närmare vad gäller kvinnors metoder för att hantera och bearbeta abortsituationens 
existentiella implikationer. 
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Appendix 1: Presentation av refererade 
abortstudier 

Adler Nancy E. (1992). Hälsopsykologi. Diskuterar definitioner och forsknings-
frågor rörande oönskad graviditet och abort. 

Callersten-Brunell, Margareta & Merike Lidholm (1985). Socionom respekti-
ve psykolog. Studie baserad på djupintervjuer med 15 abortsökande kvinnor, genom-
förd för abortkommitténs räkning. 

Handy, Jocelyn A. (1982). Klinisk psykologi. Presenterar en översikt och jämfö-
relse av olika abortstudier relaterade främst till den brittiska kontexten. 

Holmgren, Kristina (1994). Obstetrik och gynekologi/klinisk neurovetenskap, 
psykiatri och psykologi. Avhandling i medicinsk vetenskap baserad på tre intervjustu-
dier. 1: semistrukturerade intervjuer med abortsökande kvinnor preoperativt (n = 120) 
och postoperativt (n = 68). 2: strukturerade intervjuer med 123 gravida kvinnor följt 
av djupintervjuer med tio kvinnor som övervägt abort. 3: semistrukturerade intervju-
er med 128 kvinnor två veckor efter tidig abort. 

Kero, Anneli (2002). Klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi. Avhandling 
baserad på longitudinell studie inkluderande enkätstudie med kvinnor och män (n = 
211/n = 75) följt av semistrukturerade telefonintervjuer vid tre tillfällen med kvinnor 
och män (n = 58–65/n = 26–27). 

Major, Brenda et al (2000). Psykologi. longitudinell enkätstudie med 882 abort-
sökande kvinnor, varav 442 kvinnor följdes under två år, för att värdera de psykolo-
giska effekterna av abort. Enkätstudien genomfördes vid fyra tillfällen: 1 timme före 
aborten, 1 timme, 1 månad och 2 år efter aborten. 

Mattsson, Ingrid (2003). Folkhälsovetenskap. Masteruppsats baserad på inter-
vjustudie med 24 kvinnor 2–4 veckor efter genomförd abort, i syfte att belysa kvin-
nors hälsotillstånd efter abort och synliggöra upplevelse av information och vård. 

Miller, Warren B. (1992). Psykologi. Longitudinell studie i syfte att utreda de 
psykologiska konsekvenserna av abort. 

Steenberg Lindskov, Cecilia (1998). Socialt arbete. Magisteruppsats baserad på 
mindre intervjustudie med abortpatienter och personal i syfte att belysa kuratorns 
behandlingsprocess i samband med abort. 

Terjestam, Yvonne (1991). Psykologi. Avhandling baserad på intervjustudie 
med 69 abortsökande kvinnor, samt kontrollgrupp med 35 kvinnor. Studien inklude-
rade semistrukturerade intervjuer vid två tillfällen, samt personlighetstesterna Mood 
Adjective Check-list (MACL) och Body Self Test (BST). 

Trost, Anne-Christine (1982). Psykiatri. Avhandling baserad på strukturerade 
intervjuer med 113 kvinnor. Primärintervju 1–2 veckor efter aborten och reintervju 
3–5 månader efter aborten. 
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Trpcevska, Julia & Anna-Karin Åkerbäck. (1995). Psykologi. Psykologexa-
mensuppsats baserad på enkätstudie om abort ur ett krisperspektiv. 

Törnbom, Marie (1999). Psykologi. Avhandling baserad på enkät- och intervju-
studie i syfte att utreda psykosociala faktorer relaterade till abortsituationen. Studien 
genomfördes med 201 abortsökande kvinnor, samt en kontrollgrupp med 203 gravi-
da som ämnade fullfölja sin graviditet. 

Wall, Sally N.; Irene Hanson Frieze; Anuska Ferligoj; Eva Jorasová; Jasna 
Horvat & Natasa Sarlija. (1999). Tvärkulturell psykologi. Enkätstudie administre-
rad bland collegestudenter i Kroatien, Slovenien, Tjeckien och USA i syfte att utreda 
relationen mellan könsroller, religion och attityder till abort. 

Williams, Gail B. (2001). Hälsovetenskap. Enkätstudie med 45 kvinnor som ge-
nomfört abort, samt en kontrollgrupp med 48 kvinnor, i syfte att utreda kortvariga 
sorgereaktioner efter abort. 

Wilmoth, Gregory H.; Martin de Alteriis & Danielle Bussell. (1992). Social-
psykologi. Metodologiskt kritisk genomgång av abortstudier som påvisar psykolo-
giska risker med abort. 
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Appendix 2: Mini-enkät 

Minienkät inom ramen för Diakonivetenskapliga institutets 
forskningsprojekt om abort och ritualisering 2005–2006, 
komplement till intervju 
 
Nedan följer några frågor om dina upplevelser kring aborten. Till de första frågorna 
finns flera svarsalternativ. Markera med kryss hur väl du tycker att de olika alterna-
tiven stämmer (från stämmer mycket bra till stämmer inte alls) med din upplevelse. 
Markera vid varje alternativ. 
 
1. När du tänker tillbaka på perioden med graviditetsbesked, abort och tiden 
efteråt, vilka ord tycker du bäst fångar in det som du upplevde: 
 
 stämmer mycket bra        stämmer inte alls 

a) Ett svårt beslut __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
b) Ett vägval i livet __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
c) En smärtsam period __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
d) En återvunnen frihet __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
e) En hopplös situation __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
f) Ett självklart val __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
g) Annat: _______________ __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 

 
2. När du tänker tillbaka på perioden med graviditetsbesked, abort och tiden 
efteråt, vilka känslor stämmer bäst in på det som du upplevde: 

 
 stämmer mycket bra           stämmer inte alls 

a) Tomhet __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
b) Sorg __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
c) Skuld __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
d) Självständighet __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
e) Vrede __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
f) Lättnad __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
g) Kärlek __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
h) Uppgivenhet __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
i) Annat:________________ __  __  __  __  __  __   __   __   __   __ 
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3. a) Har du någon gång efter aborten känt behov av att göra någon speciell 
handling för att 
 
 ja nej kommentar 

a) markera ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
b) avsluta ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
c) manifestera ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
d) högtidlighålla ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
e) fira ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
f) sona ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
g) offentliggöra ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
h) tacka för ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
i) sörja ___ ___ __________________________ 
   __________________________ 
det som har hänt? 

 
3. b) Om du svarade ja på något alternativ, berätta vad du skulle vilja göra/vad 
du har gjort: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. c) Om du svarade nej på alla alternativ, berätta hur du tänker: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Övriga kommentarer eller synpunkter: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Appendix 3: Frågeformulär kvinnor 

Tid och plats 
Tid bokas med kvinnorna var och en för sig och genomförs i ett samtalsrum med 
plats för målning på minnamottagningen. Intervjun uppskattas ta ungefär en och en 
halv timme. 

Inledning 
Intervjuerna kommer att inledas med att jag repeterar den information om studien 
som kvinnorna har fått från kuratorn på minnamottagningen, och betona att delta-
gandet är frivilligt, samt att kvinnorna har rätt att avbryta sitt deltagande. Jag poäng-
terar att kvinnorna under intervjun bara behöver svara på de frågor de vill svara på, 
och inte behöver berätta något som de inte vill berätta. Jag kommer också att dekla-
rera min egen inställning till abort, vilken är följande: rätten till fri abort är ound-
gänglig och varje gravid kvinna måste ha rätt att själv välja om hon ska fullfölja sin 
graviditet eller inte. Studiens syfte är inte att ifrågasätta den svenska abortlagstift-
ningen. 

Därefter kommer jag att be kvinnorna att ta ställning till om de vill underteckna 
ett samtyckesdokument. Om kvinnan undertecknar dokumentet fullföljs intervjun. 
Jag ber då kvinnorna först att berätta lite grand om sig själva. Jag kommer att be 
dem uppge sin ålder, och berätta kort om sin sysselsättning, bostadsort och familj. 
Jag kommer också att fråga hur de skulle beskriva sin livssyn och sitt förhållande till 
religion och andlighet. 

Målning 
Efter inledningen kommer kvinnorna att få i uppgift att måla en tidslinje där de 
uppmanas markera följande tidpunkter:  

• tiden för graviditetsbeskedet 
• tiden för aborten 
• nusituationen 

 
Jag talar också om att de kan tänka sig att uppåt på pappret markerar att det har känts 
bra, medan neråt på pappret markerar att det har varit jobbigare. Jag begränsar upp-
giften genom att tillhandahålla endast tre färger, förutom papper, vatten och penslar. 

Syftet med uppgiften är att få ett personligt uttryck att utgå ifrån och förhålla sig 
till under samtalet. Detta kan skapa fruktbara ingångar till samtalet och möjlighet till 
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personliga associationer. Samtidigt kan målningen skapa lite distans till upplevelser-
na som diskuteras, och göra att fokus kan riktas mot målningen om frågorna känns 
närgångna. Genom att göra uppgiften tydlig och begränsad är förhoppningen dels att 
målningsuppgiften inte ska kännas för krävande för kvinnorna och dels att målning-
arna lättare ska kunna jämföras med varandra när materialet analyseras. 

Associativa frågor 
Utifrån målningen kommer jag att ställa frågor i syfte att kartlägga vilka existentiella 
frågor som eventuellt väckts hos kvinnan, och vilka strategier hon har tillämpat för 
att hantera dessa. Frågorna kommer att utgå ifrån och associera till målningen. Detta 
gör att frågorna inte kan definieras på förhand, utan måste utvecklas spontant under 
samtalet. Exempel på frågor som skulle kunna ställas:  

• Hur kändes det när du var där (peka på tidslinjen)? 
• Varför har du valt att måla med den färgen där? 
• Här går det upp och här går det ner – kan du berätta lite närmare hur det 

kändes? 
• När kändes det som jobbigast? Vad gjorde du då? 
• Väcktes det några tankar i den situationen? Vilka tankar? 
• Hur gjorde du för att ta hand om tankarna som väcktes? 
• Gjorde du någonting speciellt i den situationen? 
• Om du fick leva om den här tiden, finns det något du skulle vilja ändra? 
• Hände något med din syn på livet/din tro under den här tiden? 

 
Intervjun utformas som ett samtal som får flyta öppet, och där jag kan ställa följd-
frågor som i stunden känns relevanta. Jag kommer att uppmana kvinnan att själv 
sätta gränser för vad hon vill och inte vill berätta. 

Avslutning 
Jag kommer att avsluta intervjun med att fråga om det finns något kvinnan vill till-
lägga. Jag kommer också att fråga hur hon upplevde samtalet och särskilt fråga om 
det fanns något hon upplevde som obehagligt eller påträngande. Jag kommer att 
påminna henne om att kuratorn på minnamottagningen finns tillgänglig om hon 
skulle vilja prata mer.  

Intervjuformatet kommer att kunna kompletteras och/eller ändras under projek-
tets gång allt eftersom intervjuer genomförs och kunskap om frågornas och uppgif-
ternas funktion erhålls. 
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Appendix 4: Frågeformulär personal 

1. Inledning 
Följande intervjuguide är ett stöd för mig i intervjusituationen, och ska inte delges 
forskningspersonerna. Min tanke är att jag här kan enkelt hämta stöd och referenser 
till de känsliga frågor jag ställer. Jag tänker mig intervjuerna på följande sätt: jag 
börjar med att utgå ifrån den memorerade intervjuguiden, och ställer enkla, öppna 
frågor. Jag kan också ta stöd av mina formulerade intervjufrågor, om jag tappar 
tråden. Om informanten har svårt att svara på frågorna, eller visar tveksamhet inför 
studiens inriktning tar jag hjälp av utvecklingen av och bakgrunden till frågorna för 
att förklara frågornas relevans för informanterna. Syftet med detta upplägg är att 
inledningsvis försöka att inte styra informanterna, men att ha resurser tillhands om 
motivering verkar nödvändig. Detta kan bli viktigt just med tanke på frågornas po-
tentiellt kontroversiella karaktär. 

2. Intervjuguide 
1. Verksamhet 
2. Inställning till abort 
3. Existentiella frågor – kvinnor 
4. Hantera existentiella frågor – hur 
5. Betydelsebärande handlingar – upplevelser – vad 
6. Betydelsebärande handlingar – utveckling, behov 
7. Existentiella frågor – personal 
8. Övrigt 

3. Intervjufrågor 
1. Berätta kort om dina yrkesuppgifter relaterade till kvinnor som gör abort – 

rutiner, metoder, när i processen kommer du in etc. 
2. Vilken är din personliga inställning till abortfrågan och den abortlag som 

finns i Sverige? 
3. I vilken utsträckning beskriver kvinnor som genomfört abort den oönskade 

graviditeten och aborten som förenade med existentiella frågor och livsval? 
4. Hur hanterar kvinnorna de existentiella frågor som eventuellt förekommer i 

samband med abortsituationen? 
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5. Finns det handlingar som kvinnorna beskriver som särskilt meningsful-
la/betydelsebärande i samband med aborten – både i negativ och i positiv 
bemärkelse? 

6. Finns det kvinnor som frågar efter eller själva utvecklar särskilda menings-
fulla/betydelsebärande handlingar i samband med aborten, för att hantera 
sina egna upplevelser i samband med denna? 

7. I vilken utsträckning upplever personalen abortvården som förenad existen-
tiella frågor och hur hanteras detta i så fall (samtalsgrupper, abortkurser, 
existentiella frågor som givande och utvecklande för personalen)? 

8. Finns det något annat du skulle vilja tillägga som du tror kan ha betydelse 
för min studie? 

4. Utveckling av och bakgrund till vissa frågor 

4.1 Abort och existentiella frågor – kvinnorna 
a) Beskriver kvinnorna den oönskade graviditeten och aborten som ett tillfälle 

för dem att fatta viktiga beslut om sitt liv och sin framtid? 
b) Kommer frågor kring ansvar för liv och död, skuld, identitet, livskris upp i 

samtalen? 
c) Beskriver kvinnorna att de förändras i relation till den oönskade gravidite-

ten och aborten: i relation till deras känsla av kroppen, i relation till deras 
identitet, deras relationer, deras syn på framtiden, deras sexualitet? 

d) Finns det något som du som yrkesperson upplever i relation till denna fråga 
som kvinnorna själva inte uttrycker? 

 
Exempel från abortkyrkogården 
(http://www.abortkyrkogard.com/):  
”Hej skrutten! Jag vet att du fick det bättre hos alla stora & små änglar där uppe, än 
vad du skulle ha haft det här. Trots att det nu har gått tio år sedan jag gjorde detta 
livsavgörande beslut, betyder det inte att jag har glömt bort dig. Tänkte extra på dig 
när du fick två små syskon. Älskar dig på mitt eget lilla sätt. Kommer nog säkert 
alltid att undra hur det skulle ha varit om du hade fått stanna kvar här. Puss å kram 
från din mamma”  
”Älskade ärta! Jag saknar dig så. Tack för att du gjorde mig så stark. Har aldrig känt 
en sådan styrka som när du var hos mig. Jag tänker på dig ofta och kommer alltid 
älska dig och din pappa. Vilken fantastisk familj vi hade blivit, tror du inte? Från 
och med nu skall jag le när jag tänker på dig, inte gråta. Kramar från Mamma.”  
”Min älskade Cornelia! Jag älskade dig innan du fanns och jag kommer älska dig så 
länge jag finns. Jag ville kunna ge dig mer. Jag kommer alltid ha dig inom mig – 
vart jag än går. Du skulle haft de blåaste ögon, blå som himlen … Next time. /Mor” 
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Exempel från abortsite på geocities 
(http://www.geocities.com/Wellesley/Veranda/2733/):  
”När jag vaknade upp inne på uppvaket, så brast allting för mig, jag bara grät å grät. 
Jag vet ju att jag gjorde det enda rätta för barnets skull. Men för min del så va det det 
värsta jag kunnat göra. Men jag försöker se det som så numera att jag offrade mig 
för barnets bästa”.  
”Två år har gått å jag har fortfarande svårt att glömma det som hände den där som-
maren. Jag tänker ständigt på vad jag kunnat haft om jag valt att behålla barnet. 
Men jag vet ändå innerst inne att mitt beslut var det enda rätta.  
Jag får lida nu och kanske resten av mitt liv, men jag vet ändå att jag skonade ett 
barn från fattigdom”.  
I dessa exempel från abortkyrkogården på Internet menar jag att det blir tydligt att 
en abort kan vara starkt förknippad med existentiella frågor och upplevelser för 
kvinnan. Detta märks 

a) i de ord som kvinnorna väljer för att beskriva sina upplevelser: ”livsavgö-
rande beslut”, ”änglar”, ”älskar”, ”saknar”, ”det värsta”, ”offrade mig”. 

b) i de känslor kvinnorna beskriver: ensamhet, saknad, kärlek, styrka, stolthet. 

c) i tidsaspekten: minnet av det aborterade fostret som en person som saknas 
efter många år. 

Exempel från forskningsstudie 

I sin avhandling från 2002 talar Anneli Kero om vad hon kallar ”abortsituationens 
paradox”. Med detta avser hon det faktum att en tredjedel av informanterna i under-
sökningen upplevde blandade känslor inför den oönskade graviditeten: både smärta, 
sorg – och glädje, stolthet, lycka över graviditeten (i och med att de upptäckte mo-
derskänslor och en bekräftelse på sin fruktsamhet för första gången).1 Inför aborten 
upplevde 58 procent motstridiga känslor, som lättnad, befrielse, ångest, sorg, oro 
och tomhet.2 Också ett år efter aborten rapporterade kvinnorna motstridiga känslor 
inför aborten även om de var nöjda med sitt beslut.3 

4.2 Förekomst av meningsfulla/betydelsebärande handlingar 
Forskare som till exempel Callersten-Brunell och Lidholm, Barbro Gustafsson; 
Gisela Helmius; Lena Lennerhed & Elisabeth Persson belyser flera handlingar som 
särskilt betydelsefulla i samband med aborten:  

a) läkarundersökningen (blir tydligt för kvinnan att hon är gravid) 
b) miljön på operationsavdelningarna 

                               
1 Kero 2002, 33. 
2 Kero 2002, 34. 
3 Kero 2002, 42. 
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c) operationen (”vändpunkten”) 
d) hur man blir bemött 
e) möjligheten till kontakt med andra kvinnor som gjort abort 
f) återbesökstiden (”markerar ett slut” på perioden och krisen, bekräftar ”att 

allt står rätt till”, bearbetning och nyorientering, den psykiska graviditets-
processen avslutas) 

Andra exempel på handlingar som skulle kunna upplevas speciellt meningsfulla eller 
betydelsebärande i samband med den oönskade graviditeten och aborten:  
I relation till fostret 

• Se fostret 
• Hålla i fostret 
• Ge fostret ett namn 
• Fotografera fostret 
• Hand- och fotavtryck 
• Registrera barnet i folkbokföringsregistret 

 
I relation till kyrka/religion 

• Dop/Namns nämnande 
• Begravning 
• Minnesplats 
• Gå till kyrkan för stillhet 
• Gå till kyrkan för gudstjänst 
• Be för fostret 
• Be för sig själv 
• Tala med en präst eller diakon 

 
I relation till det sociala livet 

• Gå tillbaks till arbetet 
• Komma tillbaks till vanliga rutiner 
• Ha samlag för första gången efter aborten 
• Bli uppmärksammad av vänner eller anhöriga 

4.3 Utveckling/efterfrågan av meningsfulla/betydelsebärande 
handlingar 
Nyblivna föräldrar väljer ofta att döpa sitt barn för att markera och fira sin nya situa-
tion. När man väljer att inte bli förälder finns ingen motsvarande handling för att 
markera det val som gjorts. I och med att många kvinnor beskriver situationen kring 
den oönskade graviditeten och aborten i existentiella termer finns det anledning att 
fundera över om det finns behov av någon form av ritualisering – för att markera, 
bearbeta och integrera det som processen har inneburit för kvinnan. Denna fråga är 
också relaterad till frågan om i vilken utsträckning kvinnan upplever sig ensam i sin 
situation, och om detta i så fall upplevs som ett problem eller en tillgång. Att aborten 
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hanteras som högst privat kan ju både handla om att kvinnan själv mår bäst av att 
hantera situationen själv, eller att kvinnan upplever att abort rent kulturellt hanteras 
som ett tabubelagt ämne.  
En ritualisering av aborten kan fokusera till exempel följande upplevelser  

a) det svåra beslutet 
b) vägvalet 
c) att en smärtsam period är över 
d) den återvunna friheten 
e) en känsla av tomhet, sorg eller skuld 
f) en känsla av att ha klarat av en svår situation 
g) en känsla av självständighet 

 
En ritualisering av aborten kan uttryckas som ett behov av att till exempel  

a) markera 
b) avsluta 
c) manifestera 
d) högtidlighålla 
e) fira 
f) hylla 
g) sona 
h) offentliggöra det som har hänt  

4.4 Abort och existentiella frågor – personalen 
I rapporten Abort i Sverige (1994) ger man bland annat följande förslag till förbätt-
ring av abortvården: att utnyttja det faktum att abortverksamheten med sina existen-
tiella implikationer kan vara givande och utvecklande för personalen, vilket ger 
underlag för att starta samtalsgrupper och abortkurser. 
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Appendix 5: Forskningspersonsinformation 

Till Dig som har gjort abort 
”Abort och ritualisering” – en pilotstudie 
Under hösten 2005 och våren 2006 genomförs ett forskningsprojekt om abort och 
betydelsefulla handlingar vid Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala. Projektets 
syfte är att undersöka om och hur abortsituationen kan väcka frågor om mening och 
livsval, samt om det finns handlingar som blir särskilt betydelsefulla för kvinnor 
som vill bearbeta sina erfarenheter av abort. Projektets syfte är inte att ifrågasätta 
den svenska abortlagstiftningen. Rätten till fri abort bejakas. 

En viktig del i projektet är att lyssna till kvinnors erfarenheter av abort. Därför 
kommer intervjuer att genomföras med kvinnor som efter sin abort söker sig till 
minnamottagningen i X respektive Y. Kuratorerna NN och NN har därför fått i upp-
drag att tillfråga kvinnor som de kommer i kontakt med om de vill medverka, och 
det är därför Du har fått detta brev. 

Om Du väljer att delta i projektet kommer Du att träffa forskaren Maria Liljas 
Stålhandske på minnamottagningen för en intervju som tar ungefär 1½ timme. Inter-
vjun handlar om Dina erfarenheter, upplevelser, frågor och handlingar i samband 
med aborten. Intervjun spelas in på band och skrivs sedan ut. Ingen ersättning beta-
las ut för Din medverkan, men Du kan få ersättning för Din resa till intervjun. Kura-
torn på mottagningen kommer att finnas tillgänglig för vidare samtal, om så önskas. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att Dina svar 
kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, och när resultaten 
redovisas kommer inga svar att kunna kopplas till någon enskild person. Resultaten 
kommer att redovisas i en vetenskaplig rapport. De kommer också att finnas till-
gängliga för fortsatt forskning inom ämnet. 

Eftersom abort kan upplevas som ett privat område kan det kännas jobbigt att be-
rätta om sina erfarenheter för en utomstående person. Intervjun kan komma att lyfta 
fram smärtsamma frågor som Du kanske inte tänkt över tidigare. Intervjun kan också 
bli en positiv erfarenhet eftersom Du får möjlighet att berätta om Dina erfarenheter 
för en person som har tid till och är intresserad av att lyssna. 
 
Deltagandet i projektet är frivilligt och Du har rätt att när som helst, utan särskild 
förklaring, avbryta Din medverkan. Om Du vill delta i projektet meddelar Du detta 
till NN eller Maria. Om Du har frågor som rör projektet är Du alltid välkommen att 
ta kontakt med undertecknad.  

Vänliga hälsningar, 
 
Maria Liljas Stålhandske 
Forskare i religionspsykologi 
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