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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alla individer innehar grundläggande rättigheter just i egenskap av att vara 

människa. Rätten till hälsa är en av dessa, och ska bland annat inkludera säker sexuell och 

reproduktiv hälsa. I den georgiska utbrytarprovinsen Abchazien tillgodoses inte hela 

befolkningen denna rättighet. Gali-distriktet är beläget nära gränsen till övriga Georgien och 

anses som ett lågprioriterat område. Kvinnors position beskrivs där extra utsatt, då exempelvis 

våld i nära relationer är vanligt förekommande. Inom Abchazien finns icke-statliga 

organisationer som arbetar för att tillgodose människors grundläggande rättigheter. Avangard är 

en av dessa och arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Gali-distriktet. Syfte: 

Studiens syfte var att belysa hur vårdpersonalen på en icke-statlig organisation kan möjliggöra 

säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Gali, Abchazien. Metod: Empirisk studie med 

kvalitativ metod, baserad på deltagande observationer med etnografisk ansats. Materialet har 

bearbetats genom innehållsanalys, där kategorier samt teman arbetats fram. Resultat: 

Framkomna fynd presenteras utifrån tre teman med totalt sex inkluderande kategorier: 

Kompetens – Utbildad personal och Engagemang, Sammanhang - Undervisning i sexuell och 

reproduktiv hälsa och gynekologisk vård, Resurser – Miljö och Material. Slutsats: Studien 

belyser hur flertalet komponenter möjliggjorde den sexuella och reproduktiva hälsan. Genom 

utbildad och lokalt förankrad personal, kunde Avangard bidra till att hälso- och sjukvård samt 

kunskapsförmedling genomfördes trots vissa hinder. Klinisk betydelse: Denna studie kan bidra 

till ökad förståelse i hur rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa kan möjliggöras. Vidare 

förhoppning är att sjuksköterskan ska reflektera över kvinnors situation världen över, för att 

kunna bidra till ökad sexuell och reproduktiv hälsa.    

 

 

Nyckelord: Etnografi, Sexuell och reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter, Abchazien, Gali, 

Kvinnor.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Everyone has fundamental rights just of being human. The right to health is one 

of these, which includes safe sexual and reproductive health. In the Georgian breakaway region 

Abkhazia, all the people can’t claim the right to health. Gali district, near the border to the rest of 

Georgia, is considered as a low priority area. Domestic violence is common in the region and 

women’s positions are described as extra vulnerable. In Abkhazia several non-governmental 

organizations operates to incorporate people's basic rights. Avangard is one of them, and they’re 

working with women’s sexual and reproductive health in Gali district. Aim: The aim of this 

study was to illuminate how the staff of a non-governmental organization incorporate safe 

sexual and reproductive health for women in Gali, Abkhazia. Method: An empirical study using 

a qualitative method, based on participant observations with ethnographic approach. The data 

were processed through content analysis, which ended up in categories and themes. Results: 

The presented findings are collected in three themes, including total six categories: Competence 

– Educated staff and Engagement, Context - Training in sexual and reproductive health and 

gynecological care, Resources - Environment and Materials. Conclusion: The study illuminated 

how several components incorporated safe sexual and reproductive health. By local and 

educated staff, Avangard created opportunities that made the work possible, despite some 

obstacles. Implications for practice:  This study may contribute to an increased understanding of 

how fundamental rights in sexual and reproductive health can be made possible. Furthermore, 

there is a hope that nurses should reflect on women's situations worldwide, to improve the sexual 

and reproductive health. 

 

 

Keywords: Ethnography, Sexual and reproductive health, Human rights, Abkhazia, Gali, 

Women. 

 

 



INNEHÅLL  

1 INLEDNING .................................................................................................... 1 

 

2 BAKGRUND.................................................................................................... 1 

 2.1 Rätten till hälsa ....................................................................................... 1 

 2.2 Sexuell och reproduktiv hälsa ................................................................ 2 

 2.3 Abchazien ............................................................................................... 3 

 2.4 Sjukvårdssystemet i Abchazien  ............................................................ 4 

 2.5 Kvinnos situation ................................................................................... 5 

 

3 PROBLEMFORMULERING .......................................................................... 6 

  

4 SYFTE .............................................................................................................. 6 

 

5 METOD ............................................................................................................ 7 

 5.1 Design ..................................................................................................... 7 

           5.1.1 Deltagande observationer ......................................................... 7 

 5.2 Urval ....................................................................................................... 7 

 5.3 Datainsamlingsmetod ............................................................................. 8 

           5.3.1 Tillträde till fältet ...................................................................... 8 

           5.3.2 Fältet .......................................................................................... 9 

           5.3.3 Forskarrollen ............................................................................. 9 

 5.4 Dataanalys .............................................................................................. 9 

 5.5 Förförståelse ......................................................................................... 10 

 

6 ETISKA ASPEKTER .................................................................................... 11 

 

7 RESULTAT .................................................................................................... 12 

 7.1 Kompetens ............................................................................................ 12 

           7.1.1 Utbildad personal .................................................................... 12 

           7.1.2 Engagemang ............................................................................ 13 

   7.2 Sammanhang ...................................................................................... 13 

           7.2.1 Undervisning i sexuell och reproduktiv hälsa ........................ 13 

           7.2.2 Gynekologisk vård .................................................................. 14 



 7.3 Resurser ................................................................................................ 15 

           7.3.1 Miljö ........................................................................................ 15 

           7.3.2 Material ................................................................................... 16 

 

8 DISKUSSION ................................................................................................ 17 

8.1 Metoddiskussion .................................................................................. 17 

8.2 Resultatdiskussion ................................................................................ 19 

          8.2.1 Kompetens ............................................................................... 19 

          8.2.2 Sammanhang ........................................................................... 20 

          8.2.3 Resurser ................................................................................... 21 

8.3 Slutsats ................................................................................................ 223 

8.4 Klinisk betydelse .................................................................................. 23 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling ............................................... 23 

 

9 REFERENSER ............................................................................................... 25 

 

10 BILAGOR 

 Bilaga 1 

 Bilaga 2 

 Bilaga 3  

 

 

 





1 INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen lyfts ofta olika etiska problem och frågeställningar 

gällande skilda vårdsituationer. Utifrån sjuksköterskans värdegrund; att tänka 

humanistiskt ur ett holistiskt perspektiv, ses det som en självklarhet att alla människor 

har rätt till säker sexuell och reproduktiv hälsa. Med detta som utgångspunkt väcktes en 

nyfikenhet inför att undersöka hur detta kan möjliggöras i praktiken, i en kontext där 

mänskliga rättigheter är åsidosatta. Genom ett globalt intresse och engagemang i 

internationella kvinnorättsfrågor, har vi kommit i kontakt med den svenska 

biståndsorganisationen ”Kvinna till Kvinna”. Denna kontakt har gett oss möjligheten 

att få ta del av den abchaziska kvinnorättsorganisationen Avangards arbete på plats i 

Gali. Förhoppningen är att med denna uppsats kunna redogöra för hur personalen inom 

Avangard kan möjliggöra säker sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Rätten till hälsa 

Varje levande människa besitter enligt Förenta Nationerna [FN] inneboende rättigheter, 

vilka benämns mänskliga rättigheter (FN, 2012). Genom att ratificera enskilda 

rättighetsdokument som FN utformat, förbinder sig den aktuella staten att tillgodose 

sina medborgares tillhörande rättigheter. Oavsett om den enskilda staten har skrivit 

under ett dokument eller ej, så finns vissa grundläggande rättigheter som anses 

världsomspännande och ingår i den allmänna folkrätten (Strömberg & Melander, 

2003). En av dessa grundläggande rättigheter är rätten till hälsa (Regeringskansliet, 

2012). Vad som är rimligt att begära av en stat, vilken kvalitét och kvantitet det är på 

den vård som tillhandahålls, kan variera kraftigt. Oavsett den vidare utvecklingen av 

tillgänglig vård, ska varje stat kunna erbjuda vad som kallas ”basal vård”, alltså en 

acceptabel lägsta nivå. Den basala vården ska täcka information, prevention och 

uppföljande behandling kring hälsa, sjukdom och dess olika tillstånd (Ram-Tiktin, 

2011). 

 

Som en del av rätten till hälsa ingår säker sexuell och reproduktiv hälsa (World Health 

Organization [WHO], 2012a). Att säker sexuell och reproduktiv hälsa klassas som 

rättighet är ett relativt nytt fenomen. Efter den internationella konferensen ”om 

befolkning och utveckling” i Kairo 1994, fastställdes sexuell och reproduktiv hälsa som 
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en del av de mänskliga rättigheterna. I många länder blev detta startskottet på ett nytt 

synsätt, då detta tidigare inte betraktats som en del av rättighetsbegreppet (Lindstrand et 

al., 2006). FN skapade år 2000 åtta världsomspännande milleniemål (FN, 2011a). De är 

grundade på basis av globala problemområden inom mänskliga rättigheter och bygger 

på alla nationers ansvar att jobba för att nå de uppsatta målen till år 2015. Två av dessa 

områden kan tydligt integreras i den sexuella och reproduktiva hälsan. Målområde 5 

har för avsikt att förbättra mödrahälsan, vilket mäts genom statistik över 

mödradödligheten (FN, 2011b). Målet är att mödradödligheten globalt sett, ska ha 

minskat med tre fjärdedelar. Område 6 syftar till att stoppa spridningen av bland annat 

HIV/AIDS, då HIV-pandemin beskrivs ha nått sin toppunkt. Fram till år 2015 är 

visionen enligt FN, att spridningen av HIV helt ska ha upphört samt att alla drabbade 

ska ha tillgång till behandling (2011c). Milleniemålen beskrivs ha underlättat för WHO 

att påverka lagstiftning gällande kvinnors hälsa världen över, i hopp om att infria de 

globalt uppsatta målen (Requejo et al., 2010). 

 

2.2 Sexuell och reproduktiv hälsa

Enligt WHO beskrivs sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet. Det krävs en positiv och respektfull inställning 

till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att ha njutbara och säkra 

sexuella erfarenheter, fria från tvång, diskriminering och våld (WHO, 2012a). Inom 

ramen för den reproduktiva hälsan menar WHO att envar har rätt till att själv 

bestämma, om, när, var och hur ofta de vill reproducera sig. I detta ingår också rätten 

till säkra, välfungerande och prisvärda fertilitetsreglerande metoder, samt den gravida 

kvinnans rätt att genomgå en säker graviditet och förlossning (WHO, 2012b).  

    

Cottingham, Germain och Hunt (2012) menar att säkerställande av säker sexuell och 

reproduktiv hälsa för människor kräver vissa särskilda insatser samt utrustning. 

Exempel på detta är utbildad personal, tillgång till säkra och effektiva preventivmedel 

samt erbjudande av lämpliga vårdinsatser. För att kunna införliva rätten till bästa 

möjliga uppnåeliga hälsa, är behovet av information och kunskap av största vikt. Detta 

gäller både den fysiska sexualiteten, men även sexuella attityder och beteenden (a.a.). 

För att kunna utnyttja sina rättigheter måste vetskap om dessa finnas hos den enskilda 

individen, och för att kunna välja preventivmedel krävs kunskap om de olika 

alternativen. Vidare menar författarna att kunskap och information måste 

implementeras i sjukvårdens regi. Det är genom denna som 
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preventivmedelsinformation, tillgång till preventivmedel och omvårdnad inom sexuell 

och reproduktiv hälsa skall erbjudas, av utbildad personal som talar den lokala 

befolkningens språk (Cottingham et al., 2012).  Genom ett respektfullt bemötande, där 

sekretess och kulturella koder tas i beaktande, finns det chans att införliva rätten till 

sexuell och reproduktiv hälsa. Om inte detta tillgodoses riskerar befolkningen att råka 

ut för en rad fysiska och psykiska hälsorisker som är skadliga och kostsamma för både 

individen och samhället. Exempel på vad avsaknad av tillräckligt god hälsovård inom 

sexuell hälsa kan leda till är sexuellt överförbara sjukdomar [STI], oönskade 

graviditeter och kunskapsluckor som leder till skadligt sexuellt beteende (a.a.). Om en 

god reproduktiv hälsa inte kan uppfyllas, riskerar befolkningen i högre grad att råka ut 

för mödradödlighet, spädbarnsdödlighet och barnlöshet (Lindstrand et al., 2006). Som 

en del av alla människors rätt till säker sexuell och reproduktiv hälsa har Sverige 

obligatorisk skolundervisning inom sex och samlevnad (Riksförbundet För Sexuell 

Upplysning [RFSU], 2010). Enligt skolverkets senast utformade styrdokument ska 

detta ämne, genom integrering med andra skolämnen, ges en tydligare plats i den 

svenska skolundervisningen (Skolverket, 2011). I en rapport utgiven av FN-organet 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations [UNESCO] belyses 

just betydelsen av sexualundervisning i grundskolan. Då läroämnet globalt sett inte är 

en självklarhet, beskrivs även hur det kan införlivas i skolundervisningen (UNESCO, 

2009)   

 

2.3 Abchazien 

Abchazien är en georgisk utbrytarrepublik beläget i södra Kaukasusområdet längst 

Svartahavskusten (Von Uexküll, 2011). År 2010 beräknades invånarantalet i Abchazien 

till 216 000 personer. Till största del består befolkningen av invånare med abchaziskt 

ursprung, men flertalet andra etniciteter finns representerade inom regionen, främst 

etniska georgier (Gorgia, 2011). Sedan Sovjetunionens fall 1991, då Georgien blev en 

självständig stat, har Abchazien hävdat sin självständighet (Von Uexküll, 2011). 

Följderna har varit mångåriga konflikter och två beväpnade krig under åren 1992 samt 

2008. Idag är Abchazien en erkänd de facto stat av fyra länder, däribland av Ryssland 

(Ó Beacháin, 2012). Gali är en abchazisk stad belägen ett par kilometer in på den 

Abchaziska sidan av den administrativa skiljelinjen mellan Abchazien och övriga 

Georgien, benämnd Administrative Boundary Line [ABL]. Enligt det abchaziska de 

facto utrikesministeriet bor omkring 30 000 människor i Gali-distriktet och utav dessa 

uppges 96 % vara etniska georgier. Allt sedan krigen, anses Gali-distriktet ha varit ett 
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lågprioriterat område av de Abchaziska myndigheterna. Rätten till utbildning, 

rörelsefrihet och andra mänskliga rättigheter sägs vara åsidosatta enligt 

människorättsorganisationen Human Rights Watch (Gorgia, 2011). På grund av det 

ostabila läget inom regionen finns flera FN-organ på plats, däribland United Nations 

High Commissioner on Refugees [UNHCR] samt UNESCO (United Nations Security 

Council, 2004). 

 

2.4 Sjukvårdssystemet i Abchazien 

Abchaziens konflikt med Georgien innebär att den georgiska staten inte tillhandahåller 

någon vård inom den abchaziska regionen (Chanturidze, Ugulava, Durán, Ensor & 

Richardson, 2009). Tidigare existerade ett samarbete med ”Commonwealth of 

Independent States” [CIS], en politisk och ekonomisk organisation för forna 

sovjetstater i rysk regi (Kramer, 2008). I dagsläget är det den Abchaziska regeringen 

som tillhandahåller vård inom regionen, med ekonomisk och materiell support från 

Ryssland. Bristen på medicin, utrustade vårdinrättningar samt utbildad vårdpersonal 

anses vara stora problem i regionen (Parfitt, 2006). De mobila vårdteam som bedriver 

verksamhet inom Abchazien beskrivs utföra en nödvändig verksamhet för att nå ut till 

isolerade patienter. Sedan 1993 har internationella hjälporganisationer tidvis fått 

tillträde till Abchazien, för att på plats kunna bistå befolkningen med bland annat 

hälsovård. Internationella Röda Korset samt Läkare utan Gränser är två organisationer 

som nämns (a.a.).  

 

 Abchazien accepteras inte som en självständig stat i internationella lagar, därmed 

beskrivs befolkningens hälsotillstånd som en del av den georgiska. Den förväntade 

medellivslängden var år 2010, 67 år för den manliga, samt 75 år för den kvinnliga 

befolkningen (WHO, 2012c).  De tre vanligaste dödsorsakerna var år 2007 enligt 

Chanturidze et al. (2009) sjukdomar i cirkulationssystemet (66,9%), maligna tumörer 

(10,9%) samt olyckor och förgiftning (3,2%). Infektionssjukdomar, främst tuberkulos, 

anses fortfarande som ett omfattande problem inom Abchazien (Pardini et al., 2005). 

Hos mindre barn beskrivs låg födelsevikt, nedsatt immunförsvar samt kroniska 

sjukdomar som utbredda problem (Avangard, 2011). Socioekonomisk kris, 

inbördeskrig samt hög arbetslöshet är andra faktorer som haft negativ inverkan på 

invånarnas hälsostatus (Chanturidze et al., 2009). 
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2. 5 Kvinnors situation  

Mödradödligheten inom hela Georgien beskrivs ha ökat med nästan 20 % mellan åren 

1990-2000, med sin kulmen 1997 då 70,6 mödrar per 100 000 avled i samband med 

förlossning (Chanturidze et al., 2009). Kvaratsheliya et al. (2006) påvisar i en abchazisk 

studie gjord på kvinnor, att lagstiftning som förbjuder våld i nära relationer inte 

existerar inom regionen. Studien visar att endast två procent av deltagarna uppgav att 

de aldrig upplevt sig våldsutsatta. Våldet inkräktar ofta på den sexuella relationen, 

vilket leder till att kvinnorna har en minskad makt över sina kroppar. Det är i stor 

utsträckning mannen som tar beslut om preventivmedel skall användas inom relationen 

samt hur många och täta graviditeter kvinnan ska genomgå (a.a.). Medicinska resurser 

och material är bristvaror, till exempel saknas utrustning inom hela Abchazien för att 

kunna avlägsna cellförändringar från livmoderhalsen (Amnesty Press, 2008). Den 

kvinnliga befolkningens situation anses extra problematisk inom Gali-distriktet 

(Kvaratsheliya et al., 2006). Detta då tillgången på gynekologisk vård och kunskap 

kring sexuell och reproduktiv hälsa anses mycket begränsad. Siffror visar att STI och 

HIV ökat, samt att lagliga aborter utförs i allt högre utsträckning (a.a.). Ovan nämnda 

uppgifter rörande kvinnors situation i Gali-distriktet, bekräftas i en ännu ej utgiven 

rapport som organisationen Avangard (2011) låtit göra i samarbete med UNHCR. Där 

beskrivs också att utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa inte existerar i 

regionen. Ämnet anses samhälleligt tabu och är av den anledningen inget som skolor 

bedriver undervisning inom.  

 

Avangard är en icke-statlig kvinnorättsorganisation inom Gali-distriktet i Abchazien, 

som sedan år 2001 bland annat arbetat med kvinnors sexuella hälsa och rättigheter. 

Organisationen arbetar med såväl medicinska undersökningar som preventiva insatser. 

Den mobila sjukvårdsverksamhet samt den sexualundervisning, som organisationen 

bedriver finansieras delvis av FN:s UNHCR samt svenska biståndsorganisationen 

Kvinna till Kvinna. Organisationen består av 11 avlönade medarbetare arbetandes inom 

olika projekt, samt sex volontärer. Läkare, sjuksköterskor, psykologer, lärare, 

socionomer, administratörer och chaufförer är alla yrken som finns representerade inom 

personalgruppen (Avangard, 2012). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Alla människor har enligt de mänskliga rättigheterna rätt till hälsa och som en del av 

detta ingår säker sexuell och reproduktiv hälsa. På grund av bland annat en mångårig 

historia av krig och konflikt, kan inte hela befolkningen i Gali åtnjuta denna rättighet. 

Gali-distiktet anses som ett lågprioriterat område inom Abchazien, där kvinnorna 

beskrivs vara extra utsatta då positionen i såväl samhället som inom familjen är 

underordnad männens. Våld i nära relationer är vanligt förekommande och kvinnors 

rätt till säker sexuell och reproduktiv hälsa anses begränsad, vilket strider mot alla 

människors ”rätt till hälsa”. Inom regionen finns organisationer som med icke-statlig 

finansiering arbetar aktivt för att sprida information och vårdinsatser rörande sexuell 

och reproduktiv hälsa. Denna uppsats avser att belysa hur en sådan organisation kan 

möjliggöra detta för kvinnorna inom regionen. 

 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur personalen på en icke-statlig organisation möjliggör 

säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i Gali, Abchazien.   
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5 METOD 

 

5.1 Design 

En empirisk studie med kvalitativ ansats har genomförts. Polit & Beck (2008) beskriver 

den kvalitativa metoden som en strävan efter att förstå helheten i det som undersöks. 

Detta görs genom en djupare förståelse av verkligheten, så som den konstrueras av de 

individer som lever i den. Ett tillvägagångssätt för att insamla empirisk data är genom 

observationer, och dessa förväntas besvara studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2007). 

Observationer beskrivs kvalificerade då exempelvis individers tillstånd, icke-verbalt 

språk och specifika aktiviteter skall undersökas (Polit & Beck, 2008). I denna studie har 

observationer utförts med hjälp av den etnografiska ansatsen.  

 

Det etnografiska undersökandet skall ske med ett emic- och etic-perspektiv, inifrån och 

utifrån (Pilhammar Andersson, 1996). Det ger forskaren möjlighet att kunna växla 

mellan perspektiv inifrån, med utgångspunkt från de observerade individerna, till 

utifrån, och då se fenomens karaktär som icke insatt betraktare. Summan av dessa båda 

perspektiv ska ge en balanserad bild av den verklighet som studeras (a.a.). Den 

etnografiska metoden ger en god ingång i undersökandet av fenomen i en bestämd 

kultur, och passar bra när forskaren ska närma sig ett ämne med både inre förståelse 

samt yttre vetenskapliga ögon (Polit & Beck, 2008). 

 

5.1.1 Deltagande observationer 

Genom deltagande observationer erhölls tillträde till sjukvårdspersonalens vardagliga 

aktiviteter. Deltagande observationer beskrivs som en strategi för datainsamling, där 

forskaren måste vara öppen inför processens gång (Pilhammar Andersson, 1996). 

Observationer och materialets storlek regleras utifrån innehållet i det redan insamlade 

materialet och av den anledningen var antalet observationer i denna studie inte fastställt 

på förhand. Totalt har 10 deltagande observationer utförts under 15 arbetsdagar, med en 

varierande längd på 45 minuter upp till två timmar.  

 

5.2 Urval 

Sjukvårdspersonal på den icke-statliga organisationen Avangard har observerats. Totalt 

inkluderades sex personer i studien; fyra läkare och två sjuksköterskor. De var alla 

kvinnor i åldrarna 35-45 år, med genomförd utbildning i Ryssland eller Georgien. De 
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hade arbetat inom sjukvården mellan 7-20 år, och inom organisationen mellan 2-11 år. 

Personalens språkkunskaper i engelska var av varierande kvalitét. Två läkare 

behärskade språket väl, en läkare samt sjuksköterska kommunicerade fåordigt på 

engelska medan de övriga två inte alls förstod engelska. Inklusionskriterier för 

sjukvårdspersonalen var att de skulle arbeta inom en icke-statlig organisation samt 

inneha sjuksköterske- eller läkarlegitimation. Den personal inom organisationen som 

inte arbetade med sexuell och reproduktiv hälsa, eller inte erhöll sjuksköterske- eller 

läkarlegitimation exkluderades. Detta innefattade chaufförer, socionomer samt 

administrativ personal.   

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Fältanteckningar användes som verktyg och har förts både simultant och retrospektivt. 

Med hjälp av en i förväg utformad observationsmall (Bilaga 1), har av oss varsin 

upplaga av anteckningar förts under pågående observation. I samma mall har därefter 

retrospektiva tillägg gjorts enskilt, senast en timme efter varje avslutad observation. 

Pilhammar Andersson (1996) beskriver att forskaren ibland tvingas ställa frågor under 

pågående observation för att förstå verkligheten. Vid några tillfällen valde vi därför, 

som komplement att ställa följdfrågor, men i övrigt var vi tysta. Fokus har legat på vad 

som hänt, vad som gjorts samt vilken atmosfär och rytm som uppstått. Efter varje 

avslutad observation, och utförda tillägg, har de individuella fältanteckningarna 

bearbetats till ett gemensamt exemplar av anteckningar. Senast fem timmar efter själva 

observationstillfället har sedan en löpande observationstext utformats gemensamt. 

Funderingar som dök upp efter avslutad observation var vägvisande inför hur/när/var 

nästkommande observationstillfälle skulle ta plats. För vidare observationer, valdes för 

oss nya situationer som kunde fylla ut informationsluckor som det redan insamlade 

material lämnade. Efter 10 observationer upplevdes materialet inte längre tillföra några 

nya fynd.   

 

5.3.1 Tillträde till fältet  

Kontakt med Avangard erhölls före studiens början, genom deras största bidragsgivare; 

den svenska kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna. Därefter påbörjades en 

direkt mejlkontakt med organisationens ledare med presentation av oss och studien, 

samt förfrågan om att få observera organisationens verksamheter inom sexuell och 

reproduktiv hälsa. Ett godkännande mottogs via mejl och på plats styrktes detta 

omgående med ett skriftligt tillstånd signerat av organisationens ledare (Bilaga 2). 
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Organisationens ledare var utbildad socionom och kom att fungera som gate-keeper i 

denna studie. Inom etnografin utser forskaren vem som bör agera gate-keeper, vars roll 

är att vägleda in på fältet samt hjälpa forskaren få kontakt med lämpliga personer 

(Carlsson, 2012). Före studiens början tillbringades två dagar tillsammans med 

sjukvårdsteamet för ömsesidig acceptans av varandras närvaro, detta menar Pilhammar 

Andersson (1996) är viktigt för att bekanta sig med den studerade miljön.  

  

5.3.2 Fältet 

Genom att ha följt Avangards sjukvårdsteam under nästan tre veckor, innefattade de 10 

observationerna aktiviteter som personalen utfört i sitt dagliga arbete (Bilaga 3). Vi har 

observerat gynekologisk vård både på Avangards egna mottagning och på det lokala 

sjukhuset i Gali. Ute i svårtillgängliga byar har organisationens mobila verksamhet 

iakttagits. Där har sjukvård bedriven i de lokala sjukstugorna, samt sexualundervisning 

på byarnas skolor iakttagits. Observationer har gjorts då personalen utbildat kollegor 

inom respektive kunskapsområde och när personalstyrkan diskuterat 

arbetsinkluderande ämnen såsom preventivmedel, genus och våld i nära relationer. 

Dessa tillfällen har ägt rum i kontorslokaler i den abchaziska staden Pitsunda. 

Gruppundervisning för blivande mödrar, som bedrivits på organisationens kontor är 

ytterligare en situation som iakttagits.  

 

5.3.3 Forskarrollen 

Vi intog i denna studie rollen som deltagande observatör. Detta innebar att närvaron 

som forskare var öppen och uttalad utan aktivt deltagande i de händelser som iakttogs. 

Pilhammar Andersson (1996) menar att misstänksamhet kan uppstå då forskaren inte 

deltar och dennes passivitet kan ifrågasättas. Vi var av den anledningen måna om att 

informera om anledningen till vår närvaro. För att inte påverka den observerade 

kontexten neutraliserade vi oss i största möjliga mån; bar mörka kläder, observerade 

situationer från några meters distans samt iakttog under tystnad. Vid ett par tillfällen 

under pågående observationer tillfrågades vi att delta vid undersökningar. Samtliga 

förfrågningar avböjdes.  

 

5.4 Dataanalys 

För att bearbeta den erhållna datan har en innehållsanalys utförts. Bearbetningen görs 

för att komma åt den essentiella kärnan i det insamlade materialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Texten bröts ned till meningsbärande enheter, därefter till koder, 
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kategorier och slutligen till teman (Tabell 1). När koder utformats är uppgiften enligt 

Pilhammar Andersson (1996) att försöka se bakom den faktiska texten, och skapa 

kategorier samt teman som talar om de underliggande fenomenen observationerna 

påvisat. Denna studies meningsbärande enheter utgjorde 117 koder. Dessa koder 

analyserades utifrån sina egenskaper, och samlades sedan in i sex kategorier. 

Kategorierna visade på de innehållande kodernas likheter med varandra, samt deras 

olikheter med övriga kategorier.  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocess från meningsbärande enhet till tema. 

 

Meningsbärande enhet             Kod                                  Kategori                Tema 

  

 

                      

 

 

 

 

 

Utifrån våra sex framkomna kategorierna har tre teman arbetats fram; Kompetens 

(inkluderar kategorierna utbildad personal och engagemang), Sammanhang (med 

kategorierna gynekologisk vård och undervisning inom sexuell och reproduktiv hälsa) 

samt Resurser (inkluderar kategorierna miljö och material).  

 

5.5 Förförståelse 

Den erfarenhet som forskare från egen kultur och kunskapsbas bär med sig in i en 

studie kallas förförståelse. Den är viktig att ta i beaktande då insamling av data samt 

analys görs, så att resultaten inte blir omedvetet färgat av förkunskaperna (Pilhammar 

Andersson, 1996). Förförståelsen kan också göra forskaren blind inför fenomen som 

kan tyckas alltför självklara så att de inte uppmärksammas och tas med i analysen 

(Carlsson, 2012). Vår förförståelse bestod i att vi som sjuksköterskestudenter har en 

viss förkunskap inom sjukvård samt sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har båda även ett 

intresse rörande kvinnofrågor och mänskliga rättigheter. Före avresa fördjupade vi oss i 

det rådande läget i Abchazien och organisationens arbete, detta för att få en ökad insikt 

om vad vi skulle kunna komma att möta.  

Föreläsning kring 

kvinnans anatomi 

Undervisning 

i sexuell och 

reproduktiv 

hälsa 

Läkaren pekar på 

livmoder, äggstockar och 

äggledare. Hon beskriver 

vad detta är och pratar 

bland annat om 

menstruationscykeln. 

Sammanhang 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Denna studie har utgåtts från Helsingforsdeklarationens etiska grundprinciper, för att 

tillförsäkra ett etiskt förhållningssätt gentemot studiens deltagare. I enighet med 2008 

års upplaga av deklarationen, ska studier utförda på/med människor på intet sätt skada 

eller kränka de medverkande (World Medical Association Declaration of Helsinki 

[WMA], 2008). Genom en öppen forskarroll och att tydligt informera om studiens 

syfte, uppfylldes det etiska informationskravet. Då det lokala språket inte begreps har vi 

fått förlita oss på att den information som delgetts Avangards personal blivit korrekt 

översatt och förmedlad till patienter/elever som mötts i studien. Tydlighet med 

informerat samtycke samt att deltagare när som helst kunnat välja att avstå från 

medverkan, har varit av största vikt. Nyttjandekravet har infriats genom att alla 

observationer användes i bearbetad analys, samt att materialet endast fick brukas till 

denna studies resultat. Kvalitativa studier kan sällan utlova anonymitet, i och med 

forskarnas relation till deltagarna (Polit & Beck, 2008). Därför har materialet i denna 

studie hanterats konfidentiellt. Detta har gjorts genom avidentifiering av 

personkopplade uppgifter så att en specifik person inte kan sammanlänkas med en viss 

händelse eller miljö. Efter erhållet godkännande av denna uppsats kommer samtlig 

data, så som fältanteckningar och observationsscheman att makuleras. 
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7 RESULTAT  

Resultatet bygger på innehållet från de 10 deltagande observationerna och presenteras 

utifrån de tre teman som framkommit under dataanalysen; Kompetens, Sammanhang 

och Resurser.  

 

7.1 Kompetens 

7.1.1 Utbildad personal 

I samtliga observationer har personalens kunskapsförmedling iakttagits. 

Vårdundersökningar utfördes av utbildade sjuksköterskor och läkare, och 

sexualundervisningen leddes av en läkare. All kommunikation mellan personal och 

patienter/elever har skett på det lokala språket. Observerade sjuksköterskor och läkare 

var alla förankrade i Gali, hade kännedom inom den rådande kulturen och kunde 

således arbeta därefter. Ett exempel på detta var att organisationen bedrev 

sexualundervisning i hemlighet, då det inte ansågs samhälleligt accepterat. 

  

Iakttagelser har påvisat hur personal inom organisationen utbildat varandra, detta har 

skett i både mindre och större sammanhang. Under två fortbildningsdagar observerades 

hur organisationens ledare utbildade personalgruppen inom kvinnliga rättigheter, genus 

och våld i nära relationer. Statistik presenterades då över kvinnors utsatthet inom 

regionen. Personalgruppen uppmuntrades resonera kring ämnet och diskussioner fördes 

kring hur personalen i större utsträckning kan uppmärksamma våldsutsatta kvinnor i det 

vardagliga arbetet. Våld i nära relationer samt kvinnors kunskapsbrist inom sexuell och 

reproduktiv hälsa identifierades som två av de viktigaste problemområdena som 

organisationen skulle lägga ytterligare fokus på.   

 

Som en del av utbildningen ingår ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Det 

professionella bemötandet hos personalen har observerats som ett aktivt lyssnande, 

ihållande ögonkontakt med patienter och elever, samt genom att besvara de frågor som 

framkommit. Vid flera tillfällen har sjuksköterskor och läkare setts respektera patienters 

och elevers integritet. Detta genom att skyla patienters kroppsdelar vid avklädning och 

inte peka ut enskilda elever i undervisningssammanhang.  
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7.1.2 Engagemang 

Under flertalet observationer har en samhörighet iakttagits personalen emellan. De 

visade vid upprepade tillfällen en vilja av att hjälpa varandra i arbetet, och talade ofta 

om arbetsgruppen som ett ”vi”. Sjuksköterskor och läkare uttryckte en kunskapstörst 

och önskan av att få lära sig mer inom de områden där de själva upplevde sig ha 

kunskapsluckor, till exempel HIV. Under gemensamma fortbildningsdagar uppmanade 

organisationens ledare all medverkande personal att uttrycka egna åsikter samt resonera 

kring verksamheternas framtida arbete. Ett engagemang hos personalgruppen 

resulterade i livliga diskussioner gällande vilka insatser som kan hjälpa utsatta kvinnor i 

Gali-distriktet. En inkluderande stil präglade ofta personalens arbete i mötet med 

patienter/elever. Ett framkommet exempel på detta var hur en sjuksköterska och en 

läkare trots kraftiga förseningar i lokaltrafiken, lät invänta alla deltagare innan 

undervisningen för blivande mödrar påbörjades. De beskrev att detta gjordes för att alla 

kvinnor tillsammans skulle få tillgång till all kunskap som personalen delgav. Alla 

vårdkonsultationer var kostnadsfria, och vid ett observationstillfälle fick en 

sjuksköterska flera gånger neka en patients vilja till betalning. De beskrev detta som en 

viktig etisk grundpelare i arbetet, med hänvisning till att alla ska ha tillgång till vård.   

 

7.2 Sammanhang 

7.2.1 Undervisning i sexuell och reproduktiv hälsa  

Observationer har innefattat hur sjuksköterskor och läkare på det lokala språket 

undervisat tonårstjejer i åldrar 14-17, om kroppen och sexualitet. Eleverna fick i början 

av lektionen skriva anonyma frågor på ämnet som i slutet av föreläsningen togs upp till 

diskussion. Under dessa undervisningstillfällen har ämnen som menstruationscykeln, 

kvinnlig och manlig anatomi, befruktning samt preventivmedel tagits upp. Vid ett av 

dessa tillfällen blev tjejgruppen mycket fnissig, och atmosfären upplevdes av oss 

observatörer som stimmig. Detta skedde då undervisningen berörde det manliga 

könsorganet.  

 

Patientundervisning rörande sexuell och reproduktiv hälsa var ett vanligt inslag i 

vårdkontexten och information delgavs till alla patienter som inkluderades i studien. De 

kvinnor som sökte hjälp för gynekologiska problem erhöll exempelvis 

läkemedelsrådgivning samt att sjukdomsrelaterad fakta diskuterades efter 

diagnostisering. Även preventivmedelsrådgivning var ett vanligt inslag under 

observerade patientmöten. Nyförlösta mödrar fick på det lokala sjukhuset både verbal 
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och skriftlig information kring postpartum-perioden. Gravida kvinnor i åldrar 18-27 

deltog i mödravårdsundervisning där de bland annat fick information om den 

kommande förlossningen. Ofta var åhörarna intresserade, och responderade med 

leenden och frågor. Stundvis noterades dock reaktioner som avsmak och stress i 

undervisningstillfällena. Exempel på detta var när en gravid kvinna informerades om 

förlossningens faser. Hon vände då bort blicken från den illustrerade bilden över 

utdrivningsskedet, såg blek ut och viftade avbrytande med sina händer. 

 

7.2.2 Gynekologisk vård  

Vårdpersonalen har erbjudit och tillhandahållit gynekologisk vård till kvinnorna i Gali-

distriktet. Både i den mobila sjukvårdens regi samt på det lokala sjukhuset har denna 

vård observerats, och efter intagen patientanamnes har vårdhandlingar erbjudits. 

Vaginala undersökningar utfördes av läkare vid smärttillstånd samt oförklarlig 

barnlöshet, och vid dessa tillfällen assisterade sjuksköterskan med utrustning. Ultraljud 

utfördes bland annat vid smärttillstånd, rikliga vaginala blödningar och ofrivillig 

barnlöshet. Under merparten av observerade vårdbesök har palperande 

bröstundersökningar utförts på patienter. Detta har efter patientens godkännande, gjorts 

oberoende av sökorsak. Om läkaren inte kunde fastställa diagnos eller inte hade 

möjlighet att behandla en kvinnas tillstånd, gav hon information om vart patienten 

kunde vända sig för vidare hjälp. Observationer inkluderade hur graviditetstest utfördes 

av sjuksköterskor, då misstanke om graviditet förefallit. På det lokala sjukhuset iakttogs 

hur kirurgiska aborter kunde utföras på kvinnor i vaket tillstånd, med bedövning. Detta 

sades vara en eftertraktad verksamhet, och omkring 10 aborter utfördes dagligen. 

 

Tre gravida kvinnor observerades vid graviditetskontroller med inkluderad 

ultraljudsundersökning, vilket kvinnorna inom regionen rekommenderades göra vid tre 

tillfällen under graviditeten. Med ultraljudsteknik fastställdes hur långt gången 

graviditeten var, antal foster i livmodern samt moderkakans placering. Vid ett av de 

observerade tillfällena könsbestämdes fostret och informationen delgavs den blivande 

modern. Vid ett annat tillfälle valde läkaren att inte berätta för den gravida kvinnan om 

fostrets kön, med hänvisning till att det inte kunde urskiljas. Kvinnan hade sedan 

tidigare en dotter och uttryckte oro över att även barn nummer två skulle vara en flicka. 

Undersökande läkare beskrev när modern gått att selektiva aborter var vanligt i 

regionen, och att hon av den anledningen sällan avslöjade fosters könstillhörighet. På 



15 

det lokala sjukhuset observerades hur hälsokontroller utfördes på gravida kvinnor. Där 

fanns också en förlossningssal, samt en intilliggande BB-avdelning.    

 

7.3 Resurser 

7.3.1 Miljö  

Sexualundervisning för tonårstjejer har vid två tillfällen observerats i klassiskt 

möblerade klassrum på skolor i svåråtkomliga byar i Gali-distriktet. Under båda dessa 

tillfällen har dörren ut mot skolkorridoren varit låst, och undervisningen har bedrivits i 

hemlighet. För utomstående sades att lektionen skulle handla om hälsa. Unga blivande 

mammor har fått mödravårdsundervisning på organisationens egna kontor. Vid två 

observationer har organisationens personal undervisat varandra i en konferenslokal. 

 

Vårdmiljöernas standard har skiftat i kvalitét och utbud på interiör. Miljön på 

organisationens klinik samt de lokala sjukstugorna i byarna har varit likvärdiga. De har 

utgjorts av möblerade och till synes rena rum, med undersökningsbrits, bord och stolar, 

samt medicinsk utrustning. På det lokala sjukhuset observerades ett flertal olika rum 

där vård rörande sexuell och reproduktiv hälsa utfördes. I två av sjukhusets lokaler 

fanns rum möblerade med gynekologiska stolar och gynekologisk utrustning. Dessa 

rum var trångt inrett och fungerade även som kontor för sjuksköterskor och läkare. 

Abortrummet var möblerat med en rostig gynekologisk stol, avlastningsbord för 

utrusning, samt en kokplatta där gynekologiska instrument steriliserades. Det luktade 

fränt i detta rum, och fönstret stod vid observationstillfället på vid gavel.  

Inne på sjukhusets förlossningssal fanns en ny brits, som en sjuksköterska stolt visade 

oss. Hon sa: ”New, new, good!”, och fick oss att förstå att hon hoppades att de andra 

lokalerna också snart skulle rustas upp. Inne på BB-avdelningen fanns sängplatser för 

fem mödrar med sina nyfödda barn, och i anslutning till detta rum fanns ett badrum 

med möjlighet till tvätt och bad. Faktorer som patientryck och ljudvolym påverkade 

den rådande atmosfären under pågående observationer, och stämningen upplevdes 

oftast stimmig men glad. Rummens slutenhet har varierat och vid merparten av 

observationerna öppnades och stängdes dörren in till undersökningsrummet vid flertal 

tillfällen. Det har under samtliga vårdrelaterade observationer varit minst två mottagna 

patienter i undersökningsrummet samtidigt.  
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7.3.2 Material  

Den bedrivna sexualundervisningen inkluderade material i form av två förtryckta 

postrar på det kvinnliga könets anatomi. Detta kompletterades med tre handmålade 

planscher på både det kvinnliga och manliga könsorganet. När utbildning för blivande 

mödrar hölls, användes ett bildspel där kvinnorna informerades kring graviditet, 

anatomi samt kommande förlossning. 

 

Stetoskop och blodtrycksmanschett var ett vanligt undersökningsinstrument i mötet 

mellan sjuksköterska och patient, och gynekologiska redskap användes av både 

sjuksköterska och läkare i undersökningssituationer. Dessa gynekologiska material var 

av äldre modell men fungerande och uppfyllde därmed sitt syfte. Det var endast då 

vaginala undersökningar utfördes som engångshandske användes och då förbrukades 

en handske per tillfälle. Under en situation iakttogs då en engångshandske 

återanvändes, under samma patientbesök. Hälsokontroller av den gravida kvinnan 

utfördes med hjälp av tratt och måttband. Graviditetstest i form av pappersstickor 

användes inom observerade vårdverksamheter. Abortredskap, samt hur detta 

steriliserades har observerats. Läkemedel, såsom P-piller och östrogenpreparat, skrevs 

ut på recept samt gavs till akut behövande patienter. Patienterna kunde sedan gå till den 

lokala affären och fråga ifall det aktuella läkemedlet fanns tillgängligt, detta då 

tillgången på läkemedel varierade. Vid ett tillfälle när personalen undervisade varandra, 

berättade en av läkarna att det råder brist på preventivmedel inom regionen. Hon 

förklarade vidare att det för regionens kvinnor anses tabubelagt att köpa kondomer, 

något som borde vara en självklarhet både för män och kvinnor. 

 

Både en portabel och stationär ultraljudsmaskin fanns och användes i kombination med 

ultraljudsgelé vid undersökning av gravida kvinnor, samt hos patienter med lågt 

sittande buksmärta. Vid ett tillfälle förklarades att det inom Abchazien inte finns 

utrustning för att utföra mammografiundersökningar. Om läkaren rekommenderar en 

patient att genomföra en sådan undersökning, får hon därför hänvisa kvinnan till att 

söka vård i Ryssland eller någon annanstans i Georgien.  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet i denna studie var att studera hur den sexuella och reproduktiva hälsan 

möjliggörs i det vardagliga arbetet, därför kunde observationer med fördel användas. 

Den etnografiska metoden lämpar sig väl då fenomen inom hälso- och sjukvården ska 

undersökas (Thomson, 2011). Då det lokala språket inte behärskades kunde vi med 

fördel fokusera på vad som faktiskt hände i mötet mellan sjuksköterska/läkare och 

patient/elev, utan att fastna vid det som sades. Polit och Beck (2008) menar att 

observationer är användbart just då icke-verbalt språk skall studeras. En nackdel med 

att inte ha förstått det lokala språket kan dock inneburit att väsentlig information kan ha 

feltolkats eller helt missats.  

 

Till vilken nivå balansen lyckades hållas mellan ett emic- och etic-perspektiv kan 

diskuteras. En nära kontakt med flera ur personalgruppen erhölls, och de visade 

generöst av sitt arbete. Det väckta intresset och personliga engagemanget i Avangards 

verksamheter, kan därmed ha hotat den nödvändiga distansen. Vi vill ändå hävda att 

våra roller, som Pilhammar Andersson (1996) kallar gäster i verkligheten, aldrig 

upphörde. Organisationen gästades i sin vardag av två svenska sjuksköterskestudenter, 

som iakttog och analyserade deras arbete. Enligt emic-perspektivet är det en fördel att 

komma nära och forskaren kan först då ta del av verkligheten (Carlsson, 2012). Ur ett 

etic-perspektiv kan dock närheten leda till förblindning, där den nödvändiga 

vetenskapliga distansen suddas ut mellan forskaren och studiedeltagarna, så kallat 

”going native”. En brist på erfarenhet från rådande kontext innebar dock att ett 

automatiskt etic-perspektiv alltid hölls, och det möjliggjorde för oss att observera 

situationer med mer objektiva ögon. En fördel med detta var att skeenden som för 

studiedeltagarna var för givet tagna, kunde uppfattas. Förförståelsen kan komma att 

ändras under studiens gång, då forskaren med tiden blir en större del utav den 

observerade kontexten (Carlsson, 2012). Detta är något som kan ha påverkat hur vi 

observerat samt analyserat vårt material.  

 

Som verktyg användes fältanteckningar under observationerna. En styrka med 

fältanteckningar är att det hjälper forskaren minnas händelseförlopp, och inte låta det 

selektiva minnet radera observerade detaljer (Pilhammar Andersson, 1996). Ibland 

upplevdes dock att personal eller patient tog notis om vårt antecknande. Detta kan 
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utgöra ett hot mot sanningsenligt agerande och i förlängningen en risk om missvisande 

resultat (Carlsson, 2012). I situationer då antecknandet upplevdes störa de observerade, 

valde vi därför att fylla ut anteckningarna retrospektivt. En nackdel med detta är att 

angelägen information kan ha glömts bort. 

 

Tillgången till gate-keeper är en bidragande styrka då vi i och med detta fick tillträde 

till många av Avangards arbetsfält rörande sexuell och reproduktiv hälsa. Det är viktigt 

att reflektera över gate-keeperns roll och hur den kan komma att påverka resultatet 

(Pilhammar Andersson, 1996). Då kontakt med organisationens ledare erhölls via 

Kvinna till Kvinna, deras största bidragsgivare, kan det ha påverkat agerandet och 

bemötandet gentemot oss. Vår gate-keeper kan därmed ha upplevt en beroendeställning 

gentemot oss, och om så var fallet anses det som en svaghet i studien. Den tid som 

spenderades på fältet kan anses som en kort tidsperiod för den erfarna etnografen. Med 

tanke på studiens vida syfte upplevdes det svårt att avgöra ifall vi hann inkludera 

tillräckligt olika situationer. För att göra syftet och den etnografiska ansatsen större 

rättvisa, skulle vi till nästa gång därför vilja förlänga tiden på fältet ytterligare. Detta för 

att kunna uppnå så kallad mättnad, vilket innebär att datainsamlingen avslutas först då 

materialet inte anses tillföra några nya fynd (Pilhammar Andersson, 1996). 

 

En vilja fanns på förhand av att inta en forskarroll som deltagande observatör, detta för 

att kunna studera utan att påverka. Då personalen initialt visade en vilja att inkludera 

oss i de observerade sammanhangen, utgjorde detta ett hot mot den valda forskarrollen. 

Om forskaren blir indragen i de observerade händelseförloppen kan detta således 

påverka materialet (Pilhammar Andersson, 1996). Efter upprepande nekande av 

deltagande tycktes detta accepteras; vi blev osynligare i forskarrollen och kunde mer 

ostört beskåda verksamheten. Om vi istället avbrutit observationen och deltagit i 

kontexten, hade vår forskarroll mer kunnat liknas vid vad Pilhammar Andersson (1996) 

kallar medlem.  

 

Att datainsamling skedde med täta observationer under 15 dagar, och att analysen 

fortlöpte parallellt är enligt Pilhammar Andersson (2008) något som stärker studiens 

validitet. Vi hann därmed aldrig glömma bort hela sammanhang eller byta 

kulturkontext innan materialet bearbetades. Att vi var två som observerade, analyserade 

och skrev är också en bidragande styrka i studien. Detta då det slutliga resultatet inte 

enbart bygger på en individs iakttagelser samt att materialet har ett förstahandsvärde 
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(Carlsson, 2012). Då vi deltog under databearbetningens hela process innebar det att 

eventuella feltolkningar kan ha undvikits. Om vi hade behärskat det lokala språket, eller 

om personalen pratat bättre engelska, hade det varit intressant att fylla ut 

observationsmaterialet med utförda personalintervjuer. På så sätt hade mer direkta och 

personliga svar på frågor som dök upp under arbetets gång kunnat erhållas.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa hur personalen på den icke-statliga 

organisationen Avangard möjliggör säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor i 

Gali-distriktet, och det erhållna resultatet visar att syftet således har infriats. Det fanns 

dock omständigheter som både underlättande och försvårade vårdpersonalens arbete 

mot detta. Studiens viktigaste fynd innefattar att verksamheter bedrivits av lokalt och 

kulturellt förankrad personal. Sjuksköterskor och läkare hade kunskap i sexuell och 

reproduktiv hälsa, och erhöll vidare utbildning inom våld i nära relationer. Att lagliga 

abortmöjligheter och bröstcancerscreening påvisades, samt att sexualundervisningen 

bedrevs i hemlighet är ytterligare fynd som framkommit. Även att fler patienter 

mottogs samtidigt i vårdundersökningar och brist på material, var faktorer som stack 

ut och utgjorde en påtaglig skillnad mot den svenska förförståelsen i 

vårdsammanhang. En diskussion förs utifrån resultatets tre teman.   

 

8.2.1 Kompetens 

Cottingham et al., (2012) beskriver hur utbildad personal, med ett professionellt 

förhållningssätt och bemötande är en förutsättning för att kunna införliva säker 

sexuell och reproduktiv hälsa. Vidare redogörs för hur denna personal bör ha 

kännedom om den rådande kulturen samt tala den lokala befolkningens språk. Allt 

detta kunde även urskiljas i denna studies resultat. Det var i och med en erhållen 

utbildning som vårdpersonalen kunde utföra de insatser som organisationen erbjöd. 

De var dessutom väl förankrade i Gali-distriktet, med god kännedom om kultur och 

rådande samhällsklimat. Personalen kunde således utföra sitt jobb professionellt inom 

rådande kulturkontext, exempelvis genom att bedriva sexualundervisning i hemlighet. 

Detta stämmer överens med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International 

Council of Nurses, 2007), som beskriver att sjuksköterskan ska ge vård i enighet med 

kulturella rättigheter och respekt för den enskilda individen. Enligt Harrowing, Mill, 

Spiers, Kulig och Kipp (2010) är lokal anpassning till globalt uppsatta mål en 

förutsättning för att på etiskt och respektfullt sätt kunna uppnå dessa. Detta kan tolkas 
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som att den observerade personalen hade bra kunskap om hur FN:s globala 

milleniemål rörande sexuell och reproduktiv hälsa, bäst kan uppnås inom Abchazien.  

 

Ett ämne som togs upp i personalundervisningen var våld i nära relationer. Detta var 

vanligt förekommande inom Abchaziska familjer, och organisationens personal mötte 

ofta våldsutsatta kvinnor. I denna studies resultat framkommer hur personalen på 

Avangard aktivt arbetade för att stärka de egna kunskaperna kring våld i nära 

relationer, för att på ett professionellt sätt kunna möta våldsutsatta kvinnor i 

verksamheterna. Morgan (2003) belyser vikten av att vårdpersonal som jobbar med 

sexuell och reproduktiv hälsa får utbildning inom ämnet våld i nära relationer. 

Sjukvårdspersonalen kan då närma sig våldsutsatta kvinnor, och därmed våga lyfta 

frågeställningar gällande dessa problem. Vidare utbildades även vårdpersonalen inom 

genus, något som Morgan (2003) menar är nödvändigt för att förstå 

könsmaktsordning som kan ligga till grund för våld i nära relationer.  

 

Begreppet engagemang var ett genomgående fenomen i organisationens arbete och en 

gemensam strävan återfanns i observationerna. Detta kunde ses genom den 

kunskapstörst personalen uttryckte och viljan att utveckla det framtida arbetet. Fyndet 

styrks av Covill (2012) som beskriver hur en engagerad personalgrupp, med god 

samhörighet och möjlighet att påverka, levererar den bästa vården enligt tillfrågade 

patienter. MacLachlan, Khasnabis och Mannan (2012) säger att en inkluderande vård 

krävs för att vård som rättighet ska kunna införlivas. Detta har observerats i denna 

studie genom personalens inkluderade arbetssätt för att nå ut till aktuella målgrupper. 

Personalen visade på vilja att invänta och samla de gravida kvinnorna, så att alla fick 

ta del av den undervisning som erbjöds. 

 

8.2.2 Sammanhang 

Inom Abchazien var sexualundervisning ett samhälleligt tabu och existerade inte i 

regionens grundskolor. Genom att bedriva utbildning inom sexuell och reproduktiv 

hälsa möjliggjorde personalen på Avangard att tonårstjejer ändå fick kunskap inom 

ämnet. WHO (2013) beskriver att rätten till sexuell hälsa endast kan möjliggöras om 

vissa andra mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Däribland nämns rätten till 

information och utbildning. En studie gjord på kvinnor i 18-25 års ålder visar att 

utbildning måste bedrivas samt anpassas till den rådande kulturen, för att undvika 

skadligt sexuellt beteende (Rawson & Liamputtong, 2010). Den rådande kulturen 
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utgjorde i detta avseende ett möjligt hinder för regionens tonårstjejer att erhålla 

undervisningen inom ämnet. En diskussion kan föras om huruvida de deltagande 

tonårstjejerna utsattes för eventuella risker med att närvara vid undervisningen. 

Vidare kan ifrågasättas vilket etiskt ansvar organisationens vårdpersonal hade i denna 

fråga. På vilket sätt ställningstagandet om att genomföra den hemliga 

sexualundervisningen övervägts och diskuterats fram är dock oklart. Enligt Holt och 

Convey (2012) bör sjuksköterskan agera som en moralisk agent i sitt arbete. Det 

räcker inte att enbart veta vad som är rätt och riktigt, utan också stå upp för det och 

handla därefter. Vad som tydligt framgått, är att personalen på Avangard 

eftersträvade en säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnorna i Gali, och att de 

därför valde att genomföra utbildningen inom sexuell och reproduktiv hälsa som en 

del av detta.   

 

I den observerade kontexten tillhandahöll det lokala sjukhuset i Gali lagliga 

abortmöjligheter för distriktets kvinnor. Verksamheten beskrevs eftertraktad, och 

bidrog till att kvinnor erhöll större kontroll över sin reproduktiva hälsa. Som en del av 

den reproduktiva hälsan beskrivs kvinnan ha rätt till att bestämma hur många barn 

hon vill föda, samt hur täta graviditeterna ska vara (WHO, 2012b). År 2008 

genomfördes 44 miljoner aborter världen över och 80 % av dessa utfördes i 

utvecklingsländer (IN THIS ISSUE, 2012). I många av världens fattigare länder är 

aborter olagligt och merparten utförs därför i hemlighet. Detta leder till en hälsofara 

där kvinnans liv riskeras. I resultatet framkom även att selektiva aborter sker i Gali-

distriktet. Vogel (2012) beskriver att en strategi för att motverka selektiva aborter är 

att inte avslöja det kommande barnets kön. Detta framkom i denna studie då läkaren 

valde att undanhålla barnets kön, trots att den gravida kvinnan bad om detta. Under de 

flesta vårdkonsultationerna utfördes palperande bröstundersökningar efter patients 

godkännande. Ram-Tiktin (2011) beskriver hur preventiva insatser, såsom 

cancerscreening, ingår i den basala vård som staten har skyldighet att tillhandahålla. 

Utifrån resultatet framkommer att mammografiundersökning dock inte fanns 

tillgängligt inom Abchazien. Avangard utförde därför dessa bröstundersökningar som 

en form av screening, för att kunna upptäcka eventuella brösttumörer.  

 

8.2.3 Resurser 

Alla observationstillfällen ägde rum inom en bestämd miljö, vilket var en 

förutsättning för att bedriva verksamheterna. Utan dessa miljöer hade till exempel inte 



22 

den hemliga sexualundervisningen kunnat utövas. Ylikangas (2012) menar att ordet 

miljö slår sig allt mer in på den vårdvetenskapliga arenan, och är ett viktigt uttryck i 

beskrivandet av en vårdkontext. Vidare menar författaren att miljön innefattar både 

den fysiska och psykiska livsvärlden. Under pågående observationer befann sig alltid 

minst två patienter i undersökningsrummet samtidigt, och dörren öppnades och 

stängdes upprepande gånger. Att flera patienter mottogs parallellt kunde uppfattades 

som rutin inom vårdarbetet och skulle utifrån en svensk förförståelse kunnat anses 

som hot mot patientintegriteten. Rytterström, Unosson & Arman (2011) förklarar hur 

rutiner inom hälso- och sjukvården måste sättas in i ett kulturellt sammanhang för att 

kunna förstås. I denna studie skulle detta kunna tyda på att personalens rutiner 

fokuserade på att erbjuda vård till så många som möjligt, istället för att utföra 

vårdkonsultationerna i enskilt utrymme för att bevara patientintegriteten.  

Med tillhörande redskap kunde de medicinska undersökningarna utföras samt 

diagnoser fastställas. Dock utgjorde materialet, eller snarare bristen på, en skillnad 

mellan observerad kulturkontext och den egna. Parfitt (2006) beskriver hur brist på 

läkemedel är ett omfattande problem inom Abchazien. Detta framkom även i denna 

studie, då de läkemedel som utskrevs på recept inte alltid fanns att köpa i den lokala 

affären. Brist på preventivmedel samt engångsmaterial var ytterligare fynd som 

påträffades i resultatet. Rosenberg (2012) beskriver att det år 2008 avled 342 000 

kvinnor världen över, vars dödsorsak kunde relateras till graviditet och förlossning. 

Utan tillgång till preventivmedel hade denna siffra ökat med 80 %. Studiens resultat 

bygger på statistik från WHO samt FN, och belyser vikten av tillgång på 

preventivmedel. Vidare beskriver författaren att användandet av preventivmedel också 

förhindrade 272 000 dödsfall (a.a.). Då abort beskrevs vanligt förekommande i denna 

studies resultat skulle därför ett resonemang kunna föras ifall antal aborter eventuellt 

hade kunnat minskas om fri tillgång till preventivmedel existerade i Gali-distriktet. 

 

En diskussion kan föras kring resultatets generaliserbarhet. Pilhammar Andersson 

(1996) menar att studieresultat från en bestämd miljö ter sig likartat oavsett kulturellt 

sammanhang. Detta kan innebära att denna studie trots sin specifika kontext, skulle 

kunna överföras till liknande situationer. Ett sätt att testa generaliserbarheten är att 

jämföra studiens framkomna resultat med liknande oberoende fall (Pilhammar 

Andersson, 1996). Därför har denna studies resultat jämförts med hur den icke statliga 

organisationen Röda Korset arbetar för att möjliggöra rätten till mänskliga rättigheter 
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på lokala fält i internationellt arbete. Hagberg Desbois (2010) beskriver i en 

verksamhetspresentation vissa nyckelbegrepp kring Röda Korsets arbete, vilka stämmer 

väl överens med framkomna resultat i denna studie. Argument finns för att alla 

framkomna teman; Kompetens, Sammanhang och Resurser är genomgående även i 

Röda Korsets arbete. Där nämns vikten av utbildade och engagerade medarbetare, som 

utbildar samt erbjuder vårdinsatser. Vidare framhålls vikten av resurser, som beskrivs 

vara förutsättande i verksamheterna. Dessa likheter påvisar att denna studies resultat 

har ett ökat värde gällande generaliserbarheten. 

 

8.3 Slutsats  

Studien belyser att flertalet faktorer var viktiga för införlivandet av WHO:s definition 

av säker sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnorna i Gali-distriktet. Däribland 

beskrevs hur den utbildade personalen var en viktig komponent. Med erhållen 

utbildning samt god kännedom inom rådande kultur kunde personalen tillhandahålla 

vård och utbildning, trots somliga hinder. Exempel på detta var att vårdpersonalen trots 

samhälleligt tabu, ändå bedrev lektioner i sexualundervisning. Resultatets samlade fynd 

besvarar därmed studiens syfte. 

 

8.4 Klinisk betydelse  

Denna studie kan bidra till ökad förståelse för hur vårdpersonal kan arbeta för sexuell 

och reproduktiv hälsa, oavsett om det sker inom statlig regi eller ej. Även en större 

insikt om kulturkontextens betydelse i vården har lyfts i denna studie. Detta gör att 

sjuksköterskan, och annan vårdpersonal, kanske kan ta större hänsyn till detta i 

vårdsituationer. Vidare är förhoppningen att sjuksköterskan utifrån denna studie 

reflekterar kring kvinnors situation världen över, för att kunna bidra till ökad sexuell 

och reproduktiv hälsa. 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling  

Vidare forskning behövs för att kartlägga hur den sexuella och reproduktiva hälsan kan 

införlivas i andra delar av världen, med lokalt rådande förutsättningar. En djupare 

förståelse av vårdpersonalens egna erfarenheter vore intressant, därför uppmuntras en 

intervjustudie på ämnet. För att utveckla bilden av hur arbetet för infriande av sexuell 

och reproduktiv hälsa togs emot av berörda parter, skulle kvinnors egna röster behöva 

lyftas. Genom att verkligen våga lyssna till globala kvinnorättsliga problem, kan ämnen 
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som våld i nära relationer och sexuella övergrepp synliggöras och få en viktig plats 

inom framtida forskning.  
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10 BILAGOR 

                     Bilaga 1 

Observationsanteckningar 

 

 Bakgrundsdata  

Ålder, Gift/ogift/änka? Barn? Sjuk/frisk? 

 

 

 Vart äger observationen rum? 

 

 

 När äger observationen rum? Datum, veckodag, tidpunkt 

 

 

 Vad för typ av aktivitet?  

 

 

 Vad som gjordes? 

 

 

 

 

 

 Atmosfär, rytm, tempo, kroppsspråk 

 

 

 

 

 

 Egna reflektioner 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 

 
OBSERVATIONS- 

NUMMER: 

 OBSERVERAD AKTIVITET, PLATS: 

1 Gynekologisk mottagning på lokal sjukstuga, by i Gali-

distriktet  

2 Undervisning i sexuell & reproduktiv hälsa på en skola, 

by i Gali-distriktet. 

3 Gynekologisk mottagning på Avangards mottagning, i 

Gali. 

4 Gynekologisk mottagning på lokal sjukstuga, by i Gali-

distriktet.  

5 Fortbildningsdagar för organisationens personal, 

konferensrum, Pitsunda. 

6 Fortbildningsdagar för organisationens personal, 

konferensrum, Pitsunda. 

7 Vårdverksamheter rörande sexuell och reproduktiv 

hälsa, Galis sjukhus, Gali. 

8 Gynekologisk mottagning, Galis sjukhus, Gali. 

9 Mödravårdsundervisning för unga gravida kvinnor, 

Avangards kontor, Gali. 

10 Undervisning i sexuell & reproduktiv hälsa på en skola, 

by i Gali-distriktet. 


