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1 INLEDNING 

I yrkesrollen som sjuksköterska på gyn- och BB-avdelning har författarna kommit i kontakt 
med kvinnor som genomgår medicinsk abort och är inneliggande på en kombinerad 

kvinnoavdelning. Dessa kvinnor har upplevts ha informationsbrist om medicinsk abort. 
Informationen som delgetts vid första kontakten med barnmorskan, där barnmorskan har en 
central roll när det kommer till informationsöverföring, är av stor vikt för kvinnan i sitt 
beslut att genomföra den medicinska aborten. Detta tillsammans med aktuell forskning som 
uppmärksammats i samband med barnmorskeutbildningen gällande informationsbrist utgör 

ett intresse för fortsatt fördjupning inom ämnet. Arbetet kan komma att ge en djupare 
förståelse för barnmorskor om hur kvinnor vill bli bemötta och få information kring 

medicinsk abort. 

2 BAKGRUND  

I detta avsnitt beskrivs vad medicinsk abort är och hur det går till. Vidare redogörs det kring 
tidigare forskning där det beskrivs om barnmorskors uppdrag och information vid abort samt 
kvinnors upplevelser av information och abort. Utöver detta beskrivs den teoretiska 

utgångspunkten samt problemformulering.  

2.1 Definitioner och riktlinjer vid medicinsk abort 

Det finns två sätt att utföra abort på, kirurgisk abort samt medicinsk abort. Den vanligaste 
abortmetoden är medicinsk abort vilket utgör 80–90 procent av abortfallen under första 

trimestern, graviditetsvecka 1 – 12. Under andra trimestern, mellan graviditetsvecka 13–21+6 
är medicinsk abort den enda metoden. Enligt svenska abortlagen har kvinnan rätt att 
bestämma själv om hon vill göra abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Efter vecka 

18 till och med vecka 21+6 krävs tillstånd av socialstyrelsen för att få göra en abort.  

Vid medicinsk abort bokas först ett besök på en mottagning där barnmorskan samlar in 
uppgifter och information från kvinnan. Vid besöket erhåller kvinnan ett läkemedel som 
heter Mifepriston och 24–48 timmar efter detta ges ytterligare ett läkemedel, Misoprostol 
som tas på vårdinrättning eller i hemmet. Läkemedlen leder till cervixmognad och 

uteruskontraktioner som gör att en utstötning av graviditeten sker, ett så kallat framkallat 
missfall som kallas för medicinsk abort. Om möjligheten finns bör de kvinnor som kan få 
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välja hur och var aborten ska genomföras efter uppstarten på en vårdinrättning (Gemzell-

Danielsson, 2016).  

Det är lagstadgat att abort ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som 
Inspektionen för vård och omsorg har godkänt. För att få göra en medicinsk abort gäller att 
aborten startas upp på sjukhus och det är endast den som är behörig läkare som får utföra 
aborten. Vid en medicinsk abort kan det till exempel vara att läkemedel ordineras samt 

kontroll efter aborten (Gemzell-Danielsson, 2016; SFS, 1974:595). 

I detta examensarbete kommer fokus att vara på medicinsk abort. 

2.2 Barnmorskors/sjuksköterskors uppdrag och information vid abort 

Barnmorskan ska besitta förmågan att kunna ge råd, stöd och information till patienten 
gällande abort (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Att erbjuda tydlig och detaljerad 
information inför och under en abort beskrivs av barnmorskor/sjuksköterskor som en 
bidragande faktor till att kvinnan upplever en känsla av trygghet inför en abort. Kvinnor har 

olika personligheter och den vård och kommunikation som ges bör vara individanpassad 
(Andersson, Gemzell-Danielsson & Christensson, 2014) Den som lämnar ut information ska 
försäkra sig om att den som mottager informationen har förstått betydelsen av samt vad 
informationen innehåller. Med hänsyn till de förutsättningar individen har ska även 

informationen lämnas skriftligt om behovet finns (SFS, 2014:821). 

Barnmorskor/sjuksköterskor kan även använda sig av kommunikationsstrategier som till 
exempel tolk för att minska känslomässig stress som orsakas av att få information 
(Andersson, Gemzell-Danielsson & Christensson, 2014). Vidare ska barnmorskan besitta 
förmågan att skapa delaktighet, trygghet och tillit och samtidigt stödja individens autonomi 

och värdighet samt att kunna säkerställa att en personcentrerad vård ges (Svenska 
barnmorskeförbundet, 2018). Personcentrerad vård karakteriseras av att patienten blir sedd 
utifrån sin unika person som har individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Barnmorskor/sjuksköterskor har en avgörande roll för kvinnor och par i behov av 
individanpassad information gällande abort (Ekelind & Larsson, 2015). Vikten av att det 

finns en acceptans och respekt för de känslor kvinnan och paret har betonas av 
barnmorskor/sjuksköterskor (Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos, 2011) För att garantera 
att personal som arbetar med aborter uppfyller alla behov hos individen, psykiska, fysiska 
och existentiella, behövs bättre utbildning och resurser, för att säkerställa att personal är 
utrustade att tillgodose även de existentiella aspekterna (Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 

2011). 

2.3 Kvinnors upplevelser av information och abort 

Kvinnor som genomgår en abort stöter ibland på svåra situationer både före, under och efter 

aborten. För att kunna hantera dessa situationer har de stort behov av stöd och information 
(Carlsson & Axelsson, 2017), samtidigt som de upplever att det finns brist på information. 
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Det fanns en efterfrågan på en mer utförlig beskrivning om hur processen vid en abort går till 
för att få känna sig lugn och säker. Bristen på information bidrar till att kvinnorna upplever 
att de inte har kontroll och blir således rädda (Andersson, Christensson & Gemzell-
Danielsson, 2014; Carlsson & Axelsson, 2017; Carlsson m.fl. 2016). Vidare omfattar även 

bristen på information att viss information som ges kring abort var på alldeles för hög nivå 
och inte individanpassad samt endast gavs vid ett tillfälle, trots att det kunde finnas behov av 
information vid flera tillfällen (Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2011). Många kvinnor sökte 
information inför en abort på internet eller genom vänner. Vid sökning av information på 
internet inför en abort uppkommer ett högt antal träffar som är irrelevanta och av dålig 

kvalité. Detta är ett problem som behöver behandlas och beaktas. Undersökningar som gjorts 
på webbplatser visar att vissa webbplatser innehåller uppgifter som är vilseledande och även 
medicinska felaktigheter. För att motverka risken med felaktig information är det av stor vikt 
att vårdpersonal för en diskussion kring informationssökning och betydelsen av att tillämpa 
ett kritiskt förhållningssätt redan vid det första mötet med kvinnan (Carlsson och Axelsson, 

2017). 

 
Kvinnor som tidigare varit i kontakt med abortvården har liknande erfarenheter men de 
uttrycker att de behov de haft under vården skiljde sig. Vissa kvinnor uttalar ett behov av att 

reflektera över existentiella aspekterna medan andra kvinnor väljer att avstå från existentiellt 
stöd oavsett form. Den svenska abortvården beskrivs som neutral och effektiv och som att de 
fysiska problemen står över de existentiella. Kvinnor beskriver en besvikelse över hur 
personalen hanterar de existentiella tankar och känslor som är relaterade till aborten 
(Stålhandske m.fl. 2011). Vissa kvinnor föredrar att vara så mentalt avståndstagande det går 

under aborten, framförallt de som är rädda att bli påverkade emotionellt av vad de möjligtvis 
skulle komma att få se. Det framställs även som sårbart att få vara själv under abort 
proceduren men också att alla kvinnor har olika emotionella behov (Altshuler, Ojanen-
Goldsmith, Blumenthal & Freedman, 2017). För vissa kvinnor anses autonomin som 
betydelsefull och genom att själv få göra valet att fullfölja sin abort i hemmet upplever 

kvinnor att integriteten och kontrollen värnas (Makenzius, Tydén, Darj & Larsson, 2013). 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Joyce Travelbee, omvårdnadsteoretiker och psykiatrisjuksköterska i USA under 1960-
talet, är kommunikationen en av de största och viktigaste redskapen sjuksköterskan har. För 
att det ska bli möjlighet att uppnå en fin relation behövs förmåga att lära känna patienten där 
denne är och som en enskild individ, för att kunna ge en god omvårdnad som är 
individanpassad. Travelbee hade en humanistisk människosyn och hon såg individen som 
unik. Kommunikation är en ömsesidig process som används för att framkalla och ge 

information till de individer som söker hjälp. För att en kommunikation mellan två 
människor ska fungera krävs det att budskapet dem sinsemellan tolkas och uppfattas på rätt 
sätt (Travelbee, 1972).  Att besitta förmågan att och förstå information och att kunna värdera 
och förhålla sig till information omfattar begreppet health literacy. Det handlar om den 
enskilda individens kunskap och förmåga att förstå, förvärva och använda information med 
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syftet att behålla samt främja eller få en bättre hälsa. För att kunna uppnå health literacy bör 
det finnas vissa förutsättningar såsom sociala och individuella kognitiva färdigheter. 
Individen behöver även ha tillgång till information som är lätt att få tag på, relevant och äkta 
(Ringsberg, Olander och Tillgren, 2014). För att en god kommunikation ska uppstå krävs att 

det finns en sändare och en mottagare och informationen som delges måste förstås av alla 
inblandade. Om informationen inte når fram eller, misstolkas eller missförstås har 

kommunikationen misslyckats (Travelbee, 1972). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal upplever att den information som ges inför en abort 
bör vara tydlig och vikten av att ge adekvat och individanpassad information till kvinnor som 
ska genomgå en abort anses betydelsefull. Kvinnor upplever att den information som de 
erhållit inför en abort är bristfällig och bidrar till att de upplever en känsla av 

otillfredsställelse och osäkerhet. Bristfällig information från vården leder till att 
informationssökning sker på andra sätt vilket kan ge felaktig information samt förhindra att 
health literacy uppnås. Tidigare forskning berör information vid medicinsk abort, men 
fokuserar på abort generellt. Information inför behandlingar i allmänhet är av stor vikt för att 
patienten, i det här fallet kvinnan, ska kunna fatta ett informerat beslut kring behandlingen. 

Då medicinsk abort är den vanligaste abortmetoden behövs en fördjupning inom området för 
att belysa kvinnors erfarenheter av information vid medicinsk abort för att barnmorskor ska 

kunna erbjuda information som kvinnor upplever som tydlig och tillräcklig. 

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa kvinnors erfarenheter av att få information i samband 

med en medicinsk abort. 

4 METOD 

Under denna rubrik beskrivs den valda metoden gällande studiedesign, urval, datainsamling 

samt analysmetod och dess tänkta genomförande. 
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4.1 Studiedesign 

Syftet avser att belysa erfarenheter, vilket gör att en kvalitativ ansats och empiriskt material i 
form av intervjuer kan vara lämpligt. Friberg (2012) skriver att kvalitativa studier syftar till 
att skapa förståelse om personers upplevelser och erfarenheter gällande ett specifikt 
fenomen. Den valda analysmetoden är en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och 

Lundman (2004) med inriktning på manifest innehåll.  

4.2 Urval  

Innan studien startar ska godkännande från cheferna på den valda kvinnokliniken inhämtas. 
Urvalet kommer att rekryteras genom ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2016) där 

informanterna handplockas utifrån deras gemensamma upplevelser och relevans till syftet. I 
kvalitativ intervjustudie involveras oftast ett få antal deltagare, där det fokuseras på djupet i 
intervjupersonernas svar. I detta examensarbete kommer 10 kvinnor intervjuas. 
Informanterna kommer att sökas via barnmorskor/sjuksköterskor vid en kvinnoklinik i en 
svensk mellanstor stad. Efter att aborten genomförts eller om kvinnan delger information om 

att hon genomfört en abort nyligen men nu är inneliggande av annan orsak i samband med 
utskrivning från kliniken, delger barnmorskan information och förfrågan om deltagande i 
studien.  Om kvinnan är intresserad erhåller hon skriftlig information om studien samt 
samtyckesblankett med sig för att få möjlighet att tänka över sitt samtycke i hemmet. Efter en 
vecka blir kvinnan uppringd för att erhålla mer information och även gemensam 

överenskommelse om tid och plats för intervjutillfället. Inklusionskriterier för den tänkta 
studien är kvinnor över 18 år samt att de under det senaste året genomfört en medicinsk 
abort på den valda kvinnokliniken. Valet av att kvinnorna ska ha genomgått abort under det 
senaste året är för att undvika risk för minnesbias som enligt Socialstyrelsen (n.d) är viktigt 
att undvika för validiteten i retrospektiva undersökningar. Exklusionskriterier är kvinnor 

som inte behärskar det svenska språket, detta för att utesluta missförstånd i samband med 

intervju. 

4.3 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som kommer att användas är semistrukturerade intervjuer som 
enligt Polit och Beck (2016) innebär att de som intervjuar utgår från en ämnesguide som 
innehåller de ämnen eller frågor som berörs under varje intervju. Informanterna uppmuntras 
under intervjun att prata fritt samt att uttrycka sig med egna ord. Två pilotintervjuer 
genomförs för att pröva intervjuguiden och beroende på pilotintervjuernas innehåll kan 

dessa komma att användas i den riktiga studien. Polit och Beck (2016) beskriver att en 
pilotintervju har som syfte att underlätta för de som ska utföra en intervju att kunna öva, 

ändra, testa och bearbeta allt frågematerial inför de riktiga intervjuerna. 
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4.4 Analysmetod 

Materialet som samlats in kommer att transkriberas och efter detta bearbetas genom 
manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). I en manifest 
innehållsanalys utgår granskningen av materialet från det uppenbara, det som är tydligt och 
den manifesta analysen syftar till att hålla sig så nära ursprungsmaterialet som möjligt. Detta 
trots att det i samband med manifesta analyser alltid sker en viss tolkning. Det insamlade 

materialet benämns analysenhet. Denna läses flertalet gånger så en helhet uppstår. 
Meningsenheter som är relaterade till syftet tas ut ur analysenheten. Detta kan vara 
meningar eller stycken som genom sitt sammanhang och innehåll hör ihop. Därefter 
kondenseras meningsenheterna där texten kortas ner utan att ta bort det centrala i 
innehållet. Koder uppstår sedan genom abstraktion av meningsenheter. Koden är en 
kortfattad återspegling av meningsenhetens innehåll. Koderna delas in i underkategorier 

efter dess innehåll och sedan kategoriseras underkategorierna. Kategorin innehåller flera 
koder med likartat innehåll (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Båda författarna kommer läsa analysenheterna flertalet gånger enskilt. 
Sedan sker analysprocessen gemensamt under hela förloppet. Detta för att kunna reflektera 

och diskutera vid eventuella oklarheter och på så sätt komma fram till ett resultat.   

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns lagar som bör tas hänsyn till vid forskning som avser människor och för att kunna 

skydda och respektera individen och den enskilda människan (Vetenskapsrådet, 2017). 
Sedan 2004 är det lagstiftat att etikprövning ska ske vid forskning som rör människor (SFS 

2003:460).  

Vid forskning med människor finns det fyra olika krav som behöver tillgodoses. Det första är 

informationskravet som innebär att det tydligt ska framgå att det är frivilligt deltagande i 
studien och den som medverkar ska erhålla information som är rätt och lättförståelig 
(Vetenskapsrådet 2002). Ett krav för att få medverka i studien är att kvinnan ska behärska 
det svenska språket för att missförstånd mellan intervjuare och informant inte ska uppstå, 
men även för att kvinnan själv ska kunna förstå den information som ges och utefter denna 

göra ett självständigt val till medverkan. Deltagarna i denna studie kommer att delges 
information om studien och dess syfte. Ytterligare ett krav är konfidentialitetskravet som rör 
deltagarnas identitet och personuppgifter och innebär att uppgifter ska skyddas och förvaras 
oåtkomligt. Vidare ska samtyckeskravet tillgodoses och det innebär att de deltagare som 
ingår i studien har gett sitt fulla samtycke till att delta i studien och deltagaren är medveten 

om att den när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002). Under 
både mötet med barnmorskan samt intervjun upplyses informanten om 
konfidentialitetskravet samt samtyckeskravet. De som deltar i studien ska inte på något sätt 
kunna identifieras, detta genom att svarsmaterial hålls åtskilt från information såsom till 
exempel namn på deltagarna. Deltagarna kommer att informeras om att de när som helst 
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själva kan välja att avsluta sin medverkan i studien. Innan studiens start övervägs 
nyttjandekravet noggrant och enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar det om att data endast 
ska användas för det som är sagt samt även vem som har rätt att använda det insamlade 

materialet. Insamlade data kommer endast att användas av författarna till denna studie. 

6 BETYDELSEN AV PROJEKTET 

Denna tänka studie har som syfte att kunna leda till ett bättre bemötande och en ökad 
förståelse för hur barnmorskor kan bidra med relevant information till kvinnor som 

genomför en medicinsk abort. Studien kan utefter vad som framkommer i resultatet bidra till 
ökad kunskap samt bli ett verktyg för hur kvinnor vill bli bemötta, och på vilka olika sätt 

enskilda individer önskar få information kring abort. 

7 TÄNKT TIDSPLAN 

Innan studien påbörjas ska godkännande från chef på den valda kvinnokliniken inhämtas. 
Den första veckan kommer intervjuer ske med de tio kvinnor som har tacka ja till att vara 
med i studien. Samtidigt som detta görs kommer bakgrunden skrivas och sammanställas. De 

sex veckor som sedan följer kommer metoden arbetas på och intervjuerna transkriberas, 
analyseras, bearbetas och sammanställas till ett resultat. När resultatet skrivits görs en 
resultatdiskussion samt en metoddiskussion och arbetet avslutas med en slutsats. 
Korrekturläsning, korrigering och en slutgiltig sammanställning med titelblad etc. sker under 
de sista två veckorna. Under dessa veckor förbereds även opponering och respondering. Det 
examinerande slutseminariet hålls vecka 10 och då kommer författarna förklara och försvara 

resultatet och studien.  
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BILAGA A; ARTIKELMATRIS  

 

Titel Syfte Metod och urval Resultat 

1. Titel: 
A good abortion 
experience: A qualitative 
exploration of women's 
needs and preferences in 
clinical care 
 
Tidskrift: 
Social Science & 
Medicine 
 
Författare: Altshuler, 
Ojanen-Goldsmith, 
Blumenthal och 
Freedman 
 
Årtal: 2017 
 
Land: USA 

Att undersöka 
vad kvinnor som 
avslutar sina 
graviditeter har 
för behov för att 
kunna få en bra 
klinisk 
upplevelse.  

Semistrukturerade 
intervjuer från april 
till december 2014 
med kvinnor som 
individuellt upplevt 
både abort och 
förlossning.  

Resultatet av studien tyder 
på att vissa kvinnor har 
distinkta känslomässiga 
preferenser och behov 
under abort. Genom att 
erbjuda skräddarsydda 
tjänster och möta de 
individuella behoven kan 
kvinna få en bra 
abortupplevelse.  

2. Titel: 
Caring for women 
undergoing second-
trimester medical 
termination of 
pregnancy  
 
Tidskrift: 
Contraception 
 
Författare: 
Andersson, Gemzell-
Danielsson och 
Christensson 
 
Årtal: 
2014 
 
Land:  
Sverige 

Att undersöka 
erfarenheter och 
uppfattningar av 
sjuksköterskor 
och barnmorskor 
som vårdar 
kvinnor som 
genomgår abort i 
andra 
trimestern.  

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 21 
barnmorskor och 
sjuksköterskor med 
erfarenhet av 
abortvård 
intervjuades. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
  

Att ta hand om kvinnor som 
genomgår abort i andra 
trimestern är en uppgift 
som kräver professionell 
kunskap, empati och 
förmåga att reflektera över 
etiska attityder och 
överväganden. Svåra 
situationer som uppstår 
under processen är lättare 
att hantera med ökad 
kunskap och erfarenhet. 
Studien visar att det behövs 
utbildning, mentorskap och 
stöd av kollegor för att 
barnmorskor ska känna sig 
trygga i sin roll.   



 2  

3. Titel: 
Experiences, Feelings 
and Thoughts for 
Women Undergoing 
Second Trimester 
Medical Termination of 
Pregnancy 
 
Tidskrift: 
PLoS ONE 
 
Författare: Andersson, 
Christensson och 
Gemzell-Danielsson 
 
Årtal:  
2014 
 
Land:  
Sverige 

Att undersöka 
kvinnors 
förväntningar 
och erfarenheter 
av att genomgå 
abort i andra 
trimestern.  

Tvärsnittsstudie 
med hjälp av ett 
screeningsformulär 
och 
semistrukturerade 
intervjuer. 33 
kvinnor fyllde i 
frågeformuläret 
varav 23 av dessa 
senare intervjuades. 
Frågeformulären 
analyserades med 
beskrivande 
statistik. 
Intervjuerna 
registrerades, 
transkriberades och 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Kvinnorna beskrev att både 
fysisk och psykisk smärta 
upplevdes under själva 
abortprocessen. Att få 
professionellt stöd från 
personalen tillsammans med 
stöd från partnern, en 
släkting eller vän hjälpte 
många att hantera oron inför 
aborten. Analysen av 
intervjuerna avslöjade fem 
olika teman som speglade 
kvinnornas tankar, 
erfarenheter och känslor 
relaterade till aborten. I 
dessa fem teman kunde det 
ses en röd tråd som rör stöd 
och information.  
  

4. Titel:  
Patient Information 
Websites About 
Medically Induced 
Second-Trimester 
Abortions: A Descriptive 
Study of Quality, 
Suitability, and Issues 
 
Tidskrift: 
Journal Of Medical 
Internet Research 
 
Författare: 
Carlsson och Axelsson 
 
Årtal:  
2017 
 
Land: 
Sverige   

Att undersöka 
kvaliteten, 
lämpligheten och 
problem med 
patientinformati
on på 
webbplatser om 
medicinsk abort 
och potentiella 
skillnader 
mellan 
webbplatser som 
är anslutna till 
hälsovårdssyste
met och privata 
organisationer. 

Genom att skriva in 
sökord som var 
relevanta för 
ändamålet 
granskades 
sökträffar samt om 
webbplatsen var 
ansluten till 
hälsovården eller 
privata 
organisationer. Det 
utvärderades sedan 
med DISCERN-
instrumentet och 
EQIP-verktyget. 

Det höga antalet irrelevanta 
träffar och dålig kvalitet på 
webbplatser är stora 
problem som måste 
behandlas och beaktas vid 
mötet med patienter som 
ska göra abort. I kliniska 
möten bör hälso- och 
sjukvårdspersonal påtala att 
webbplatser kan utge 
felaktig information. 

5. Titel: 
Experiences of 
informational needs and 
received information 
following a prenatal 
diagnosis of congenital 
heart defect 
 
Tidskrift: 
Prenatal Diagnosis 
 
Författare: 
Carlsson, Bergman, 
Wadensten och Mattson 
 
Årtal: 

Att undersöka 
behovet av 
information och 
vilken 
information som 
faktiskt mottogs 
efter prenatal 
diagnos av ett 
medfött hjärtfel, 
i ett land där 
abort efter 
graviditetsvecka 
22 inte är tillåtet 
på grund av 
lagliga 
begränsningar. 

Semistrukturerade 
telefonintervjuer.  
25 svensktalande 
gravida kvinnor och 
partners. Insamlad 
data analyserades 
med 
innehållsanalys.  

Arton av de svarande hade 
använt internet för att söka 
efter information och de 
identifierade sökproblem, 
låg kvalitet samt att det var 
för komplext, otillräckligt 
eller ospecificerat. De som 
avslutade sin graviditet 
kritiserade bristen på 
information om att 
graviditeten upphörde, både 
från vårdpersonal och 
onlinekällor. Detta 
resulterade i obesvarade 
frågor och de kände sig 
oförberedda. 
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2016 
 
Land:  
Sverige 

6. Titel: 
Expectant parents’ 
attitudes to termination 
of pregnancy in general 
and in cases of fetal 
abnormality 

Tidskrift: 
Nordic Journal Of 
Nursing Research 
 
Författare: Ekelind och 
Larsson 
 
Årtal: 2015 
 
Land: Sverige 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
hur gravida 
föräldrars 
inställning till att 
avsluta eller 
fortsätta 
graviditeten, 
både i allmänhet 
och om fostret 
hade någon 
abnormalitet, 
påverkades av 
tidigare 
erfarenheter av 
missfall och 
huruvida 
attityder 
förändrades efter 
ultraljudsscreeni
ng med normala 
resultat 

En ettårig 
prospektiv 
kohortstudie 
genomfördes. 
Frågeformulär 
administrerades 
före och efter 
ultraljudsundersök
ningen. Analysen 
omfattade 1258 
kvinnor och 925 
män.  
Deskriptiv analys 
samt the Mann-
Whitney U test 
användes för att 
jämföra svaren.  

En signifikant förändring 
mot en mer positiv 
inställning att fullfölja 
graviditeten även om fostret 
hade en abnormitet. Män 
var signifikant mer villiga 
att avsluta graviditeten pga 
abnormitet och betydligt 
mindre tveksamma mot 
abort i allmänhet än 
kvinnor. Kvinnor i åldern 35 
år eller äldre var signifikant 
mindre villiga att fortsätta 
graviditeten om ultraljudet 
visade på abnormitet och 
mer positiva till avbrytande 
pga abnormitet än yngre 
kvinnor.  

7. Titel: 
Experiences of working 
with induced abortion: 
focus group discussions 
with gynecologists and 
midwives/nurses 
 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences 
 
Författare: Lindström, 
Wulff, Dahlgren och 
Lalos 
 
Årtal: 2011 
 
Land: Sverige 

Att belysa 
gynekologer och 
barnmorskor/ 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att arbeta med 
aborter samt 
undersöka deras 
visioner om 
framtida 
yrkesroller vid 
abort.    

Tre 
fokusgruppsdiskuss
ioner inom varje 
profession 
genomfördes under 
1 timme med totalt 
25 gynekologer och 
15 barnmorskor/ 
sjuksköterskor från 
tre olika sjukhus. 
Manifest och latent 
innehållsanalys.  

Resultatet visade att 
gynekologer och 
barnmorskor/sjukskötersko
r inte tvekade på att arbeta 
med aborter. De upplevde 
sitt arbete som paradoxalt 
och frustrerande men även 
utmanande och givande. 
Däremot erbjöds de sällan 
kontinuerlig vägledning och 
fortlöpande yrkesutveckling. 
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8. Titel: 
Autonomy and 
dependence – 
experiences of home 
abortion, contraception 
and prevention 
 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal Of 
Caring Sciences 
 
Författare: 
Makenzius, Tydén, Darj 
och Larsson 
 
Årtal:  
2013 
 
Land: 
Sverige 

Att undersöka 
kvinnors och 
mäns 
erfarenheter och 
behov relaterade 
till vården i 
samband med 
hemaborter samt 
att framföra sina 
åsikter och 
preventivmedel 
och 
förebyggande av 
oönskade 
graviditeter.  

Kvalitativa 
intervjuer som 
genomfördes med 
24 och 13 män som 
upplevt 
hemaborter. 
Analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Två övergripande teman 
identifierades:  
-Autonomi som handlade 
om beslutet att genomgå 
abort och val av metod var 
väl övervägd av kvinnan, 
med stöd av partnern. 
-Beroende som rörde en 
önskan att bli behandlad 
med vård och respekt av 
vårdgivare och att få 
adekvat information.  
 

För att förebygga oönskade 
graviditeter ansågs 
ekonomiska resurser, 
förbättrad utbildning och 
subventionerade 
preventivmedel vara viktiga. 

9. Titel:  
Women's experiences 
after an induced second 
trimester abortion 
 
Tidskrift: 
Midwifery 
 
Författare: 
Mukkavaara, Öhrling 
och Lindberg 
 
Årtal:  
2011 
 
Land:  
Sverige 

Att beskriva 
kvinnors 
erfarenheter av 
abort under 
andra 
trimestern.  

Kvalitativ design 
med hjälp av 
halvstrukturerade 
intervjuer. Sex 
kvinnor 
intervjuades efter 
andra trimesterns 
abort. Analyserades 
sedan med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visar att 
information och stöd under 
hela abortprocessen är 
viktig. Kvinnor tyckte det 
var svårt att fatta beslutet 
och gå igenom abort och 
upplevde att de fick 
kvarstående minnen. 
Information och stöd är av 
stor betydelse för kvinnor i 
denna utsatta situation.  

10. Titel: 
Women's existential 
experiences within 
Swedish abortion care 
Tidskrift: 
Journal Of 
Psychosomatic 
Obstetrics & Gynecology 
 
Författare: 
Stålhandske, Ekstrand 
och Tydén 
 
Årtal:  
2011 
 
Land:  
Sverige 

Att utforska 
svenska kvinnors 
erfarenheter av 
klinisk abortvård 
i förhållande till 
deras behov av 
existentiellt stöd. 

Individuella 
djupintervjuer med 
24 kvinnor med 
tidigare erfarenhet 
av oönskade 
graviditeter och 
abort. Deltagarna 
rekryterades mellan 
2006 och 2009. 
Intervjuer 
analyserades 
genom latent 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att trots 
att kvinnorna hade liknande 
erfarenheter av abortvården 
som erbjuds, skilde sig de 
behov de uttryckte. Svensk 
abortvård beskrivs som 
rationell och neutral, med 
fysiska problem som 
dominerar över 
existentiella. 
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