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1  INLEDNING 
Det är ett sällan uppmärksammat fenomen, att flera sjukhus har gynekologi, BB och förlossning på  
en och samma avdelning, så kallad kombinerad kvinnoavdelning. Detta innebär att kvinnor som 
gör aborter, fått missfall, föder barn eller drabbas av gynekologisk sjukdom kan befinna sig vägg i 
vägg med varandra. Som legitimerade sjuksköterskor på en kombinerad kvinnoavdelning har 
författarna träffat kvinnor som i samband med abort möts av nyblivna föräldrar, nyfödda bebisar 
eller barnskrik. Något som många kvinnor uttryckt känslomässigt påfrestande.  Detta har väckt 
nyfikenhet kring hur kvinnor upplever abort på en kombinerad kvinnoavdelning. Förhoppningarna 
är att examensarbetet ska ge en ökad förståelse hos barnmorskor, för att i sin tur kunna underlätta 
bemötandet och vårdandet av kvinnor i denna situation.  
 

2  BAKGRUND 

 
2.1 Definition och begrepp 
I examensarbetet kommer begreppet kombinerad kvinnoavdelning att användas. Kombinerad 
kvinnoavdelning avser kvinnokliniker på sjukhus där avdelning för gynekologi (gyn) är integrerad 
med avdelning för barnabörd (BB) och/eller med avdelning för förlossning. Patienter som vårdas 
på respektive avdelning delar gemensamma utrymmen och kan vårdas av samma barnmorskor och 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor på kombinerade kvinnoavdelningar har samma arbetsuppgifter 
som barnmorskor, därför kommer sjuksköterskor att definieras som barnmorskor i 
examensarbetet. Begreppet barnmorskor kommer således att användas genomgående för att 
underlätta läsandet.  
 

2.2 Abort i Sverige 
Enligt den svenska abortlagen har kvinnor rätt till fri abort fram till och med graviditetsvecka 18, 
därefter får abort endast ske efter prövning av det Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen om synnerliga 
skäl föreligger (SFS, 1974:595). Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret anses kunna 
överleva utanför moderns kropp, därför är 21 veckor och sex dagar in i graviditeten sista dagen för 
abort. Efter vecka 22 beviljas endast abort om fostret är svårt skadat och inte är livsdugligt utanför 
livmodern (SOU, 2005:90). Aborten ska alltid inledas på en sjukvårdsinrättning. Därefter kan den 
fullföljas på sjukhuset alternativt i hemmet, beroende på vad som anses lämpligt utifrån kvinnans 
önskemål, hälsotillstånd samt graviditetslängd. Vårdgivaren ansvarar för att kvinnan erbjuds 
samtalsstöd innan och efter abort, samt att kvinnan erbjuds efterkontroll efter aborten för att 
säkerställa att graviditeten är avslutad (SFS, 1974:595). Abortmetoder som erbjuds i Sverige är 
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medicinsk abortbehandling eller kirurgisk abort, beroende på graviditetslängden. Medicinsk 
abortbehandling kan användas vid alla graviditetslängder. Kirurgisk abort kan genomföras innan 
graviditetsvecka 13, men medicinsk abortbehandling rekommenderas i första hand efter 
graviditetsvecka 12 (Gemzell Danielsson, 2016).  
 

2.3 Barnmorskors uppdrag vid abort 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska ska barnmorskor ha kompetens att 
informera om abortmetoder, ge vård vid spontan och inducerad abort samt kunna identifiera och 
ge vård vid abortkomplikationer. Barnmorskor ska i sin professionella roll tillgodose kvinnors rätt 
till information och självbestämmande samt respektera och stötta kvinnors val och beslut. 
Barnmorskor ska stödja kvinnors självbild, värdighet och integritet genom att skapa tillit, trygghet 
och delaktighet. Vidare ska barnmorskor vara lyhörda för kvinnors emotionella, andliga, psykiska 
och fysiska behov, oberoende av kvinnors omständigheter (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). 
En svensk legitimerad barnmorska har sjuksköterskelegitimation som ligger till grund, vilket 
innebär en skyldighet att följa ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där sjuksköterskans 
ansvarsområde om att lindra lidande beskrivs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

2.4 Abort ur kvinnans perspektiv 
Enligt tidigare forskning kunde positivt graviditetstest påverka kvinnor på flera olika sätt.  
För vissa kvinnor kunde det medföra positiva känslor medan andra kvinnor tyckte att detta inte 
alls var planerat och kände sig inte redo till att bli mamma. En oönskad graviditet kunde upplevas 
negativt av en del kvinnor, vilket kunde vara en av flera bakomliggande orsaker till att avsluta 
graviditeten. Kvinnor fattade sitt beslut ur ett här och nu perspektiv gentemot hur deras 
livssituation såg ut just då och ifall de kände sig redo till att bli mamma (Trybulski, 2005). Kvinnor 
som bestämde sig för att avsluta sin graviditet kände ibland skam, ambivalens och osäkerhet under 
sitt första besök hos barnmorskan, speciellt kvinnor som infann sig i en relation där delade 
meningar rådde med partnern kring beslutet att behålla barnet eller inte (Fielding, Edmunds & 
Schaff, 2002). Kvarstående känslor av ånger uttrycktes hos de kvinnor som tidigare visat 
ambivalens till sitt beslut (Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2009). Kvinnors inställning innan 
aborten var att inte veta vad som skulle hända under själva abortprocessen. Vissa kvinnor var 
rädda för att det skulle göra ont och känna skuld efteråt. Kvinnor berättade att direkt efter aborten 
upplevde de flesta blandade känslor såsom sorg, lättnad, ånger och tomhet (Ekstrand m.fl., 2009; 
Honkanen & Hertzen, 2002).  
 
Medicinsk abort valdes i högre utsträckning än kirurgisk abort. Detta kunde bero på att kvinnor 
helst ville undvika instrumentella ingrepp och generell anestesi.  De upplevde att det kändes 
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säkrare och mer naturligt med medicinsk abort (Honkanen & Hertzen, 2002). I en studie uppgav 
kvinnor att medicinsk abort gav dem mer känsla av kontroll och mindre risk för att bli utsatt för 
skuld av den delaktiga vårdpersonalen under en kirurgisk abort (Fielding m.fl., 2002). Kvinnor 
som inte ville se blod, fostret och som ville sova under aborten valde kirurgisk abort (Honkanen & 
Hertzen, 2002). Månader efter aborten upplevde en del kvinnor ånger och en känsla av att de 
dödat barnet. Depression förekom i de fall beslutet av att avbryta graviditeten kändes fel, 
framförallt om partnern påverkat beslutet (Kero, Högberg & Lalos, 2004). De kvinnor som kände 
skuld efter aborten upplevde ett behov av att be om förlåtelse till sina anhöriga eller ur ett religiöst 
perspektiv (Trybulski, 2008). Flertalet kvinnor beskrev att de inte vill genomgå en abort igen, men 
samtidigt upplevde kvinnorna att de tagit rätt beslut (Ekstrand m.fl., 2009). 

 

2.5 Abort ur barnmorskors perspektiv 
Abort kan vara påfrestande för kvinnan som genomgår abort såsom för barnmorskan. 
Barnmorskans arbetsuppgifter under en abort är att starta abortbehandlingen, smärtlindra 
kvinnan, observera blödning och andra eventuella komplikationer samt finnas där för stöd till 
kvinnan (Gemzell Danielsson, 2016). Barnmorskor hade blandade erfarenheter av aborter, 
beroende på situation och kunskap. Barnmorskor som handlade aborter upplevde att kunskap om 
medicinsk abortbehandling var en viktig del under abortprocessen. De menade att kunskap och 
erfarenhet gav en trygghet till kvinnan som genomgick abort. De barnmorskor som upplevde att de 
hade otillräcklig kunskap var rädda att föra över deras egen ångest till kvinnan ifall komplikationer 
skulle uppstått (Andersson, Gemzell-Danielsson & Christensson, 2014). Detta kunde även noteras i 
en studie där barnmorskor upplevde att ökad kunskap bidrog till att rollen som barnmorska kändes 
enklare (Garel, Etiennes, Blondel & Dommergues, 2007).  

Kunskap och erfarenhet var inte de enda kompetenserna som barnmorskor behövde tillämpa, utan 
även förmågan att visa empati. Barnmorskor ansåg att de aborterande kvinnorna inte skulle känna 
sig kritiserade på något sätt, oavsett bakomliggande orsak till abortbeslutet (Mauri, Ceriotti, Soldi 
& Guerrini Contini, 2015). Något som barnmorskor upplevde påfrestande var att de kände sig 
maktlösa, speciellt när kvinnan som genomgick abort var smärtpåverkad och behov av analgetika 
var bristfällig för att lindra den fysiska smärtan. För att lindra den psykiska smärtan beskrev 
barnmorskor att närvaro var viktigt (Andersson m.fl., 2014). Dock beskrev barnmorskor som hade 
hand om aborter att de upplevde närvaron bristfällig. Vårdandet av olika patientgrupper ledde till 
att barnmorskor inte kunde uppfylla kvinnors behov av stöttning. Deltagarna i studien önskade att 
enbart vårda en kvinna som genomgick abort per arbetspass, vilket skulle eventuellt minska 
kvinnans psykiska smärta men också ge en ökad trygghet (Parker, Swanson & Frunchak, 2014). I 
ett tidigare examensarbete beskrivs barnmorskors erfarenheter av att vårda aborterande kvinnor 
på en kombinerad kvinnoavdelning. Somliga barnmorskor tyckte att det fungerade bra, men vissa 
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tyckte att det var problematisk, eftersom de uppfattade att kvinnor reagerat negativt. Den negativa 
reaktionen upplevde barnmorskorna bestå i att kvinnor vistades i en miljö som var präglad av 
nyblivna föräldrar och bebisar under aborten. Små sjukhus med trånga utrymmen gjorde att 
aborterande kvinnor befann sig närmre förlossning eller BB-vård. Barnmorskorna hanterade 
denna situation genom att uppmana kvinnorna att stanna kvar på rummen för att undvika dessa 
konfrontationer (Ringbäck & Sätterström, 2008).  

 

2.6 Teoretisk referensram 
Eriksson (2015) menar att lidandet är en naturlig del av livet för alla människor, men att det i 
vården finns ett särskilt lidande. Eriksson delar in lidande i tre olika former: En situation som 
påverkar livet som helhet negativt kallas livslidande. Livslidande kan uppstå om en oväntad 
förändring sker i förhållande till aktuell livssituation. En sjukdom eller behandling kan medföra ett 
lidande och denna sorts lidande kallas för sjukdomslidande. En vanlig orsak till sjukdomslidande 
kan vara smärta, men även skuld och skam i förhållande till sjukdom kan bidra till lidande. 
Vårdlidande är den tredje formen av lidande och den framkallas av vården eller vårdaren. 
Maktutövning eller utebliven vård kan leda till ett lidande hos patienten. Vårdlidande ett onödigt 
lidande som kan undvikas genom god patientvård (Eriksson, 2015).  
 

2.7 Problemformulering 
Abort är centralt inom barnmorskors verksamhetsområde och i detta ingår att vara lyhörd för 
kvinnans psykiska och emotionella behov, samt att lindra lidande. Tidigare forskning visar att 
kvinnors val till abort har olika orsaker och blandade känslor råder och påverkar kvinnan. Känslor 
av skuld, skam och rädsla för ånger är vanligt förekommande. Barnmorskor som vårdar 
aborterande kvinnor känner att det krävs kunskap, empati, närvaro och stöttning för att lindra 
kvinnors fysiska och psykiska smärta. Dessutom har barnmorskor negativa erfarenheter av att 
vårda aborterande kvinnor på en kombinerad kvinnoavdelning, eftersom kvinnan vistas i en miljö 
präglad av nyblivna föräldrar och bebisar. Hur kvinnorna upplever denna situation är dock inte 
klarlagt och en tydlig kunskapslucka finns. Det innebär ett lidande för kvinnor att genomgå en 
medicinsk abort. Enligt Eriksson är lidandet en naturlig del i människans liv och finns i olika 
former. Ett antagande är att vistas på en kombinerad kvinnoavdelning kan innebära en stark 
påfrestning i kvinnans redan utsatta situation samt att det kan förstärka hennes lidande. Syftet 
med denna studie är således att öka kunskapen och förståelsen för lidandet i kvinnors egna 
upplevelser av att göra abort på en kombinerad kvinnoavdelning. Denna kunskap kan sedan bidra 
till att fördjupa barnmorskors förståelse för hur lidandet kan kännas och upplevas, för att sin tur 
kunna lindra det.  
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3  SYFTE 
Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av lidande i samband med medicinsk abort på en 
kombinerad kvinnoavdelning. 
 

4   METOD 
Syftet avser att belysa upplevelser, vilket gör att en kvalitativ metod med individuella 
semistrukturerande intervjuer är adekvat för att besvara examensarbetets syfte. Semistrukturerade 
intervjuer lämpar sig som kvalitativ metod. En kvalitativ metod syftar till att fånga personliga 
upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av kvalitativa studier kan individers lidande och 
livssituation förstås samt hur deras förväntningar, behov och upplevelser kan mötas (Friberg, 
2012). 
 

4.1 Urval  
Urvalet baseras på ett subjektivt urval vilket innebär att urvalet handplockas för undersökningen 
genom att inrikta sig på ett litet antal individer som anses mest troliga att ge värdefull data för att 
besvara syftet, då forskaren redan har viss kännedom om undersökningsobjekten (Denscombe, 
2016). Polit och Beck (2016) betonar betydelsen av att en kvalitativ studie bör utgöras av individer 
som har kunskaper i det efterfrågade problemet. Examensarbetets målgrupp är kvinnor som 
genomgått medicinsk abort inom slutenvården på en klinik med kombinerad kvinnoavdelning. 
Fyra sjukhus i mellersta Sverige har valts ut som uppfyller kriterierna enligt tidigare beskriven 
definition av kombinerad kvinnoavdelning. Inklusionskriterierna för målgruppen är kvinnor över 
18 år som har genomfört medicinsk abort mellan graviditetsvecka 12+0 till 21+6 oavsett 
bakomliggande orsak. Ett exklusionskriterium är bristande förståelse av det svenska eller engelska 
språket, eftersom intervjuerna kommer att ske på svenska alternativt engelska. Varje kvinna som 
uppfyller inklusionskriterierna blir vid utskrivning tillfrågad av patientansvarig vårdpersonal om 
hon kan tänka sig att delta i detta examensarbete. Om kvinnan kan tänka sig att delta kommer hon 
få ett informationsbrev angående examensarbetet för att kunna fundera över sitt samtycke i lugn 
och ro hemma. En vecka efter utskrivning blir hon uppringd för mer ingående information samt 
bestämmande av deltagande och eventuell träff för intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
bör antal intervjuer vara 5–25 stycken för att få en förståelse av flera personers erfarenheter runt 
ett gemensamt ämne.  
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Data kommer att samlas in genom individuella semistrukturerade intervjuer med stöd av 
intervjuguide enligt Polit och Beck (2016). Detta innebär att öppna frågor samt förslag till 
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följdfrågor formuleras i förväg i en viss struktur och används sedan vid alla intervjuer. 
Intervjuguiden är ett stöd för den som intervjuar och säkerställer även att alla frågor berörs. 
Intervjuaren ska uppmuntra respondenten att tala fritt med sina egna ord kring dessa frågor och 
följdfrågor (Polit & Beck, 2016). En provintervju kommer genomföras för att säkerställa att 
frågorna i intervjuguiden är adekvata samt förståeliga. En provintervju gör det även möjligt att 
avgöra om planerad tid är hållbar (Danielsson, 2017). Intervjuerna sker muntligt ansikte mot 
ansikte. Intervjuerna ska spelas in elektroniskt och sedan transkriberas ordagrant. Enligt Polit och 
Beck (2016) ska transkriberingen vara exakt samt reflektera intervjuns innehåll helt. 
 

4.3 Analysmetod 
För att besvara syftet kommer intervjutexterna att analyseras utifrån en manifest kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning med induktiv ansats där 
texterna analyseras fördomsfritt. Vid en manifest innehållsanalys studeras intervjutexternas 
manifesta budskap, vilket innebär att fokus läggs på det uppenbara och synliga i texten. Hela 
intervjutexterna läses igenom upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Därefter plockas 
meningar eller fraser ut som innehåller relevant information för syftet och som återspeglar 
upplevelser av lidande. Dessa meningar eller fraser kallas för meningsbärande enheter. Nästa steg 
är att kondensera de meningsbärande enheterna till kortare och mer tydlig, lätthanterlig text utan 
att förlora det väsentliga innehållet. Därpå kodas och grupperas de kondenserade 
meningsenheterna i subkategorier som sedan abstraheras till kategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). Den teoretiska referensramen kommer inte att användas i analysen utan kommer att lyftas 
fram senare i resultatdiskussionen. 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav kommer att följas och informeras skriftligt vid utskrivning 
samt muntligt innan intervjun. Informationskravet innebär att deltagarna som medverkar 
kommer informeras om examensarbetets syfte, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017). 
Deltagarna kommer även informeras om att medverkande är frivilligt och de har rätt att avbryta 
deltagandet när som helst utan att konsekvenser uppstår. Uppgifterna som lämnats av deltagarna 
kommer enbart användas för examensarbetets syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
själva får avgöra ifall de önskar delta samt avsluta sin medverkan (Vetenskapsrådets, 2017). 
Avslutande av medverkan kan göras innan, under och efter intervju fram tills att texten publiceras, 
utan att några som helst negativa följder uppstår. Konfidentialitetskravet säkerställer att 
uppgifterna som lämnats av deltagarna ska behandlas konfidentiellt och alla personuppgifter ska 
förvaras så att ingen utomstående kan ta del av dem (Vetenskapsrådets, 2017). Deltagarna ska inte 
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kunna identifieras på något sätt och för att säkerställa konfidentialiteten kommer således varje 
intervju benämnas med ett nummer. En nummerlista över vilken intervju som hör ihop med 
deltagaren kommer förvaras åtskild från intervjumaterialet. Nyttjandekravet garanterar att 
deltagarnas personuppgifter samt insamlade uppgifter endast kommer användas av författarna till 
detta examensarbete, i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Intervjutexterna kommer sedan att 
raderas efter publicering. 
 

6 BETYDELSEN AV PROJEKTET 
Examensarbetet syftar till att belysa kvinnors upplevelser av lidande i samband med medicinsk 
abort på en kombinerad kvinnoavdelning. Kunskap om detta kan bidra till en fördjupad förståelse 
hos barnmorskor om hur lidandet kan kännas och upplevas. Förhoppning är att examensarbetet 
ska underlätta för barnmorskor att lindra lidandet hos dessa kvinnor. 
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BILAGA 1: TÄNKT TIDSPLAN 
	
VECKA HUVUDFOKUS 

1 

Fastställa syfte och eventuella frågeställningar.  
Skriva problemformulering.  
Utarbeta ett informationsbrev om examensarbetet. 
Inledning och utveckla bakgrund. 
Utskick av informationsbrev till sjukhusen. 

2 
Utveckla och färdigställa metod. 
Kontakta deltagare/bestämma träff för intervjuer. 
Utarbeta och färdigställa frågor till intervjuguiden. 
Provintervju. 

3 
Fortsättning av bakgrund.  
Påbörja intervjuer. 
Fortsätta kontakta deltagare/bestämma träff för intervjuer. 

4 
Färdigställa bakgrund. 
Fortsätta kontakta deltagare/bestämma träff för intervjuer. 
Fortsätta med intervjuer. 
Påbörja transkribering, bearbetning av intervjuer. 

5 
Fortsätta kontakta deltagare/bestämma träff för intervjuer. 
Fortsätta med intervjuer. 
Fortsätta transkribering, bearbetning av intervjuer. 
Färdigställa transkribering. 

6 Påbörja och färdigställa bearbetning och analys av intervjuer. 
Påbörja resultat. 

7 Färdigställa resultat. 
Påbörja diskussion. 

8 Fortsättning diskussion. 

9 Färdigställa diskussion. 
Skriva slutsats samt kliniska implikationer. 

10 Korrekturläsning. Slutgiltig sammanställning. Skicka in. 
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BILAGA 2: ARTIKELMATRIS 
 

Titel Författare Årtal Ursprungsland Tidskrift Metod  Analys Syfte Antal 
deltagare 

Resultat 

Caring for 
women 
undergoing 
second-
trimester 
medical 
termination 
of pregnancy 

Andersson, I-
M., Gemzell-
Danielsson, 
K., & 
Christensson, 
K. 

2014 Sverige Contraception Kvalitativ – 
semistrukturerade 
intervjuer-
individuella 
intervjuer 

Tematisk 
innehållsanalys.  

 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter och 
uppfattningar av 
sjuksköterskor 
och barnmorskor 
som har hand om 
kvinnor som 
genomgår 
medicinsk abort 
under andra 
trimestern.  

 

21 svenska 
barnmorskor 
och 
sjuksköterskor 

Kräver 
professionell 
kunskap och 
förmåga att 
reflektera över 
etiska 
attityder.  
Situationer 
som uppstår 
under 
processen är 
lättare att 
hantera med 
ökad kunskap 
och 
erfarenhet.  

 
An Illusion of 
Power: 
Qualitative 
Perspectives 
on Abortion 
Decision-
Making 
Among 
Teenage 
Women in 
Sweden 

Ekstrand, M., 
Tydén, T., 
Darj, E., & 
Larsson, M. 

2009 Sverige Perspectives 
on Sexual and 
Reproductive 
Health 

Kvalitativ - 
individuella 
intervjuer 

Latent 
innehållsanalys 

Ökad förståelse 
av frågor som är 
relaterade till 
tonårsaborter, 
särskilt 
omständigheterna 
bakom 
graviditeten, 
beslutsprocessen 
och stödet från 
familj, vänner och 
vårdpersonal i 
samband med 
abort 
 

25 kvinnor 
mellan 16–20 
år.  

Abortbeslutet 
upplevdes 
med blandade 
känslor och ett 
svårt beslut. 
Sociala 
normer samt 
otillräckligt 
stöd var en 
påverkade 
faktor till 
beslutet. 
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Titel Författare Årtal Ursprungsland Tidskrift Metod  Analys Syfte Antal 
deltagare 

Resultat 

Having an 
Abortion 
Using 
Mifepristone 
and Home 
Misoprostol: 
A Qualitative 
Analysis of 
Women´s 
Experiences 

Fielding, S.L., 
Edmunds, E., 
& Schaff,E.A. 

2002 USA Perspectives 
on Sexual and 
Reproductive 
Health 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie.  

Grounded Theory  Undersöka 
skillnaden mellan 
hur kvinnor 
upplever kirurgisk 
respektive 
medicinsk abort 

43 kvinnor. 
30 av dessa 
kvinnor 
deltog i en 
djupintervju. 

Känslor som 
kvinnorna 
upplevde 
angående valet 
av abort var att 
de kände skuld, 
ambivalens, 
oro och 
osäkerhet  

French 
midwives’ 
practice of 
termination of 
pregnancy for 
fetal 
abnormality. 
At what 
psychological 
ond ethical 
cost? 

Garel, M., 
Etienne, E., 
Blondel, B., & 
Dommergues, 
M. 

2007 Frankrike Prenatal 
Diagnosis 

Kvantitativ 
metod 

Enkätundersökning. 
Det fanns även 
utrymmen att 
kunna kommentera 
fritt. 
Innehållsanalys.  

 

Att studera de 
kliniska, 
känslomässiga och 
moraliska 
svårigheterna som 
franska 
barnmorskor 
möter i 
avdelningen när 
de avslutar 
graviditeten pga. 
fostermissbildning 
 

92 franska 
barnmorskor 

65 % av 
barnmorskorna 
ansåg att deras 
roll på 
förlossningen 
under aborter 
var svår. 
Svårigheterna 
låg i 
barnmorskans 
ansvar att ge 
psykologiskt 
stöd, samt 
ansvara den 
emotionella 
konflikten hos 
dem själva.  
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Titel Författare Årtal Ursprungsland Tidskrift Metod  Analys Syfte Antal 
deltagare 

Resultat 

Users’ 
perspectives 
on medical 
abortion in 
Finland 

Honkanen, H., 
& Hertzen, H. 
von. 

2002 Finland Contraception Kvantitativ - 
enkät 

Chi-square test 
och Fisher´s 
exact test 

Undersöka 
anledningen till 
varför kvinnor 
väljer 
medicinsk 
abort istället 
för kirurgisk 
abort. 

123 kvinnor 
som aborterat 
9 veckor 
tidigare. 

Resultatet 
visade att 
medicinsk 
abort 
uppfattades 
som en 
godtagbar 
metod för att 
avbryta 
graviditeten. 
 

Wellbeing and 
mental 
growth-long 
term effects of 
legal abortion 

Kero, A., 
Högberg, U., & 
Lalos, A. 

2004 Sverige Social science 
& Medicine 

Kvalitativ + 
Kvantitativ. 
Enkäter innan 
aborten och 
intervjuer efter 
aborten. 

Deskriptiv analys 
SPSS, Chi square 
test 
&Innehållsanalys 

Öka kunskap 
om att hantera 
en legal abort 

58 kvinnor. 4–
12 månader 
efter aborten. 
 
 

Majoriteten 
påverkades 
inte 
emotionellt 
efter ca 1 år 
efter aborten. 
12 st kvinnor 
påverkades 
emotionellt 
efter aborten, 
men nästan 
alla kvinnor 
upplevde en 
lättnad efter 1 
år. 
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Titel Författare Årtal Ursprungsland Tidskrift Metod  Analys Syfte Antal deltagare Resultat 

Italian 
midwives´experiences 
of late termination of 
pregnancy. A 
phenomenological-
hermeneutic study 

Mauri, P.A., 
Ceriotti, E., 
Soldi, M., & 
Guerrini 
Contini, 
N.N. 

2015 Italien Nursing 
and Health 
Sciences 

Kvalitativ – 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
analysmetod 

Syftet var att 
undersöka 
barnmorskors 
upplevelser av 
abortvård 
efter v. 16.  

 
 

17 italienska 
barnmorskor 
från 3 olika 
avdelningar 

Viktigt att visa 
stöd till 
varandra 
genom att 
samarbeta och 
möjlighet till 
träning var 
önskvärt. 
Barnmorskorna 
upplevde olika 
känslor, såsom 
ilska och 
tacksamhet. 
Detta kunde 
bero på hur 
erfaren en 
barnmorska 
var. 

Needs of Labor and 
Delivery Nurses 
Caring for Women 
Undergoing 
Pregnancy 
Termination 

Parker, A., 
Swanson, 
H., & 
Frunchak, 
V. 

2014 Kanada JOGNN Kvalitativ – 
Deskriptiv design 
- Intervjuer 

Induktiv 
innehållsanalys 

Undersöka 
psykosociala 
och 
administrativa 
stödbehov hos 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med abort.  

 

10 
sjuksköterskor. 
Åldrar mellan 
25–55 år. 
Erfarenhet 
mellan 1–30 
år. 
 

Deltagarna 
värderade stöd 
och vägledning 
från kollegor 
för att hantera 
det 
känslomässiga 
perspektivet av 
abortvården. 
Även önskan 
om kunskap, 
kompetens, 
information, 
rådgivning,  
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Titel Författare Årtal Ursprungsland Tidskrift Metod  Analys Syfte Antal 

deltagare 
Resultat 

The Long-Term 
Phenomena of 
Women´s 
Postabortion 
Experiences 

Trybulski, 
J. 

2005 USA Western 
Journal of 
Nursing 
Research 

Kvalitativ 
Hermeneutiskt 
metod 

Fenomenologisk 
analysmetod 

Att förstå̊ 
karaktäristiska 
drag i kvinnors 
abortupplevelse 
över en längre tid  

16 kvinnor 
som 
aborterat 15 
år tidigare. 
 

Minnen och 
känslor fanns kvar 
trots lång tid. 
Avgörande 
livshändelse. Ofta 
återkommande 
tankar kring 
händelsen och 
psykologisk ohälsa 
förekom. 
Kvinnorna kände 
sig ensamma i 
upplevelsen och 
relationen 
påverkades.  

Making sense: 
women’s abortion 
experiences 

Trybulski, 
J. 

2008 USA British 
journal of 
midwifery 

Kvalitativ – 
Fenomenologi, 
intervjuer 

Fenomenologisk 
analysmetod 

Utforska 
fenomenet, finna 
meningsfullhet, 
då 
sjuksköterskor, 
avancerade 
specialist 
sjuksköterskor 
och barnmorskor 
kan vara 
instrument för 
kvinnans 
meningsskapande 
process  

16 
amerikanska 
kvinnor. 
Ålder 
mellan 38–
92 år. 

Deltagarna 
behövde finna 
mening med sin 
abort. Processen 
var olika och 
pågick under olika 
lång tid. 
Meningsskapandet 
skedde på olika 
sätt och mening 
som uppnåddes 
påverkade 
fortsatta livet.  
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