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aBSTRACT

ABORT ‘n GO is a design project within the crossing boundaries of Critical  Design and Industrial 
Design.  

The contemporary discourse on abortion is problematic, and infected by double norms. These 
norms may cause feelings of guilt and shame in women who have an abortion. The abortion right 
is built upon conflicting standpoints; one is that women have right to have an abortion, without 
being questioned. Second is the notion that abortion is something that should be avoided, imply-
ing that you’ve done something wrong if you have had an abortion. 

With this project and physical product I want to explore and discuss the contemporary discourse 
on abortion in Sweden. ABORT ‘n GO is a concept aimed as an optional abortion method for a 
specific target group. It is not meant to replace other abortion methods, since women have differ-
ent needs and preferences.

With ABORT ‘n GO – the product design process commenced from a standpoint, subsequently 
resulting in questions rather than showing the optimal solution we usually expect in traditional 
Industrial Design. 
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BAKGRUND 

iNLEDNING

Enligt FNs konvention om mänskliga rättigheter gäller att: ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”1

Formuleringen födda blir viktig för kvinnors mänskliga rättigheter. I Sverige har vi sk. ”fri abort”, men vad innebär det 
egentligen? Abortlagstiftningen utgår i dag från kvinnors rättigheter, men endast fram till vecka 18. Därefter får kvinnor 
backa tillbaka för fostrets rättigheter, vilket får konsekvenser för kvinnors medborgarskap och mänskliga rättigheter. Kan 
detta även innebära konsekvenser för synen på tidig abort?2  

I Socialstyrelsens rapport finns det formuleringar som kan tolkas som ett implicit ställningstagande kring  abort som något 
i grunden negativt, något  som ska undvikas.3 Samtidigt har kvinnor enligt lagen rätt att göra abort utan att bli ifrågasatta 
fram till 18e veckan. Dessa dubbla normer finns menar jag även i den normativa samhälldiskurs vi lever i och kan således 
få konsekvenser som skuld och skambeläggande av kvinnor som väljer att göra en abort. 

Man kan tolka den svenska lagstiftningen som att den bryter mot FNs konvention, eftersom de mänskliga rättigheterna 
gäller för födda individer. En annan problematik med att låta lagen utgå från fostrets livsduglighet är att abortgränsen 
vid 18v riskerar att sänkas i takt med medicinsk teknologiska framsteg som kan rädda foster.4 Vad innebär det för kvin-
nors medborgarskap att inte ha rätten över sin egen kropp och sin reproduktion? 

En empirisk undersökning av Anneli Kero visar att en majoritet kvinnor upplever abort som en lättnad och som något 
positivt. Däremot kände kvinnorna att det var svårt och tabubelagt att öppet visa det.5 Mitt projekt vilar mot Keros studie 
som även visar på komplexiteten med abort. Även andra studier visar på att kvinnor tar välgrundade beslut kring en 
abort.6 Det kallas ”fri abort”, men vad innebär det egentligen? 

I mitt examensarbete kommer jag att utgå från en målgrupp kvinnor som ser abort som något positivt när de inte vill ha 
barn. Empirisk forskning visar att majoriteten kvinnor upplever abort som en lättnad och som något positivt. Om sam-
hällskontexten i grunden är negativ till abort, blir det svårt för den målgrupp som ser abort som en positiv valmöjlighet.7   

1.  FNs Konvention om de mänskliga rättigheterna, Regeringskansliet, 2006, s.4 
2.  “1 § Enligt 3 § abortlagen (1974:595).... Enligt samma paragraf får tillstånd till abort inte lämnas, om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern”, SOFS 2004:4, sid 4 
3.Socialstyrelsen, 2005-125-2, En jämförelse av aborter efter 18:e graviditetsveckan mellan år 1987 och 2002, sidan 4 
4.  “1 § Enligt 3 § abortlagen (1974:595).... Enligt samma paragraf får tillstånd till abort inte lämnas, om fostret kan antas vara livsdugligt utanför livmodern”, SOFS 2004:4, sid 4

5. Kero Anneli, 2005, “Abort-en tabubelagd rättighet..” i Läkartidningen, nr 48  
6. Aléx Lena/Hammarström Anne, 2004, “Women’s experiences in connection with induced abortion – a feminist perspective” i: Scand J Caring Sci; 2004; 18; 160–168 

7. Kero Anneli, 2005, “Abort-en tabubelagd rättighet..” i Läkartidningen, nr 48 
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SYFTE
Det finns två huvudsakliga syften med projektet. Det ena att ur ett kritiskt industridesignperspektiv ifrågasätta den 
samtida diskursen kring fri abort och vad den får för konsekvenser för kvinnor. Hur skulle en veritabel fri abort skulle 
kunna se ut? Jag vill problematisera hur situationen ser ut idag för de kvinnor som väljer att göra abort. Det andra 
syftet är att designa en abortprodukt efter min målgrupps behov. Fokus ligger på gestaltningen av produkten.

Med mitt koncept vill jag även synliggöra avsaknaden av produktutveckling, men även visa på  möjligheter inom om-
rådet abort, men som kanske är svåra att se inom den normativa samhällsdiskursen. 

Ett bisyfte är att visa hur normativa diskurser kan skapa problem i kreativa sammanhang. Det betyder att hela mitt 
projekt påverkas av det bemötande jag får utifrån den normativa diskursen. Viktigt kan vara att påpeka att i det här 
fallet finns en kontext kring ett mediedrev mot Konstfack i bakgrunden som påverkar detta.

Produkten/resultatet ska ses som en frågeställning snarare än ett enhälligt svar som jag ger. Min förhoppning är att 
den ska inspirera till andra möjliga lösningar och leda till ett ifrågasättande av samhällets diskurs kring abort som, 
skuld och skambelägger kvinnor.  
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My project is a conceptual solution/vision for a given target group - de-
signed for from their specific needs. The result is not meant to be 
viewed upon as the optimal solution, but as  one possible solution 
for the target group. The result is meant to be an inspiration to a 
possible product development in this area, at the same time as 
it’s problematizing a contemporary lack of product develop-
ment in this field. This project can also be viewed upon as a 
contribution to the  abortion discussion.

Criticical design can be used to challenge discursive norms in 
design and in society.1 It can be seen as a framework to un-
derstand problem areas that can be difficult to deal with within 
normative discourses. This exam project starts with a standpoint  
and is both problematising and questioning the discourse on abor-
tion at the samte time as it’s a possible solution .  

Guideline Approach is the positivist approach which is still central within 
Industrial Design discourse.  My work is not based upong that approach, which I find 
too linear. Subsequently this means that I won’t try to be objective in my work and 
I’m not looking for the one and only optimal solution, since there are many possible 
solutions. I see my design process as reflective and intuitive. I use a subject to subject 
relation with my target group. Ialso use myself and my empathic skills as an integrated 
part of my design process.2 

1. Dunne Anthony, (2008) Herzian Tales, Electronic Products, Aesthetic Experience and Critical Design, The MIT Press, USA

2.Lerdahl Erik (2001) Staging for creative colloborations in design teams. Models, tools and methods, NTNU Trondheim Dok-
toringeniörsavhandling 2001:26 Institutt for produktdesign. IPD-rapport 2001:11

KRITISK
INDUSTRI
DESIGN

KRITISK
DESIGN

INDUSTRI
DESIGN

DESIGN APPROACH
KRITISK INDUSTRIDESIGN
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INDUSTRI
DESIGN

DESIGN APPROACH AVGRÄNSNINGAR 
Projektet är konceptuellt.  

Jag använder mig av reella målgruppsbehov med en kvalitativ ansats. 

Produkten är anpassad till att vara ett alternativ till existerande tidiga aborter fram till v.10 

Djupintervjuerna omfattar två kvinnor.

Mitt projekt tar avstamp från ståndpunkten att abort är en mänsklig rättighet för kvinnor och flickor. Kvinnors rätt till 
kontroll över sin reproduktion och sina kroppar. Jag utgår från ett feministiskt perspektiv, vilket innebär att jag vill 
ifrågasätta och problematisera könsmaktsordningen i samhället.1

Den högteknologiska lösningen är fiktiv, men är inspirerad av befinlig teknik. Fokus i projektet ligger inte i att lösa 
tekniska funktionen. Anledningen att jag ändå har med en fiktiv tekisk lösning är att det blir svårt att arbeta med 
design utan en möjlig teknisk lösning.

1. För vidare beskrivning av ett feministiskt perspektiv se: Ehrnberger Karin, 2006 Design och genus- hur vi formger produkter och hur de formar oss, masterarbete i Indus-
tridesign, Konstfack
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Det är en vetenskapssyn som är ickelinjär och som ser forskaren som en del av processen. Objektivitet är något som 
ifrågasätts. Forskaren använder sig av subjetiviteten i processen. Detta synsätt är även fruktbart inom design. Jag 
vill vara öppen med att jag själv är en del av min designprocess och att även om jag använder mig av målgruppsin-
tervjuer så är det fortfarande en subjekt-subjekt relation, med skillnaden att det är jag som analyserar tolkar och som 
filtrerar vad jag vill använda i min process och resultat. Jag använder målgruppen som inspiration och feedback för 
att sätta mig in i målgruppens behov och använder mig av min empatiska förmåga för komma fram till slutresultatet.1

1 Nora Felin / Joana Padoan, 2006, ALKOHOLREKLAM Hur påverkas vi av olika sortes alkoholreklam? Är detta beroende av våra livserfarenheter som gjorts i samband med 
alkoholintag?En introspektiv studie, Magisteruppsats, Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet

DESIGNERN SOM ETT 
SUBJEKTIVT FILTER

DISKUSSION MED 
VÄNNER, KOLLEGOR, 
EXPERTER, HANDLE-
DARE, EGNA TANKAR

MÅLGRUPPSBEHOV 
UTIFRÅN TIDIGARE 
FORSKNING OCH 
EGNA DJUPIN-
TERVJUER.

BESLUT
EMPATI

EPISTEMOLOGI - HERMENEUTIK
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En av de bästa lagarna i världen.

Utgår från kvinnans självbestämmande fram till v. 18.

Kvinnor får inte ifrågasättas.1

Lagen har eliminerat illegala aborter.

Har bidragit till jämställdhet mellan könen.2 

1. SOFS 2004:4
2. http://www.rfsu.se/abort.asp

ABORT = ATT AKTIVT OCH MEDVETET 
AVBRYTA EN GRAVIDITET.

fÖRSTUDIE

ABORTLAGEN I SVERIGE
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VI HAR JU FRI ABORT-VAD ÄR PROBLEMET?

KVINNORS 
RÄTTIGHETER

NÅGOT 
NEGATIVT SOM 
BÖR UNDVIKAS

SKULD
&

SKAM

ABORT BÖR UNDVIKAS
Det totala antalet aborter bör min-
imeras.

Talet om att kvinnan “HAR SLARVAT” 
och att kvinnan “erbjuds” preventiv-
medelsrådgivning i samband med 
abort. Men inte mannen.

Myten om att kvinnor ofta mår 
psykiskt dåligt efter en abort.

Efter v 18 får fostret större rättigheter 
än kvinnan. 

Abort bör inte användas som ett 
preventivmedel.

DUBBLA 
NORMER

ABORT ÄR EN RÄTTIGHET

Kvinnor har självbestämmand-
erätt fram till v.18

Kvinnors beslut får inte  ifrågas-
ättas av t.ex. sjukvårdspersonal.

Samhället har till uppgift att 
erbjuda aborter till kvinnor.

ABORTDISKURSEN
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En studie som undersökte abortdiskursen hos EU-Parlamentariker visar på en liknande diskurs. 
Abort anses vara legitimt, när man avser abort i tredje världen och bland unga och fattiga. 1 

1. Henriksson Malin, 2005, Informera, konsumera och röra sig fritt- en studie om kvinnors valfrihet och abortens dimensioner i den Europeiska 
unionen, s. 9 C-uppsats Genusvetenskap Södertörns Högskola 

ABORT BETRAKTAS SOM EN AVVIKELSE

ABORTI SES SOM EN ANOMALI INOM EU.

UNGA
ENSAMSTÅENDE
ARBETSLÖSA
VÅLDTAGNA
UTSATTA KVINNOR
KVINNOR I TREDJE
 VÄRLDEN

TABU

ABORT BÖR 
UNVIKAS

40%  AV DE SOM GÖR ABORT, ÄR KVINNOR ÖVER 30 ÅR.  52% LEVER I EN 
PARRELATION.

TROTS DETTA UPPMÄRKSAMMAS ABORT FRÄMST SOM EN NÖDLÖSNING 
FÖR VISSA RISKGRUPPER.1 
1 Kero Anneli, 2005
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Inom den europeiska unionen finns en kontext där abort 
inte ses som en mänsklig rättighet för kvinnor. Stater 
har beviljats medlemsskap trots att de har förbjudit eller 
starkt begränsat aborträtten. EUs subsidaritetsprincip 
ger staterna rätten att självständigt fatta beslut i vissa 
frågor, tex. sociala frågor, där abortfrågan är inklu-
derad. Det betyder dock inte att abortfrågan inte dis-
kuteras på överstatlig nivå. Tvärtom visar Henrikssons 
studie att EU parlamentariker, diskuterar positivt kring 
abort i tredje världen, medan att abortfrågan på hem-
maplan är tabubelagd. 1

I en C-uppsats har Charlotta Österborg undersökt abort-
motståndet hos EU parlamentariker. De representerar en 
konservativ syn på både kvinnor och sexualitet, där kvin-
nans främsta plikt är att avla barn. Det är som moder 
kvinnan får sin samhälleliga och social status. Familje-
planering ses som ett hot mot denna ordning.2 Att kristen 
höger har starkt fäste i Europaparlamentet, kan således 
få konsekvenser för aborträtten om frågan skulle uppflyt-
tas på en överstatlig nivå.

“Att irländska kvinnor inte får göra abort är ett problem 
för alla Europas kvinnor. Om inte irländska kvinnor har 
ett fullt medborgarskap har heller inte andra europeiska 
kvinnor det”3 

 

1 ibid
2 Österborg Charlotta, ”Abort: Mänsklig rättighet?Nej, mord!”En diskursanalys 
om abortmotståndet i EU , C-uppsats Socionomprogrammet Göteborgs Universitet, 
Årtal saknas. Fr 2007 el senare 
3 Henriksson Malin, 2005, Informera, konsumera och röra sig fritt- en studie om 
kvinnors valfrihet och abortens dimensioner i den Europeiska unionen, s. 9 C-
uppsats Genusvetenskap Södertörns Högskola  

EU-KONTEXTEN
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3 HUVUDSPÅR INOM ABORTDISKURSEN

USA, katolska och muslimska länder har gjort högst motstånd i abortfrågan i FN’s organ1

 
I Sverige: Respekt, Ja till livet och kristdemokraterna centrala abortmotståndare.

Synen på abort som mord - Alternativt fokus där man påstår att kvinnor mår dåligt av att göra abort.

Adoption istället för abort.

Talar om “livets okränkbarhet” Det befruktade ägget får individstatus.2

1 Förenta Mationernas fjärde kvinnokonferens Peking den 4-5 september 1995, UD 1996 
2 http://www.jatilllivet.se

1.FOSTRETS RÄTTIGHET

POLITISK

RELIGIÖS

ETISK

JURIDISK

FOSTRETS 
RÄTT

KVINNORS RÄTT
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Svensk lag kan sägas utgå från fostrets rätt. Där räknar man livets början från när fostret har en chans att överleva 
utanför livmodern. 

Fostret får rättigheter efter v. 18, INNAN det har fötts. På bekostnad av kvinnans rättigheter.

Två medborgare i en kropp efter v. 18. Där fostrets rättigheter prioriteras.

Abort en rättighet -  men en nödlösning

Abort är något negativt - som ska undvikas. 

Slippa illegala aborter.

Familjeplanering är accepterat.

POLITISK

RELIGIÖS

ETISK

JURIDISK

FOSTRETS 
RÄTT

KVINNORS RÄTT

FOSTRETS RÄTT KVINNORS 
RÄTT

2. KONFLIKTERANDE RÄTTIGHET
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Enligt FN’s konvention från 1948 gäller de mänskliga rättigheter alla FÖDDA 
individer.
 
Kvinnors rätt till jämlikhet i människovärde och medborgarskap. 

Kvinnans rätt till sin kropp.

Kvinnans rätt till att bestämma över sin reproduktion och därmed sitt liv.

Slippa illegala aborter

Kvinnan identitet ska inte baseras på moderskapet.

Abort som en erkänd del av reproduktion och familjeplanering.

aBORT N´GO

3. KVINNANS RÄTTIGHET

POLITISK

RELIGIÖS

ETISK

JURIDISK

FOSTRETS RÄTT KVINNORS 
RÄTT
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REPRODUKTION

OJÄMLIKT SAMHÄLLE

ILLEGAL ABORT

SKULD O SKAM POSITIVT VAL

iDAG? aBORT N´GO

FRI ABORT

JÄMLIKT SAMHÄLLE

?

SAMMANFLÄTAD SYN PÅ SEXUALITET & ABORT

REKREATION

MINDRE OJÄMLIKT

“FRI ABORT” MED FÖRHINDER

SKULD O SKAM

fÖRR
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POSITIVT VAL

SEXUALITETENS DIALEKTIK

REPRODUKTION REKREATION

Kan problematiken med dubbla normer kring abort även handla om att vi har olika 
normer kring sexualitet beroende på könstillhörighet?

KVINNOR MÄN

REPRODUKTION REKREATION

MADONNA HORA

KVINNOR
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ABORTTDISKURSEN
SOM CENSUR

SKULD
&

SKAM

Kvinnor upplever att det är svårt att 
få uttrycka positiva känslor efter en 
abort.1 

1 Kero, 2005

ABORTDISKURSEN SOM CENSUR
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Majoriteten av kvinnor som gör abort känner att den dominerande 
känslan efteråt är positiv. Däremot känner de sig inte har rätt till 
att uttrycka den känslan.3 

Studien visar även på att kvinnor gör välgrundade beslut och att 
känslorna kan vara mångbottnade. Även om kvinnornas känslor 
efter en abort var komplexa, och kunde bestå i att de även kunde 
känna sorg, så var det dominerande känslan stor lättnad och att 
de var nöjda med sitt beslut. De kunde känna en stor befrielse 
efteråt. Beslutet kunde även upplevas som stärkande för dem som 
individer, eftersom kvinnorna kände att det var ett ansvarsfullt 
beslut.4

__________________
3. Kero, 2005
4. ibid.

»Am I inhuman, who have only felt a relief after the abortion?«2

___________        

2. Kero, 2005, s.3678 . Originally in swedish, own translation.      

ABORT ÄR ETT POSITIVT VAL FÖR KVINNOR

SORG, LEDSNAD, 
TOMHET

67% UPPLEVER ATT 
DEN DOMINERANDE
KÄNSLAN EFTER 
EN ABORT ÄR POSITIV1

1. Kero, 2005

LÄTTNAD & BEFRIELSE
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ABORT PROCEDUREN ÄR INTE ANVÄNDARVÄNLIG

BOKA TID SMÄRTAEFTER 2 DAR
TA ETT NYTT

 PILLER

TA LEDIGT 
FRÅN JOBBET

ULTRALJUD BARNMORSKA 
TA ETT PILLER

TA LEDIGT 
FRÅN 

JOBBET

BLÖDNING
ÅTERBESÖK 

EFTER 
3-4 VECK-

OR

TA LEDIGT 
FRÅN JOB-

BET

MEDICINSK ABORT
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BEFINTLIGA ABORTMETODER

Kan göras fram till v. 9

Medicin ges vid 2 tillfällen.

Kan vara smärtsamt pga att livmod-
ern krampar ut fostret.

En del upplever det mer naturligt att 
det påminner om mens eller ett miss-
fall. 

Man slipper bli sövd. 

Proceduren blir längre eftersom det 
tar tid att få ut det på kroppens eget 
sätt.

Större och längre blödningar i 2-4 v 
efteråt.

Det andra pillret (2 slidpiller) kan du 
ibland få ta hemma.1 

1. www.sodersjukhuset.se/Global/Organisation/
Verksamhetsområden/Kvinnosjukvård%20Förloss-
ning/Informationsbroschyrer/medkirabort.pdf

KIRURGISK ABORTMEDICINSK ABORT

Kan göras fram till v.12.

Lokalbedövning el sövning.

Aspiration och eventuell skrapning 
av livmodern.

Ingreppet går snabbt och det är 
över direkt efteråt.

Mindre blödning efteråt.

Liten risk för infektion, eftersom man 
går in i livmodern.

Måste göras på sjukhus.

I USA: ASPIRATIONSMETODEN 
ABORT

Kan göras tom v. 10.

En metod som används i USA.

Påminner om kirurgisk abort men 
är helt manuell. Man aspirerar med 
en vanlig spruta. Sugningen är 
mildare.
Enkel procedur som tar 15 min. 

Man slipper skrapning.

Du kan fortsätta som vanligt efteråt.

18



ABORT KAN UPPLEVAS SOM EN FORM AV BESTRAFFNING

“Jag kände mig våldtagen!”“De ville straffa mig!”

“Det var tortyr!” “De ljuger!”

Medicinsk abort Kirurgisk abort

Sara blev ifrågasatt och kränkt. “Har du verkligen 
tänkt igenom det här beslutet?”, frågade de henne. 
Hon upplevde en olidlig smärta och fick inte smärt-
lindring direkt när hon bad om det. Informationen 
var bristfällig och felaktig. Tvingas att vara hemma 
från skolan ett par dar efteråt.

Det blödde mycket efteråt. Aborten fick en negativ 
inverkan på sexlivet en lång tid efteråt.1

Rädsla för hormoner kan göra att en del kvinnor 
vill undvika medicinsk abort.2

Andra kan uppleva metoden som mer naturlig, och 
en del föredrar medicinsk abort eftersom de är 
rädda för kirurgiska ingrepp.2

1. Se bilaga 2. 
2. ibid..
2. Se bilaga 4.

Sara hade en positiv upplevelse av  den 
kirurgiska aborten, eftersom hon blev väl 
bemött och mådde bra efteråt och blödde 
nästan ingenting. 1 

En sjuksköterska berättade att en patient kom-
mit in flera gånger för kirurgisk abort. 
Den sista gången tejpade personalen en 
kondom på magen på patienten efter opera-
tionen.  Sköterskan verkade inte förstå att de 
hade begått en kränkning mot patienten.2

1 Se bilaga 2.
2 Se bilaga 4.

Saras upplevelse efter en 
medicinsk abort.1 

1. Se bilaga 2.
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I en artikel i Läkartidningen beskrivs vikten av läkarens rekommendation för patientens val av abortmetod. 
Därför förespråkar de en rutin där medicinsk abort rekommenderas fram till v 9. Medicinsk abort: “Det är den 
abortmetod som är särskilt lämplig1 i tidig graviditet. Den går att göra fram till nionde graviditetsveckan.”2

Utgångspunkten för läkarnas val av rekommendation är att medicinsk abort är lika säker och dessutom ca 3 
ggr så billig som kirurgisk abort. Patientbehovet talas det inget om. Men man nämner i förbigående att kvin-
nans eget val är avgörande.3 Men hur kan man tala om ett val om det finns en rutinmässig rekommendation?

Avsaknaden av det egna valet är något som återkommer i de kvinnors berättelser jag har tagit del av i mitt 
projekt. Hur valet inte blev något egentligt val, eftersom det saknades en diskussion om kvinnornas behov 
och preferenser.4 Kanske hade deras abortupplevelse varit mindre traumatisk om läkaren hade diskuterat 
abortmetod utifrån patientens behov och inte utgått ifrån en rutin som är baseras på vad som är billigast?5

1. Egen kursivering. 
2. www.sodersjukhuset.se/Global/Organisation/Verksamhetsområden/Kvinnosjukvård%20Förlossning/Informationsbroschyrer/medkirabort.pdf
3. Löfgren Mats,mfl, 1997 “Medicinsk abort lika bra som kirurgisk”, i Läkartidningen nr 38 
4. Se bilaga 2 och 4.
5  Löfgren, 1997.

ABORTMETODER REKOMMENDERAS INTE UTIFRÅN 
PATIENTBEHOV-UTAN EFTER VAD SOM ÄR BILLIGAST 
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De flesta kvinnor väljer att göra en tidig abort. Över 90% av aborterna görs innan v.12.1  Det finns 
ett problem med väntetider i vissa landsting, vilket har lett till att en del kvinnor har missat chansen 
till en tidig abort.2 

1 Socialstyrelsen, 2005-125-2, En jämförelse av aborter efter 18:e graviditetsveckan mellan år 1987 och 2002, sidan 6. 
2 DN, 2007-02-28 “Fem veckors väntan på abort” i: http://www.dn.se/nyheter/sverige/fem-veckors-vantan-pa-abort-1.453199,  2009-02-23

Abort n Go ger kvinnor möjlighet att välja själva. Slipper att vara beroende av sjukvårdens ibland 
bristande resurser.

MAJORITETEN VÄLJER EN TIDIG ABORT

21



MARKNADSMÄSSIGA MÖJLIGHETER

MEDICINSK ABORT

SJUKVÅRD

ASPIRATIONS ABORT

EGENVÅRD

Eftersom kirurgisk abort är dyrt 
och resurskrävande, får inte alla 
kvinnor möjlighet till den metoden. 
VETO professional skulle kunna än-
dra på detta.

Tidiga aborter sker fram till ca v 10 och innebär idag hela 90% av den totala 
marknaden för aborter total sett.
Jag har valt att jobba med egenvårdssegmentet eftersom kvinnors autonomi är centralt i mitt 
koncept.

Det finns både affärsmässiga och socio-ekonomiska fördelar med 
konceptet. Genom att automatisera aspirationsaborter innebär detta även fördelar för 
sjukvårdssegmentet, eftersom dessa aborter därmed skulle kunna delegeras till sjuksköterskor 
och undersköterskor.

VETO - professional
en produkt som möjliggör att 
aspirations  abort kan utföras 
av sjuksköterskor och under-
sköterskor.

VETOhome
Växande marknad inom 
egenvården. Möjliggör 
kvinnor att få full kontroll 
över sina kroppar och 
sina liv.
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Jag har utifrån min förstudie, min djupintervju med målgruppen, samt andra kortare samtal skapat två personas att arbeta 
efter.  Det centrala i urvalet har varit att de ser abort som ett positivt val och som en rättighet, samt att de är kritiska till att 
använda hormoner.

Urban nomad - reser mycket både i jobbet och på fritiden. Har olika baser 
i kombination med en webbaserad livsstil.

Early Adopter -  teknikoptimist, samhällsfrågor.

Andlig men ateist.

Jämlik - Utbildning, karriär, familj. Vill ha barn - men inte just nu. Väntar på 
rätt person. Vill kunna ge sitt barn stabilitet och trygghet. 

Det behöver inte vara ett biologiskt barn. 

Kritisk till moderskap som grunden till kvinnlig identitet. 

Reser för att finna lugn och avslappning.

Social.

Självförverkligande. Viktigt att ha kul

Expert på egenvård. Ogillar sjukhusmiljöer.

PERSONA - OLIVIA 28 ÅR
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PERSONA - LENA 38 ÅR

Har två barn och vill inte ha fler.

Early Adopter - samhällsfrågor och litteratur.

Hemförlossning - “Att slippa bli slussad runt och inte veta var 
du ska föda.”  Såg kejsarsnitt som ett möjligt alternativ.

Definierar sig som ateist.

Modern livsstil, har en webbaserad livsstil.

Har fått kämpa för jämlikhet i sitt förhållande sen barnen kom.

Ser inte moderskapet som grunden i sin identitet.

Både jobb, familj och vänner som intresse.

Viktigt med egentid. 

Självförverkligande.

Expert på egenvård. Använder inte sjukvård i onödan.

Medveten patient. Research på webben. 

Ogillar p-piller av hälsoskäl.

Använder avbrutet samlag och kondom som preventiv metod.
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Vill ha en smärtfri tidig abort.

Ser inte sjukvården som en trygghet - känner sig tryggare i sin hemmiljö. 
Undviker sjukvården så långt det är möjligt och är expert på egenvård. 
Rädd för att bli ifrågasatt och kränkt. Medicinsk påläst. Söker information 
när hon behöver den.

Målgruppen är rädda för hormoner och använder därför inte p-piller. De är 
därför skeptiska till medicinsk abort. Men även för att det är smärtsamt och 
tar längre tid än en kirurgisk abort. 

 

Abort ses som rätten att bestämma över sin kropp 
och reproduktion, men även över sitt liv. Det finns 
ett stort behov av att själv bestämma över abortpro-
cessen. Få sexuell frihet. 

Ser abort som en positiv valmöjlighet om hon skulle 
bli gravid och inte vill ha barn.  

 

PERSONLIGA BEHOV
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VÄNTRUM

BEHANDLINGSRUM

SJUKHUSESTETIK - ETT SAMTIDA EXEMPEL
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MED VETO KAN DU GÖRA EN ABORT I EN TRYGG HEMMILJÖ
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MED VETO KAN DU GÖRA EN ABORT I EN TRYGG HEMMILJÖ NANO ASPIRATIONSTEKNOLOGI

Teknologin jag använder i mitt koncept är fiktiv. Men jag har inspirerats av befintlig 
teknik. Aspirationsmetoden är en low-tech abortmetod där man suger ut fostret med hjälp 
av en vanlig spruta.

BESKRIVNING:
Teknologin jag använder i mitt koncept är fiktiv. Men jag har inspirerats av befintlig 
teknik. Menstrual Extraction är en lowtech abortmetod där man suger ut fostret med hjälp 
av en vanlig spruta. Den fiktiva teknologin är tänkt som en slags hightech variant på men-
strual extraction. Det sker med hjälp av nanoteknologi med en minirobot. produkten är 
helautomatisk för att göra den säker.

Roboten  startar först då skyddshylan är borttagen, produkten ligger mot kroppen och 
användaren har tryckt på start. 

Roboten tar med sig ett läkemedel som duschas på livmodertappen så att den öppnar sig. 

En inbyggd sensor scannar av livmodern och avgör om aborten kan utföras, fram till v 
10. 

Sugen är väldigt mild. Det minimerar kramper som annars kan uppstå. Kramplösande 
medel duschas ut lokalt i livmodern för att ytterligare minimera risk för kramp.

Premedicinering bör intas 30 min innan ingreppet: 2g alvedon, och 400 mg ipren intas 
samtidigt om man tål dessa läkemedel.

Hela proceduren tar ca 10 min.

Användaren kan pausa vid behov. 

Efter aspirationen scannar  en sensor av området för att verifiera att aborten är korrekt 
utförd. En dusch med antibiotika ges som en engångsdos och roboten åker ut igen.

När aborten är utförd får användaren feedback i form av att årsringarna är nere samt en 
dov ljudsignal.

Skyddshylas tas av efteråt och den slutna behållaren tas av och slängs. Produkten torkas 
vid behov av med den medföljande antiseptiska duken. 

Sen sätter man på ny behållare och munstycke och årsringarna åker upp igen.
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FUNKTIONER

Feedback - veta att aborten har blivit utförd på rätt sätt.

Hur långt in ska den föras?

Produkten måste kännas säker.

UTTRYCK

Ofarlig

Positiv

Trovärdig

Inte för medicinsk

HAPTIK/TAKTIL

Hur ska det kännas?

Trygg

Mjukt

LÄGE 

Sittande

Liggande

Produkten bör vara ofarlig om man råkar 
röra på sig.

Ca. 10 min för hela proceduren.
 

MÅLGRUPPSINTERVJU-ANVÄNDARBEHOV
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OFARLIG      TROVÄRDIG    FRIHET       TRYGGHET

USERBOARD
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ANVÄNDARTESTER HANDHAVANDE  

INFÖRELSEMOMENTET

Liggande nypgrepp för mer precision.Omslutande handgrepp upplevs groteskt. Det påminner om ett 
japanskt självmordsgrepp.

Att jämföra med att använda tampong, vagitorier.  

Enhandsgrepp.

Liggande nypggrepp

Vridrörelse i handleden vid införelsemomentet.Tumgreppet 90 grader från införelseriktningen.

kONCEPTUTVECKLING-FORM
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Vridrörelse i handleden vid införelsemomentet.

Riskerar att ge ett torrt 
och stelt uttryck.

ORGANISK GEOMETRISK
Svårare att skapa uttryck av 
precision och trovärdighet 
med organsik form.

Svamp, fladdig, snoppigt utttryck

Inslag av organisk form med tumgreppet, för att 
skapa en känsla av trygghet. Assymetri kan dock 
skapa problem för vänsterhänta

Upplevdes för bullig i formen

IDÉGENERERING FORM
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Form som är mer riktad mot kroppen upplevdes 
obehaglig och farlig. Lite som ett spjut.

När formen inte är riktad direkt mot kroppen känns 
formen trygg och ofarlig.

En platt form har otydlig riktning, ska den användas horisontellt eller vertikalt?

FORMENS RIKTNING
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MUNSTYCKETS PROPORTIONER

Från början tänkte jag att det skulle vara bra om munstycket är smalt och lite längre för att underlätta om kvinnan spänner sig. Det kan 
finnas en rädsla för att den inte sitter rätt i kroppen. 

Arbetade för att morverka det snoppiga uttrycket.  Men när jag gjorde några testmodeller upptäckte jag att den form som upplevdes bäst 
var bliwtvålens form. Inspirerades därför formmässigt av bliwtvålens munstycke.
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FORMENS PROPORTIONER

Användartester visade att en mindre bred 
form upplevdes mer naturlig .

Formen upplevdes för bred och klumpig.

Valde en droppform, som inte 
känns för bred.  Formen upplevs 
trygg och ofarlig. 

DEN VALDA GRUNDFORMEN

Tvådelad form ger inte ett enhetligt utryck.
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MEDICINSK TEKNISKHEMSJUKVÅRD

BEFINTLIGA MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

kONCEPTUTVECKLING OCH GESTALTNING
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+ +

= aBORT&GO
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HEMMILJÖ 

TRYGG     OFARLIG    TROVÄRDIG   FRIHET

SJUKHUS

SKRÄMMANDE

TORTYR

MAKTLÖS

DEPRIMERANDE

POSITIONERING
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Jag har använt moodboards i projektet som en inspirationskälla och som en kreativ metod, där 
jag har gjort ett urval av element ur olika moodboards. Bilden och känslan den förmedlar är 
subjektiv och är något jag sedan abstraherade  till produkten. 

MOODBOARD
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HÄR FÄSTER MAN DET STERILA-
MUNSTYCKET. Skalet är ihåligt.

4 DELAR 

STERILT MUNSSTYCKE 
MED NANOTEKNIKbatteri , membran fr munstycket 

med backventil, samt sensorer 
för årsringarna.

TOPP SKALET, SOM ÄR IHÅLIGT
AVTAGBAR BE-
HÅLLARE
sitter på undersi-
dan.

 
  membran från mun-

stycket med backventil

sug, nanoteknik. membran

KONCEPTUTVECKLING-FUNKTION

40



På ovansidan av produkten har jag valt att göra ringar i etage, med inspiration från årsringar. Tanken är hämtad från studier som visar att 
kvinnor gör välgrundade beslut när de väljer att göra en abort. Studier visar även att det är ett beslut som påverkar kvinnors liv positivt. 

Årsringarna på produkten är frästa i etage för en subtil haptisk feedback på olika steg i proceduren. Aborten är färdig när alla ringar 
har sänkts ner till samma nivå.

DETALJER-GESTALTNING
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Påminner om formen jag valde, men linjen 
är inte rak utan assymetrisk.

Formen var tänkt som en inverterad inspira-
tion till delningslinjen till munstycket. 

Den uppfattades den som ett gångjärn av an-
dra. 

Behållaren ska rymma 1,5 dl. Enligt en gynläkare jag talade med kommer det ut i snitt ca 1 dl 
blod.

Jag ville ha en tydlig grafik som visar delningslinjen på behållaren.  

Formen jag valde visar funktionen tydligt i formen .

Formen bryter för mycket mot delningslinjen 
till munstycket, så det stör helhelsuttrycket.

BEHÅLLARENS FORM
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De flesta ansåg att knappen kändes 
tryggast ovanför “tumgreppet”, 
och högst upp på baksidan. 

Knappplacering nedanför tumgrep-
pet kan skapa rädsla för att råka kom-
ma åt knappen av misstag.

Efter att ha gjort användartester valde jag 
att placera knappen på baksidan

Jag har valt att göra knappen i blankt stål 
för att uttrycka trovärdighet samt att det 
är ett viktigt beslut i livet. En årsring (eller 
flera) i ditt liv. Det hårda kan både ses som 
positivt och negativt. Det är styrka och kraft 
men också hårt och kallt. Makten att kunna 
bestämma som ger frihet. Autonomi. 

Startknappens grafik med en play och paus 
symbol blir en kontrast till materialvalet. 
Det är ett sätt att avdramatisera aborten, 
utan att för den skull bagatellisera den. Det 
är ett sätt att visa på komplexiteten i produk-
ten och dess huvudfunktion. 

Pausknappen är ett behov hos målgrup-
pen. Funktionen hos pausknappen är främst 
psykologisk. Att skapa en trygghet att du 
kan pausa en liten stund om du behöver det. 

Att ha knappen i mitten i själva 
tumgreppet ansåg de flesta kändes 
otryggt, eftersom den är lätt att kom-
ma åt av misstag. 

“Tumgreppet” är det som jag 
senare valde att utveckla till årsrin-
gar. Det kommer av att många 
greppade produkten på det sättet 
och att det upplevdes tryggt.

En avfasad knapp kändes 
intressant, men eftersom 

jag redan hade skalat 
av formen på ovansidan 
valde jag en knapp som 
följen formen för ett lug-

nare helhetsintryck. 

PLACERING AV STARTKNAPPEN

43



Skyddshylsan har pilformad upphöjning för att indikera att den ska tryckas/skjutas framåt med tummen. Hylsan fungerar som ett sterilt skydd 
för öppningen i munstycket. Färgbytet mellan hylsan och munstycket indikerar att de har skilda funktioner.

SKYDDSHYLSA FÖR MUNSTYCKET
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Abortprodukt för hemmiljö

Ett alternativ till medicinsk eller kirurgisk abort fram till v.10 

Inkluderar tjänster som websupport och informationssida med videotutorial.

Produkten säljs via webben som ett kit. Alternativt Åhléns, Apoteket, mm.

Kitet innehåller: Produkten med monterade delar, 5 st extra behållare och munstycken. 6 sterila 
dukar för rengöring av skalet., necessär, webbadressen finns i necessären.

sLUTKONCEPT
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FÄRGSÄTTNING OCH MATERIALVAL

Kollektionen kommer i två basfärger. Vit eller svart, med ett grönt mun-
stycke. Målgruppen ser svart och vitt som positiva färger. Färgerna ut-
trycker styrka och renhet. Matt finish.

Matt kritvit infärgad hampaplast. Färgen uttrycker renhet. Fräscht. Den 
blir en motvikt i sammanhanget eftersom mens och abort  fortfarande kan 
ses som orent. Valde matt yta för att inte asscociera för mycket till Apple 
produkter.

Behållaren och hylsan är gjuten medicinsk silikon. Samma vita nyans, men 
med soft touch finish. Soft touch valdes för att den känns len och silkonet 
ger ett bra grepp.

Loggan - syftar till vetorätten, som något positivt. Loggan är placerad på 
behållaren, för att du ska få slänga ditt veto, för att senare få ett nytt om 
du behöver det. Val av produktnamn har påverkats  av att jag har valt att 
göra ett projekt inom kritisk design. 

Grön med vitt och lite svärta. Fräsch färg. Den gröna färgen uttrycker liv. 
Att ha rätten över sitt  eget liv. Grönt är en positiv färg med association till 
natur och växter.

46



Köper produkten på web-
ben. Målgruppen söker info 
på webben. Påläst målgrupp.

Man kan även köpa den på 
Apoteket eller Åhléns.

Lena förvarar produkten i 
badrumsskåpet, den är ofarlig, 
men hon vill inte att barnen 
ska leka med den. De kan 
komma åt hylsan och göra den 
osteril, så att hon måste byta 
munstycke i onödan.

ANVÄNDARSCENARIO

Trygghet att ha produkten 
hemma - ifall hon skulle bli 
gravid.

Olivia förvarar stolt sin VETO framme  i 
badrummet. Produkten fungerar för henne som 
ett statement, och symboliserar självständighet 
och frihet.
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OFARLIG      TROVÄRDIG    FRIHET       TRYGGHET

Smärtfri tidig abort.

När du själv vill

Trygg hemmiljö

Inga hormoner.

Självbestämmande
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Årsringarna sänks en i taget för 
feedback, samt dov ljudsignal

Feedback på att proceduren fungerat korrekt.

Produkten har sensorer som 
känner av när den är i rätt läge. 
Först då fungerar startknappen

Tar av skyddshylsan

Ta av munstycket som sedan 
slängs.

För in munstycket

Proceduren tar ca 
10 min. Du får bra 
stöd med armen 
mot benet.

ANVÄNDARSCENARIO
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Ta av behållaren. Den slutna behål-
laren kan sedan slängas i soporna.
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Under utställningen har jag dokumenterat graffitiväggens utveckling och sett att det finns ett stort behov hos människor att få uttrycka sina 
åsikter. En del kvinnor har kommit fram och pratat och berättat om personliga upplevelser kring abort och bekräftat att dubbla normer och 
stigamtisering av kvinnan inte är ovanlig.

Det är intressant att se diversionen i åsikter samlat på väggen. Seriositeten varierar, det finns både humorisktiska inslag och ironi varvat med 
politiskt allvar. Det uppstår diskussion på väggen där folk svarar på varandras åsikter. 

gRAFFITIVÄGG

Exempel på citat från väggen:

“BRA!”

“Tänk va skönt om det här produkten fanns 
nu!”

“Tack för att du är så modig.”

“Alla kvinnor är inte lyckliga över sina 
aborter.”

“Så konstigt att en del utgår från att kvinnor 
inte kan ta ansvar för sina egna beslut.”

“Det är nog inte så enkelt som det kan verka 
här med allt vitt och designat....Jag blir 
ledsen....”

“Jag blir happy!”

“Veto - vilket bra namn. Kvinnor ska ha 
vetorätt över sina kroppar. Kvinnan har 
rätt att göra abort när, hur och av vilken 
anledning hon själv vill.”

“En underbart intelligent och elegant 
provokation! Tack för att du visar att det är 
möjligt.”
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Genom att använda mig av ett kritiskt industridesignperspektiv ville jag problematisera den samtida diskursen kring fri abort och vad den får 
för konsekvenser för kvinnor. 

Öppen diskussion på examensutställningen i form av en graffitivägg.
Som en del av projektet ville jag skapa en graffitivägg för att öppna upp möjligheter till en diskussion om den svenska abortdiskursen genom 
mitt examensarbete. Åsiktsväggen blev en integrerad del av mitt examesprojekt. Under utställningen fylldes väggen dagligen upp av nya 
kommentarer. Flera kvinnor kom fram till mig under utställningen och berättade att de hade blivit ifrågasatta när de hade gjort en abort att de 
ansåg att det saknades en diskussion kring detta. 

Hur normativa diskurser kan skapa problem i kreativa sammanhang.
Projektet ledde till ett flertal diskussionsmöten kring etik på institutionen bland personalen. Det framkom starka reaktioner på mitt projekt och jag 
fick veta att det inte var självklart att jag skulle få genomföra projektet pga att vissa personer fortfarande ser abort som ett etiskt dilemma. Jag 
förlorade mycket tid på att behöva legitimera mitt projekt och det försenade mitt arbete. Under arbetets gång blev jag flera gånger varnad för 
att mitt slutresultat, i form av slutmodellen, kanske skulle komma att censoreras på examensutställningen. Det befarades att någon skulle kunna 
få för sig att använda den (sic!). Det intressanta är att slutmodellen inte innehöll någon teknik. Jag blev även uppmanad att avgränsa projektet 
så att teknologiska delen i designkonceptet uteslöts helt. Eftersom teknologin har stor betydelse för designen kunde jag dock inte utesluta detta 
helt och hållet. Jag höll den teknologiska delen av designkonceptet på en minimal nivå för att kunna fokusera på formarbetet. Kanske skulle 
mitt projekt upplevas extra hotfullt om det teknologiska konceptet hade varit mer utvecklat?
 
Det finns anledning att misstänka att den pågående mediedrevet mot Konstfack och Anna Odells examensarbete bidrog till denna ängslighet.
Det skulle behövas en kritisk granskning av massmedias makt över normativa diskurser. 

Veritabel fri abort. Kvinnors rätt till sina egna kropppar?
Kan en abortprodukt skapa rätten till ett fritt val? En abortprodukt som Abort n’ Go kan i likhet med relaterade förebyggande produkter1 
underlätta möjligheten till ett fritt val. Konceptet baseras på privat konsumtion, för att kunna stärka anonymiteten och därmed minimera risk för 
stigmatisering av kvinnor som gör en abort. Nackdelen med en kommersiell produkt är att det kan innebära att inte alla kvinnor kommer att ha 
råd att köpa den. 

Abort n’ Go skulle även kunna skapa möjligheter att hjälpa kvinnor i länder där abort är kriminaliserat. För att kunna skapa veritabel fri abort 
till alla kvinnor måste produkten finnas tillgänglig för alla. Det finns många sätt att lösa den problematiken, t.ex. skulle den kunna delas ut av 
fristående kvinnoorganisationer. 

Kan en produkt förändra abortdiskursen? Det är ju inte så enkelt att påverka en diskurs, men en produkt kan skapa möjligheter som annars 
inte hade varit möjliga. Det som var tydligt under projektets gång är att det finns olika ståndpunkter kring abort. Det finns olika preferenser och 
behov av abortmetoder. För kvinnor som vill ha fullständiga rättigheter över sin kropp, är Abort n Go en möjlig lösning.

Att skapa möjligheter inom räckhåll
Om en produkt som Abort n Go skulle framställas i verkligheten är det sannolikt att den först skulle användas som en alternativ metod inom 
sjukvården. En abort skulle då kunna utföras av sjuksköterskor eller undersköterskor. Idag har en del landsting haft problem med långa köer, som 
lett till att kvinnor har missat chansen till en tidig abort. Huddinge sjukhus har löst detta genom att delegera medicinsk abort till sjuksköterskor. 
Men alla kvinnor föredrar inte en medicinsk abort, och resurserna är inte tillräckliga för att alla kvinnor skulle kunna välja att få göra en tidig 
kirurgisk abort. Ett stort problem är att dagens rådgivning kring val av abortmetod tenderar att handla om vilken metod som passar sjukvården 
främst, snarare än kvinnornas preferenser, därför rekommenderas ofta medicinsk abort före kirurgisk metod.2 Som mitt projekt har visat har 
kvinnor olika preferenser av abortmetod. Konceptet Abort n go skulle kunna tillgodose kvinnors behov av en autonom abortmetod, om det 
skulle förverkligas. Kanske är det dags att låta kvinnor bestämma över sina egna kroppar och sina egna liv, utan myndigheters inverkan.

1. Exempelvis p-piller, kondomer, etc.	
2.	Löfgren Mats,mfl, 1997 “Medicinsk abort lika bra som kirurgisk”, i Läkartidningen nr 38	
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Projektplan BAX 09 

ABORT N´ GO 
Produktdesign ur ett kritiskt design perspektiv

BAKGRUND

 Enligt FNs konvention om mänskliga rättigheter gäller att: ” Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och 
bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”  Formuleringen födda blir viktig för kvinnors mänskliga rättigheter. I Sverige har vi sk. ”fri abort”, men vad 
innebär det egentligen? Abortlagstiftningen utgår i dag från kvinnors rättigheter, men endast fram till vecka 18. Därefter får kvinnor backa tillbaka för fostrets rättigheter, 
vilket får konsekvenser för kvinnors medborgarskap och mänskliga rättigheter. Detta kan även få konsekvenser för synen på tidig abort, menar jag. En empirisk under-
sökning visar på att en majoritet kvinnor  upplever abort som en lättnad och som något positivt. Men att de fann det svårt och tabubelagt att öppet visa det. Den norma-
tiva samhälldiskurs vi lever i, kan således få konsekvenser som skuld och skambeläggande av kvinnor som väljer att göra en abort. 

SYFTE  OCH MÅLSÄTTNING

I mitt projekt kommer jag att arbeta utifrån en målgrupp kvinnor som ser abort som något positivt när de inte vill ha barn. Det betyder inte att det inte får finnas andra 
känslor hos målgruppen, utan att även positiva känslor ska få existera. 

Jag är medveten om att det finns olika känslor och åsikter kring en abort. Men det saknas emellertid en debatt och möjligheter kring abort som ett positivt val. Och om 
omgivningen i grunden är negativ till abort, får det konsekvenser för hur kvinnor upplever en abort. Hur kan min produkt bidra till kvinnors rätt till abort som en positiv 
valmöjlighet?

Det finns två huvudsakliga syften med projektet. Det ena att ur ett kritiskt perspektiv ifrågasätta den samtida diskursen kring fri abort och vad den får för konsekvenser för 
kvinnor. Hur skulle en veritabel fri abort skulle kunna se ut? Jag vill problematisera hur situationen ser ut idag för de kvinnor som väljer att göra abort.  Det andra syftet 
är att designa en abortprodukt efter min målgrupps behov. Fokus ligger på hur en sådan produkt skulle kunna gestaltas. Ett bisyfte är att visa hur normativa diskurser kan 
skapa problem i kreativa sammanhang. Det betyder att hela mitt projekt påverkas av det bemötande jag får utifrån den normgivande normativa diskursen. Viktigt kan 
vara att påpeka att i det här fallet finns en kontext kring ett mediedrev mot Konstfack i bakgrunden som påverkar detta.

Produkten/resultatet ska ses som en frågeställning snarare än ett enhälligt svar som jag ger. Min förhoppning är att den ska inspirera till andra möjliga lösningar och 
leda till ett ifrågasättande av samhällets diskurs kring abort som, jag menar, lägger skuld och skam på kvinnor.  

AVGRÄNSNINGAR

Projektet kommer att utföras under konceptuella ramar. Det betyder att den tekniska lösningen är konceptuell. Jag kommer inte att ta hänsyn till juridiska begränsningar 
enligt nuvarande lagstiftning.  Produkten är ett svar på en reell målgrupps behov, men resultatet är även en öppen frågeställning kring abortfrågan.  Produkten är an-
passad för en tidig abort fram till 9-10 veckan och är tänkt som ett alternativ till medicinsk abort. Produkten är designad för självständigt hemmabruk. Avgränsningen är 
delvis anpassad efter att det finns långa väntetider till tidig abort idag och det skapar stora problem, bl.a. leder det till att kvinnor missar chansen till tidig abort.  Antalet 
fördjupade intervjuer avgränsas till att omfatta 2 kvinnor. Jag kommer att diskutera frågan utifrån ett feministiskt perspektiv, utifrån kvinnors rätt till sina egna kroppar. 

METOD

Fas1: Förstudie – Kontext

Projektet tar avstamp i det som kallas kritisk design. Med mitt koncept vill jag visa på möjligheter inom området abort, men som kanske är svåra att se inom ramen för 
den rådande samhällsdiskursen. Det är således själva diskursen som gör att projektet hamnar inom ramen för kritisk design, eftersom samhällskontexten inte ger kvinnor 
fullständiga rättigheter till sina egna kroppar. Även om kritisk design inte kan ses som en metod, enligt Dunne/Raby , så kan det fungera som ett ramverk till att förstå 
utifrån nya synvinklar.

Vad menar jag med kritisk design. Hur kan det hjälpa mig i projektet? Hur skulle en verklig fri abort kunna se ut? Hur ser det ut idag?
 
Utforskning av abortfrågan och olika synsätt. Hur abortdiskursen ser ut idag, som jag ser det, baserat på socialstyrelsens rapporter. SOUer, massmediadebatten i bl.a. 
DN, SvD. NGO´s: RFSU. Synen på abort. 

Tidslinje hur diskursen hänger samman med synen på sexualitet. Från reproduktion till rekreation. Men även från ett manssamhälle till ett mer jämlikt samhälle.

Öppna och styrda spontana intervjuer, som med omgivningen för att förstå människors olika syn på abort. 
FAS 2: Förstudie – Målgrupp.

Intervjuer: Målgruppen består av kvinnor som vill kunna göra en abort utan att bli skuld och skambelagda av omgivningen. De ser abort som en fri- och rättighet. Abort 
är positivt, när de inte vill ha barn.    

bILAGOR
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Individuella djupintervjuer med målgruppen: Intervjua för att vidare definiera min målgrupp, men även för att få en detaljerad beskrivning av problematiken, som de ser 
det.

Djupintervjuerna kommer att göras med inspiration från kvalitativ metod, syftet är inte att de ska vara vetenskapliga, utan att de ska hjälpa mig i min designprocess. Jag 
har valt djupintervjuer för att det är den kvalitativa kunskapen jag är ute efter, för att på ett djupare plan förstå problematiken och målgruppsbehovet bättre. Öppna 
intervjuer i där personerna får välja fokus själva. Men för att stödja min designprocess kommer jag även att styra in intervjuerna på specifika problemområden som är 
relaterade till min produkt/problemområde.
 
Exempel på frågor:
När gjorde du abort? 
Berätta om situationen kring detta?
Bemötande? (sjukvårdspersonal, anhöriga, vänner, arbete.)

Om det behövs kommer jag att göra uppföljningar på intervjuerna när det behövs för min designprocess.  

Persona: Utifrån djupintervjuerna tänker jag utforma en persona att arbeta efter. Intervjuerna kommer även att användas till problemidentifieringen och för att förstå 
målgruppens behov.

Gynmottagning: Var görs abort idag? Hur går det till? Hur ser estetiken ut? Vilken miljö? Intervju med barnmorska. 

Marknad idag.: Abortpiller, och abortkliniker. Göra en sammanfattande marknadsbeskrivning och visualisera den.

FAS 3: Analys och visualisering av resultat. Analys av materialet och utifrån resultatet redogöra för målgruppsbehov, skapa en persona, moodboard/userboard och 
värdeord att arbeta efter i min koncept och formutveckling.

FAS 4: Idégenerering och skiss och utvärdering.

Idégenerering utifrån de ramar och den avgränsning jag har gjort. Använda mig av olika kreativa metoder, utifrån de behov som uppstår. Brainstorm med målgrupp 
eller barnmorska? 

Testa och utvärdera idéerna  med målgrupp, externa kontakter, och handledare.  

Handhavande, semiotik, form. Jobba med uttryck, upplevelse och haptik. 

Funktioner. Säkerhetsaspekter.

Skissa i 2D och 3D.

Konceptbeslut.

FAS 5: Form och Konceptutveckling: 

Testa handhavande och produktuttrycket i skissmodeller med målgruppen. 

Koppla form till målgruppen. Vidareutveckla skissmodeller. 
Färgval. Ytbehandling? Materialval.  Formfrys. 

FAS 6: Modellarbete. 

Planera hur den ska byggas.  Cibatol? Annat material?  Lackning?

FAS 7: Presentation och rapport 

Som även skrivs löpande, men som behöver redigeras.  

FAS 8. Utställning.

Hur ska den presenteras i montern? 

DEADLINES RAPPORT och MODELL

HANDLEDARE

Ulrica Bohné
Cheryl Akner Kohler
Fredrik Goffhè

EXTERNA KONTAKTER 

Zandra Ahl, professor Keramik och Glas, Konstfack 

Elsa Vaara Kosmack, MA Interaktiondesigner 

Kia Wetterberg, Barnmorska

Karin Ehrnberger, MFA Industridesign, Doktorand KTH?

Sara Ilstedt Hjelm, PHD Industridesign,professor KTH

RFSU
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Djupintervju 1: Användarupplevelse av genomförd medicinsk och kirurgisk abort

Jag träffar Sara, och förklarar att hon kommer att vara helt anonym i projektet. Hon säger att hon ser sina aborter som positiva val då hon inte ville skaffa barn utifrån 
sin dåvarande livssituation. Jag insisterar på anonymitet, då det finns risk att intervjusubjektet ändå utsätts för stigmatisering och för att fokus i projektet ligger på prob-
lematiken och inte på personen. Intervjun är ett samtal mellan oss båda, men det blir så att det är hon som styr och berättar och jag ställer frågor vid behov. Det här är 
sammanställningen av min anteckningar från intervjun.

Före den kirurgiska aborten: Livsläget. Ung ca 20 år. Kommit in på ett Universitet och påbörjat en utbildning. Hade pojkvän och hade “inte slarvat” med preventivmedel. 
Graviditetet kom som en surprise. Det kändes tomt, “som ett frågetecken”, men även “varför just jag?” Det var något hon inte hade önskat men som hade hänt ändå. 
“Du är själv för det är du som påverkas.”  “Isolerad i ögonblicket” “ Det handlar om ditt liv”.

Sedan screenade hon sin livssituation, tittade på möjligheter. Hon kom överens med sin partner att de “är för unga just nu, men i framtiden.” De backade upp varandra i 
beslutet. Men hon uttrycker ändå sin rätt att bestämma. “ingen man bestämmer över mitt liv.”

Beslutet handlade även om respekten för livet. Att hon anser att man har ansvar för livet man ger. En person ska inte födas för sakens skull. Beslutet var viktigt och 
livsavgörande för hennes liv. Att bli förälder förändrar livet. Och det handlar om ansvar mot personen som föds.

Hon talar även om “rätten till min kropp” som självklar. Men att det också handlar om rätten att bestämma över sitt liv.

Pojkvännen var med hela vägen före och efter aborten.

KIRURGISK ABORT: 

Den kirurgiska aborten sker utomlands. Två läkare måste bekräfta aborten. Hon såg det som något positivt att få någon utomstående att bolla frågan med. Osäkerheten 
om vad som händer under aborten. “Kan jag bli gravid efteråt” . Hon upplever sig väl emottagen på abortkliniken. “någon som tar hand om dig omvårdande.”. En sjuk-
sköterska tar emot henne och visar henne till ett vilorum och informerar om hur aborten går tillväga. Det finns ingen attityd, bara ödmjukhet hos sjuksköterskan. Pojkvän-
nen är med. 

Vilorummet beskriver hon som wtt mysigt rum med schäslonger. Det är lugnt och tyst och hon känner sig avslappnad. En sjuksköterska följer henne in till operation. Innan 
hon fick lägga sig på något som liknade en gynstol, förklarade läkaren igen steg för steg hur proceduren skulle gå till. Vid lokalbedövningen höll sjuksköterska henne i 
armen so stöd. Frågade hur hon mådde och hur det kändes. Det kände hon var bra. Det kändes tryggt.

Hon fick följa hela proceduren steg för steg. Hur livmodertappen mjukas upp med ett läkemedel, sedan verktyg. Själva aspirationen och skrapninge nkändes som lite 
magknip, eller som ett litet nyp. De frågade om hon ille se fostret, vilket hon ville. Det var litet eftersom hon gjorde aborten i 5e veckan.

Efteråt blödde hon lite i 2dar. Och åt smärtstillande i 2 dar. Hon kände av hormonell förändring  och var lite ledsen. Kunde känna lite skuldkänslor efteråt. Reflekterar 
över om det var rätt beslut och får det bekräftat av sin pojkvän. Hon ville kunna fortsätta att studera och leva det liv som hon hade. Att kunna vara egoistisk. 

Hon flyttade hem till Sverige för att fortsätta med sina studier.  Aborten gav henne möjlighet att saker hon inte hade kunnat genomföra annars. 

Hon säger något om att föräldrarådgivningen var moraliserande. Har inte dokumenterat vad hon syftade på. Hon säger att det är viktigt med objektiv information. Inte 
styrande utan upplysande. Hon var hemma i 2 dar efteråt.

MEDICINSK ABORT : sker hemma i Sverige.  Hon är 29 år och hade precis börjat en doktorandutbildning. Hon hade en ny partner sedan ett halvår, så det påverkade 
abortbeslutet.  Aborten gjordes på Södersjukhuset i Stockholm. DeEt var inte svårt att få en tid. Men fick sitta med andra kvinnor i väntrummet. Läkaren var “först snäll, 
men sedan började hon att polemiserar och moraliserar. Var ifrågasättande”. När läkaren frågade om hon hade gjort en abort tidigare, vågande hon inte säga det pga 
risken att hennes attityd var ifrågasättande . “Taggig”. Vid ultraljudsundersökningen sa läkaren “Kolla här slår hjärtat”.  Det kändes som om läkaren ville påverka beslu-
tet. “Att hon ville framkalla dåligt samvete”.  Sara sökte en tidig abort, i 4v. “Hon tog sitt ansvar”. 

Fick en ny tid. Fick en tablett och ett papper i handen. Opersonligt. “De gnäller att patienter tar mycket tid. Dålig attityd”. Hon fick samma fråga igen, om hon är säker. 
Det var hon. Tog tabletten som gör att fostret dör och gick hem.

Ny tid. För att få det andra pillret. Fick ligga i en 4-sal.  Bytte om till en blöja. Tog tabletten. När värkarna kom var det “fruktansvärt”. “Svimmade nästan”. Sa till sjuk-
sköterskan “Hjälp mig”. Fick ingen hjälp. Andra gången fick hon en värmekudden på magen och först tredje gången fick hon smärtstillande.  Det tog 2 - 3 timmar minst. 
Det låg en till tjej på salen som skulle återhämta sig efter en abort. Men hon orkade inte bry sig om henne. “Kände sig som en mask” Blev arg då hon inte fick hjälp- Fick 
2 tabletter som inte hjälpte. Till sist fick hon en spruta. “Svimmade nästan av smärtan”  Sprutan hjälpte. Lugnade sig, mådde illa. Spydde 2 ggr. Blodet rann. Ont “Det 
var tortyr” Pojkvännen  var också chockad och i vanmakt. Hjälpte henne då hon nästan svimmade. Tappade kontrollen totalt. Kunde inte styura kroppen. Kände sig 
“borta” , allmänpåverkad.  Vid återhämtningen, var hon inte medveten om omgivningen. Vet inte om hon var ensam. Känner ett “hat mot de som gjort det” “De ljuger 
om hur man påverkas av medicinerna”. “Känner mig våldtagen” Igen ”De ljuger”  för man får gå igenom helvetet. Känner sig sviken. De lägger ansvaret på patienten 
som är maktlös. Kände inte att hon fick bestämma om vilken metod, utan läkaren rekommenderade medicinsk abort för att det var smidigast”. Åkte hem samma kväll. 
Båda var chockade. Känslorna var fysiska- det blev en chock för kroppen. Åkte på återbesök. “Ingen bryr sig” “De skiter i dig” En kränkning. Hemma, ledsen och arg. 
Fick inge hjälp i tid. och de sa att det skulle blöda lite. “Men det var ju JÄTTEMYCKET!”. De förskönar upplevelsen. De informerar inte om valmöjligheten. Läkaren sa att 
medicinsk abort är bättre och mildare för kroppen. “Jag litade på det”. Återbesöket var “en äcklig upplevelse”. Ny läkare, en man. Han hade röda ögon och en “äcklig 
attityd”. Minns inte mötet för det var obehagligt. Ingen dialog. Ytterligare en del av förnedringen. “Hedrar inte värdigheten som människa.” Hon säger att det känns som 
om personalen tycker att man “Besvärar dem”. 

“Kränkt människovärde.  Skuld och skambelagd. Du är ingen bra människa för att du gör det här (aborten) “De ville straffa mig”. Aborten påverkade sexlivet efteråt. 
Att sex kan leda till straff för kvinnan. Bra att pojkvännen fick se det. Hon tror att hennes ålder hade betydelse. Att hon nästan var 30.  Att inte inte få bestämma själv: 
“att någon tar makten över dig själv, din funktion och din kropp.” “De implicerar att vi slarvar. Att du har gjort fel. Jag har inte gjort något fel!!” Anna fick bra stöd från 
omgivningen i övrigt och kände sig inte ifrågasatt i övrigt. “Det är skambelagt i Sverieg att tala om det (abort)”. Hon säger att det handlar om rätten att inte bli född. 

Jag frågar henne om en hemprodukt skulle kunna vara ett alternativ. Hon ser inte det som ett alternativ för henne. Eftersom läkaren är en trygghet för henne. Om det 
skulle vara en produkt så skulle hon vilja ha ett medel som löser upp fostercellerna. Och berättar om vaccin som har utvecklats för att lösa upp cancerceller. Hon säger 
att “Det är viktigt att inte interaktionen personal -patient missbrukas.”

bILAGA 2
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Djupintervju 2: Målgruppsintervju

Träffar min målgruppsreferens hemma i hennes bostadsrättslägenhet på söder. Vi kan kalla henne Anna. Hon är 30 år och har ett krävande arbete som projektledare. 
“vad är safe?” säger hon. Och menar att det även handlar om STDs. därför använder hon kondom. Men problemet är att killar ofta inte vill använda det, men ar hon. 
De kan säga saker som “LItar du inte på mig?” “Unsafe sex, det är de ju duktiga på”. 

Hon är “livrädd för hormoner” Vägrar att äta p-piller”. Därför skulle hon inte välja en medicinsk abort. Hon har aldrig gjort en abort. Ändå känns frågan ständigt aktu-
ell. Hon är rädd för att ha sex, för att hon kanbli gravid.  Vilket blir ett problem.

Hon har en ny relation med en man som även han har ett “krävande arbete” inom finans. Hon ser sig själv som aktiv, självständig och arbetar för självförverkligande. 
Jobbet är roligt och utvecklande. Barn vill hon ha senare. Barn ska vara önskade. Att skaffa barn ser hon som en egoistisk handling. Hon kan även tänka sig att adop-
tera. Även äldre barn. Det finns för många oönskade barn i världen, resonerar hon. Hon vill problematisera synen på kvinnor som avelsdjur. Barn betyder ansvar. Du 
måste vara redo. och de har rätt att vara önskade. 

Hennes livstil kan betecknas som urban nomad. Anna reser mycket i jobbet och har flera baser. Stockholm, London och Hong Kong. Hon beskriver sig som “nocturnal” 
mycket pga av de olika tidszonerna när hon har mycket kontakter i USA.

Hon ser sig själv som en early adopter, värdemässigt sett. Vill ligga steget före. läser Allt från Wall Street journal, The Economist till CAP Design och MARK. Är webbase-
rad. Både social och antisocial. 

Andlighet är viktigt för henne. Jobbet är stressigt så det krävs att hon varvar ner med QI GONG. Fritid och jobb är flytande. Går på massage regelbundet och spabe-
handlingar. Hennes stil är svart klassisk och modern. En stilmedveten kamelont. Anpassar sig efter kunden. Privat klär hon sig enkelt i svart.

Hennes inredning är modern och stilren. badrummet är mörkt och påkostat. Trägolven är svartlaserade och väggarna vita med enstaka färgklickar. 

Hennes drivkraft är att skapa värde. Gillar det innovativa. Musik är något som hon använder för att nå flow, och för att distrahera. Men hon är egentligen inte intresse-
rad av musik. Lyssnar på streamad tysk och grekisk elektronisk musik. Chill out lounge. 

Religiöst obunden. En “intresserad ateist”. Andlig men inte troende.

Jag styr in på mitt koncept. 

Vad tycker hon? Hur skulle hon använde den? Den skulle vara en trygghet på resor och för att hon skulle vilja göra en tidigt abort om hon skulle bli gravid. Hon har 
alltid med ett baskit med piller när hon reser. 

Tekniken bör vara dold. Hon vill inte se den. Känns farligt. Den få inte se ut som en stor spruta. Viktigt att det blir gjort på rätt sätt. Att det inte kan bli fel. Talar om en 
remote display. Som ett timglas som feedback på hur lång tid det tar. 

När är det klart Hur långt in? Säkerhet. Allt är ute. Blödning? 
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Samtal:  En kille berättar om sin fd flickvän som ville göra abort. Hon ringde honom upprörd över att hon blivit ifrågasatt av en läkare. “ Har du verkligen tänkt igenom 
det här?” “Bäst att du går hem och tänker igenom det här.”  Han berättar att de upplevde det som att aborten blev förhalad. Allt drog ut på tiden, vilket de upplevde var 
jobbigt.  
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KOSTNADSBERÄKNING

Resekostnader: Externa kontakter)
1500:-

Skissarbete:
(Pennor, papper, lera)
500:-

Fika i samband m intervjuer och externa kontakter:
200:-

Utskrifter:
(Papper, bläckpatroner)
1000:-

Modellbygge:
(cibatol, PP100, sprayspackel, green tea, lackfärg, klarlack, mm)
3D Utskrift 4000:- 
Lackning 
Material: 500:-

Presentation: 
(Board, utskrift, pennor, akrylmonter, visitkort)
2000:-

Litteratur:
1500:-

TOT: 11 200:-
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