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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om globalt utvecklingsarbete angående rätten 

till en säker abort, och det sociala arbetets relevans för att stärka kvinnors rättigheter i frågan. 

Genom en kvalitativ innehållsanalys och ett globalt, kritiskt och feministiskt perspektiv 

analyseras kvinnors rätt till säker abort utifrån strategiska dokument; styrdokument, policys 

och globala utvecklingsmål från Förenta Nationerna (FN), World Health Organisation 

(WHO), International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of 

Schools of Social Work (IASSW) och International Council on Social Welfare (ICSW). 

Studiens resultat visar att globala utvecklingsmål och policys är nödvändiga för att stärka 

kvinnors rättigheter inom sexuell och reproduktiv vård och hälsa. Genom att länder och 

professioner tar del av de globala organisationernas gemensamma tillvägagångssätt och 

riktlinjer skapas förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete gällande kvinnors rätt till 

en säker abort. Vidare uppmärksammas betydelsen av ett starkt samarbete mellan olika 

professioner (inter-professionella samarbeten) inom sexuell och reproduktiv vård för att se till 

kvinnors fysiska, psykiska och sociala behov, och de utmaningar som finns för att uppnå en 

säker abortvård globalt. Socialt arbete står ofta utanför beslutsfattande inom abortvården, trots 

att beslut och lagar på global nivå influerar utövandet av det sociala arbetet på lokal nivå. I 

studien argumenteras för att socialt arbete som profession kan bidra med viktiga sociala 

dimensioner och perspektiv i globalt utvecklingsarbete för kvinnors rätt till en säker abort, för 

jämlikhet i vården och för att stärka kvinnors rättigheter globalt.  

 

Nyckelord: Globalt socialt arbete, globalt utvecklingsarbete, kvinnors rättigheter, mänskliga 

rättigheter, osäkra aborter, sexuell och reproduktiv hälsa. 
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Förord 

Även om vi i denna studie genomgående fokuserar på rätten till en säker abort som en fråga 

som berör kvinnor, är det viktigt att poängtera att det finns livmoderbärare som inte 

identifierar sig som kvinnor.  
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1. Inledning  

Kvinnors rätt till en säker abort är en global rättvisefråga. Enligt World Health Organisation 

(WHO) (2018) genomförs ungefär 22 miljoner osäkra aborter varje år, där 47 000 kvinnor dör 

och 5 miljoner kvinnor får olika typer av funktionsnedsättningar på grund av osäkra aborter. 

WHO (2012) menar att kvinnors rättigheter kan stärkas genom att rätten till en säker abort 

lyfts som en global fråga samt genom att abort legaliseras i alla länder. Rätten till en säker 

abort kräver globalt strukturella åtgärder där olika professioner samverkar för att lyfta 

kvinnors rättigheter och behov. Professioner som bör samverka i abortfrågan är enligt WHO 

(2015a) läkare, barnmorskor och andra professioner vars främsta uppgift är att erbjuda 

preventiva, hälsofrämjande eller läkande hälsovårdstjänster. Kvinnors rätt till en säker abort är 

en mänsklig rättighet, men kan samtidigt hindras eller begränsas av politiska, ekonomiska, 

kulturella eller religiösa skäl. Statens offentliga utredningar (SOU 2005:90) visar att det är 

ytterst sällsynt med komplikationer vid säkra aborter, medan det finns stora hälsorisker för 

kvinnor som genomför osäkra aborter. I FN (Förenta Nationerna):s globala utvecklingsmål 

3.1 (som strävar efter att uppfyllas år 2030) anges att FN vill minska mödradödligheten i 

världen (FN, 2017a). Målet syftar bland annat till kvinnors rätt till säkra aborter, vilket anses 

kunna bidra till att minska mödradödligheten globalt. WHO (2012) har skapat riktlinjer 

gällande säkra aborter, vilket oavsett länders lagar, normer och värderingar kan tillämpas och 

därmed bidra till färre hälsorisker för kvinnor. Riktlinjerna har översatts och sedan tillämpats 

världen över av organisationer och hälsovårdskliniker som förespråkar mänskliga rättigheter.  

 

Det sociala arbetets globala systerorganisationer International Federation of Social Workers 

(IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASSW) och International 

Council on Social Welfare (ICSW) menar att rätten till en säker hälsovård påverkas av olika 

faktorer kring individens och landets förutsättningar samt landets hälsosystem, som visas på 

global, nationell och lokal nivå. IFSW (2012a) stödjer detta och skriver att IFSW stöttar 

kvinnors rätt till självbestämmande inom reproduktiv och sexuell hälsa samt rätten till en 

säker och kompetent hälsovård som är fri från tvång och begränsningar. IFSW et al. (2012) 

menar att det sociala arbetet kan bidra med åtgärder kring den orättvisa som finns inom 

hälsovården samt uppmärksamma de rättigheter som varje kvinna bör ha. Relevansen för det 

sociala arbetet i förhållande till rätten till en säker abort kan även tydliggöras genom att 

socialarbetare engagerar sig i frågor om kvinnors utsatthet globalt och i den sociala 

problematik som osäkra aborter kan medföra. Det sociala arbetet ser rätten till en säker abort 
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ur ett socialt perspektiv och därmed riktas fokus mot kvinnors rättigheter och behovet av stöd 

och hjälpinsatser på flera nivåer.  

 

1.1 Problemformulering  

Den globala hälsofrågan om osäkra aborter har visat sig medföra stora konsekvenser på både 

mikro-, meso- och makronivå. Frågan är stigmatiserad och utmanande inte minst utifrån 

kvinnors rättigheter. Avsaknad av rätten till en säker abort kan leda till att kvinnor förlorar 

sina liv eller får allvarliga konsekvenser fysiskt och psykiskt. United Nations Fund for 

Population Activities (UNFPA) (2016) menar att en majoritet av dödsfall förknippade med 

mödrahälsa hade kunnat förhindras genom förebyggande insatser. Kvinnors rätt till en säker 

abort bör således vara en prioriterad internationell fråga där möjligheter skapas för att kvinnor 

ska ha tillgång till en god hälsovård med utbildad personal. Både WHO och FN arbetar för att 

minska mödradödligheten i världen, och därmed minska antalet osäkra aborter globalt. FN:s 

globala mål och WHO:s riktlinjer samt de båda organisationernas strategier ger en bild av de 

problem som osäkra aborter tillför. De globala utvecklingsmålen ska främja kvinnors rätt till 

sexuell och reproduktiv hälsa. I och med att frågan om abort är en jämställdhetsfråga och en 

global rättvisefråga ökar betydelsen av det sociala arbetets engagemang för kvinnors 

rättigheter samt psykosociala utveckling och välmående. Internationella samarbeten mellan 

organisationer och inter-professionella samarbeten kan bidra till att främja mänskliga 

rättigheter och bidra till social utveckling i vår globaliserade värld. Det är således relevant att 

undersöka det inflytande globala utvecklingsmål, riktlinjer och strategier kan ha på kvinnors 

sexuella och reproduktiva hälsa samt vilken roll den sociala professionens kan ha i frågan. 

 

2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån globala utvecklingsmål och riktlinjer undersöka 

det sociala arbetets roll i globalt utvecklingsarbete för kvinnors rätt till en säker abort. 

Följande frågeställningar har varit vägledande för att besvara studiens syfte:  

 

 Hur formuleras globala utvecklingsmål och strategier kopplat till kvinnors sexuella 

och reproduktiva rättigheter?  

 Hur kan socialt arbete som global profession relateras till kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter och bidra till att förverkliga kvinnors rätt till en säker abort? 

 Vilka utmaningar respektive möjligheter kan ett globalt socialt utvecklingsarbete för 

kvinnors rätt till en säker abort innebära? 
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3. WHO:s definition av osäker abort 

Studien utgår från WHO: s definition av en osäker abort, som enligt WHO (2018) uppstår när 

en graviditet avslutas av personer som saknar nödvändiga färdigheter eller om miljön inte 

stämmer överens med medicinsk minimistandard. Metoder som används för att genomföra en 

osäker abort är enligt WHO (2017) bland annat användning av vassa föremål som inte är 

avsedda att införas i kvinnors underliv och livmoder eller att kvinnan äter sammansättningar 

av olika växter och örter.  

 

4. Metod  

I syfte att undersöka det sociala arbetets roll i globalt utvecklingsarbete för kvinnors rätt till en 

säker abort, använder vi oss av en kvalitativ design och metod. 

 

4.1 Kvalitativ design  

Enligt Creswell (2015) och Levin (2008) avser en kvalitativ studie att skapa en djupare 

förståelse för ett empiriskt material genom en personlig tolkning av empirin snarare än att 

hitta en förklaring. Genom en kvalitativ metod kan vi med hjälp av teoretiska perspektiv bidra 

med en egen analys och tolkning av studiens valda empiriska material. Det empiriska 

materialet tolkas av läsaren som bildar en förståelse för hur empirin kan se ut i praktiken, 

vilket gör att studiens resultat inte är objektivt utarbetat. Syftet med studien är inte att hitta en 

lösning på abortfrågan, utan att genom en kvalitativ metod bidra med förståelse och kunskap 

om det sociala arbetets möjlighet att lyfta kvinnors rätt till en säker abort i globalt 

utvecklingsarbete.  

 

4.2 Vetenskapsteoretisk positionering  

Arbetet utgår från ett hermeneutiskt perspektiv genom att fokusera på tolkning av valt 

empiriskt material i form av strategiska offentliga dokument. Enligt Westlund (2015) handlar 

hermeneutik om att tolka, förstå och förmedla material, där texter kan problematiseras genom 

att se till när, var och hur de har skrivits. Det finns ingen allmän arbetsmodell för den 

hermeneutiska tolknings- och analysprocessen då forskare har olika förförståelse samt 

anledning till att forska inom sitt valda ämne. Forskare har ofta inte möjlighet att träffa 

författaren av texten som analyseras, vilket gör att denne måste göra en egen tolkning av 

materialet samt se till vad som ligger till grund för texten. Det hermeneutiska perspektivet kan 

hjälpa oss att analysera och tolka vårt valda empiriska material genom att uppmärksamma i 

vilken kontext dokumenten skrevs och vad som ligger till grund för forskningen. Det finns 
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inte en objektiv sanning av vårt valda empiriska material utan det går att tolka på olika vis, 

och studien kommer att bidra med just vår tolkning utifrån de valda perspektiven.  

 

4.3 Empiriskt material 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har ett urval av empiriskt material gjorts, 

vilket i denna studie består av strategiska dokument som offentligt publicerats av 

organisationerna FN, WHO, IFSW, IASSW och ICSW. Dokumenten har en betydande roll i 

det globala arbetet inom abortfrågan och kan skapa förståelse för det globala 

utvecklingsarbetet om osäkra aborter. Genom de globala organisationernas arbete ligger fokus 

i studien på att analysera innehållet för att därigenom skapa en övergripande bild av 

organisationernas arbete inom abortfrågan globalt, inklusive utmaningar och möjligheter för 

globalt utvecklingsarbete. Det kommer också ge en bild av relevansen av att prioritera arbetet 

kring osäkra aborter som en del av de mänskliga rättigheterna på ett strukturellt plan.  

 

De globala utvecklingsmålen har valts utifrån relevansen för vår studie om rätten till en säker 

abort, och därmed även kvinnors rätt till hälsa och välbefinnande samt jämställdhet mellan 

kön. Följande av FN:s strategiska dokument ingår i studien: FN:s dokument om globala 

utvecklingsmål 3.1: Hälsa och välbefinnande, 2015. “Till 2030 minska mödradödligheten i 

världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.”; FN:s 

dokument globala utvecklingsmål 5.6: Jämställdhet, 2015. “Säkerställa allmän tillgång till 

sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med 

överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om 

befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive 

översynskonferenser”. Följande dokument författade av WHO har inkluderats i studien: 

WHO: s policydokument: Health worker roles in providing safe abortion care and post-

abortion contraception, 2015 och WHO: s policydokument: Safe abortion: technical and 

policy guidance for health systems, 2012. WHO:s dokument har valts utifrån dess relevanta 

innehåll kopplat till arbetets syfte, med både inriktning på vägledning för hälsosystem och 

socialarbetares roll i abortfrågan. Vidare har dokument skrivna av IFSW, ICSW och IASSW 

inkluderats studien då organisationerna arbetar med mänskliga rättigheter, social rättvisa och 

social utveckling genom stöttning av det sociala arbetets arbete samt globalt samarbete. 

Rapporten The Global Agenda For Social Work And Social Development: Commitment to 

Action skapar en tydlig bild av de utmaningar som föreligger det sociala arbetet globalt, där 

delrapporten Global Agenda for Social Work and Social Development: First report– 
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promoting social and economic equalities valdes ut som empiriskt material då dokumentet 

tydligt påvisar de utmaningar som finns inom social och ekonomisk jämlikhet världen över. 

Vidare inkluderades IFSW:s dokument med riktlinjer: Women, 2012 för att skapa ytterligare 

förståelse för det sociala arbetets relevans för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Sammanlagt har alltså sex globala dokument kopplat till vår syftesformulering analyserats 

som empiriskt underlag, varav två globala utvecklingsmål från FN, två policydokument från 

WHO, samt en rapport och ett dokument med riktlinjer från IFSW, IASSW och ICSW.  

 

4.4 En kvalitativ innehållsanalys av dokument  

Det empiriska materialet analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys som används för att 

ge en subjektiv och holistisk tolkning av studiens urval. Enligt Schreier (2012) kan kvalitativ 

innehållsanalys användas för att analysera kvalitativt material på ett systematiskt sätt. För att 

analysera det insamlade empiriska materialet med hjälp av analysmetoden krävs 

kategorisering och kodning. Koder inom kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren hittar 

begrepp från empirin som har betydelse för forskningen, vidare är kategorisering ett 

samlingsbegrepp för flera koder. Studien tar även del av ett induktivt tillvägagångssätt som 

enligt Fejes och Thornberg (2009) syftar på att samla in empiriskt material och utifrån det 

analysera för att få en förklaring för materialet, vilket i sin tur skapar ett resultat. Ett induktivt 

tillvägagångssätt valdes då det har en tydlig koppling till det kvalitativa och hermeneutiska 

tillvägagångssättet där utrymme ges för tolkning och analysering.  

 

Det valda empiriska materialet har analyserats strategiskt utifrån en kvalitativ innehållsanalys, 

där teoretiska perspektiv använts som stöd vid analysen för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Analysen påbörjades genom att läsa och skapa en förståelse för helheten av 

de dokument som utgjort vår valda empiri. För att skapa en strukturerad analys menar 

Graneheim och Lundman (2004) att det är viktigt att kategorisera det empiriska materialet 

utifrån det manifesta, vilket syftar på det som står i texten, och det latenta, det som står mellan 

raderna. Vid analysprocessen skapades en förståelse för det manifesta och latenta innehållet i 

det empiriska materialet, vilket bidrog till att skapa en djupare förståelse och helhet för 

studien. Det manifesta och latenta skiljer sig åt i de olika dokumenten. Det manifesta 

innehållet i ett dokument kan vara att socialt arbete behövs i frågan om kvinnors rätt till en 

säker abortvård. I andra framkommer att det saknas psykosociala insatser för kvinnor som 

utfört en abort, vilket utgör det latenta budskapet att socialarbetare behövs inom området. Ett 

annat exempel kan vara att det manifesta innehållet i ett dokument är att det saknas tydliga 
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riktlinjer för socialt arbete inom abortfrågan, vilket utgör det latenta budskapet att det är av 

relevans att riktlinjer utformas. Vidare kunde vi genom analys av det manifesta innehållet 

lyfta det mest väsentliga samt gemensamma mönster i det empiriska materialet, och utifrån 

det välja ut koder och teman. Utifrån både det manifesta och latenta innehållet i det empiriska 

materialet har de globala organisationernas utgångspunkter för att stärka kvinnors rättigheter 

inom abortvården synliggjorts. Det bidrog i sin tur till att skapa en förståelse för den empiri 

som varit relevant för att besvara studiens syfte. Med stöd av de valda teoretiska perspektiven 

har det manifesta och latenta innehållet analyserats för att skapa en fördjupad kunskap för 

empirins möjlighet att stärka kvinnors rätt till en säker abort. Det första huvudtema som 

framkom under analys av dokumenten var följande: Globala möjligheter att stärka kvinnors 

sexuella och reproduktiva rättigheter, där underliggande teman var globala organisationers 

strategier och riktlinjer. Det andra huvudtemat som framkom var Socialarbetares möjlighet 

att förverkliga en säker abortvård. Det sista huvudtemat som framkom var Globalt socialt 

arbetes möjligheter och utmaningar inom abortfrågan. där underliggande tema var 

Samhällens påverkan inom frågan. 

 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

En kvalitativ innehållsanalys blir som tidigare nämnt relevant för att på ett tydligt och 

strukturerat sätt tolka, analysera och skapa en förståelse för det empiriska materialet, och 

därefter redogöra för resultatet på ett systematiskt sätt. Utifrån arbetets frågeställningar utgår 

analysen från en ständig reflektion och bedömning kring det empiriska materialets giltighet 

och relevans utifrån valda teoretiska perspektiv. Kvaliteten av data har mätts genom en 

utförlig granskning av det material vi sökt innan vi tillfört det i studien. Vi har granskat ett 

empiriskt material relevant för vårt forskningsområde och arbetets syfte och tillvägagångssätt 

har redovisats för läsaren. För att mäta det empiriska materialets kvalitet och trovärdighet har 

vi bland annat undersökt om studien mäter det den avser att mäta och om materialets kunskap 

är relevant för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Allt detta bidrar till föreliggande 

studies tillförlitlighet och trovärdighet. Bristande hänsyn till de enskilda personer inom de 

globala organisationerna som står bakom de globala utvecklingsmålen och riktlinjerna, kan ha 

påverkat vårt arbete negativt ur det avseende att dokumenten kan ha skrivits utifrån 

exempelvis en västerländsk syn på abort. Genom att kritiskt granska materialet utifrån vem 

som skrivit de globala utvecklingsmålen och riktlinjerna hade tillförlitlighet och trovärdighet 

av studien kunnat stärkas ytterligare.  
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4.6 Etiska överväganden 

Socialvetenskaplig forskning kan bidra med förändring på mikro-, meso- och makronivå. En 

studies resultat kan påverka synen på och avhjälpa sociala problem samt förbättra och stärka 

individers villkor och rättigheter. En etisk regel är att forskaren inte får ta forskningsresultat 

från andras studier eller bedriva en studie som kan skada andra individer. Dokumentation ska 

ske på ett strukturerat och väl genomtänkt sätt, vilket tydligt ska visas i studien. Forskaren ska 

tala sanning i sin forskning och vara rättvis i sin bedömning samt ta hänsyn till vissa etiska 

principer vid genomförandet av sin studie, för att skapa en tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 

2017). Vidare lyfter organisationen IFSW (2012b) att forskare även bör skapa en medvetenhet 

om sina egna värderingar, attityder och förutfattade meningar kring forskningsområdet för att 

utforma en trovärdighet för studien. Vi är medvetna om att vi har vår egen relation till och 

förutfattade meningar om studiens ämne men det ska inte genomsyra arbetet, vilket vi ständigt 

haft i åtanke. Studien lyfter abortfrågan vilket är ett aktuellt ämne globalt, och även ett 

känsligt ämne i olika samhällskontexter. I utformandet av studien har vi även haft i åtanke att 

det finns personer som har en personlig relation till ämnet, vilket kan väcka mycket känslor. 

Studien syftar till att lyfta kvinnors rättigheter från ett socialt och globalt perspektiv snarare 

än att påpeka vem som har rätt och vem som har fel. Det har vid hanteringen av empiriskt 

material varit viktigt att visa respekt och ha en tydlig struktur i studien för att materialet inte 

ska misstolkas eller kränka någon som känner sig berörd av ämnet. Det har även varit viktigt 

att ha en medvetenhet om att det ämne vi valt saknar fullständiga svar i dagens läge. Genom 

att respektera olika samhällskontexter, lagar, normer och värderingar har vi skapat en 

förståelse för ämnet kring kvinnors rätt till en säker abort och det sociala arbetets påverkan 

som en global fråga. 

 

IFSW (2012b) menar att det sociala arbetets forskning ska främja människors rättigheter 

oavsett kön, religion, kultur, politisk uppfattning och upplevelser. Vetenskapsrådet (2017) 

menar att mänskliga rättigheter är en universell rättighet, samtidigt är det viktigt att 

socialarbetare respekterar mångfald. Det finns inte ett rätt sätt att bedriva socialt arbete, men 

studien lyfter mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter som globala rättigheter, vilka 

socialarbetare behöver ta i beaktning världen över. Det valda empiriska materialet skapar en 

förståelse för det sociala arbetet och det inflytande som det kan ha i globala etiska frågor, 

såsom rätten till en säker abort, vilket berör de mänskliga rättigheterna. Studien lyfter 

kvinnors rätt till en säker abort på en strukturell nivå, samtidigt som den visar 

utvecklingsområden där det sociala arbetet kan ha en viss påverkan för en globalt hållbar 
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utveckling gällande kvinnors rättigheter. Etiska överväganden är av relevans för studien för 

att förstå det sociala arbetets etiska principer, men även för att skapa ”etiska” 

tillvägagångssätt vid hantering och analysering av empiriskt material. Det bidrar även till en 

förståelse för strukturell diskriminering, exempelvis gällande kvinnors rättigheter, och hur 

studiens valda tillvägagångssätt kan främja det sociala arbetets värderingar och principer.  

 

Genom att studera kvinnors rätt till en säker abort utifrån ett strukturellt perspektiv har vi inte 

lagt övervägande fokus vid att granska enskilda kvinnor och den eventuella påverkan 

ändrande abortlagar kan ha för individen. Avsaknad av fokus på individperspektiv inom 

abortfrågan kan ha haft en negativ påverkan på studien med utgångspunkt i att vi endast sett 

till hur de globala organisationerna beskriver problemen. Vidare kan vår västerländska syn på 

problemet påverka synen kring rätten till abort, vilket eventuellt gjort att vi gått miste om 

kunskap om tänkbara problem som kan uppstå på individnivå när strukturella beslutfattas.  

 

5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras i studien kommer från relevant litteratur i ämnet och 

genom strategiska sökningar i databasportalen “Proquest Social Sciences” för att få ett 

samhälls- och beteendevetenskapligt fokus. En avgränsning har gjorts till forskning som 

publicerats under de senaste tio åren, mellan år 2008 och 2018, för att den ska vara 

uppdaterad och aktuell. Vi har även valt att avgränsa oss till kvinnor som genomför abort, och 

därmed har vi uteslutit livmoderbärare som inte identifierar sig själv som kvinna. Forskningen 

är “Peer Reviewed”, det vill säga vetenskapligt granskad, vilket vi försäkrat oss om genom 

sökning i databasportalen “UlrichsWeb”. Sökord som använts för studien är: abortion, unsafe 

abortion, global, social work, WHO och UN. I sökning efter tidigare forskning har vi utgått 

från forskning skrivet på engelska, svenska, danska och norska, men inte avgränsat oss till 

forskningsmaterial från ett visst land. Vi har även valt att ta del av den forskning som vi ansett 

vara relevant för vår studies tema och frågeställningar.  

 

Nedan sammanfattas tidigare forskning utifrån följande rubriker:  

Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter – som ger en överblick kring kvinnors 

sexuella och reproduktiva rättigheter, samt hur osäkra aborter strider mot de mänskliga 

rättigheterna. Konsekvenser av en osäker abort – som ger exempel från studier som diskuterar 

de konsekvenser som skapas av att inte ha rätt till en säker abort, och hur det påverkar 
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kvinnors liv på kort och lång sikt. Globalt socialt arbete inom abortfrågan – som visar det 

sociala arbetets möjlighet att påverka kvinnors rätt till en säker abort ur ett globalt perspektiv.  

 

5.1 Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som en global fråga 

Osäkra aborter är en stor hälsofråga i många länder. Oavsett om abort är lagligt eller inte, så 

är frågan ett universellt fenomen som än idag är ett känsloladdat ämne när det kommer till 

reproduktiva rättigheter (Shah, Åhma & Ortayli, 2014; Shahbazi, 2009). Mödradödligheten 

har globalt sett minskat i obetydlig grad sedan år 1990 och de som drabbas mest av 

mödradödlighet är krigsdrabbade och konfliktfyllda länder. Dessa länder är i stort behov av 

internationellt stöd i form av ekonomiskt bistånd och humanitär hjälp där människor bidrar 

med stöd i form av basal hälsovård. En av de mest grundläggande delarna för att 

mödradödligheten ska minska globalt är att öka tillgängligheten av sjukvård som arbetar med 

reproduktiv hälsa, där bland annat familjeplanering ingår (den Hollander, 2010). 

 

Zampas och Gher (2008) menar att abort är en mänsklig rättighet som ska bidra till rätten till 

fysisk integritet, frihet och icke-diskriminering. Det finns en koppling mellan osäkra aborter 

och restriktioner i abortlagar. Genom att kriminalisera eller straffa kvinnor som vill 

genomföra en abort riskerar kvinnor sina liv då de genomför osäkra aborter. Faundes (2011) 

menar att en stor skillnad mellan Globala Syd och Globala Nord är riskerna av 

mödradödlighet, där kvinnor i Globala Syd i högre grad riskerar sin hälsa vid osäkra aborter. 

Oavsett om abort är lagligt eller inte så menar Winikoff och Sheldon (2012) att kvinnor är 

beredda att genomföra en abort, oberoende av konsekvenserna. Forman-Rabinovici och 

Sommer (2018) menar att fler kvinnor inom politiken skulle kunna resultera i mindre 

restriktiva abortlagar genom en mer välgrundad debatt kring ämnet, då kvinnor har större 

erfarenheter än män kopplat till abortfrågan. Abortlagarna skulle därmed ha möjlighet att 

gynna kvinnors hälsa och välmående. I och med en öppnare politisk debatt kring ämnet där 

frågan om kvinnors intressen och rättigheter lyfts kan politiken potentiellt bli mer jämställd. 

Legalisering av abort innebär enligt Faundes (2011) och Shah, Åhman och Ortayli (2014) inte 

ett ökat antal aborter, däremot skulle införande av säkra metoder kunna rädda kvinnors liv och 

stärka deras rättigheter. 

 

5.2 Konsekvenser av en osäker abort 

När servicesystem inte kan erbjuda familjeplanering och när preventivmedel inte fungerar 

menar Shah och Åhman (2010) att kvinnor tvingas göra abort, och när det inte finns möjlighet 
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att utföra säkra aborter tvingas de till en osäker abort. Akaba, Adeka och Ogolekwu (2013) 

och Shah och Åhman (2010) menar att det finns flera konsekvenser av en osäker abort som 

kan vara kortvariga som exempelvis blödningar eller trauma till olika organ. Konsekvenserna 

kan även visas på lång sikt genom exempelvis infertilitet eller ektopisk graviditet, det vill säga 

att fostret fäster sig utanför livmodern. Ely, Rouland Polmanteer och Kotting (2018) skriver 

att andra konsekvenser och symptom som kan uppstå efter en abort är stress och trauma. 

Stress kan visa sig i form av att personen som genomgått en abort har svårt att hantera 

vardagslivet och uppkomna situationer, vilket kan utgöra en fara för individens emotionella 

och psykiska hälsa och välmående. Stress kan även trigga igång, utlösa eller förvärra symtom 

av trauma. Trauma kan utlösas av aborten om individen uppfattar situationen som en psykiskt 

påfrestande erfarenhet, vilket då kan resultera i känslomässig ångest eller psykiskt lidande. En 

annan följd av osäkra aborter kan enligt Shahbazi (2009) vara depression. 

 

Varje år söker miljontals kvinnor vård för komplikationer som är till följd av osäkra aborter, 

där nästintill alla hade kunnat hindras genom säkra aborter (Shah, Åhman & Ortayli, 2014; 

Shah & Åhman, 2010). Vidare menar Shahbazi (2009) att det faktum att många kvinnor inte 

söker vård beror på okunskap kring konsekvenserna av en osäker abort, eller att landets lagar, 

kultur eller religiösa tro hindrar dem från att söka vård. I länder där abort är olagligt eller inte 

socialt accepterat är många familjer oroliga över sitt rykte, och sjukvårdspersonal känner en 

oro för att bli åtalade om de genomför en abort.  

 

5.3 Globalt socialt arbete inom abortfrågan  

Enligt IFSW (2014) är några av de centrala principerna inom socialt arbete: social rättvisa, 

mänskliga rättigheter samt främjande av mångfald. Som en profession och akademisk 

disciplin arbetar socialarbetare med individers utmaningar och livsvillkor. Som tidigare nämnt 

menar Ely et al. (2018) att abort, oavsett om den är säker eller osäker, kan leda till många 

hälsorisker vilket kan påverka kvinnors psykiska hälsa, och därmed riskera att leda till en 

försämrad levnadsstandard. Socialarbetare har en stor möjlighet att hjälpa kvinnor att minska 

risken och hitta åtgärder för psykisk ohälsa, vilket ökar relevansen för det sociala arbetets 

profession inom abortfrågan globalt. Kvinnor som anses vara mer utsatta, bland annat 

socioekonomiskt, etniskt och kulturellt har ofta sämre tillgång till abortvård. IFSW (2014) 

menar att socialarbetare behöver förstå den påverkan kulturella, socioekonomiska, politiska 

och personliga faktorer har på individens välbefinnande och utveckling. Det sociala arbetets 

profession uppmärksammar strukturer och normer och kan därmed påverka social utsatthet för 
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kvinnor på mikro-, meso-, och makronivå. Enligt Haug (2005), Ornellas, Spolander och 

Engelbrecht (2018) och Hugman, Moosa-Mitha och Moyo (2010) innebär ett globalt socialt 

arbete att främja de mänskliga rättigheterna regionalt, nationellt och globalt, samt att 

eftersträva global rättvisa där varken individer, grupper eller samhällen förtrycks. Cosentino 

(2015) menar att det är diskriminerande att tvinga en kvinna att genomgå en oönskad 

graviditet, då det minskar jämställdheten och utmanar de mänskliga rättigheterna.  

 

Haug (2005), Ornellas et al. (2018) och Hugman et al. (2010) menar att globalt socialt arbete 

har en viktig roll i att engagera sig i hur länder arbetar med frågor kring de mänskliga 

rättigheterna samt den ojämlikhet som kan uppstå till följd av globalisering. Även om ett 

globalt socialt arbete har visats ge flera positiva effekter för att lyfta sociala problem, så 

menar Bywaters (2009) att globalisering har visat sig skapa negativa effekter. Globaliseringen 

har medfört en förändringsprocess där en stor del av den offentliga hälsovården blivit privata 

verksamheter, vilket lett till att många inte har råd med tjänsterna. Enligt Haug (2005), 

Ornellas et al. (2018) och Hugman et al. (2010) utgår tanken om ett globalt socialt arbete från 

ett politiskt och etiskt tillvägagångssätt. Det skapar en möjlighet för socialarbetare att förstå 

de maktstrukturer som påverkar samhällens uppbyggnad och därmed social utsatthet, samt hur 

det kan förändras. För att forma det globala sociala arbetet krävs det att professionen har 

gemensamma mål att sträva efter, som är centrala för de mänskliga rättigheterna.  

 

6. Studiens teoretiska perspektiv  

För att diskutera, analysera och problematisera kvinnors rätt till en säker abort har vi valt att 

använda oss av ett globalt perspektiv, postmodern feminism och kritisk teori för att utifrån 

olika strukturella och kritiska perspektiv belysa studiens valda ämne och empiriska material.  

 

6.1 Globalt perspektiv 

Dominelli (2010) menar att globala mänskliga rättigheter är nödvändigt för att individer ska 

kunna uppnå sin fulla potential samt bli behandlade med respekt och ha tillgång till den 

service som de förtjänar. För att uppnå en hållbar global utveckling menar Austveg och 

Christensen (2010) att det krävs ett globalt initiativ för att stärka mänskliga rättigheter samt 

för att skapa en relation mellan individer och globala organisationer. I och med att studien 

utgår från ett globalt perspektiv lyfts rätten till en säker abort på ett strukturellt plan samt visar 

hur beslut på olika nivåer påverkar varandra. Ett globalt perspektiv skapar en förståelse för 

vilka faktorer och kontexter i ett samhälle som kan bidra till bibehållna maktstrukturer samt 
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vilka konsekvenser det kan medföra i abortfrågan. Det globala perspektivet valdes för att 

skapa en förståelse kring olika samhällskontexter utifrån det empiriska materialet, och även 

hur beslut på makronivå påverkar på mikronivå och vice versa. Perspektivet bidrar med 

förståelse för de globala organisationernas arbete på samhällsnivå, samt förståelse för socialt 

globalt arbete och vilket inflytande det kan ha på individnivå. Ett globalt perspektiv bidrar 

även med förståelse kring rätten till en säker abort på en strukturell nivå och de globala 

organisationernas inverkan. Genom det globala perspektivet kan studien lyfta utmaningar som 

olika länder har samt uppmärksamma kopplingen mellan länders förutsättningar och osäkra 

aborter.  

 

Mcmichael (2012) menar att det genom ett globalt perspektiv är viktigt att lyfta ojämlikhet för 

att uppnå en hållbar utveckling. Enligt Bywaters (2009) är bristande i jämlikheten inom hälsa 

ett globalt problem som har påverkats av beslut på olika nivåer. Ur ett globalt perspektiv är 

det sociala arbetet inte centralt för att införa internationella åtgärder som skapar jämställdhet 

inom vården, men det sociala arbetet har en skyldighet att ur ett etiskt perspektiv engagera sig 

i frågan. Föreliggande studie skapar en förståelse kring abortfrågan ur ett globalt perspektiv 

genom att lyfta in det sociala arbetets roll inom globala sociala frågor. Perspektivet lyfter 

abortfrågan på en global nivå samt tydliggör hur kvinnors sexuella och reproduktiva 

rättigheter påverkas av beslut på lokal, regional och global nivå. För att komplettera ett 

globalt perspektiv kan postmodern feminism bidra med kunskap kring kvinnors utsatthet och 

tydliggöra hur ojämställdhet påverkas av maktstrukturer i samhällen och globalt.  

 

6.2 Postmodern feminism 

Creswell (2015) menar att det feministiska perspektivet problematiserar de situationer och 

kontexter där kvinnan hamnat i underläge, vilket bland annat kan handla om politisk och 

social rättvisa. Postmodern feminism kräver enligt Zerbe Enns (2010) ett kritiskt 

förhållningssätt som noga ser över den ledande kunskap som existerar i samhället. Meningen 

med perspektivet är inte att hitta en generell kvinnlig utgångspunkt, utan att uppmärksamma 

och ifrågasätta bakomliggande faktorer till samhällets uppbyggnad och kategoriseringar av 

kön. Payne (2015) skriver att postmodern feminism uppmärksammar samhällsstrukturer som 

ger människor idéer om hur kvinnor är, bör vara och ska behandlas. Utifrån den postmoderna 

feminismen studeras grupper som innehar majoriteten av makten i samhället, vilka ofta är 

överlägset bestående av män. En uppfattning kan även skapas kring de områden i samhället 

där kvinnor har möjlighet att influera. Genom att ta del av de globala organisationernas 
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riktlinjer gällande rätten till en säker abort kan postmodern feminism bidra med förståelse för 

hur samhällsstrukturer kan påverka kvinnors rättigheter. Enligt Deepak (2014) kan ett 

postmodernt perspektiv ur ett globalt sammanhang uppmärksamma och analysera strukturella 

maktdimensioner och ojämlikheter. Det kan även möjliggöra observation av hur sociala 

rörelsers inflytande visas på lokal och global nivå samt vilka åtgärder som bör introduceras 

för att uppnå social rättvisa och självbestämmande.  

 

Zerbe Enns (2010) menar att postmodern feminism ser samhällsstrukturer och identiteter som 

sociala konstruktioner vilka har influerats av relationer, maktförhållanden och historia. 

Perspektivet problematiserar nyttan av att kategorisera individer i sociala identiteter och 

könsroller. Utifrån att skapa en kunskap kring kvinnors rätt till en säker abort används 

postmodern teori för att synliggöra kvinnors identitet samt maktstrukturers kontroll över 

kvinnors rättigheter. Teorin visar hur olika faktorer påverkar identitet och sociala relationer 

samt hur det sociala arbetet ska förhålla sig till det. Kvinnors utsatthet kan se olika ut i olika 

länder och samhällskontexter beroende på förutsättningar och möjligheter, vilket även lyfter 

det globala perspektivet då kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är en global 

hälsofråga. Genom att vidare studera studiens teman och frågor utifrån kritisk teori ges 

möjligheten att kritiskt granska olika samhällsstrukturer som påverkar kvinnors rätt till en 

säker abort samt att förståelse skapas för de strukturella aspekter som hindrar kvinnors 

möjlighet att genomföra en säker abort.  

 

6.3 Kritisk teori 

Payne (2015) menar att kritisk teori utgår från att samhället skapar sociala problem, och fokus 

ligger på att studera samhällsstrukturer som en förklaringsmodell för att förstå sociala 

problem. Det kritiska perspektivet kritiserar samhällsstrukturer samt undviker antaganden 

kring hur samhället “ska” vara. Cordero, Mascareño och Chernilo (2017) menar att kritisk 

teori uppmärksammar sociala processer som kan hindra individers möjlighet till mänskliga 

rättigheter och utveckling, vilket visas på både lokal, regional och global nivå. Med en kritisk 

teori kan föreliggande studie redogöra för faktorer som bidrar till bibehållna maktstrukturer, 

vilket kan påverka rätten till en säker abort. En kritisk teori bidrar med förståelse för de 

globala organisationernas arbete på makronivå samt hur deras åtgärder och inflytande kan 

påverka på mikronivå. Perspektivet skapar möjlighet för kritisk analys av mekanismer som 

påverkar rätten till en säker abort strukturellt. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 
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skapar kritisk teori genom ett globalt perspektiv möjligheten att skapa en förståelse kring 

samhällsstrukturer som därmed kan influera globala rättigheter.  

 

Den kritiska teorin ger en möjlighet att uppmärksamma och kritiskt granska bland annat 

samhällets strukturer, maktförhållanden, attityder och värderingar (SOU 2005:41). I studien 

används den kritiska teorin inte minst för att uppmärksamma den globalt strukturella 

diskriminering som kvinnor möter i förhållande till rätten att bestämma över sin egen kropp. 

Sammanfattningsvis, ett globalt, kritiskt och postmodernt feministiskt perspektiv skapar en 

förståelse kring länders olika kontexter och faktorer i samhällen där exempelvis normer, lagar 

och värderingar påverkar abortfrågan och därmed kvinnors rättigheter. Kvinnors rätt till en 

säker abort är en universell fråga där perspektiven utifrån olika ståndpunkter granskar frågan 

om kvinnors rätt till självbestämmande.  

 

7. Resultat och analys  

Genom en kvalitativ innehållsanalys har tre teman valt ut utifrån det empiriska materialet (de 

strategiska dokumenten), vilket har analyserats utifrån globalt, kritiskt och postmodern 

feministiskt perspektivval för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån följande 

teman redovisas och analyseras studiens resultat: Globala utvecklingsmål och strategier 

kopplat till kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, Det sociala arbetets roll för att 

förverkliga kvinnors rätt till en säker abort utifrån de globala utvecklingsmålen och 

Utmaningar och möjligheter som globalt socialt utvecklingsarbete kan skapa för kvinnors rätt 

till en säker abort. 

 

7.1 Globala utvecklingsmål och strategier kopplat till kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter 

Millenniemålen strävade efter att minska mödradödligheten med 75 % mellan år 1990 och 

2015, men dessvärre uppfylldes inte målet och blev istället en del av de nya globala 

utvecklingsmålen mellan år 2015 och 2030. Enligt Uberoi och Galli (2017) hänvisas sexuella 

och reproduktiva rättigheter till rätten till liv, där kvinnor ska vara fria från den 

diskriminering, ojämställdhet och kränkning mot självbestämmande som skapas av att inte ha 

rätten till en säker abort. Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter uppmärksammas i de 

globala utvecklingsmålen 3.1 och 5.6, för att stärka jämställdheten och minska 

mödradödligheten globalt (UNFPA, 2016). Vid analys av FN:s globala utvecklingsmål 3.1 
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synliggörs FN:s intresse kring mödrahälsa globalt, där globala organisationer engagerar sig i 

frågan kring bland annat kvinnors rätt till en säker abort:  

 

“Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 

förlossningar med levande barn.” 

- FN, 2017a 

 

Enligt WHO (2015b) främjar globala utvecklingsmål 3 individers hälsa och välbefinnande på 

lokal och global nivå, där delmål 3.1 syftar till att minska mödradödligheten. FN (2017a) 

menar att det har skett en stor förändring inom området för hälsa och välbefinnande under de 

senaste tiotals åren, men samtidigt finns det fortfarande många stora utmaningar att arbeta 

vidare med. Exempelvis behöver hälsovård inom sexuell och reproduktiv hälsa bli mer 

lättåtkomlig för att kvinnors självbestämmande och rätten till sin egen kropp ska främjas. 

WHO är en av de organisationer vars arbete syftar till att främja människors hälsa och 

välmående, där ökad tillgång till sexuell och reproduktiv vård är en viktig beståndsdel. Det 

finns ett fokus kring att utbilda människor om vad som är nödvändigt för att uppnå en god 

sexuell och reproduktiv hälsa, samt att öka tillgången till preventivmedel för att de själva ska 

ha möjlighet att styra över sin reproduktivitet (FN, 2017a). Möjlighet att styra över 

reproduktivitet kan minska antalet osäkra aborter, vilket i sin tur skulle minska 

mödradödligheten. Med utgångspunkt i postmodern feminism kan uppmärksamhet riktas mot 

de samhällsfaktorer som utgör hinder inom abortfrågan, exempelvis för att en mer 

lättåtkomlig abortvård ska vara möjlig. Utifrån den kritiska teorin kan dessa 

samhällsstrukturer studeras och ifrågasättas utifrån om förändring på samhällsnivå är möjligt. 

Utifrån utvecklingsmål 3.1 är koderna mödrahälsa och rättigheter utformade som fokus 

utifrån målets syfte.  

 

Analys av FN:s globala utvecklingsmål 5.6 visar betydelsen av att främja jämställdheten 

globalt, och framförallt kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter: 

 

“Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i 

enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella 

konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från 

respektive översynskonferenser.” 

- FN, 2017b 
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Enligt FN (2017b) syftar delmål 5.6 till att skapa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter utifrån överenskommelser i handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo år 1994 samt 

handlingsplanen om jämställdhet, utveckling och fred från kvinnokonferensen i Peking år 

1995. Enligt Europaparlamentet (2009) beslutade konferensen i Kairo bland annat om mål och 

riktlinjer inom sexuell och reproduktiv hälsovård som ska bidra till jämställdhet. 

Regeringskansliet (1997) menar att handlingsplanen från konferensen i Peking avser att 

förbättra kvinnors livsvillkor och avskaffa diskriminering med hjälp av icke-statliga 

organisationer, regeringar och internationella samfund. Enligt Zampas och Gher (2008) har 

konferensen i Kairo och handlingsplanen från Peking bidragit till ett större initiativ för 

kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. De två konferenserna uppmärksammade 

kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som en social rättvisa, och riktade en 

uppmärksamhet mot abortfrågan då abort ansågs vara en mänsklig rättighet. Utifrån det 

globala utvecklingsmålet 5.6 finns det ett fokus kring koderna jämställdhet och sexuell och 

reproduktiv hälsa utifrån målets syfte.  

 

Nawal (2014) menar att ett samarbete mellan globala organisationer har en stor påverkan för 

en hållbar utveckling för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Genom ett globalt 

perspektiv uppmärksammar resultatet hur ett globalt initiativ med mål och riktlinjer påverkar 

individer, och hur globala organisationer krävs för att uppfylla de globala utvecklingsmålen. 

För att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål behövs globala organisationer som är insatta i 

den problematik som föreligger och de insatser som därmed krävs. Det behövs en förståelse 

kring samhällens strukturer, och hur globala beslut påverkar individer. De globala 

utvecklingsmålen gällande kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är generella, där 

insatser kring behov kan tolkas utifrån länders förutsättningar. De två målen har olika fokus, 

men tillsammans skapar de ett gemensamt mål om att lyfta kvinnors rättigheter och 

jämställdhet inom vården, men även kunskap kring vilken vård som krävs vid en abort.  

 

7.1.1 UN Women:s, UNICEF:s och UNFPA:s strategier för kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa 

Inom FN är det framförallt UN Women, UNICEF (United Nations Children's Fund) och 

UNFPA som arbetar med att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Fokus 

kring FN-organens arbete ligger vid att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål gällande bland 

annat rätten till en säker abort.  
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UN Women är FN:s kvinnokommission vars arbete strävar efter att uppfylla FN:s mål kring 

jämställdhet, bland annat inom sexuell och reproduktiv hälsa (UN Women, 2016). Deras 

arbete går delvis ut på att främja jämställdhet genom att skapa förutsättningar för kvinnor, 

vilket ökar deras möjlighet att ta ledarroller och positioner i samhället där de kan påverka 

samhällsstrukturer bland annat inom politik, akademi och privat sektor (FN 2015b). Utifrån 

postmodern feminism kan en förståelse ges för de samhällsstrukturer som missgynnar 

kvinnor, vilket UN Women uppmärksammar. Organisationen studerar de områden i samhället 

där kvinnor har mindre makt för att skapa förutsättningar att förändra de samhällsstrukturer 

som förtrycker kvinnor. Utifrån ett globalt perspektiv kan förståelse ges för möjligheten att 

använda organisationens insatser och metoder i olika kontexter världen över. 

Tillvägagångssätt och insatser kan därefter anpassas efter länders förutsättningar och behov, 

men samtidigt följa ett gemensamt globalt mål för kvinnors rättigheter.  

 

När de nya globala utvecklingsmålen infördes år 2015 påbörjades ett nytt utvecklingsarbete 

som berör världens befolkning, och som även lyfter några av de stora utmaningar som världen 

står inför, som exempelvis ojämställdhet. För att uppnå det globala utvecklingsmålet 5 

gällande jämställdhet, krävs det att alla länder implementerar målet. Hittills har 90 av världens 

länder gett löfte om att skapa åtgärder för att utmana strukturella hinder för att därigenom 

uppnå jämställda samhällen. Det krävs även att regeringar samarbetar för att skapa en miljö 

som bidrar till en hållbar utveckling gällande kvinnors rättigheter och jämställdhet. Genom att 

ta del av nya lagar och policys samt skapa en representativ fördelning av kön inom olika 

insatser, skapas ett tillvägagångssätt som kan uppfylla det globala utvecklingsmålet för 

kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter (UN Women, 2016). 

 

FN (2017b) menar att UNFPA jobbar för att främja kvinnors rättigheter. De arbetar för att 

involvera personer med kompetens om jämställdhetsfrågor i samhällen där traditioner står 

som hinder för en utveckling av kvinnors rättigheter. Organisationen arbetar enligt UNFPA 

(2016) globalt med hälsoexperter, regeringar och samhällen för att utbilda personal inom 

vården, samt för att öka tillgängligheten till bland annat sexuell och reproduktiv vård. För att 

uppnå FN:s globala utvecklingsmål krävs det att kvinnor har tillgång till preventivmedel samt 

till sexuell och reproduktiv vård med utbildad personal, där miljön stämmer överens med 

medicinsk minimistandard. Enligt UNICEF (2016) arbetar UNICEF för att främja jämlikhet 

inom vården och stärka sjukvårdssystemen. Organisationen arbetar efter ett holistiskt 

tillvägagångssätt inom mödrahälsa, för att därmed stärka kvinnors rättigheter. Genom att 
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skapa insatser inom samhällen där god sexuell och reproduktiv vård är begränsad, menar 

UNICEF att det är möjligt att förbättra mödrahälsan. Organisationen arbetar globalt 

tillsammans med regeringar och olika samarbetspartners för att förbättra mödrahälsovården, 

där olika metoder som införs är baserade på varje lands behov och förutsättningar. För att 

uppnå FN:s globala utvecklingsmål gällande kvinnors rätt till en säker abort krävs det att 

kvinnor och familjer vet sina rättigheter och därmed kan medverka i beslut inom reproduktiv 

vård. Det krävs även att samhällen stöttas för att stärka de insatser som ger stöd till kvinnor 

före och efter abort.  

 

Utifrån ett feministiskt perspektiv, postmodern feminism, kan den kunskap som finns i 

förhållande till samhälleliga utmaningar uppmärksammas och därefter ifrågasättas (Zerbe 

Enns, 2010). Den kunskap som råder utifrån det empiriska materialet visar utifrån resultatet 

vikten av att de globala professionernas strategier används utifrån de mänskliga rättigheterna 

gällande abort. För att kvinnors rätt till en säker abort ska bli möjlig behöver organisationerna 

rikta ett stort fokus åt de mänskliga rättigheterna och därmed mot vad kvinnors rättigheter är 

eller bör vara, gällande rätten till en säker abort. Genom att inkludera ett feministiskt 

perspektiv skapas förutsättningar för att kvinnor ska få kunskap kring sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter kring sina egna kroppar, samt om eventuella konsekvenser av en osäker 

abort. Om kvinnor har kunskap om sina rättigheter inom abortvården vet de vad de kan 

förvänta sig av vården, och därmed vet länder och samhällen vad de bör erbjuda utifrån 

kvinnors behov och rättigheter.  

 

7.1.2 WHO:s riktlinjer för kvinnors rätt till en säker abort 

Den globala hälsoorganisationen har skapat flera dokument med riktlinjer kring hur en säker 

abort bör genomföras, samt betydelsen av olika professioners inverkan inom frågan. WHO 

(2015a) har utformat ett policydokument som heter Health worker roles in providing safe 

abortion care and post-abortion contraception med riktlinjer som är användbara för 

beslutsfattande på nationella och globala nivåer av icke-statliga organisationer och samhällen 

som arbetar för att implementera den vård som WHO rekommenderar:  

 

Moving beyond specialist doctors to involve a wider range of health workers is an 

increasingly important public health strategy. Planned and regulated task shifting and task 

sharing can ensure a rational optimization of the available health workforce, address health 
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system shortages of specialized health-care professionals, improve equity in access to health 

care and increase the acceptability of health services for those receiving them. 

- WHO, 2015a 

 

Syftet med dokumentet är att skapa en förståelse kring olika professioners roll gällande 

kvinnors rätt till en säker abort. Genom att synliggöra och utveckla de professionellas roll i 

abortfrågan kan tillgången till en säker abortvård förbättras, samt anpassas till lokala resurser 

och individers behov. Frågorna som riktlinjerna lyfter ska resultera i bland annat säkerhet, 

effektivitet och genomförbarhet. Koder som har utmärkts utifrån dokumentets syfte är 

professionellas roll och jämlikhet inom vården. Begreppen reflekterar WHO:s arbete för att 

lyfta innebörden av olika professioner inom sexuell och reproduktiv vård för att därmed 

tillgodose kvinnors behov och rättigheter.  

 

WHO (2012) har även skapat ett policydokument för att lyfta vårdfrågor och politiska frågor 

som är relaterade till abort, med titeln Safe abortion: technical and policy guidance for health 

systems. Riktlinjerna tillämpas av icke-statliga organisationer, regeringar och professionella 

inom kvinnlig hälsovård. Syftet med dokumentet är att lyfta betydelsen av en säker abort: 

 

“Health-care providers are obligated to provide life-saving medical care to any woman who 

suffers abortion- related complications, including treatment of complications from unsafe 

abortion, regardless of the legal grounds for abortion.” 

- WHO, 2012 

 

Riktlinjerna sammanfattar frågor som bör prioriteras inom abortvården samt 

rekommendationer av metoder för att genomföra en säker abort. Kvinnor ska kunna förvänta 

sig en lättillgängligt och säker abortvård från välutbildad personal, både vid utförande av en 

säker abort och vid efterbehandling av komplikationer som uppstått vid osäker abort. De 

flesta länder godkänner abort när en kvinnas psykiska eller fysiska hälsa är i fara på grund av 

graviditet. Det psykiska välmåendet bör tas i beaktning då kvinnan utsätts för mentalt lidande 

eller psykisk ohälsa till följd av exempelvis våldtäkt eller då fostret drabbats av allvarliga 

skador. Alla WHO:s medlemsländer erkänner beskrivningen av vad en god hälsa innebär 

psykiskt, fysiskt och socialt, vilket inkluderar rätten till en säker abort i de fall kvinnans hälsa 

utsätts för fara. När en kvinna genomfört en abort bör hon bli erbjuden 

preventivmedelsrådgivning, för att själv ha möjlighet att reglera eventuell graviditet (WHO, 
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2012). Med utgångspunkt i postmodern feminism kan kvinnors behov efter en abort utöver 

preventivmedelsrådgivning uppmärksammas, exempelvis psykiska och sociala insatser. 

Utifrån det kan den kritiska teorin tydliggöra vad som ligger till grund för att kvinnor i många 

fall saknar rätten till stödinsatser utifrån enskilda behov, och därmed kan samhällsstrukturer 

ifrågasättas och möjliga tillvägagångssätt för förändring synliggöras. Koder som föreligger 

utifrån dokumentets syfte är kvinnors hälsa och säkra metoder. För att det ska vara möjligt att 

uppnå en god hälsa bland kvinnor som uppsöker abortvård är det av relevans att säkra 

metoder utformas.  

 

WHO nämner i sina dokument att det är relevant att inte endast lyfta kvinnors fysiska hälsa 

vid en abort, utan även det psykiska och sociala välmåendet. Enligt Ely et al. (2018) är 

kvinnors psykiska hälsa vid en abort en viktig fråga inom det sociala arbetet då det kan ha en 

påverkan på kvinnors levnadsvillkor. Utifrån kritisk teori kan uppmärksamhet riktas mot de 

samhällsfaktorer som bidrar till att kvinnor förlorar sina rättigheter (Cordero, Mascareño och 

Chernilo, 2017). Genom att uppmärksamma de samhällsstrukturer som påverkar kvinnors rätt 

till en säker abort, skapas förutsättningar för globala organisationer att i sina dokument 

redogöra för utmaningar och möjligheter som professioner kan möta i samband med frågan, 

vilket ökar deras möjlighet att påverka på en global nivå. 

 

WHO:s dokument Safe abortion: technical and policy guidance for health systems och Health 

worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception fokuserar på att 

lyfta professionellas roll vid en abort, och olika metoder för att genomföra en säker abort. 

Dokumentet har ett större fokus på medicinska insatser, samtidigt som WHO poängterar att 

det krävs flera professioner och interprofessionella samarbeten för att stärka kvinnors 

rättigheter. Relevansen av en lättillgänglig vård efter abort betonas, men syftar endast till att 

ge kunskap kring olika typer av preventivmedel. För att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål 

3.1 och 5.6 krävs WHO:s dokument för att minska mödradödligheten, och för att 

uppmärksamma strategier och behov som kvinnor ska få tillgodosett för att uppnå en 

jämställd vård. 

 

Sammanfattning 

De globala utvecklingsmålen uppmärksammar en stark koppling mellan, och ett aktivt arbete 

gällande, jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. FN-organen möjliggör ett 

globalt utvecklingsarbete för kvinnors rätt till en säker abort, där insatser anpassas utifrån 
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länders och samhällens resurser och behov. WHO lyfter vikten av samarbete mellan olika 

professioner för att se till kvinnors fysiska och psykiska behov. Utifrån ett globalt perspektiv 

uppmärksammas de globala organisationernas påverkan på individnivå samt vikten av 

gemensamma globala mål och strategier för kvinnors rätt till en säker abort. Perspektivet 

tydliggör även vikten av att professioner kan samarbeta på en lokal nivå för att bidra till 

global rättvisa. Det är av relevans att de globala organisationerna är medvetna om den 

varierande påverkan beslut kan få för samhällen, och därmed hur generella mål kan utspela 

sig olika beroende på länders förutsättningar att förbättra abortvården. Bristen inom 

mödravården kan förstås utifrån ett postmodernt feministiskt perspektiv då ett större fokus 

riktas mot kvinnors rätt till en säker abort, där det krävs strategier från professioner för att 

möta kvinnors behov. Kritisk teori visar hur rätten till en säker abort influeras av 

samhällsstrukturer, där professioner kan skapa en förståelse för de utmaningar som påverkar 

såväl lokalt som globalt, och hur strukturer kan förändras. Genom att lyfta kvinnors rätt till en 

säker abort på ett strukturellt plan, skapas möjligheten att kritiskt granska de 

samhällsstrukturer som strider mot kvinnors rättigheter. Perspektiven tydliggör även vikten av 

att professioner har en förståelse för samhällens lagar, normer och värderingar för att skapa 

förutsättningar och resurser som möter länders behov.  

 

7. 2 Det sociala arbetets roll för att förverkliga kvinnors rätt till en säker abort utifrån 

de globala utvecklingsmålen 

IFSW (2012a) menar att kvinnors rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna, vilket är 

en grundpelare för det sociala arbetets riktlinjer. Enligt IFSW (2014) har det sociala arbetet 

sin grund i tanken om att alla människor har ett gemensamt ansvar för att de mänskliga 

rättigheterna uppfylls, på såväl global som lokal nivå. Utifrån en kritisk teori kan en fördjupad 

förståelse ges för hur arbete på lokal nivå påverkar de globala organisationerna och vice versa. 

Teorin utgår ifrån att sociala processer står som hinder för kvinnors rätt till en säker abort, 

vilka enligt Cordero, Mascareño och Chernilo (2017) gör att individer blir av med sina 

mänskliga rättigheter. Utifrån teorin kan det sociala arbetets insatser granskas och därefter kan 

en bedömning göras angående relevansen för kvinnors rätt till en säker abort. Det sociala 

arbetets roll blir aktuell i frågan då socialarbetare har en kunskap om, och möjlighet att 

uppmärksamma den inverkan som sociala system har på den enskilde individen. Enligt 

Bernadi, Boughter, Brown, Dunham, Galietta, Keiper och Montero (2012) har socialarbetare 

en unik inblick i de faktorer kring rätten till en säker abort som kan påverka kvinnors situation 

och välmående före och efter en abort. Enligt Ely et al. (2018) finns det ett engagemang inom 
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det sociala arbetets profession angående att kvinnor ska ha tillgång till en säker abortvård, där 

även rätten till familjeplanering och reproduktiv vård anses vara nödvändigt för att stärka 

kvinnors självbestämmande och hälsa. Det sociala arbetets profession är enligt IFSW (2012a) 

av betydelse för kvinnors välmående då socialarbetare innehar kompetens om den komplexitet 

som kan finnas kring olika länders situation och hur det påverkar den enskilde. Genom ett 

globalt perspektiv skapas en förståelse för kvinnors rätt till en säker abort som en global fråga, 

och hur det sociala arbetet kan skapa en förståelse för individers och samhällets utmaningar 

och möjligheter utifrån deras förutsättningar och resurser. Perspektivet visar även betydelsen 

av ett globalt engagemang för att stärka kvinnors rättigheter och möjliggöra rätten till en säker 

abort, oavsett vilka förutsättningar de har. IFSW (2014) menar vidare att socialt arbete som 

profession vill engagera andra professioner och individer för att de tillsammans ska utöva sitt 

inflytande på samhällsstrukturer där människor på olika sätt möter på utsatthet. Det sociala 

arbetet kan i dessa samband bidra med socialt inriktad kunskap, principer, tillvägagångssätt, 

strategier och insatser för att vidmakthålla eller omarbeta samhällssystem på mikro- meso- 

och makronivå. Professionen utmanar strukturella orsaker och maktstrukturer som leder till 

ojämställdhet eller ojämlikhet och därmed förtrycker människor. Socialarbetare kan stötta, 

skydda, behandla och ge rådgivning till både individ, grupp och samhälle samt bidra med en 

viktig kompetens då policys och riktlinjer ska utformas, samt i frågor som rör politiska beslut 

(IFSW, 2014):  

 

“The commitment of the social work profession to social justice requires attention to women’s 

rights as intrinsic to advancing human rights” 

- IFSW, 2012a 

 

“All aspects of health and health care, including mental health along with physical, social, 

and sexual and reproductive health, are vital to human and social well-being.” 

- IFSW, 2012a 

 

Socialarbetare världen över bör ha ett intresse av att främja kvinnors rättigheter, och därmed 

arbeta emot hälsorisker (IFSW, 2017; IFSW, 2012b), exempelvis konsekvenser som uppstår 

vid osäker abort. Socialarbetare kan enligt IFSW (2017) bland annat utbilda och ge 

rådgivning till personer i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och stötta de kvinnor 

som genomgått en abort, oavsett om den är säker eller osäker. IFSW (2012a) menar att det 

sociala arbetet har en relevans för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom abortfrågan 
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då professionen enligt IFSW (2012a) och IFSW (2012b) har möjlighet att erbjuda tjänster 

inom fysisk, psykisk, emotionell och social hälsa, vilka avser att värna om kvinnors 

välmående. IFSW (2012a) menar vidare att socialarbetare ska främja kvinnors rätt till 

självbestämmande inom hälsofrågor kring sexuell och reproduktiv hälsa, där kvinnor ska ha 

rätt till en säker och kvalificerad vård, utan tvång eller värderingar från samhälle eller 

personer i sin närhet. Major, Appelbaum, Beckman, Dutton, Felipe Russo och West (2009) 

menar att det är viktigt att ta hänsyn till varje enskild kvinnas erfarenheter av en abort och att 

försöka bilda en förståelse för just hennes situation. Socialarbetare ska enligt IFSW (2012b) 

handla etiskt och i och med det fatta beslut utifrån varje enskild individs bästa. De koder som 

utmärker dokumentet Women (IFSW, 2012a) är social rättvisa, diskriminering och kvinnors 

rättigheter och hälsa. Koderna har en betydelsefull innebörd både för dokumentets och 

föreliggande studies syfte, då de är väsentliga i frågan om kvinnors rätt till en säker abort. 

Dokumentet tydliggör abort som en mänsklig rättighet, och betydelsen av en trygg abortvård 

där kvinnors hälsa är i fokus. För att social rättvisa ska uppnås behöver abortvård ske utan 

diskriminering. 

 

För att uppnå en hållbar global utveckling utifrån FN:s globala utvecklingsmål 3.1 och 5.6, 

behövs IFSW:s dokument Women för att stärka betydelsen av de sociala faktorernas betydelse 

både vid en osäker och säker abort. I dokumentet lyfts det sociala arbetets möjlighet att stärka 

kvinnors rättigheter, men samtidigt saknas direkta riktlinjer för hur professionen ska gå 

tillväga i arbete med kvinnors rätt till en säker abort. För att lyfta hur viktig frågan är inom 

socialt arbete, kan det vara relevant att utforma riktlinjer med tydliga anvisningar om hur 

professionen ska arbeta med frågan ur ett socialt perspektiv. Utifrån postmodern feminism 

skapas en förståelse för de maktstrukturer som föreligger i olika samhällen, vad de grundar sig 

i och varför de kvarstår. Enligt Payne (2015) influeras socialt arbete av postmodern feminism 

genom att ifrågasätta verkligheten och hur samhällets strukturer påverkar individer. Inom 

hälsovården är det viktigt att lyfta kvinnors behov, för att arbetet inte ska utgå från det 

“manliga”. Kvinnors tänkande och erfarenheter kan skilja sig från mäns, och behöver därför 

lyftas för att skapa en jämställd hälsovård för de båda könen. IFSW:s dokument Women 

betonar socialarbetares möjlighet att se till individens välmående i samband med abort och 

därmed har professionen möjlighet att lyfta den utsatthet som kvinnor kan möta. Det sociala 

arbetet kan utifrån samhällets kontext ifrågasätta de faktorer som leder till beslut inom 

abortfrågan för att samhällen och framförallt vården därefter ska ha möjlighet att se till varje 

individs bästa.  
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Sammanfattning 

Det sociala arbetet har en central roll för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, framförallt 

då professionen utifrån de mänskliga rättigheterna kan bidra med sociala infallsvinklar. 

Professionen kan ge en förståelse för den utsatthet som kvinnor kan befinna sig i, samt deras 

välmående före, under och efter en abort. Kvinnors utsatthet kan påverkas av flera olika 

faktorer och kan utspela sig på olika sätt från individ till individ, vilket gör att 

individanpassad vård kan anses vara relevant. Det sociala arbetet ser till de sociala faktorerna 

i individens närvaro och ser kvinnors utsatthet ur ett holistiskt perspektiv, där bakomliggande 

faktorer som lett till utsatthet för den enskilde individen uppmärksammas. Socialarbetare kan 

vidare lyfta kvinnors välmående och det stöd som det finns behov av före och efter utförd 

abort. Uppmärksamhet kan även riktas mot den utsatthet som bristande sexuell och 

reproduktiv vård kan leda till både på individ- och samhällsnivå, och därmed utpeka de 

utmaningar som samhällen står inför samt de åtgärder som behöver vidtas. Det sociala 

arbetets profession vill öppna upp för samverkan och interaktion mellan olika professioner i 

arbete med olika former av utsatthet, exempelvis kopplat till abort. Utifrån ett globalt 

perspektiv tydliggörs vikten av att se kvinnors rätt till en säker abort som ett globalt 

hälsoproblem som har påverkan på olika nivåer. Därmed blir det viktigt att se till det sociala 

arbetets möjlighet att påverka i frågan utifrån en social inriktning med fokus på individens 

välmående. Utifrån det sociala arbetets möjlighet att bidra kan frågan på en global nivå få en 

tydligare utgångspunkt i kvinnors rätt till en säker abortvård, där fokus inte endast riktas mot 

de medicinska insatserna. Postmodern feminism riktar uppmärksamhet mot de 

samhällsstrukturer som bidrar till kvinnans underläge i samhället och hur det påverkar 

abortfrågan på olika nivåer. I och med socialarbetares möjlighet att uppmärksamma 

sambandet mellan samhällsstrukturer och individers utsatthet, kan professionen bidra med 

socialt specialiserad kunskap till de globala organisationerna. Därigenom tydliggörs det 

sociala arbetets möjlighet att inverka på en strukturell nivå. En kritisk teori ger en ytterligare 

förståelse för de samhällsstrukturer som påverkar abortfrågan samt vilken möjlighet det 

sociala arbetet har att influera utifrån de sociala processer som föreligger kring ämnet. Utifrån 

dessa samhällsstrukturer skapas en förståelse för det lokala sociala arbetets påverkan globalt 

och det globala sociala arbetets påverkan lokalt.  
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7.3 Utmaningar och möjligheter som globalt socialt utvecklingsarbete kan skapa för 

kvinnors rätt till en säker abort  

Utifrån ett globalt socialt utvecklingsarbete menar IFSW, IASSW och ICSW (2014) att det 

sociala arbetets profession behöver uppmärksamma de sociala konsekvenser och processer 

som påverkas av dagens globala ojämställdhet. Enligt Smith (2017) finns det flera områden 

där socialt arbete kan bidra för ett hållbart globalt utvecklingsarbete, samtidigt som det finns 

en del utmaningar. Socialt arbete kan lyfta betydelsen av att kvinnans behov och välmående 

prioriteras när beslut fattas på lokal och global nivå av tjänstemän som har en missledande 

bild gällande kvinnors behov inom hälsovård. Vidare kan socialt arbete tydliggöra den 

säkerhet och integritet som alla kvinnor bör ha rätt till för att inte behöva oroa sig för 

konsekvenser som att bli arresterad, då de söker abortvård. Socialt arbete kan därför utmana 

lagar som kriminaliserar abort då de kan bidra till en utmaning för kvinnor som är i behov av 

vård, då det strider mot de mänskliga rättigheterna.  

 

7.3.1 Samhällskontexter och stigmatisering  

IFSW (2014) menar att det sociala arbetets principer om att “inte skada andra” och 

“respektera mångfald” ibland kan strida mot varandra, exempelvis genom att respekt för 

kulturella värderingar och principer kan innebära att kvinnors rättigheter kränks med 

hänvisning till samhällets strukturer och uppbyggnad. Vidare menar IFSW (2014) att kultur är 

en social konstruktion som är föränderlig. Genom att socialarbetare engagerar sig och bildar 

en förståelse för olika samhällskontexter, kulturella värderingar och föreställningar, kan en 

dialog skapas kring grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare leder det till att det sociala 

arbetet och kulturer möts och att en förändring kring abortfrågan kan uppnås. Utifrån kritisk 

teori kan en förståelse för de problematiserade samhällskontexterna stötta socialarbetares 

möjlighet att förändra abortvården, vilket utifrån postmodern feminism bör leda till politisk 

och social rättvisa. Major et al. (2009) menar att landets sociokulturella klimat kan bidra med 

stigmatisering kring aborter, inte minst i de länder där abort är illegalt. Det stigmatiserade 

ämnet kan bidra till att kvinnors känslomässiga eller beteendemässiga välmående påverkas. 

Major et al. (2009) och Ely et al. (2018) menar att kvinnor kan känna sig odugliga och 

uppleva skuld i och med att de anser sin abort som moraliskt fel, ofta kopplat till att de bor i 

samhällen där rätten till abort är stigmatiserad. Det kan leda till att kvinnorna löper större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa vid svåra händelser senare i livet. Ely et al. (2018) menar att det 

därmed är av relevans att socialarbetare är medvetna om sin egen inställning till abortfrågan, 

då en negativ och stigmatiserad inställning kan leda till att kvinnor som söker hjälp påverkas 
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negativt och utvecklar stress eller får förvärrad traumaupplevelse kopplad till aborten. Genom 

postmodern feminism kan kvinnors utsatthet lyftas och även skapa en förståelse för den 

kompetens som socialarbetare bör ha för olika samhällskontexter och samhällsstrukturer för 

att förstå kvinnors behov, förutsättningar och viljor. Utifrån teorin kan också de 

maktstrukturer som bidrar till skuldbeläggande av den enskilda kvinnan uppmärksammas och 

därmed finns möjlighet för socialarbetare att finna strategier som gynnar den enskilda 

kvinnans situation. 

 

7.3.2 Ojämställdhet inom vården 

Asal, Brown och Gibson Figueroa (2008) menar att rätten till en säker abort påverkas av 

samhällens religiösa och kulturella värderingar, och menar därmed att det krävs ekonomiska 

och politiska insatser för att uppnå en framgångsrik och hållbar förändring gällande kvinnors 

rättigheter. Ojämställdheten inom rätten till en säker och trygg abortvård beror enligt Asal et 

al. (2008) delvis på att abortpolitiken ser olika ut i olika länder, och anses därför vara mer 

eller mindre prioriterat. Abort förknippas även med det kvinnliga könet och därmed anses 

abort vara ett kvinnoproblem, det krävs därför strukturella åtgärder där kvinnor har möjlighet 

att besitta beslutsfattande maktposition inom vården. Vidare lyft även hur liberala abortlagar 

stärker kvinnors rätt till självbestämmande och därmed deras möjlighet att påverka sin egen 

abortvård. Payne och Doyal (2010) menar att det finns en brist i jämställdheten mellan män 

och kvinnor inom hälsovården, vilket kräver strategier och mål på global nivå för att uppnå en 

hållbar utveckling. Enligt Bywaters (2009) är bekämpning av ojämställdhet inom vården ett 

prioriterat ämne inom socialt arbete. IFSW, IASSW och ICSW (2014) menar att skulden för 

individers utsatthet ofta läggs på den enskilda individen, och därmed behöver samhällen ta del 

av universella principer för att bekämpa ojämställdhet. Bywaters (2009) menar vidare att 

ojämställdhet inom hälsovården är ett tecken på social orättvisa, vilket strider mot de 

mänskliga rättigheterna. Faktorer som bidrar till ojämställdhet inom vården är landets och 

individens socioekonomiska och politiska status, och tillgång till en god vård är därför socialt 

bestämt. Ett postmodernt feministiskt perspektiv kan vara hjälpsamt för att skapa en förståelse 

för det sociala arbetets roll i globalt beslutsfattande samt vikten av tillgång till sociala insatser 

vid en abort, för kvinnors psykiska och sociala välmående. Vidare visar postmodern feminism 

vad ojämställdhet mellan män och kvinnor inom vården grundar sig i, och varför inte alla 

kvinnor har tillgång till en säker abortvård globalt. Zerbe Enns (2010) menar att postmodern 

feminism kritiserar samhällets normer och värderingar samt kategorisering av kön. Genom 

perspektivet granskas de sociala strukturer som påverkar kvinnors rätt till en säker abort samt 
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samhällens och globala organisationers ansvar för kvinnors rätt till en jämställd sexuell och 

reproduktiv vård.  

 

7.3.3 Globalt engagemang 

Social och ekonomisk jämlikhet är ett aktuellt ämne som flera internationella rapporter visar 

intresse för. FN menar att ojämlikhet inte endast påverkar socioekonomiskt utsatta, utan att 

det är en global fråga. The global agenda skapades för att främja individer och samhällen, och 

öka betydelsen för varje individs välmående. ”Agendan” strävar även efter att skapa en 

hållbar utveckling för att individer ska ha tillgång till en grundläggande vård (IFSW, IASSW 

& ICSW, 2014): 

 

Social workers operate at the point where social forces and individual behaviour meet (IFSW/ 

IASSW, 2000); they work with the consequences of both human choice and social 

disadvantage. We know that improving the well-being of people, families and communities 

requires a conducive, just and fair social environment within which people can make their 

own choices. 

- IFSW, IASSW och ICSW, 2014 

 

Enligt IFSW et al. (2012) har IFSW, IASSW och ICSW skapades dokumentet Global Agenda 

for Social Work and Social Development: First report– promoting social and economic 

equalities för att lyfta vikten av samarbete mellan olika professioner och praktiker samt det 

sociala arbetets möjlighet att påverka i globalt sociala och ekonomiska frågor. IFSW et al. 

(2012) redogör för de sociala konsekvenser som frambringas av ojämlika samhällen, samt 

vikten av att driva ett globalt socialt arbete för att därigenom verkställa beslut på makronivå. 

Dokumentet beskriver betydelsen av det sociala arbetets inverkan i utformandet av 

gemensamma mål och utvecklingsarbeten för att lyfta betydelsen av ett globalt socialt arbete. 

IFSW et al. (2012) menar att olika professioners mål och tillvägagångssätt skiljer sig åt, men 

det sociala arbetet utmärker sig då professionen möjliggör att ett fokus riktas mot individer, 

familjer och grupper som behöver stöd och rättvisa i samhället. Socialt arbete som profession 

är normalt sett inte involverad i globala ekonomiska och sociala beslut, samtidigt menar 

socialarbetare att deras arbete påverkas av resultat från socialpolitiken i och med att 

professionen styrs av lagar och riktlinjer (IFSW, IASSW och ICSW, 2014). Utifrån 

dokumentet The global agenda utgörs koderna socialt arbete, jämlikhet och 

samhällsstrukturer, vilka tydliggör dokumentets syfte. Koderna påverkar varandra på olika 
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nivåer, där socialt arbete har möjlighet att påverka de samhällsstrukturer som föreligger i 

olika samhällen och därmed påverka den ojämlikhet som råder inom sexuell och reproduktiv 

vård.  

 

IFSW:s, IASSW:s och ICSW:s dokument Global Agenda for Social Work and Social 

Development: First report– promoting social and economic equalities behövs för att uppnå 

FN:s globala utvecklingsmål 3.1 och 5.6 för en hållbar utveckling för kvinnors rätt till en 

säker abortvård. Dokumentet strävar efter att stärka individer, familjer och samhällen, och 

även att lyfta individers sociala miljö där de har möjlighet att fatta egna beslut. Genom att 

lyfta det sociala arbetet vill dokumentet uppmärksamma betydelsen av det sociala arbetets 

värderingar, och hur professionen kan bidra för att stärka kvinnors rättigheter. Dokumentet 

visar inga tydliga direktiv om hur de vill gå tillväga för att uppnå social och ekonomisk 

rättvisa, utan redogör istället för vikten av det sociala arbetets profession och hur deras 

värderingar och tillvägagångssätt är relevanta för att stärka individer globalt.  

 

Genom ett globalt perspektiv kring mänskliga rättigheter och social rättvisa, kan det sociala 

arbetet enligt Haug (2005) uppmärksamma de utmaningar som finns för individ och samhälle 

på en global nivå, och därigenom visa vägledning mot ett globalt rättvist samhälle. Enligt 

Bywaters (2009) arbetar många socialarbetare på individ- och lokal nivå, men det är viktigt att 

våga möta de utmaningar som visas inom den globala politiska utvecklingsprocessen. För att 

förstå faktorer som påverkar kvinnors rätt eller möjlighet till en säker abort menar Ornellas et 

al. (2018) att det krävs en förståelse för strukturen på makronivå och hur det påverkar 

samhällen, och därmed individer. Ett globalt perspektiv visas genom ett globalt socialt 

utvecklingsarbete där socialt arbete engagerar sig i FN:s globala utvecklingsmål för att lyfta 

kvinnors rättigheter. En global hälsofråga lyfts på global nivå, samtidigt som socialt arbete 

bidrar med att lyfta individers behov och rättigheter på ett strukturellt plan för att utveckla de 

mänskliga rättigheterna.  

 

Nadkarni (2013) menar att socialt arbete är en prioriterad profession inom FN för mänskliga 

rättigheter. År 1983 grundades World Social Work Day för att öka möjligheten av att uppnå 

social rättvisa globalt med hjälp av det sociala arbetets profession och därmed visa vikten av 

ett globalt perspektiv inom professionen. Syftet med World Social Work Day är att skapa en 

djupare förståelse kring vad FN gör och det sociala arbetets roll, samt för att FN ska ha 

möjlighet att skapa en djupare förståelse för det sociala arbetets betydelse kopplat till de 
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globala utvecklingsmålen. Både det sociala arbetets profession och FN arbetar för de 

mänskliga rättigheterna och social rättvisa, och tillsammans kan de hitta gemensamma mål 

och strategier för att uppfylla de globala utvecklingsmålen. Genom kritisk teori kan 

betydelsen av det sociala arbetets profession inom abortfrågan belysas genom att 

uppmärksamhet riktas mot de utmaningar som det globala utvecklingsarbetet för kvinnors rätt 

till en säker abort står inför. För att möta kvinnors behov utifrån medicinska och sociala 

insatser inom abortvården krävs det interprofessionella samarbeten. Professioners 

gemensamma engagemang kan bidra med kompetens utifrån olika aspekter, vilket därmed 

ökar möjligheten att kritisera den föreliggande abortvården och att reflektera över möjliga 

tillvägagångssätt och insatser.  

 

Sammanfattning 

Kvinnors rätt till en säker abort är en fråga som berör det sociala arbetet på flera sätt, inte 

minst för att lyfta frågan kring mänskliga rättigheter. Det sociala arbetets profession står inför 

många utmaningar gällande abortfrågan, bland annat när professionens egna värderingar 

strider mot varandra i samband med att respekt visas för samhällskontexter där kvinnan är i 

underläge. Socialarbetare bör ha en medvetenhet om sin egen inställning till rätten till abort 

för att kvinnor ska ha möjlighet att få det stöd de är i behov av. Abortfrågan är ett aktuellt 

ämne inom flera professioner, där det sociala arbetet skapar ett fokus kring att stärka 

individers, familjers och samhällens rättigheter samt att lyfta sociala insatser inom vården. Ett 

globalt perspektiv visar betydelsen av socialt arbete i frågan kring ett hållbart 

utvecklingsarbete med gemensamma mål och riktlinjer. Perspektivet lyfter de globala 

utmaningar som visas på ett strukturellt plan, och hur de påverkar individens rättigheter. 

Kritisk teori skapar en förståelse för hur samhälleliga strukturer kan påverka det sociala 

arbetets möjlighet att influera i frågan om sexuell och reproduktiv vård, utifrån de mänskliga 

rättigheterna. För att skapa en förståelse för kvinnors behov vid en abort krävs det medicinska 

och sociala insatser, och därmed ett samarbete mellan olika professioner. Utifrån kritisk teori 

och postmodern feminism kan socialt arbete möjliggöra en förståelse kring de sociala 

processer som utgör den diskriminering och orättvisa som kvinnor kan möta inom sexuell och 

reproduktiv vård. Perspektiven kan även lyfta hur samhällen och professioner tillsammans 

kan möta de utmaningar som därmed uppstår. Utifrån postmodern feminism kan förståelse ges 

för det sociala arbetets bidrag för kvinnors rättigheter och behov samt för de sociala faktorer 

som kan uppstå vid abort. För att skapa en förståelse för de utmaningar som finns för ett 

hållbart globalt utvecklingsarbete kan perspektivet tydliggöra hur samhällets normer och 
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värderingar kan påverka kvinnors rätt till en säker abort, och hur jämställdhet inom 

abortvården är en global fråga.  

 

8. Diskussion   

Syftet med studien var att få kunskap om globalt utvecklingsarbete angående rätten till en 

säker abort samt det globala sociala arbetets roll i frågan. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar har vi tagit del av tidigare forskning och granskat offentliga dokument utifrån 

ett globalt perspektiv, kritisk teori och postmodern feminism. Studiens frågeställningar var 

följande:  

 

 Hur formuleras globala utvecklingsmål och strategier kopplat till kvinnors sexuella 

och reproduktiva rättigheter?  

 Hur kan socialt arbete som global profession relateras till kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter och bidra till att förverkliga kvinnors rätt till en säker abort? 

 Vilka utmaningar respektive möjligheter kan ett globalt socialt utvecklingsarbete för 

kvinnors rätt till en säker abort innebära?  

 

Studiens första frågeställning besvaras genom att visa på hur kvinnors rätt till en säker abort 

har blivit prioriterat inom de globala utvecklingsmålen för att öka jämställdhet och stärka 

kvinnors hälsa. FN och dess underorgan har ett stort ansvar gällande uppfyllandet av de 

globala utvecklingsmålen 3.1 och 5.6, vilket utifrån kvinnors rättigheter fokuserar på att 

stärka och öka tillgången till vården inom sexuell och reproduktiv hälsa. Även om abortfrågan 

har varit aktuell länge så tydliggörs betydelsen av att de globala organisationernas 

engagemang och samarbete med länder utifrån gemensamma mål och riktlinjer, för att de 

globala utvecklingsmålen ska uppnås. De globala organisationerna förbättrar kvinnors 

möjlighet att ta plats i samhällets olika forum genom att sprida kunskap om kvinnliga 

rättigheter. Organisationerna visar sin betydelse då det krävs insatser av olika slag före och 

efter abort, både sociala och medicinska. Genom att uppmärksamma kvinnors rättigheter 

stärks även kvinnors maktposition och deras rätt att bestämma över sin egen kropp.  

 

Andra frågeställningen besvaras genom att belysa det sociala arbetets inverkan i frågan om 

kvinnors rätt till en säker abortvård. Genom att stärka det sociala arbetets roll finns en 

möjlighet att uppmärksamma kvinnors välmående i samband med säker och osäker abort. I 

och med att uppmärksamhet riktas mot de kvinnor som tvingas genomgå en osäker abort och 



 

 

31 
 

därmed notera vilka konsekvenser som kan uppstå, finns möjligheten att stärka de mänskliga 

rättigheterna för kvinnor, bland annat genom mindre restriktiva abortlagar. Om professioner 

går samman kan en helhetsbild av abortfrågan skapa förutsättningar där det sociala arbetets 

roll kan bli central framförallt gällande kvinnors psykiska, emotionella och sociala hälsa, före 

och efter att en abort genomförts. Socialarbetare kan se kvinnans behov ur ett socialt 

perspektiv och därmed vara behjälplig i de situationer kvinnan inte anses ha laglig rätt till en 

säker abort. Det sociala arbetets profession kan även skapa en förståelse för de mål och 

åtgärder som utifrån de globala utvecklingsmålen behöver eftersträvas inom vården för 

sexuell och reproduktiv hälsa. Med utgångspunkt i ovanstående ges en förståelse för att det 

sociala arbetets profession måste stärkas, för att kvinnor globalt sett ska få ökad möjlighet att 

genomföra en säker abort. 

 

Den sista frågeställningen besvaras genom att visa hur globala organisationer engagerar sig i 

abortfrågan samt det sociala arbetets möjligheter och utmaningar gällande rätten till en säker 

abort. Socialarbetare arbetar för den enskilda individens välmående, men samtidigt måste 

professionen anpassa sig till lagar och policybeslut som fattas på såväl lokal som global nivå. 

Normalt sett hålls det sociala arbetets profession utanför exempelvis socialpolitiska beslut 

som fattas på makronivå, vilket väcker funderingar kring hur professionen påverkas. Om det 

fattas beslut där rätten till en säker abort blir illegalt minskar möjligheten för det sociala 

arbetet att påverka i frågan om kvinnors rätt till en säker sexuell och reproduktiv hälsa. Det 

sociala arbetet måste därför fortsätta att hävda sin profession för att visa vikten av det sociala 

arbetets infallsvinklar och kompetens inom området. Professionen kan även tydliggöra de 

utmaningar och konsekvenser som kan uppstå i samband med en abort, samt vilka åtgärder 

som det sociala arbetet därmed kan bidra med för att stärka kvinnors rättigheter. 

 

Genom globala utvecklingsmål, riktlinjer, normer och värderingar skapas en förståelse för de 

mänskliga rättigheterna, vilket även kan ses som en strategi för rätten till en säker abort. Även 

om det finns gemensamma mål kring kvinnors rättigheter, så föreligger olika tillvägagångssätt 

och fokus kring det globala hälsoproblemet. För att uppnå en hållbar global utveckling 

gällande kvinnors rätt till en säker abort, visar studien att det krävs ett samarbete mellan 

globala organisationer för att möta kvinnors behov, och därefter kunna uppnå FN:s globala 

utvecklingsmål. Genom att lyfta det empiriska materialet för att uppfylla de globala 

utvecklingsmålen gällande kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter kan ett holistiskt 

perspektiv belysa kvinnors behov, både medicinsk och socialt. Sociala insatser krävs både vid 
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en osäker och säker abort, för att se till kvinnors sociala och psykiska behov och därmed 

stärka kvinnors rättigheter i frågan. Det krävs gemensamma globala riktlinjer angående 

genomförande av en säker abort, men även gemensamma mål för den vård som kvinnor ska 

kunna förvänta sig genom sociala insatser. Utifrån en kritisk reflektion har det empiriska 

materialet granskats, vilket bidragit till upptäckter om vikten av det sociala arbetets roll i 

frågan, då mycket av det empiriska materialet endast belyser frågan utifrån ett medicinskt 

perspektiv. Utifrån samhälls- och maktstrukturer uppmärksammas brister och ojämlikheter 

inom vården, och utmaningar som hindrar kvinnors möjlighet till en säker abort. Kvinnors rätt 

till en säker abort är som tidigare nämnt en global hälsofråga som berör kvinnor ur olika 

aspekter, som därmed behöver beaktas utifrån de mänskliga rättigheterna. Det sociala arbetets 

infallsvinklar och kompetens är därmed utifrån föreliggande studies resultat av stor betydelse 

för kvinnors rättigheter samt global abortvård.  

 

8.3 Metoddiskussion  

I studien användes en kvalitativ innehållsanalys för att analysera WHO:s, FN:s, IFSW:s, 

IASSW:s och ICSW:s mål och riktlinjer för att förstå innebörden av ett globalt 

utvecklingsarbete för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter inom abortfrågan, samt 

det sociala arbetets relevans. Metodval för studien har varit relevant för studiens ämne, då 

metod av analys av det empiriska materialet samt tidigare forskning bidrog till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar samt skapade en helhet för det empiriska materialet. Det 

valda empiriska materialet var lättillgängligt och aktuellt utifrån dagens globala läge och 

därmed kunde en trovärdig och uppdaterad kunskap ges kring studiens ämne. Om möjlighet 

funnits för vidareutveckling av studien hade vi undersökt möjligheten att få intervjuer med 

personer som är insatta och arbetar med globalt utvecklingsarbete gällande frågan kring 

osäkra aborter. Vi hade även undersökt möjligheten att komma i kontakt med kvinnor som 

själva genomfört en abort för att studera hur de upplevt stödet från samhället före, under och 

efter aborten samt insatser de saknat inom vården. Intervjuer hade kunnat bidra med fler 

perspektiv kring hur det är att arbeta med ämnet på ett strukturellt plan, hur socialarbetare går 

tillväga i arbete inom abortfrågan, vilka utmaningar som finns för professionen samt hur 

kvinnor upplever situationen kring aborten. En annan möjlig utgångspunkt för ämnet hade 

varit att lägga ytterligare fokus på att beskriva vad som leder fram till säker eller osäker abort, 

men vi anser att ämnet hade blivit för generellt och att studien därmed hade varit svår att 

begränsa. Vi tror även att utmaningar hade uppstått i förhållande till att vi valt att utgå från ett 

strukturellt perspektiv. Vi valde att avgränsa oss till just abortfrågan, vilket är en del av 
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sexuella och reproduktiva rättigheter, hade vi valt att se till sexuella och reproduktiva 

rättigheter som helhet hade studien fått ett helt annat resultat än det vi eftersträvat.  

 

8.4 Fortsatt forskning 

Vid analys av det empiriska materialet och tidigare forskning väcktes en del frågor utifrån 

kvinnors behov och rättigheter vid en abort globalt. Det finns begränsad forskning kring 

enskilda berättelser från kvinnor som har genomfört en osäker abort. Frågor uppstod därmed 

kring kvinnors fysiska och psykiska välmående i länder där det inte finns möjlighet att 

genomföra en säker abort. En annan fråga som uppstod var angående den rädsla som kvinnor 

kan uppleva till följd av att inte ha rätt att bestämma över sin egen kropp på grund av landets 

restriktiva abortlagar. Utifrån att se problemet utifrån den enskilda individen, kanske utifrån 

ett gräsrotsperspektiv, hade bredare kunskap kunnat skapats där också de globala dokumenten 

kunnat ifrågasatts. Något annat som hade kunnat vara till fördel för studien kunde varit att 

djupare studera de faktorer som ligger till grund för abortlagar, och även rikta fokus mot 

andra reproduktiva rättigheter så som utbildning inom ämnet abort, vilket studien delvis tar 

upp. Det finns en tydlig koppling mellan osäkra aborter och länder där abort är olagligt, vilket 

skapade en fundering kring hur det är att som professionell socialarbetare arbeta med 

abortfrågan i länder där möjligheten till en säker abort är begränsad.  

 

Vi valde i föreliggande studie att anta ett strukturellt perspektiv samt att lägga fokus på frågan 

om rätten till en säker abort utifrån de globala styrdokumenten samt det sociala arbetets 

möjlighet att påverka området strukturellt, då vi valde att avgränsa vår studie för att syftet 

skulle bli tydligt. Samtidigt hade vidare forskning kunnat studera hur utbildning inom 

reproduktiv hälsa bidrar till stigmatisering av bland annat mens, fertilitet, havandeskap, 

missfall och abort, och hur det i sin tur påverkar beslutsfattande om abort på en strukturell 

nivå. En bredare förståelse hade därigenom kunnat ges för den komplexitet som ämnet för 

med sig, samt synliggöra relevansen för att forskningsområdet lyfts, inte minst inom det 

sociala arbetets profession. Vidare hade fortsatt forskning kunnat lägga fokus på de enskilda 

personerna bakom de globala organisationerna för att ge en ytterligare förståelse för de 

globala utvecklingsmålen och riktlinjerna. Något annat som hade varit intressant att lägga 

ytterligare fokus på hade varit att vidare studera den påverkan som bland annat klass, etnicitet 

och socioekonomisk status har för rätten till en säker abort. 
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