
   
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

BARNMORSKORS ERFARENHETER 
AV ABORTVÅRD 
En kvalitativ intervjustudie 

 
IDA LINDELL 

SARA SANDSTRÖM 

 

Huvudområde: Reproduktiv, perinatal och 
sexuell hälsa 
Nivå: Avancerad nivå 
Högskolepoäng: 15HP 
Program: Barnmorskeprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete inom 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 
Kurskod: VAE166 

Handledare: Marianne Velandia  
Examinator: Magdalena Mattebo  
 
Seminariedatum: 2020-01-16 
Betygsdatum: 2020-01-27 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige utförs ett stort antal aborter varje år. I barnmorskans 
kompetensområde ingår det att ge kvinnor vård vid abort. Tidigare forskning beskriver att ju 
senare abort desto svårare upplevs det för både kvinnan och barnmorskan. Det finns många 
tidigare studier om kvinnors upplevelser av abortvård, desto mindre finns beskrivet om 
barnmorskans upplevelser. Syfte: Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors 
erfarenheter av abortvård på sjukhus. Metod: Arbetet utgick från en kvalitativ design med 
induktiv ansats. Materialet baseras på semi-strukturerade individuella intervjuer med 11 
barnmorskor. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet 
framträdde fyra kategorier: Att sätta kvinnan i centrum, ett känsloladdat arbete, att arbeta 
professionellt och önskan om en bättre abortvård. Kategorierna bestod av 13 subkategorier: 
Att se individen, att stödja kvinnan, att ge information, att vara närvarande, att göra 
någonting betydelsefullt, utmaningar i abortvård, att värna om aborträtten, etiska dilemman 
inom abortvård, att lägga egna värderingar åt sidan, att vara i behov av stöd, att lindra 
smärta, behov av bättre smärtlindring och att ha abortvård på egen avdelning. Slutsats: 
Abortvård ses som ett givande och viktigt arbete. Barnmorskornas erfarenheter var att 
kvinnor som genomgår abort behöver stöd, närvaro, information, smärtlindring, tillgång till 
kurator och att alla dessa aspekter är individanpassade.  
 
Nyckelord: Abort, Kvinnor, Medicinsk abort, Omhändertagande  



ABSTRACT 

Background: A large number of abortions are performed every year in Sweden. The 
midwife’s area of expertise includes providing women with care in the event of an abortion. 
Previous research describes that the later the abortion the more difficult it is for both the 
woman and the midwife. There are many previous studies on women's experiences of 
abortion care, less is described about the experiences of the midwife. Aim: The aim of the 
work was to describe midwives’ experiences of abortion care. Method: The work was based 
on a qualitative design with an inductive approach. Based on individual semi-structured 
interviews conducted with eleven midwives. The interviews were analyzed with qualitative 
content analysis. Result: Four categories were found: to focus on the woman, an emotional 
work, to work professionally and the desire for better abortion care. Thirteen subcategories 
were created and formed the categories. Conclusion: Abortion care is seen as a rewarding 
and important job. The midwives experience was that women who undergo abortion need 
support, presence, information, pain relief, access to a counselor and that all these aspects 
are individualised. 
 
Keywords: Abortion, Abortion care, Experiences, Midwife, Women
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1 INLEDNING   

Barnmorskan har många olika arbetsuppgifter, abortvård är en arbetsuppgift som är 
omdiskuterad och många tycks ha åsikter kring det. Abort kan vara ett laddat ämne och det 
är fortfarande olagligt i flera länder. Författarnas intresse för abortvård handlar dels om att 
det är ett så omdebatterat ämne och något de ska arbeta med i framtiden. Författarna hade 
olika erfarenheter inom ämnet då en av oss arbetat på en avdelning där aborter utförs. 
Författarnas förförståelse var att abortvård kan vara känslosamt och jobbigt för barnmorskan 
samt att tiden kanske inte alltid räcker till för att ge bästa möjliga vård. Det är viktigt att ge 
bra vård till kvinnor och par som genomgår abort. För att ta reda på vad det finns för 
utvecklingsmöjligheter känns det viktigt att ta reda på vad barnmorskor har för erfarenheter 
av abortvården.     

2 BAKGRUND  

2.1 Abort 

2.1.1 Globalt 

Förenta Nationernas satte upp mål år 2000 att förbättra mödrahälsan, den främsta 
målsättningen var att reducera mödradödligheten med 75 procent och åstadkomma allmän 
tillgång till reproduktiv hälsa senast år 2015 (United Nations Delvelopment Programme, 
u.å.A). Trots framsteg misslyckas samhällen att stödja kvinnor, mest allvarligt i fattiga länder. 
Diskriminering på grund av kön leder till såväl ekonomiska, sociala som hälsorelaterade 
nackdelar för kvinnor, som i sin tur påverkar deras egen och deras familjers välmående. De 
nya målen, Agenda 2030, ger en förnyad möjlighet att förbättra maternell hälsa för alla 
kvinnor, oavsett nationalitet och omständigheter (World Health Organisation, u.å.). De 
globala målen som ska säkerställas senast år 2030 fokuserar bland annat på hälsa och 
välbefinnande. Ett delmål är att tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och 
utbildning till alla. Fertila kvinnors behov av familjeplanering ska tillgodoses med moderna 
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metoder. Där ligger även fokus på att integrera dessa delar i nationella program och 
strategier (UNDP, u.å.B). Ett annat mål fokuserar på jämställdhet, där ett av delmålen är att 
det ska vara en allmän tillgång till reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter (UNDP, 
u.å.C). 

2.1.2 Komplikationer i samband med abort 

En av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet i världen är osäkra aborter. Av 210 
miljoner graviditeter som årligen infaller slutar ca 46 miljoner med en inducerad abort. Av 
dessa utförs runt hälften, d.v.s. ca 23 miljoner, under osäkra omständigheter, med personal 
utan utbildning, riskfyllda eller omoderna metoder och oftast utförs de då illegalt. 
Komplikationer i samband med abort och bristen på preventivmedel uppskattas leda till 100 
000 dödsfall årligen (Gemzell Danielsson, 2018). Enligt Gemzell Danielsson (2018) var 
dödsorsaker direkt kopplade till abort bland annat infektioner, blodförgiftning samt stor eller 
långdragen blödning. En screening för bakterier innan abort samt riktad behandling av 
eventuell infektion minskade risken för genital infektion efter abort (Carlsson, Breding & 
Larsson, 2018; Gemzell Danielsson, 2018). Av alla kvinnor som hade en eller flera bakterier 
vid screening före abort och fick antibiotika fick 1,4 procent infektion efter aborten jämfört 
med 1,7 procent av de som inte hade någon bakterie vid screening och inte fick någon 
antibiotika (Carlsson, Breding & Larsson, 2018). I en amerikansk studie av Hsia, Lohr, Taylor 
& Creinin (2019) hade 95 procent en lyckad medicinsk abort. Anledningar till en icke lyckad 
abort var fortsatt graviditet, kvarvarande icke-synlig graviditet och inkomplett abort. 

2.1.3 I Sverige  

I Sverige utförs varje år mellan 35 000 och 38 000 aborter. Under år 2018 utfördes strax 
under 36 000 aborter, vilket motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–44 år. I 
åldersgruppen 15-44 år slutar ungefär en fjärdedel av alla graviditeter med abort, den siffran 
har sett ungefär likadant ut sedan år 1975. Abort är vanligast i åldersgruppen 20-24 år 
(Socialstyrelsen, 2015). Sedan 1990-talet ses en ökad trend av andelen tidiga aborter. 
Graviditetens längd beräknas med hjälp av ultraljudsundersökning alternativt beräknat 
utifrån sista menstruationens första dag. Graviditetslängd anges i fullgångna 
graviditetsveckor + dagar, exempelvis 8 fullgångna veckor + 2 dagar anges som 8+2 veckor. 
Av samtliga aborter utförda under år 2018 skedde 84 procent före vecka 9 och 57 procent 
före vecka 7. Vid motsvarande mätning år 1994 utfördes 55 procent av aborterna före vecka 9 
och 10 procent före vecka 7. En förklaring till att andelen tidiga aborter ökat tros vara 
införandet av medicinsk abort samt en ökad tillgänglighet. År 2004 blev hemabort tillåtet och 
har sedan dess blivit ett allt mer förekommande val, hemaborter utgjorde 78 procent av 
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aborterna som utfördes före vecka 9 under år 2018. De senaste tio åren har en minskande 
trend setts av aborter bland yngre kvinnor, tonårsaborter. Under 2018 utfördes ca 11 aborter 
per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–19 år, mer än en halvering jämfört med år 2009. Ekonomisk 
subventionering av preventivmedel och mer utvecklade preventivmetoder tros vara 
anledningen (Socialstyrelsen, 2018).  

2.1.4 Svensk abortlag  

Kvinnor har rätt att avbryta havandeskap om åtgärden vidtas före vecka 18+0 (Abortlag, SFS 
1974:595, 1 §). Kvinnor som begär abort eller där frågor uppkommit om avbrytande av 
graviditet ska kvinnan erbjudas stödjande samtal innan åtgärden genomförs (Abortlag, SFS 
1974:595, 2 §). Efter vecka 18+0 får abort genomföras endast om socialstyrelsen ger 
godkännande, tillstånd till åtgärden. För att ett sådant tillstånd ska lämnas krävs synnerliga 
skäl för abort (Abortlag, SFS 1974:595, 3 §).   

2.2 Abortmetoder 

I Sverige är medicinsk abort den vanligast förekommande metoden och under år 2018 
användes den vid 93 procent av alla aborter (Socialstyrelsen, 2018). Till och med vecka 7+0 
rekommenderas medicinsk abort på grund av högre effektivitet än kirurgisk abort. Medicinsk 
abort, även kallad två-stegsabort ska tillämpas som förstahandsmetod från och med vecka 
12+0 (Larsson, 2019). Medicinsk abort innebär att graviditeten avbryts med hjälp av 
läkemedelsbehandling. Kirurgisk abort innebär att graviditeten avbryts genom instrumentell 
utrymning av livmodern (Socialstyrelsen, 2009). Sen medicinsk abort utförs efter 
graviditetsvecka 12 (Gemzell Danielsson, 2018). 

2.2.1 Medicinsk abort 

Vid en medicinsk abort avbryts graviditeten genom läkemedelsbehandling i två steg. Den 
första tabletten Mifepristone är ett antiprogesteron och motverkar det graviditetsbevarande 
hormonet, samt gör att livmodern ökar mottagligheten för vidare läkemedelsbehandling. 
Efter 24-72 timmar tas andra omgången tabletter, Misoprostol, som skapar 
livmodersammandragningar som stöter ut graviditeten. Samma metod kan användas vid alla 
graviditetslängder då det är tillåtet med abort. Mifepristone ges alltid på sjukhus, 
behandlingen med Misoprostol kan utföras både på sjukhus och i hemmiljö, en hemabort 
(Socialstyrelsen, 2018). Enligt en kvinnokliniks PM definieras medicinsk tidig abort, upp till 
vecka 9+0 och inleds med en tablett Mifepristone 200 mg peroralt, 24-48 timmar senare tas 
fyra stycken Cytotec 0.2 mg tabletter vaginalt. Vid utebliven alternativt sparsam effekt tre till 
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fyra timmar senare kan två tabletter Cytotec 0.2 mg tas peroralt eller vaginalt. Efter vecka 
9+1 t.o.m. vecka 12+0 inleds aborten på samma sätt, det som skiljer sig från den tidiga 
aborten är att Cytotec intas 36-48 timmar senare. Medicinsk hemabort kan ske upp till vecka 
10+0 och förutsätter att patienten är frisk och har myndig anhörig närvarande under 
aborten. Patienten ska kunna förstå instruktionerna, kunna göra sig förstådd per telefon 
samt vid behov ha möjlighet att ta sig till sjukhus. Vid hemabort tar kvinnan första tabletten 
på kvinnoklinikens mottagning och får sedan med sig läkemedel för hemanvändning. 
Medicinsk abort efter vecka 12+0 inleds på samma sätt, dock krävs inläggning på sjukhus då 
behandling med Cytotec inleds. Har aborten inte inträffat under dagen ges en upprepad dos 
Mifepristone 200 mg på kvällen, Cytotec ges var tredje timme maximalt fyra gånger per dygn 
(Larsson, 2019). Tidsaspekten vid medicinsk abort i andra trimestern kan variera. Enligt en 
undersökning utförd i USA aborterade 47,7 procent inom åtta timmar efter intag av 
Misoprostol. Undersökningen visade även att proportionen av fullständig abort inom åtta 
timmar är direkt knutet till fostrets gestationsålder. Det framkom att 59,3 procent av 
kvinnorna i vecka 13-18 aborterade inom åtta timmar, jämfört med 28,3 procent av 
kvinnorna i vecka 19-22 (Shochet et al., 2019). 

2.2.2 Kirurgisk abort  

Kirurgisk abort finns som valbar metod i vecka 7+0 till vecka 12+0. Före vecka 7 ökar risken 
att aborten blir ofullständig (Larsson, 2019; Socialstyrelsen, 2018). Metoden rekommenderas 
när kvinnan önskar det, när det finns kontraindikationer mot medicinsk abort, som vid ökad 
benägenhet till blödning, vid anemi eller när fördelen med att samtidigt kunna sätta in IUD 
vid ingreppet bedöms vara gynnsam (Larsson, 2019). Graviditeten avbryts genom att 
livmoderhalsen förbehandlas farmakologiskt och sedan utryms livmodern instrumentellt, 
även kallat vakuumaspiration (Socialstyrelsen, 2018). Vakuumaspiration utförs i narkos. Tre 
timmar före ingreppet tar kvinnan två tabletter Cytotec 0.2 mg vaginalt, samt två tabletter 
Alvedon 500 mg och en tablett Ibuprofen 400 mg preoperativt (Larsson, 2019). I en studie av 
Carlsson, Breding & Larsson (2018) var infektion den vanligaste komplikationen vid 
kirurgisk abort. 

2.3 Kvinnors upplevelser  

Tidigare studier har visat att flera kvinnor upplevde att det jobbigaste med aborten var att ta 
den första tabletten då det sedan inte gick att ångra beslutet, det blev då slutgiltigt och 
definitivt (Andersson, Christensson & Gemzell-Danielsson, 2014; Mukkavaara, Öhrling & 
Lindberg, 2011; Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 2011). Kvinnorna beskrev starka 
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emotionella känslor när de svalde tabletten (Andersson, Christensson et al., 2014). Flera 
kvinnor beskrev att det var lättare, och nästan en lättnad, att ta resterade tabletter då 
abortprocessen redan var igång och beslutet redan var taget. Tidigare studier visar att 
kvinnorna som genomgått abort upplevde psykisk smärta, som exempelvis ångest, 
depression och oro vilket även höll i sig efter aborten. De uttryckte att kroppen återhämtade 
sig snabbare än sinnet (Mukkavaara et al., 2011). Kvinnor som såg aborten som något 
nödvändigt, men jobbigt att gå igenom, upplevde att den emotionella smärtan var värre än 
den fysiska (Andersson, Christensson et al., 2014). Upplevelsen av förlust varierade beroende 
på den emotionella relationen kvinnan hade till graviditeten, graviditetslängd och om 
kvinnan hade barn sedan tidigare. Kvinnor uttryckte liknande känslor oberoende av 
anledning till abort. De kvinnor som blivit oplanerat gravida uttryckte i högre grad lättnad 
när aborten var färdig (Andersson, Christensson et al., 2014). Vissa kvinnor upplevde känslor 
av skuld i samband med eller efter aborten (Andersson, Christensson et al., 2014; Kjelsvik & 
Gjengedal, 2010; Mukkavaara et al., 2011; Shahbazi, 2011). Det var viktigt för kvinnorna att 
känna att beslutet att göra abort var deras eget och att ingen annan påverkat deras beslut, 
flera kände stolthet i att kunna ta ett känslomässigt jobbigt beslut (Andersson, Christensson 
et al., 2014).  
 
Det var viktigt att få information om möjligheten att prata med kurator och de flesta 
kvinnorna upplevde att de fick den informationen (Stålhandske et al., 2011). Kvinnorna 
uttryckte ett starkt behov av att ställa frågor om aborten. De upplevde att informationen som 
gavs på sjukhuset var för saklig (Mukkavaara et al., 2011). Bristen på information om 
abortprocessen kunde för vissa skapa en känsla av att inte ha kontroll samt rädsla 
(Andersson, Christensson et al., 2014). Kvinnorna förväntade sig blödning och smärta under 
aborten (Andersson, Christensson et al., 2014). Flera kvinnor upplevde att smärtan var den 
värsta de känt (Georgsson & Carlsson, 2019; Mukkavaara et al., 2011). Det var frustrerande 
för flera kvinnor att inte veta hur lång tid aborten skulle ta och hur smärtsamt det skulle vara 
och flera unga kvinnor kände sig oförberedda på smärtan och upplevde att det var värre än de 
förväntat sig (Andersson, Christensson et al., 2014). De flesta av kvinnorna upplevde att 
blödningen var större än vad de var förberedda på och att själva aborten av fostret var en 
emotionell upplevelse som de inte var förberedda på (Mukkavaara et al., 2011). I en svensk 
studie framkom att kvinnorna var lika nöjda med smärtlindringen oavsett om de genomgått 
medicinsk eller kirurgisk abort (Makenzius, Tydén, Darj & Larsson, 2012). Smärtan i 
samband med abort beskrevs påminna om dysmenorré, förlossning, endometrios och 
magvärk. Deltagarna i en svensk studie skattade den abortrelaterade smärtan till 
medianvärdet sex på VAS-skalan. De som genomgått en abort i andra trimestern skattade i 
regel en högre siffra (Georgsson & Carlsson, 2019). En vanligt förekommande smärtlindring 
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för kvinnor som genomför abort var Paracetamol, NSAID-preparat och någon form av opioid 
(Carlsson, 2018; Georgsson & Carlsson, 2019).  
 
Faktorer som påverkade om kvinnorna var nöjda med den vård de fått var bra bemötande, 
god smärtlindring, hjälp och stöd vid behov, tillräcklig information, god tillgänglighet och 
preventivmedelsrådgivning (Makenzius et al., 2012). Kvinnorna beskrev svensk abortvård 
som neutral, rationell och effektiv. Vissa kvinnor nämnde specifikt att den neutrala attityden 
var positiv då de förväntade sig en mer dömande attityd. De flesta kvinnorna beskrev att 
abortvården var fokuserad på medicinska och praktiska moment. Vissa kvinnor uppskattade 
att personalen aldrig frågade om känslomässiga och moraliska bekymmer. Andra kvinnor 
önskade större fokus på det känslomässiga och var besvikna över saknaden av känslomässig 
respons (Stålhandske et al., 2011). Kvinnorna upplevde att vården mötte deras behov, att 
personalen var professionell, neutral och hade ett icke dömande bemötande (Andersson, 
Christensson et al., 2014). 

2.4 Barnmorskans roll 

Enligt Svenska barnmorskeförbundet (2018) ska barnmorskan ha kompetens att erbjuda 
behandling och vård enligt människovärdesprincipen. Alla människor har, oberoende av 
funktioner i samhället och personliga egenskaper, samma rätt och lika värde. Barnmorskan 
ska tillgodose de fysiska, psykiska och emotionella behoven hos den patient som söker vård, 
oberoende av hens omständigheter. Ytterligare ska barnmorskan kunna tillgodose patientens 
medverkan och självbestämmande i vården. Barnmorskan ska även stödja patientens 
värdighet, integritet, självbild och autonomi genom att med dialogen som verktyg skapa 
trygghet, jämlikhet, delaktighet och tillit. Enligt Svenska barnmorskeförbundet (2018) ska 
barnmorskan ha kompetens att informera om olika abortmetoder samt ge vård vid spontan 
och inducerad abort. Barnmorskan ska även kunna identifiera och ge vård vid olika 
abortkomplikationer.  
 
Barnmorskorna ansåg att det var kvinnans rätt att ha möjligheten att välja att göra en abort, 
de stöttade den rätten och såg abort som en nödvändighet (Andersson, Gemzell-Danielsson & 
Christensson, 2014; Gallagher, Porock & Edgley, 2009; Oelfhafen, Monteverde & Ciggnacco, 
2019). Kvinnans autonomi var det mest centrala värdet och det som styrde deras arbete. De 
arbetade för att stärka kvinnor och deras familjer för att öka deras självbestämmande. För att 
nå detta mål behövde barnmorskan besitta empati för att förstå kvinnans behov, samt kunna 
diskutera alternativ (Oelfhafen et al., 2019). Barnmorskorna valde att fokusera på individen. 
De såg det som sin uppgift att stödja kvinnorna oavsett situation och anledning till abort. 
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Barnmorskorna arbetade utifrån att inte försöka påverka eller döma någons beslut, varken 
för eller emot abort. De ansåg att deras uppgift var att behandla alla lika oavsett vad och att 
hålla tillbaka sina personliga åsikter (Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014; Gallagher 
et al., 2009; Lipp, 2010; Oelfhafen et al., 2019).  
 
Vissa barnmorskor upplevde att den uppgiften kändes lättare när de var säkra på att kvinnan 
som genomgick aborten hade tagit ett informerat beslut (Mauri & Squillace, 2016; Oelfhafen 
et al., 2019). Barnmorskorna upplevde ofta att bristande resurser kunde leda till att de inte 
fick tillräckligt med tid till de abortsökande kvinnorna som de borde (Andersson, Gemzell-
Danielsson et al., 2014; Oelhafen et al., 2019). Att inte kunna stödja kvinnorna kontinuerligt 
var associerat med högre utsträckning läkemedel och andra interventioner (Oelhafen et al., 
2019). Hos de kvinnor som var missnöjda med smärtlindringen under aborten så kunde det 
till viss del kopplas samman med otillräcklig närvaro från personalen (Georgsson & Carlsson, 
2019). Barnmorskorna försökte alltid se till så att kvinnorna som genomgick en abort skulle 
känna så lite smärta som möjligt. Vissa beskrev en känsla av maktlöshet när de inte lyckats 
hitta bra metoder för att lindra smärtan (Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014; 
Lindström et al., 2011).  
 
Barnmorskorna var mer bekväma när de var involverade i aborter i tidig graviditet, än vid 
sena aborter då de blev mer medvetna om sina känslor (Gallagher et al., 2009; Lindström, 
Wulff, Dalgren & Lalos, 2011). De uttryckte att det inte var deras attityder rörande abort utan 
att foster vid en högre gestationsålder var jobbigare att hantera. Det kunde för vissa upplevas 
emotionellt att det var så nära inpå den övre abortgränsen och ökad livsduglighet hos fostret 
(Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014; Gallagher et al., 2009; Lindström et al., 2011). 
Det var viktigt för barnmorskorna med teamarbete, stöd ifrån kollegor och tid för reflektion 
(Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014; Gallagher et al., 2009; Mauri & Squillace, 
2016). De uppskattade att ha möjlighet att diskutera med andra som förstod och hade 
liknande erfarenheter vilket kunde bidra till att de lättare kunde hantera situationer som 
kändes obekväma eller jobbiga (Gallagher et al., 2009). En del barnmorskor upplevde 
abortvård som emotionellt krävande och önskade att få ett utökat stöd (Mauri & Squillance, 
2016). Stöd från kollegor och tid för personlig reflektion sågs som möjligheter att utveckla 
förmågan att hitta lösningar och få värdefull praktisk kunskap och förmågan att gå vidare 
(Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014). Barnmorskor beskrev att det kunde kännas 
jobbigt med de tvära emotionella vändningar som arbetet ibland innebar. Att ta hand om par 
som var glada då de precis fått ett friskt barn, samtidigt som de skulle ta hand om par som 
var ledsna eller kände skuld inför en abort. De upplevde det känslomässigt utmanande att ta 
hand om patienter med så olika behov och att kontrasten var väldigt stor (Mizuno, 2011; 
Oelhafen et al., 2019).  
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2.5 Etiska överväganden i abortvården  

Avsikten med fosterdiagnostik är att räkna ut graviditetens längd, fastställa eventuell 
flerbörd samt att bedöma fostrets morfologi och en bedömning av sannolikheten att ett barn 
föds med missbildning, kromosomavvikelser eller genetisk sjukdom. Kvinnan bestämmer 
själv om hon vill genomföra den erbjudna undersökningen och även vilka resultat hon vill ta 
del av samt bör få möjlighet till tid att reflektera innan hon fattar sitt beslut om avbrytande 
(Socialstyrelsen, 2012). Barnmorskor beskrev att flera moraliska aspekter inom obstetriken 
var kopplade till teknologisk utveckling, som perinatal diagnostik och selektiva aborter. 
Utveckling av medicinsk teknologi ansågs vara väsentlig för att förbättra kvaliteten på 
sjukvården och förebygga onödigt lidande. Samtidigt kunde varje ny behandling eller 
diagnostiskt val väcka nya etiska frågeställningar (Oelhafen et al., 2019). I en studie som 
jämför attityder före och efter rutinultraljudet så framkom en signifikant skillnad att fler par 
kunde tänka sig att föda ett barn med missbildning efter de genomfört ultraljudet jämfört 
med innan. Män var mer villiga än kvinnor att genomföra en abort på grund av fetal 
missbildning och de var även signifikant mindre tveksamma till abort rent generellt än 
kvinnor. Föräldrar som redan hade ett eller fler barn var mer tveksamma till abort i 
allmänhet (Ekelin & Larsson, 2016). I studien svarade 24,6 procent att de inte alls, under 
några omständigheter, kunde tänka sig att föda ett barn med missbildning. I samma situation 
svarade 14,1 procent att de inte kunde tänka sig att göra abort. Resultatet i studien visade att 
blivande föräldrar hade en positiv inställning till abort generellt (Ekelin & Larsson, 2016). 
Hälften av kvinnorna som genomgick abort på grund av fostermissbildning valde att se 
fostret efter aborten, jämfört med 39 procent av kvinnorna som gjorde abort på grund av 
oplanerad graviditet (Andersson, Christensson et al., 2014). 
 
I en studie av Vinggaard Christensen et al. (2012) förklarade barnmorskorna hur de visade 
fostret för kvinnan eller paret efter aborten. Barnmorskorna beskrev att vid situationer där 
kvinnan eller paret var motvilliga att se fostret försökte barnmorskorna övertala de att ändra 
sig. Kvinnorna hade även möjlighet att hålla det aborterade fostret. Enligt barnmorskorna 
kunde detta underlätta den senare sorgeprocessen, speciellt vid sena aborter p.g.a. 
fostermissbildning, då dessa ofta var önskade graviditeter. Barnmorskorna upplevde att 
tecken på att det aborterade fostret levde var obehagligt och en del uttryckte att det saknades 
riktlinjer för hur de skulle gå till väga om det inträffade (Andersson et al., 2014; Oelhafen et 
al., 2019; Vinggaard Christensen et al., 2012). Barnmorskornas huvudfokus låg på att stödja 
kvinnan och kvinnans rättigheter (Gallagher et al., 2009; Vinggaard Christensen et al., 2012). 
Engagemang för kvinnors rätt och en förbättrad abortvård upplevde barnmorskorna var 
viktigt för både deras egen övertygelse och samhället i stort (Andersson, Gemzell-Danielsson 
et al., 2014). 
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2.6 Teoretisk referensram 

2.6.1 Att stödja och stärka  

I detta arbete kommer en modell, stödja och stärka, av Berg (2010) beskrivas och användas 
som teoretisk referensram. Enligt Berg (2010) grundas det professionella vårdandet på det 
naturliga vårdandet men det innefattar även specifik professionell kompetens som är baserad 
på såväl etik som vetenskap. De som arbetar har en egen personlig värdegrund bestående av 
logiska och etiska ställningstaganden. Denna yttrycks bland annat i en yrkesetisk kod. I 
vårdandet är människosynen central. I olika lagar, policydokument och yrkesprofessionella 
koder betonas att hälso- och sjukvården ska vila på en humanistisk värdegrund som främjar 
mänsklig värdighet. Vid ett vårdande förhållningssätt tas avstånd från alla former av 
fördömelse, straff, kränkande bemötande, maktutövning och utebliven eller dålig vård. Det 
innebär även att bekräfta och stödja rätten till självbestämmande och gott självförtroende. 
Ett vänligt bemötande och tillfredställande av behov bevarar patientens integritet. Vårdandet 
behöver möta upp de unika behoven hos individerna då varje vårdbehövande är unik. Enligt 
Berg (2010) utgör en vårdande relation och dialog en nödvändig och viktig grund för 
vårdandet. I en vårdande relation möts två unika personer, vårdare och patient, med ett 
specifikt syfte. Detta syfte är att patienten behöver vård och vårdaren vill ge vård. Det har av 
stor betydelse hur vårdaren är. De som möts avgör hur öppen relationen ska bli. Vid ett 
professionellt vårdande byggs en bro mellan patienten och vårdaren och denna bro är byggd 
av vårdande, kontakt och specifik kompetens. Barnmorskor vårdar kvinnor, partner, deras 
nyfödda och ofödda barn samt deras övriga familj. I den vårdande relationen är barnmorskan 
öppen för kvinnans livsvärld då den är en del av kvinnan själv. Barnmorskan och kvinnan är i 
ett beroendeförhållande inbyggt i vårdrelationen eftersom kvinnan är i behov av vård och är 
beroende av barnmorskans vilja och möjlighet att vårda samt kunskap. Barnmorskan är i sin 
tur beroende av kvinnans vilja att bli vårdad. Det yttersta ansvaret ligger hos vårdaren för att 
relationen ska utvecklas till ett konstruktivt beroende där patienten får stöd att finna mening 
i en specifik situation (Berg, 2010). 

2.7 Problemformulering 

Det sker ett stort antal aborter varje år i världen. Hälften av dessa sker illegalt och har 
potentiellt livshotande komplikationer. I Sverige är det lagligt att göra abort. Kvinnor som 
genomgår abort får säker vård som är baserad på evidens och klinisk erfarenhet. I 
barnmorskans kompetensområde ingår det att ge kvinnor vård vid abort. Ett vårdande 
förhållningssätt innebär att barnmorskan bekräftar och stödjer kvinnans rätt till 
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självbestämmande. Tidigare forskning beskriver att ju senare abort desto svårare upplevs det 
för både kvinnan och barnmorskan. Tidigare studier beskriver att det kan upplevas 
emotionellt för barnmorskor när aborter nära abortgränsen, samtidigt står barnmorskorna 
upp för kvinnans rättigheter. Det finns tidigare forskning kring kvinnors upplevelser av att 
genomgå en abort, men det saknas kunskap kring barnmorskors erfarenheter av abortvård. 
Det är viktigt att beskriva barnmorskors erfarenheter av abortvård för att få en ökad 
förståelse för arbetet. Avsikten med arbetet var att få en ökad kunskap om barnmorskors 
erfarenhet av abortvård och identifiera eventuella förbättringsmöjligheter om vad 
barnmorskor behöver för att utföra ett bra och tillfredsställande arbete. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av abortvård på sjukhus. 

4 METOD 

4.1 Design 

Arbetet utgår från en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Induktiv ansats utgår från 
observationer av verkligheten som sedan förs samman till generella grundregler, grundregler 
som i sin tur kan generera en teori (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativa arbeten med 
induktiv ansats används ofta för att beskriva upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar av 
ett specifikt fenomen (Kristensson, 2014). Då syftet med arbetet var att beskriva 
barnmorskors erfarenheter av abortvård på sjukhus var det en passande design.  

4.2 Urval 

Först identifierades aktuell population som stod i fokus (Kristensson, 2014) det vill säga, 
legitimerade barnmorskor som arbetar på sjukhus med abortvård. Exklusionskriterier var de 
barnmorskor som endast arbetade på gynekologisk mottagning. Klinikchef samt 
avdelningschef kontaktades för att få godkännande att genomföra intervjuer. 
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Bekvämlighetsurval användes för att hitta respondenter till intervjuer. Författarna deltog i ett 
barnmorskemöte på utvald avdelning och informerade om arbetet. Samtliga personer som 
stämde in i kriterierna tillfrågades via mail och de som önskade att medverka kontaktade 
författarna (Kristensson, 2014). De första elva som hörde av sig bokades in för intervju.  

4.3 Intervjuguide 

I detta arbete användes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 
A). Genom att använda en intervjuguide kan intervjun struktureras för att passa in inom den 
givna tidsramen. Vid en semistrukturerad intervju ställs öppna frågor, men frågorna behöver 
inte ställas i samma ordning utan går att anpassas efter det som uppkommer under intervjun 
(Danielsson, 2012). Frågorna konstruerades så att de skulle svara på syftet. Intervjuguiden 
granskades av handledare och några frågor ändrades. Frågorna konstruerades på ett sätt som 
inte skulle vara ledande. En pilotintervju genomfördes när intervjuguiden var skriven för att 
testa upplägget, tidsåtgång och frågorna. Frågorna i pilotintervjun besvarade syftet väl och 
intervjuguiden behölls som den var. Pilotintervjun inkluderades i resultatet.  

4.4 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Vid samtliga intervjuer medverkade båda författarna som turades om att intervjua. 
Intervjuerna spelades in på två inspelningsutrustningar. Författarna anpassade sig efter 
verksamheten genom att intervjuerna genomfördes på avdelningen i skiftbytet då dubbel 
personalstyrka var på plats. Personalen på avdelningen var informerade om vilket rum 
intervjuerna genomfördes på för att minska avbrott. Intervjuerna tog i genomsnitt 16 
minuter.   

4.5 Analysmetod 

Det inspelade materialet avlyssnades flertal gånger. Materialet transkriberades sedan av den 
författare som hade intervjuat i direkt anslutning till intervjun. Det transkriberade materialet 
blev sammanlagt 65 sidor. För att analysera materialet användes innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Materialet lästes igenom av båda författarna upprepade 
gånger och meningsbärande enheter som svarade på syftet togs ut. De meningsbärande 
enheterna kondenserades sedan till mindre meningsbärande enheter och sedan till koder. 
Författarna kom gemensamt fram till koderna och de med liknande innehåll delades in under 
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olika subkategorier. Fortsättningsvis placerades liknande subkategorier in under fyra 
kategorier (Greneheim och Lundman, 2004) (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Exempel innehållsanalys  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad  Kod Kategori 
 

Sen tycker jag att det 
är viktigt att kunna 
ändå hjälpa dem. Att 
dom ändå får en bra 
upplevelse av det 
som är så jobbigt. 

Viktigt att kunna 
hjälpa. Bra 
upplevelse. 

Hjälpa Att sätta kvinnan i 
centrum 
 

Det skulle nog 
kanske vara att man 
skulle önska att det 
går att smärtlindra 
på ett bättre sätt. Ha 
tillgång till lustgas 
kanske. Speciellt 
dom som är lite 
senare.  För jag tror, 
oftast är det väl så 
känslomässigt 
påverkade många av 
dom så att det känns 
så tråkigt att dom 
ska behöva ha ont 
också.. 

Smärtlindra bättre. 
Känslomässigt 
påverkade. Tråkigt 
att behöva ha ont. 

Smärta/smärtlindring Önskan om en 
bättre abortvård 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska fyra huvudkrav följas vid forskning. Dessa huvudkrav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades skriftligt samt muntligt 
om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna 
fick information om arbetets syfte, vad datan skulle användas till samt deras roll i arbetet. I 
enlighet med samtyckeskravet skrev deltagarna under en samtyckesblankett. Hänsyn togs till 
konfidentialitetskravet genom att insamlad data avidentifierades och lagrades på 
lösenordskyddade enheter så att ingen utomstående kunde ta del av materialet. 
Nyttjandekravet tillgodosågs genom att datan användes enbart i enlighet med det deltagarna 
fått information om, till arbetet (Olsson & Sörensen, 2011). Insamlande av data till arbetet 
godkändes även av verksamhetschef samt avdelningschef innan intervjuerna påbörjades. 
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Inför datainsamlingen skrevs en etisk ansökan som godkändes av handledare på Mälardalens 
högskola.  

5 RESULTAT 

Samtliga deltagare var kvinnor mellan 28 och 62 år och hade arbetat som barnmorska mellan 
sex månader och 21 år. Yrkeserfarenheten med att arbeta med abortvård varierade mellan 
sex månader och 18 år. Analysprocessen resulterade i fyra kategorier och 13 subkategorier. 
Dessa presenteras nedan för att ge en översikt av resultatet (Tabell 2). 
 
Syftet med detta arbete var att beskriva barnmorskors erfarenheter av abortvård på sjukhus. 
Tabell 2: Översikt av subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

• Att se individen 
• Att stödja kvinnan 
• Att ge information 
• Att vara närvarande 

Att sätta kvinnan i centrum 

• Att göra någonting betydelsefullt 
• Utmaningar i abortvård 
• Att värna om aborträtten 
• Etiska dilemman inom abortvård 

Ett känsloladdat arbete 

• Att lägga egna värderingar åt sidan 
• Att vara i behov av stöd 

Att arbeta professionellt 

• Att lindra smärta 
• Behov av bättre smärtlindring 
• Att ha abortvård på egen avdelning 

Önskan om en bättre abortvård 

5.1 Att sätta kvinnan i centrum  

5.1.1 Att se individen 

Barnmorskorna beskrev att de var öppna och omhändertagande och försökte möta 
kvinnornas behov samt att kvinnorna bestämde själva vilket stöd de ville ha. Alla människor 
var olika, hade olika erfarenheter och hade gått igenom olika saker vilket kunde påverka hur 
ledsna de var vid en abort. En del var väldigt ledsna medan andra inte var lika påverkade. 
Vården anpassades efter varje individ. En del kvinnor var mer avskärmade och då kunde det 
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vara svårt att skapa en god relation. Barnmorskornas erfarenheter var att de som genomgick 
en tidigare abort ofta behövde mindre stöd än de som genomgick en senare abort. De som 
genomgick abort p.g.a. missed abortion eller missbildning behövde ofta mer stöd och var ofta 
väldigt ledsna. Ibland kunde det vara svårt att veta hur man skulle bemöta och på vilket sätt 
kvinnorna ville bli bemötta, beroende på vilken fas de befann sig i. Stödet kvinnorna behövde 
var i stor del beroende på vilket stöd de hade med sig i form av partner eller annan anhörig.  

“...jag pratar inte bara för mig själv utan vi är väldigt öppna, och jag tror att vi 
är omhändertagande och försöker ju se till kvinnans behov, det är positivt på det 

sättet.” Barnmorska 9 

5.1.2 Att stödja kvinnan 

Barnmorskorna beskrev att de gav ett bra stöd till kvinnorna och behandlade alla lika oavsett 
anledning. I intervjuerna framkom att stöd många gånger var bekräftelse. Kvinnorna 
behövde en trygg person de kunde lita på och få uttrycka sin sorg. En barnmorska uttryckte 
att det även var viktigt att stödja partnern. Det var positivt när kvinnorna lämnade 
avdelningen och kännde sig nöjda med omhändertagandet. De skulle känna sig lugna och 
trygga när de tänkte tillbaka på dagen samt att de blev lyssnade på och sedda. 
Barnmorskorna ville att kvinnorna skulle känna att de vågade bli gravida igen och att det inte 
skapades förlossningsrädsla inför framtiden. Barnmorskorna kände att de hjälpte kvinnor 
som tagit beslutet och att det var viktigt. De upplevde att de kunde ta hand om paren riktigt 
bra.  

“Jag brukar säga det att, att dom måste tänka att, att det är rätt just nu. Och när 
det är rätt just nu då behöver du aldrig tänka tillbaka på att varför hände det här 
och varför gjorde jag det här.. För just då var dina förutsättningar så... Man kan 

säga såna saker som, som kanske tar bort lite skuld” Barnmorska 11 

 
Barnmorskorna berättade att alla kvinnor erbjuds kuratorskontakt. En del tackade ja och en 
del upplevde inte att de behövde det. Många kvinnor behövde stöd efter aborten och då var 
kuratorskontakt bra. Barnmorskorna beskrev att kvinnorna fick mycket stöd och information 
från kuratorn vilket var bra. Utöver kuratorn så beskrevs socialt nätverk som ett viktigt stöd. 

5.1.3 Att ge information  

De flesta som sökte abortvård efterfrågade information om bl.a. läkemedel, smärtlindring 
och själva förloppet. Barnmorskorna beskrev att de var bra på att ge information. Kvinnorna 
behövde få tydlig information, fick de det ledde det ofta till en trygg patient.  
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“Dom flesta tycker jag ju, dom efterfrågar ju liksom information om liksom 
förloppets gång. Ja men hur det går till, vad man kan vänta sig, vilka läkemedel 

man kan få och vilken form av smärtlindring det finns och erbjuda och ja men att 
det finns tillgång till kurator och dom har väl ofta pratat med kurator innan.” 

Barnmorska 10 

5.1.4 Att vara närvarande 

Barnmorskorna beskrev att de försökte vara närvarande och ge ett kontinuerligt stöd, och 
inte blanda in mer personal än nödvändigt. Kvinnor hade olika behov av stöd men ofta 
behövdes närvaro. Barnmorskorna gav stöd och var där för deras skull och försökte möta 
deras behov av närvaro. Barnmorskorna menade att kvinnorna ofta behövde mer stöd än de 
trodde och att hög närvaro kunde göra det lättare att hantera smärtan. Kvinnornas behov av 
stöd var störst då de aborterade. Vid sena aborter beskrev barnmorskorna att de oftast bara 
hade de patienterna och kunde lägga mycket tid på de. Det kunde ofta byggas en fin relation 
på ett arbetspass. Barnmorskorna betonade vikten av att det gavs tid att vårda kvinnorna 
som genomgick abort. Det gick oftast bra till en början men då kvinnorna började få det 
jobbigt behövdes verkligen tid. Att ha andra arbetsuppgifter samt hög arbetsbelastning på 
arbetsplatsen bidrog till att det blev svårt att hinna med. Barnmorskorna önskade att de hade 
mer tid att ta hand om kvinnorna.  

“När man någon gång har haft, då hade jag fyra aborter, då var det ju lite svårt 
att va stöd till alla och då kände jag mig lite splittrad” Barnmorska 5 

5.2 Ett känsloladdat arbete 

5.2.1 Att göra någonting betydelsefullt  

Barnmorskorna beskrev arbetet med abortvård som väldigt givande. Barnmorskorna beskrev 
att det mest positiva med arbetsuppgiften var tacksamheten från kvinnorna. Många kvinnor 
uttryckte tacksamhet efter aborten. Barnmorskorna berättade att det kändes att de gorde 
någonting bra och att de var glada att få hjälpa till. Abortvård upplevdes som ett bra och 
viktigt arbete samt en grundläggande del i kvinnohälsan. Kvinnorna gick igenom en jobbig 
situation och som barnmorska upplevdes det betydelsefullt att kunna vara där och underlätta 
för kvinnan. Barnmorskorna menade att de stod upp för kvinnorna och bidrog med 
någonting positivt, de försökte alltid göra det bästa av situationen. Några barnmorskor tyckte 
inte att arbetet kändes speciellt jobbigt. Barnmorskorna var överens om att det var kvinnorna 
de arbetar för och att det kändes bra att kunna hjälpa till och när kvinnorna var nöjda.       
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“Antingen om man lämnar ifrån sig de till nästa skiftbyte eller när de går hem att 
de.. att i den situationen som de har gått igenom, som såklart är tuff oavsett vilken 

anledning man väljer att göra det...oavsett vilken anledning så är det ju en tuff 
situation de går igenom och man känner att man kan göra nånting vettigt för de. 

Att man har gjort någonting betydelsefullt för kvinnan.” Barnmorska 4 

5.2.2 Utmaningar i abortvård 

Barnmorskorna beskrev att det kunde vara känslomässigt jobbigt då de skulle visa upp 
fostret för ledsna par. Det var även jobbigt att visa upp foster som såg deformerade ut, 
exempelvis vid missbildning eller om fostret varit dött ett tag. Det var känslomässigt att se 
kvinnan ha ont och när paren var ledsna. Flera barnmorskor beskrev att det blev 
känslomässigt svårare ju senare aborterna utfördes. Att det liknade en miniförlossning och 
en barnmorska beskrev att det blev jobbigare att hantera större foster efter att hon själv fått 
barn. Flera barnmorskor menade att det var en utmaning att ha hand om andra 
patientgrupper, exempelvis nyförlösta samtidigt som kvinnor som genomgick abort. Det var 
känslomässigt att ta hand om par som var ledsna och tittade på fostret för att sedan gå in till 
ett par som fått ett friskt barn. Det var en utmaning och barnmorskorna fick ställa om sig 
själva. Det gick bra att ha flera kvinnor som genomgick abort samtidigt men det var en 
utmaning att varva det med andra arbetsuppgifter. Det kunde även kännas lite kluvet att 
samtidigt arbeta med kvinnor som inte kunde bli gravida och önskade få barn.  

“...det mest utmanande i det hela det är ju när man har flera olika patienter och 
ska ställa om sitt eller humör eller vad man nu ska kalla det. Men att gå från lite, 

ja men gå från glädje till sorg till exempel.” Barnmorska 3 

“Men vi gör det här så himla ofta så att ja men man kan göra det men samtidigt 
så berör det också.” Barnmorska 6 

 
Barnmorskornas erfarenheter var att det kunde vara svårt speciellt med unga kvinnor att 
förbereda dem inför en abort, vad som skulle hända. I fall där kvinnan var omogen upplevdes 
det som om de inte förstod vad de gick igenom eller vad de gjorde förrän de aborterat färdigt, 
och vissa tog inte in det alls. En brist på insikt kunde leda till att det blev en sen abort på 
grund av bristande kroppskännedom. Några barnmorskor poängterade att vissa kvinnor nog 
inte tänkte på att en abort påverkar psykiskt och en del stängde av. Med tanke på att det finns 
så bra preventivmedel och tillgänglighet tyckte en del barnmorskor att det kändes tråkigt att 
det ska behöva vara så många aborter. 

“Det är ju som en mini-förlossning. Det är ju många som inte förstår riktigt att 
det är, att det kommer va en liten person med, med armar och ben och så.” 

Barnmorska 5 
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5.2.3 Att värna om aborträtten 

Barnmorskorna var överens om att Sverige har en bra abortvård och en abortlag som vi ska 
värna om. Det är en rättighet som ska finnas, och den finns för alla och det var det viktigaste. 
Några barnmorskor uttryckte även att det var bra att intyg krävs efter en viss vecka. Flera 
barnmorskor beskrev att det känns obehagligt när det rapporteras om ändrade och 
inskränkta abortlagar runt om i världen. Några barnmorskor beskrev att samvetsfriheten är 
en inskränkning och ett hot mot abortvården, att det främst skulle drabba kvinnorna och leda 
till att abort blir mindre tillgängligt. De ansåg att det kändes upprörande att det ens 
diskuteras i dessa banor.    
 

“Jag tycker det är fantastiskt att vi lever i ett land som har fri abort...... det är 
ganska unikt att ha det som vi har det. Och det tycker jag är nånting som man 

verkligen ska värna om.” Barnmorska 11 

5.2.4 Etiska dilemman inom abortvård 

Några barnmorskor såg abortgränsen som ett etiskt dilemma, att ena dagen utfördes 
räddningsinsatser och andra inte, men någonstans måste gränsen gå. Det kunde kännas lite 
svårt när det blev precis på gränsen att abortera ett foster i vecka 21+6 och att rädda ett barn 
i vecka 22, det avgjordes på en dag. En barnmorska beskrev att det kunde kännas jobbigt när 
kvinnor strax före vecka 22 fick godkännande av socialstyrelsen för frivilliga aborter då 
fostret var friskt. Barnmorskan poängterade att det inte var barnmorskans roll att döma eller 
tänka kring det men att det kunde kännas lite fel, det är skillnad mellan vecka 17 och vecka 
22, det händer mycket där. Några barnmorskor tyckte att gränsen för abort borde flyttas ner 
en vecka, samtidigt som de tyckte att det kanske inte var etiskt rätt att rädda ett så tidigt 
barn. Barnmorskorna berättade att kuben har bidragit positivt, missbildningar hittas tidigare 
och aborterna kan därmed ske tidigare. Tidsgränsen för abort beskrevs som ett etiskt 
dilemma, ett dilemma som barnmorskor var lättade över inte låg på deras bord. En 
barnmorska beskrev att samtidigt som det kunde vara känslomässigt att stå med ett foster så 
var det intressant att se fostret i en viss vecka och se utvecklingen.    

“...när det är så jättenära, det slår på en dag med att avgöra om det är 
livsdugligt eller inte.... det är alltid etik i det här med tidsgränsen det kommer 

alltid va” Barnmorska 3 

“..livsdugligheten på ett foster hela tiden skjuts längre och längre ner i tiden och 
tiden för sena aborter fortfarande är på 22. Alltså på 21+6 liksom... Men det är ju 
ett etiskt dilemma, som, som egentligen inte jag behöver ta tag i.” Barnmorska 2 
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Barnmorskorna som varit med om att fostret visat livstecken vid abort upplevde att det var 
väldigt jobbigt varje gång det hände. De som inte varit med om det kunde tänka sig att det 
kunde kännas tufft. Barnmorskorna berättade att de var medvetna om att det var reflexer och 
inget som var förenat med liv, men att det kunde påverka känslomässigt. En barnmorska 
beskrev hur fostret tas med ut till sköljen och hur det inte kändes etiskt rätt att lämna någon 
som visade livstecken. Barnmorskorna berättade att det här var något som var ovanligt och 
som hände väldigt sällan. 

“...det är ju klart att man är ju mänsklig och ibland så kommer dom ju ut och rör 
sig eller drar sina ande sista andetag eller så där...Det är ju inga som är förenade 

med liv så, det är ju ändå lite sorgligt ibland, mm så att man kan bli påverkad 
så.” Barnmorska 2 

5.3 Att arbeta professionellt 

5.3.1 Att lägga egna värderingar åt sidan 

I intervjuerna framkom att egna värderingar lades åt sidan då man arbetade professionellt. 
Alla kvinnor behandlades med respekt. Som barnmorska var det viktigt att inte ha 
förutfattade meningar. Kvinnor skulle inte behöva känna att de behövde ursäkta sig eller 
förklara sitt val, det hade ingen annan med att göra. En barnmorska beskrev att om det 
kändes jobbigt att aborterna sker så sent så gick det att tänkta att de flesta sker tidigt. 
Upplevelsen var att många av de sena sker p.g.a. missbildning och missed abortion och det 
var då lätt att sätta sig in i och förstå kvinnans val. En annan coping strategi var att fokusera 
på kvinnan, det är kvinnans liv och rättighet att bestämma över den egna kroppen. Det 
upplevdes svårare att förstå hur det går att rädda ett barn i vecka 22. Ytterligare en coping 
strategi var att tänka att som barnmorska behövs ingen åsikt, för fokus ligger på att hjälpa 
kvinnan. Det beskrevs som väldigt skönt. Det var den enskildes beslut och tanken på det 
gjorde att det känns mindre jobbigt. Enstaka barnmorskor beskrev att abort inte skulle 
användas som preventivmetod men la ingen värdering i det vid handläggningen av kvinnan. 
De poängterade samtidigt att det var kvinnans rätt att välja och bestämma över sin kropp. 
Vid etiskt utmanande situationer ansåg barnmorskorna att det var en trygghet att kunna 
kliva in i sin professionella roll.  

“när man tänker på det över huvud taget.. eh eller när man pratar om aborter, så 
kan jag tycka att det ja men det känns lite jobbigt och eh ibland. Men när man är 

inne i det och jobbar med det så upplevs, eller känner jag inte att det är så 
jobbigt.” Barnmorska 8 
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5.3.2 Att vara i behov av stöd 

Barnmorskorna beskrev att det främsta stödet bestod i att ventilera med kollegor. De 
upplevde att de fick mycket stöd av sina kollegor och att det var bra att ha någon att prata 
med när arbetet kändes jobbigt. Barnmorskorna berättade att de kunde prata med sin chef 
vid behov. Ett fåtal barnmorskor ansåg att stödet från kollegor och chef var tillräckligt och att 
de inte var i behov av något utökat stöd.  

“vi kollegor är ganska bra på att prata om det.... de kollegor man jobbar med, 
tycker man att det är tufft så, så tycker jag vi är bra på att stötta varandra” 

Barnmorska 4 

 
Barnmorskorna beskrev att det inte fanns något regelbundet eller uppstyrt stöd till 
personalen. Majoriteten av barnmorskorna önskade ett utökat stöd i form av handledning 
med någon utomstående, exempelvis kurator, psykolog eller beteendevetare. De uttryckte 
behov av att få samtala om sina upplevelser i grupp regelbundet. Barnmorskorna uttryckte 
även en brist på stöd vid traumatiska situationer och särskilda händelser. Några barnmorskor 
ansåg att det kändes jobbigt och de förväntades att fortsätta arbeta som vanligt efter särskilda 
händelser. De önskade att ledningen borde värna mer om sin personal då det kunde vara tufft 
att ta hand om dessa patienter.  

“Ja jag skulle vilja att när man går hem från ett sånt arbetspass om man har haft 
hand om dom att man får bolla med kollegor innan man går hem så man kan 

släppa det på jobbet för det är viktigt” Barnmorska 6 

5.4 Önskan om en bättre abortvård 

5.4.1 Att lindra smärta 

Barnmorskorna beskrev att många kvinnor var känslomässigt påverkade, att mycket själsligt 
påverkade, och att det kändes tråkigt att de skulle behöva ha ont också. De beskrev även att 
det fanns en rädsla för smärta hos kvinnorna och att alla var olika, det går aldrig att mäta 
någons upplevelse. Ofta hade kvinnorna mest ont då de öppnade sig och då var många väldigt 
påverkade. Då det var mycket känslor inblandade kunde det vara svårt att ge kvinnorna den 
smärtlindring de kände att de behövde. Barnmorskorna berättade att det var en utmaning att 
få till en bra smärtlindring.  

“..man skulle önska att det går att smärtlindra på ett bättre sätt. Ha eh liksom 
tillgång till lustgas kanske eller så. Speciellt dom här som är lite senare.  För jag 
tror...oftast är det väl så känslomässigt påverkade många av dom så att det blir 

så…känns så tråkigt att dom ska behöva ha ont också.” Barnmorska 8 
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5.4.2 Behov av bättre smärtlindring 

Barnmorskorna såg ett behov av bättre smärtlindring till kvinnorna som genomgår abort. 
Flera barnmorskor lyfte att de önskar att lustgas fanns som alternativ att ge kvinnorna. 
Kvinnorna hade ofta en jättetuff period och de önskade då kunna göra mer för kvinnorna. 
Fler barnmorskor tog också upp ett önskemål om att få gå utbildning så de själva kunde ge 
PCB, vilket skulle kunna öka användandet av detta då det ger en bra smärtlindring. Det fanns 
också ett önskemål om att kunna ge akupunktur och EDA. Barnmorskorna ansåg att det 
behövs bättre smärtlindring och vill kunna ge samma omhändertagande och smärtlindring 
som på förlossningen till de kvinnor som genomgår senare abort, utan att behöva gå till 
förlossningen.  

5.4.3 Att ha abortvård på egen avdelning 

Barnmorskorna beskrev att det kan vara känsligt för kvinnorna eller paren som genomgår 
abort att ligga på samma avdelning som nyförlösta med bebisar och att höra barnskrik. De 
menade att det vore mer respektfullt att inte ha aborterna på samma avdelning som 
nyförlösta kvinnor. De beskrev att det vore bättre att ha en egen avdelning som utför aborter 
eller att ha en avdelning med endast gyn och aborter. 

“...kanske inte ska ha aborter på samma avdelning där man har förlösta..det är 
ju, för det kan ju va känsligt såklart...” Barnmorska 7 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av abortvård på sjukhus. 
Resultatet presenteras i fyra kategorier: att sätta kvinnan i centrum, ett känsloladdat arbete, 
att arbeta professionellt och önskan om en bättre abortvård. Det framkom att barnmorskorna 
uttryckte en stolthet över det arbete de utför. De var tacksamma över hur abortlagstiftningen 
ser ut i Sverige. Resultatet visar genomgående att barnmorskor i det stora hela ansåg att 
abortvård är ett givande arbete och är en grundläggande del i kvinnohälsan. Det framkom att 
de försökte individanpassa vården så gott det går och ansåg att närvaro var en viktig del i 
omhändertagandet. Barnmorskorna belyste vikten av en god smärtlindring och hur det 
kunde vara svårt att uppnå. De uttryckte ett behov av bättre smärtlindring till kvinnorna. I 
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resultatet framkom önskemål om att inte ha aborter på samma avdelning som nyförlösta 
kvinnor av respekt till de abortsökande kvinnorna och paren. Det skulle även underlätta 
arbetet för barnmorskorna då det kunde vara en utmaning att ha hand om dessa 
patientkategorier samtidigt. I intervjuerna framkom det att majoriteten av barnmorskorna 
önskade ett utökat stöd i form av regelbunden handledning. Författarna anser att 
förförståelsen om att abortvård kan vara känslosamt för barnmorskan framkom i resultatet. 
Förförståelsen om att tiden inte alltid räcker till för att ge bästa möjliga vård överensstämde 
med det som framkom i resultatet till stor del.  
 
I resultatet beskrev barnmorskorna att alla individer är olika och att kvinnorna själva 
bestämmer vilket stöd de vill ha. Detta är i linje med Berg (2010) som beskriver att varje 
vårdbehövande är unik och vårdandet behöver därför möta upp de unika behoven hos varje 
individ. För att bevara patientens integritet bör även ett vänligt bemötande och 
tillfredsställande av patientens behov bevaras. Svenska barnmorskeförbundet (2018) 
beskriver att barnmorskan ska tillgodose de fysiska, psykiska och emotionella behoven hos 
patienten som söker vård. Arbetets resultat överensstämmer med tidigare forskning som 
beskriver att barnmorskor bör fokusera på individen, behandla alla lika och hålla personliga 
åsikter utanför arbetet (Andersson, Gemzell-Danielsson et al., 2014; Gallagher et al., 2009; 
Lipp, 2010; Oelfhafen et al., 2019). Barnmorskorna menade att det var viktigt att inte ha 
förutfattade meningar och att alla kvinnor ska behandlas med respekt. De förklarade att egna 
värderingar lades åt sidan och att kvinnorna inte skulle känna att de behövde förklara sitt val. 
Berg (2010) beskriver att alla former av kränkande bemötande, dålig vård och fördömelse tas 
avstånd från vid ett vårdande förhållningssätt. Det innebär även att stödja och bekräfta rätten 
till självbestämmande. I samtliga intervjuer framkom att barnmorskornas huvudfokus var att 
stödja kvinnan och kvinnans rättigheter. Det överensstämmer även med resultat i tidigare 
studier (Gallagher et al., 2009; Vinggaard Christensen et al., 2012). Författarna anser att 
stödja och stärka var ett bra val av referensram och att resultatets första kategori genomsyras 
av barnmorskans stödjande och stärkande i relation till kvinnan. Kvinnan sattes i centrum 
och relationen präglades av den unika individens behov.  
 
I arbetets resultat framkom information till kvinnan som en viktig aspekt vid barnmorskans 
omhändertagande. I en studie om kvinnors erfarenhet av abort i andra trimestern framkom 
ett behov av att få tydlig information och möjlighet att ställa frågor kring aborten 
(Mukkavaara et al., 2011). Brist på information kan för kvinnorna skapa en känsla av 
bristande kontroll och rädsla (Andersson, Christensson et al., 2014). Enligt Svenska 
barnmorskeförbundet (2018) ska barnmorskan kunna ge information om olika 
abortmetoder. Författarna anser att information är en vital del för att bidra till att patienten 
känner sig trygg och får en ökad autonomi.  
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I resultatet beskrev barnmorskor att närvaro är en betydande del i abortvården. I en studie av 
Georgsson & Carlsson (2019) sågs ett samband där missnöje med smärtlindring till viss del 
kunde härledas till otillräcklig närvaro från personalen. I arbetets resultat beskrev 
barnmorskorna att kvinnor som genomgår abort behöver stöd, närvaro, information, 
smärtlindring, tillgång till kurator och att alla dessa aspekter är individanpassade. Makenzius 
et al, (2012) studie som undersökte vilka faktorer som bidrar till en ökad nöjdhet hos kvinnor 
som genomgår abort stämmer till stor del överens med detta. Makenzius et al, (2012) har 
dessutom kommit fram till att nöjdhet påverkas av tillgänglighet och 
preventivmedelsrådgivning. Författarna tycker att en viktig del i god omvårdnad är att det 
ges tid till närvaro och att det påverkar både patienten och barnmorskan negativt när det 
brister.  
  
Arbetets resultat beskrev barnmorskors erfarenheter av hur svårt det kan vara att ställa om 
emotionellt vid omhändertagande av olika patientkategorier samtidigt, som abortsökande 
och nyförlösta. Två tidigare studier har kommit fram till samma resultat angående det 
emotionella i att ställa om sig (Mizuno, 2011; Oelhafen et al., 2019). I arbetets resultat 
beskrev barnmorskorna att det kan vara jobbigt för kvinnorna och paren att ligga på samma 
avdelning som nyförlösta kvinnor och bebisar. De upplevde att det vore mer respektfullt att 
ha aborter på en egen avdelning eller tillsammans med gyn. Detta framkommer dock inte i 
någon tidigare studie. Författarna ser problematiken med avdelning som ett viktigt fynd och 
något som skulle kunna förbättra vården. I arbetets resultat beskrev barnmorskorna att det 
är ovanligt men känslomässigt jobbigt när foster visar livstecken efter abort. Tidigare studier 
visar liknande resultat, de pekar även på att det saknas riktlinjer för tillvägagångssätt när det 
inträffar (Andersson et al., 2014; Oelhafen et al., 2019; Vinggaard Christensen et al., 2012). I 
arbetets resultat framkommer det inte att det saknas riktlinjer för detta. Författarna förstår 
problematiken i avsaknad av rutiner när någonting oväntat händer. Det är svårt att arbeta 
upp en vana för någonting som sker sällan och det är därför viktigt att ha tydliga riktlinjer. 
  
I arbetets resultat framkom att barnmorskorna stödjer kvinnors rätt till abort och det ses som 
en nödvändighet. Detta framkommer även i flera tidigare studier (Andersson, Gemzell-
Danielsson et al., 2014; Gallagher et al., 2009; Oelfhafen et al., 2019). Detta stöds av Svenska 
barnmorskeförbundet (2018) som beskriver att barnmorskan ska tillgodose patientens 
självbestämmande i vården. Författarna anser att det är väldigt viktigt barnmorskor står upp 
för kvinnors rätt till abort, annars riskeras ojämlik vård och kränkande behandling. När det 
gäller stöd till barnmorskorna framkom att det främsta stödet de får är från kollegor och att 
det är betydelsefullt att ha någon att prata med när det känns jobbigt. Ett fåtal barnmorskor 
upplevde att det stödet är tillräckligt och att de inte är i behov av något utökat stöd. 
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Majoriteten av barnmorskorna önskar ett utökat stöd. De upplevde att det inte finns något 
regelbundet eller organiserat stöd till personalen. De uttryckte ett behov av någon form av 
regelbunden handledning med någon utomstående. Det framkommer i tidigare studier där 
barnmorskor beskriver att de önskar ett utökat stöd (Mauri & Squillace, 2016). De talar om 
vikten av teamarbete, kollegialt stöd och reflektionstid (Andersson, Gemzell-Danielsson et 
al., 2014; Gallagher et al., 2009; Mauri & Squillace, 2016). Författarna anser att detta är ett 
betydelsefullt fynd. Det är viktigt med stöd för att uppnå en hållbar arbetsmiljö. Det bör 
implementeras på arbetsplatser för att möta de behov som framkommit i arbetet. 
 
Samtliga barnmorskor som intervjuades lade stor vikt på smärtlindring och förhoppning om 
utveckling av bättre smärtlindring. Tidigare studier beskriver att barnmorskor strävar efter 
att kvinnor som genomgår abort ska ha så lite ont som möjligt. Då det varit svårt att få till 
god smärtlindring kunde en känsla av maktlöshet infinna sig hos barnmorskan (Andersson, 
Gemzell-Danielsson et al., 2014; Lindström et al., 2011). I två tidigare studier beskrivs att 
flera kvinnor upplevde att smärtan under aborten var den värsta de känt (Georgsson & 
Carlsson, 2019; Mukkavaara et al., 2011). I en annan studie av Andersson, Christensson et al., 
(2014) upplevde flera unga kvinnor att smärtan vid abort var värre än de hade förväntat sig. 
I arbetets resultat beskrev flera barnmorskor att de önskar att lustgas fanns som alternativ att 
ge till kvinnorna som genomgår en abort. I en studie av (Carlsson, 2019) där PM för 
smärtlindring vid abort från 25 olika sjukhus i Sverige granskades framkom det att endast 
fem sjukhus rekommenderade lustgas som smärtlindringsmetod. Detta bör enligt författarna 
kunna erbjudas alla kvinnor som genomgår abort på sjukhus. Författarna ser detta som ett 
viktigt fynd. Målet är att minska lidande för kvinnorna och det skulle medföra att 
barnmorskorna slipper känna sig maktlösa. Bättre smärtlindring skulle i sin tur leda till 
bättre abortvård. Arbetet och tidigare forskning beskriver att det finns smärtlindring men att 
den inte används i abortvården. Rutiner för smärtlindring skiljer sig på olika platser i Sverige 
vilket medför en ojämlik vård. Författarna funderar över varför de metoder som finns inte 
används i abortvård och tänker att det kan bero på tradition, kostnader eller att det inte är 
tillräckligt beforskat. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av abortvård på sjukhus och 
kvalitativ design ansåg vara en lämplig metod. Enligt Henricson & Billhult (2012); 
Kristensson (2014) avser kvalitativ design att studera levda erfarenheter och har ursprung i 
den holistiska traditionen. I en erfarenhet finns inga fel eller absoluta sanningar. Kvalitativ 
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forskning fokuserar på ett fenomen i dess ursprungliga miljö. När förståelse av ett fenomen 
söks är den kvalitativa metoden lämplig.  
 
Författarna hade kunskap om hur vårdkedjan såg ut och var de skulle leta efter deltagare, 
därav valda inklusionskriterier. Exklusionskriterier valdes då författarna ansåg att de som 
arbetade på gynekologisk mottagning träffade kvinnorna för kort stund. Det skulle inte ge 
samma djup i intervjun som de som arbetar på avdelning och närvarar vid själva aborten. 
Författarna kontaktade även ett annat sjukhus inom samma region. Då det dröjde länge att få 
respons valde författarna att inte intervjua där, främst på grund av tidsbrist. Enligt 
Kristensson (2014) kan bekvämlighetsurvalet vara bra för att snabbt få tag i deltagare. En 
nackdel kan vara att det finns risk för mindre variation då deltagarna kommer från samma 
kontext. En svaghet som eventuellt kan minska tillförlitligheten är då urvalsmetoden. Enligt 
Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten vid ett varierat urval. Urvalsmetoden valdes på 
grund av tidsbrist. Urvalet bestod av individer med erfarenhet kring ämnet som rörde syftet 
(Kristensson, 2014). Överförbarhet innefattar i vilken grad resultaten är giltigt i andra 
kontext än de representerade i arbetet. Då det är ett kvalitativt arbete handlar överförbarhet 
främst av en rimlighetsbedömning. Genom att beskriva deltagare och kontext noggrant 
stärks arbetets överförbarhet (Kristensson, 2014; Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Intervjuer är ett bra sätt att samla in kvalitativa data, vid intervjuer används data för att 
skapa förståelse och insikt. Det som berättas under intervjuerna utgör grunden för analys och 
tolkning (Henricson & Bilhult, 2012). Enligt Danielsson (2012) bör en pilotintervju 
genomföras för att testa hur upplägget fungerar, se över tidsåtgång samt övning på rollen 
som intervjuare. Intervjuguiden som togs fram visade sig svara på syftet så pass bra att den 
inte behövdes skrivas om efter pilotintervjun. Vissa frågor visade sig efter ett antal intervjuer 
kunna tolkas på olika sätt. Det upplevdes positivt då det gav ett mer varierat resultat än 
författarna förutsett när frågorna formulerades. Semistrukturerad intervju visade sig vara en 
bra metod för valt syfte. Det gav deltagarna utrymme att berätta fritt. Det medförde dock en 
del material som inte besvarade syftet. Deltagarna var olika öppna vid intervjuerna. Någon 
var mer sluten och hade svårare att svara och vissa pratade mycket och behövde knappt 
några följdfrågor. Intervjuerna hade varierande kvalitet. Alla frågor i intervjuguiden var 
öppna frågor. Framåt slutet av de sista intervjuerna upplevde författarna att mycket var 
upprepning av sådant som redan framkommit, vilket tyder på en viss mättnad av resultatet. 
Intervjuerna blev lättare för varje intervju som genomfördes. Båda författarna medverkade 
vid intervjuerna och kunde hjälpas åt för att få samtalet att flyta på. Enligt Olsson & Sörensen 
(2011) kan det förekomma felkällor i intervjuer. Ibland kan det vara svårt att tolka vad 
deltagaren faktiskt svarar på. Frågor kan innehålla förutfattade antaganden av deltagarens 
kunskap och inställning. Författarna hade sin förförståelse i beaktande vid formulering av 
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intervjufrågor. Författarna har bearbetat intervjuguiden så att den inte ska vara vinklad. De 
har försökt uppnå en balans i att fråga kring både utmaningar och positiva upplevelser. 
Enligt Kristensson (2014) kan arbetets giltighet stärkas genom användning av intervjuguide 
(Bilaga A). En intervjuguide hjälper till att behålla fokus på aktuellt fenomen, samt att alla 
deltagare får samma öppna frågor (Kristensson, 2014). 
 
Platsen intervjun genomförs på har betydelse, samt om det finns moment som stör runt om 
(Danielson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011) Författarna har i största möjliga mån försökt att 
eliminera störande moment. De har varit följsamma för vad verksamheten kunnat erbjuda. 
Vid enstaka intervjutillfälle har störande moment förekommit. Författarna anser att det inte 
har blivit stora avbrott, utan deltagarna har snabbt fortsatt berätta igen. Författarna har 
redovisat ett omfångsrikt datamaterial och angivit hur lång tid genomsnittsintervjun tagit, 
enligt Kristensson (2014) stärker detta arbetes tillförlitlighet. 
 
Kvalitativ innehållsanalys är en bra nybörjarmetod då den fokuserar på att finna likheter, 
mönster och skillnader i materialet. Den möjliggör att författarna kan förflytta sig mellan yta 
och djup i texten, dessutom utgör analysen ett strukturerat arbetssätt (Kristensson, 2014). 
Enligt Malterud (2014) vinner författarna på att själva transkribera trots att det tar tid. Den 
som intervjuade kommer ofta ihåg olika moment och kan därför klargöra eventuella 
oklarheter. Även vid mindre redigeringar spelar detta en stor då det inspelade samtalet ska 
transkriberas, och det stärker validiteten hos analysmaterialet. Författarna transkriberade 
varje intervju i direkt anslutning till intervjutillfället. Enligt Kristensson (2014) handlar 
tillförlitlighet om resultatets sanningshalt och att tolkningar inte är förutfattade meningar 
utan grundade i insamlat material. Författarna har använt sig av triangulering, vilket innebär 
att två eller fler personer har analyserat och tolkat materialet (Kristensson, 2014). Det stärker 
resultatet och risken att resultatet påverkas av personliga förförståelse minskar. 
Tillförlitligheten stärks genom att analysprocessen är synliggjord och ett exempel på 
tillvägagångssätt är redovisat. Enligt Kristensson (2014) innebär verifierbarhet att resultatet 
stämmer överens med materialet som samlats in, samt att tolkningar och resultat kan 
verifieras. Författarna har noggrant transkriberat materialet och originalen finns sparade för 
eventuell granskare att läsa igenom. Resultatet innehåller direkta citat som kan kopplas till 
den presenterade texten, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) stärker arbetets 
trovärdighet. 
 
Enligt Kristensson (2014) använder kvalitativa arbeten överförbarhet som en form av 
rimlighetsbedömning i hur resultaten är giltiga i andra sammanhang. Arbetets resultat kan 
till stor del styrkas med tidigare forskning och enligt författarnas uppfattning skulle 
resultatet gå att överföras till liknande sammanhang. Detta förutsätter dock liknande kontext 
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som exempelvis lagstiftning och kultur. FN:s mål är att säkerställa att alla fertila kvinnors 
behov av familjeplanering tillgodoses med moderna metoder (WHO, u.å.).  

6.3 Etiska överväganden 

Forskning ska alltid genomsyras av ett etiskt förhållningssätt, forskningsetik och handlar om 
är att ta ansvar för de individer som ingår i arbetet och att de alltid ska behandlas på ett 
respektfullt sätt (Kristensson, 2014). Författarna använde sig av Vetenskapsrådets (2002) 
fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
vilket bidrar till att respondenterna i arbetet inte utsätts för kränkning. Informationskravet 
tog författarna hänsyn till genom att respondenter både fick muntlig och skriftlig information 
på ett barnmorskemöte där författarna deltog. Respondenter tog del av informationen och 
signerade sedan en samtyckesblankett och på så vis beaktades samtyckeskravet. 
Konfidentialitet innebär en form av säkerhet för individerna som deltar i arbetet. Obehöriga 
ska inte kunna komma åt det insamlade materialet (Olsson & Sörensen, 2011). De blev lovade 
anonymitet och författarna har lottat och slumpmässigt tilldelat nummer som står vid citaten 
i resultatet. Känslig information är även avidentifierad så att det inte ska kunna gå att 
identifiera enskild deltagare i resultatet. I enlighet med Olsson & Sörenson (2011) har 
författarna beaktat tystnadsplikten och inte kommunicerat om resultatet på ett sätt som kan 
avslöja deltagares identitet. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att författarna informerade 
om hur materialet skulle användas (Olsson & Sörensen, 2011). Då arbetet är färdigställt 
kommer det inspelade och det transkriberade materialet att raderas för att säkerställa att de 
som deltagit förblir anonyma. Författarna har följt Vetenskapsrådets (2002) etiska krav efter 
bästa förmåga, fått etiskt godkännande av handledare och kan inte redogöra för något som 
borde ha genomförts annorlunda. 

6.4 Slutsats och kliniska implikationer 

Barnmorskors erfarenheter av abortvård är att det är ett givande och viktigt arbete. 
Barnmorskorna finns där för kvinnans skull och strävar efter att ge individanpassad vård. Ett 
gott omhändertagande innebär för barnmorskorna att kvinnor som genomgår abort får stöd, 
närvaro, information, smärtlindring, tillgång till kurator och att alla dessa aspekter är 
individanpassade. Kliniska implikationer arbetet kan bidra med är att aborter bör ske avskilt 
från BB-verksamhet och att det behövs bättre smärtlindring. Barnmorskorna efterfrågade 
specifikt lustgas som smärtlindringsmetod. Arbetet har även belyst barnmorskornas behov av 
ökat stöd från verksamheten samt handledning. 
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6.5 Vidare forskning 

Under arbetets gång har författarna identifierat ett område som behöver forskas på och det är 
vad är bra abortvård? Detta bör undersökas både från kvinnans och barnmorskans 
perspektiv, den sammanställda bilden kan bidra till en ännu bättre abortvård. Något som 
också uppkom under arbetets gång är bristen på forskning kring partnerns involvering och 
erfarenheter. 
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BILAGA A INTERVJUGUIDE  
Barnmorskors erfarenheter av abortvård. 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

• Hur länge har du arbetat med abortvård? 

• Hur gammal är du? 
 
Den praktiska arbetsuppgiften 

• Hur upplever du att det är att arbeta med abortvård?  

• Vilka utmaningar upplever du i omhändertagande av sena aborter?  
 
Den känslosamma uppgiften 

• Vad upplever du som mest positivt? 

• Vad upplever du som mest utmanande? 

• Vilka etiska aspekter ärr mest utmanande, tänker du? 
 
Stöd 

• Vilket stöd upplever du att kvinnorna får? 

• Vilket stöd upplever du att kvinnorna behöver? 

• Kan du beskriva vad du får för stöd? 

• Är du nöjd med stödet du får? 
 
Förbättringsmöjligheter 

• Hur ser du på abortvården (i Sverige) idag i allmänhet? 

• Vad ser du för förbättringsmöjligheter i abortvården, exempel?  

• Hur tror du att framtidens abortvård ser ut? 
 
Avslutning 

• Finns det något mer du skulle vilja tillägga?
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BILAGA B ARTIKELMATRIS 
Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Andersson, I-M., 
Christensson, K., & 
Gemzell-Danielsson, 
K. (2014). 
Experiences, feelings 
and thoughts of 
women undergoing 
second trimester 
medical termination 
of pregnancy. 
PLoS ONE 
Sverige 

Att utforska 
kvinnors 
förväntningar och 
erfarenheter av att 
genomgå abort i 
andra trimestern, 
oberoende av 
orsaken till aborten.  

Design: Mixed methods.  
Population: Kvinnor som skulle genomgå 
abort efter vecka 13.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 31 st. 
Datainsamling: Enkäter innan aborten och 
semistrukturerade intervjuer efter aborten.  
Analysmetod: Beskrivande statistik och 
kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: Väl beskrivna 
urvalskriterier. Går att 
överföras till liknande 
sammanhang. Citat från 
olika deltagare. Flera 
författare. 
Svagheter: Alla som 
svarade på enkäten deltog 
inte i intervjuerna.  

Det var jobbigt att inte veta 
vad man ska förvänta sig. 
Kvinnorna var rädda för att 
behöva lida. 
Kvinnorna beskriver olika 
copingstrategier.  
Kvinnorna förväntar sig att 
de ska få stöd. 
De uttrycker oro för hur de 
ska minnas aborten i 
efterhand. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Andersson, I-M., 
Gemzell, K. & 
Christensson, K. 
(2014)  
Caring for women 
undergoing second-
trimester medical 
termination of 
pregnancy. 
Contraception 
Sverige 
 

Att undersöka 
erfarenheter och 
uppfattningar hos 
sjuksköterskor/bar
nmorskor som har 
hand om kvinnor 
som genomgår 
medicinsk abort i 
andra trimestern. 

Design: Kvalitativ  
Population: Sjuksköterskor och 
barnmorskor som arbetar med abortvård. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 17 sjuksköterskor 
och 4 barnmorskor.  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Lämplig metod. 
Noga beskriven analys. Citat 
från olika deltagare. Flera 
forskare. Liknande resultat 
som från tidigare forskning. 
Går att föra över till liknande 
sammanhang.  
Svagheter: Få barnmorskor 
intervjuades. Endast de som 
själva hörde av sig blev 
intervjuade.  

Det professionella jaget: att 
vara bekant med processen, 
balansera objektiv 
information, hitta sätt för 
smärtlindring, se till 
kvinnans behov, hantering av 
fostret & behov av reflektion. 
Det personliga jaget: konflikt 
mellan plikt och beteende, 
hantera känslor, identifiera 
sig med kvinnan & utveckla 
inre säkerhet och mognad. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Carlsson, I., Breding, 
K., & Larsson, P.-G. 
(2018). 
Complications related 
to induced abortion: a 
combined 
retrospective and 
longitudinal follow-
up study.  
BMC Women’s 
Health 
Sverige 

Att ge en översikt 
över 
komplikationer av 
medicinska och 
kirurgiska aborter 
och att utvärdera 
effekterna av 
bakteriescreening 
för att förhindra 
infektioner efter 
abort. 

Design: Kvantitativ 
Population: Abortsökande kvinnor i 
Skaraborgs län. 
Urval: Alla av dessa kvinnor som sökt 
läkarkontakt inom 30 dagar efter abort till 
följd av komplikationer. Konsekutivt urval. 
N=4945 
Datainsamling: Retrospektiv och 
prospektiv uppföljning, journalgranskning. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Många deltagare. 
Tydligt angivna anledningar 
till bortfall.  
Svagheter: Studien har 
även undersökt saker de inte 
planerat att undersöka. 

Komplikationer associerade 
med medicinsk abort har 
ökat med 4% mellan 2008 
och 2015, kan vara 
sammankopplat med skiftet 
till hemabort. Kvinnor som 
testats positiva för en eller 
fler bakterier vid screening 
och so fick antibiotika hade 
likvärdig proportion att 
drabbas av infektion efter 
som de kvinnor som testades 
negativt. Screeningen 
bedöms uppfylla sitt syfte. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Carlsson, T. (2018) 
Management of 
physical pain during 
induced second-
trimester medical 
abortion: a cross-
sectional study of 
methodological 
quality and 
recommendations in 
local clinical practice 
guidelines at Swedish 
hospitals. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 
Sverige 

Att utvärdera den 
metodologiska 
kvaliteten och 
beskriva 
rekommendationer 
för hantering av 
fysisk smärta i 
lokala PM om 
inducerad 
medicinsk abort i 
andra trimestern på 
svenska sjukhus. 

Design: Kvantitativ. 
Population: Svenska sjukhus som har hand 
om abortvård i andra trimestern. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 25 st PM 
Datainsamling: Insamling av data från PM 
angående smärtlindring vid abort. 
Analysmetod: Utvärderades enligt två 
systematiska instrument.  

Styrkor: Relevant 
datainsamlingsmetod och 
analysmetod. Resultatet 
svarar på syftet. Många 
relevanta tabeller. 
 

Det framkom att det behövs 
en förbättrad metdodologisk 
kvalitet och 
rekommendationer för 
smärtlindring.  
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ekelin, M., & 
Larsson, A.-K. (2016).  
Expectant parents’ 
attitudes to 
termination of 
pregnancy in general 
and in cases of fetal 
abnormality.  
Nordic Journal of 
Nursing Research 
Sverige 

Att undersöka om 
blivande föräldrars 
attityder till 
avbrytande eller 
fortsättning av 
graviditeten, både i 
allmänhet och vid 
fosteravvikelser 
påverkades av 
tidigare 
erfarenheter av 
missfall och om 
attityder ändras 
efter ultraljud med 
normala fynd. 
Av intresse är även 
ev skillnader I 
attityd I relation till 
ålder, paritet och 
kön. 

Design: Kvantitativ 
Population: Blivande föräldrar  
Urval: Bekvämlighetsurval. Första enkäten 
n= 2852 andra enkäten n=2183 
Datainsamling: Prospektiv observerande 
kohort-studie. Frågeformulär att svara på före 
och efter rutinultraljud. 
Analysmetod: Mann-Whitney U test 
användes för jämförelse av svar. Sign test 
användes för jämförelse i skillnader mellan de 
olika tillfällena. 

Styrkor: Många deltagare, 
mäter vad de utger sig för att 
mäta. Anger signifikanta 
skillnader med P-värde. 
Svagheter: Undersöker 
flera saker samtidigt. Ej 
tydligt syfte.  

Deltagarna var positiva till 
möjligheten att kunna välja 
abort både generellt och vid 
fosteravvikelser. 
Visualisering av bebisen 
påverkar föräldrars attityder, 
kön och ålder kan också ha 
en påverkan för attityd för 
avbrytande. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Gallagher, K., 
Porock, D., & Edgley, 
A. (2010) 
The concept of 
‘nursing’ in the 
abortion services. 
Journal of Advanced 
Nursing. 
UK 

Att undersöka uppfattningar 
hos 
sjuksköterskor/barnmorskor 
som arbetar inom abortvård.  

Design: Kvalitativ. 
Population: 
Sjuksköterskor/barnmorskor som arbetar 
inom abortvård.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 9 st. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: Analys med NVivo. 

Styrkor: Relevant metod. 
Relevant analysmetod. 
Går att överföras till 
likande sammanhang. 
Svagheter: Få deltagare.  

Attityder gentemot abort: 
samhällets reaktioner och 
förutfattad meningar.  
Attityder gentemot abort 
och coping: resonerar i att 
det inte var deras beslut. 
Skillnader mellan sen och 
tidig abort. Viktigt med 
stöd från kollegor. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Georgsson, S., & 
Carlsson, T. (2019). 
Pain and pain 
management during 
induced abortions: A 

web-based 
exploratory study of 
recollections from 
previous patients. 
Journal of Advanced 
Nursing 
Sverige 

Att undersöka 
minnesbilden av 
smärta och 
smärtlindring 
under inducerade 
aborter. 

Design: Mixes-methods, webbaserad. 
Population: Kvinnor som genomgått minst 
en inducerad abort. 
Urval: Bekvämlighetsurval. n= 185 
Datainsamling: Webbaserad frågeenkät på 
sociala medier och diskussionsforum. 
Analysmetod: Till textbaserade svar på 
öppna frågor användes innehållsanalys. 
Kvalitativa data analyserades med 
beskrivande statistik.   

Styrkor: Stort antal 
deltagare för kvalitativ 
undersökning. Bredd på 
resultatet med mixed-
methods. Undersöker det 
som uppges ska undersökas.  
Svagheter: Kan vara svårt 
att få urvalet representativt 
för populationen, ev 
urvalsbias. Vilket i sin tur 
kan påverka överförbarheten. 

Medelåldern på kvinnorna 
var 34.4 år. Medianen 
smärtskattning var 6.0 på 
vas-skalan, de som gjorde 
abort i andra trimestern 
skattade i snitt högre. Mer än 
hälften av deltagarna oavsett 
typ av abort skattade som 
lägst 3 på västa smärta. 
Medianskattningen för 
nöjdhet med smärtlindring 
var 4, där 1 var mest nöjd och 
10 var inte nöjd alls. De som 
var nöjdast var i störst 
utsträckning tidig medicinsk 
abort. Medianen för de som 
gjort hemabort var 6 på 
smärta och 3 för nöjdhet.   
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Hsia, J., Lohr, P., 
Taylor., & Creinin. 
(2019) 
Medical abortion with 
mifepristone and 
vaginal misoprostol 
between 64 and 70 
days’s gestation. 
Contraception. 
USA 

Att utvärdera 
resultatet av 
mifepristone 
200mg per oralt 
följt av misoprostol 
800mg vaginalt 24-
48 timmar senare 
för medicinsk abort 
vid 64-70 dagars 
graviditetslängd. 
 

Design: Kvantitativ. 
Population: Kvinnor som genomgått abort 
med mifepristone och misoprostol vid 64-70 
dagars graviditetslängd. 
Urval: Bekvämlighetsurval?? Kollat i 
databas? 2673 st 
Datainsamling: Kollat i databaser och 
journaler.  
Analysmetod: Statistisk analys? 

Styrkor: Relevant 
datainsamlingsmetod och 
analysmetod. Stort urval. 
Mäter det som studien avser 
att mäta.   
Svagheter: Kort resultat.  

En lyckad metod. 
Misslyckat: övergipande: 
fortsatt graviditet, 
inkomplett graviditet och 
kvarvarande icke-synlig säck.   
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Kjelsvik, M., & 
Gjengedal, E. (2010).  
Fist-time pregnant 
women´s experience 
of the decisionmaking 
process related to 
completing or 
terminating regnancy 
– a phenomenological 
study.  
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
Norge 

Att få ny och mer 
omfattande 
information om 
kvinnors 
erfarenheter 
avseende deras 
överväganden om 
att avbryta en 
graviditet i första 
trimestern. 

Design: Kvalitativ 
Population: Oplanerat gravida kvinnor som 
kontaktar kurator/rådgivare. Ambivalenta 
Urval: Bekvämlighetsurval 
Datainsamling: Intervjuer med 
intervjuguide. 
Analysmetod: Fenomenologisk modell med 
fem steg.  

Styrkor: Bra metod i 
förhållande till syfte. Fokus 
på individen för att egen 
förförståelse inte skulle ta 
över. Citat. 
Svagheter: Otydligt syfte. 
Står inte om citaten är från 
olika deltagare eller samma. 
Få deltagare. 

Erkännande av och 
uppmärksamhet på den 
gravida kroppen. 
”Det rätta valet” 
Den dubbla naturen av 
självständighet. 
Vårdpersonalens förståelse 
och erkännande av mening. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lindström, M., 
Wulff, M., Dahlgren, 
L., & Lalos, A. 
(2010). 
Experiences of 
working with 
induced abortion: 
focus group 
discussion with 
gynaecologists and 
midwives/nurses. 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  
Sverige 

Att förklara gynekologers och 
barnmorskor/sjuksköterskors 
erfarenheter, uppfattningar 
och interaktioner av att 
arbeta med abortvård samt 
att illustrera gynekologers, 
sjuksköterskors och 
barnmorskors syn på deras 
framtida roll inom abortvård. 
 

Design: Kvalitativ. 
Population: Gynekologer, sjuksköterskor 
och barnmorskor som arbetar inom 
abortvård.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 6 homogena 
grupper, totalt 40 deltagare (25 
gynekologer och 15 
sjuksköterskor/barnmorskor).  
Datainsamling: Fokusgrupper.  
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Relevant 
metod. Relevant 
analysmetod. Flera 
författare som analyserat 
data. Väl beskriven 
analysmetod. 
Svagheter: Långt syfte. 
Endast homogena 
grupper.  

Erfarenheter och 
uppfattningar av att 
arbeta med inducerad 
abort.  
Erfarenheter och 
uppfattningar av 
medicinsk- och hemabort.  
Syn på deras framtida roll 
inom abortvård. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lipp, A. (2010) 
Concending and 
concealing judgement 
in termination of 
pregnancy; a 
grounded theory 
study. 
Journal of Research 
in Nursing. 
UK 

Att få fram några av 
de affektiva 
attributen hos 
sjuksköterskor/bar
nmorskor som är 
involverade i 
abortvård och att 
utforska hur det 
kan påverka vården 
som ges. 

Design: Kvalitativ.  
Population: Barnmorskor och 
sjuksköterskor som arbetar inom abortvård. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 12 
Barnmorskor/sjuksköterskor.  
Datainsamling: Intervjuer.  
Analysmetod: Grounded theory. 

Styrkor: Lämplig metod. 
Noga beskriven analys. Citat 
från olika deltagare. Går att 
överföra till liknande 
sammanhang.  
Svagheter: Inga deltagare 
med mindre än 10 års 
erfarenhet. Endast en 
författare.  

Att släppa in dömande. 
Att dölja dömande.  
Syn på och inställning till 
upprepade aborter. 
Användande av motton och 
strategier.  
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Makenzius, M., 
Tydén, T., Darj, E., & 
Larsson, M. (2012). 
Women and men’s 
satisfaction with care 
related to induced 
abortion.  
The European 
Journal of 
Contraception and 
Reproductive Health 
Care.  
Sverige 

Att undersöka 
tillfredsställelse av 
abortvård hos 
kvinnor och deras 
manliga partners 
samt att identifiera 
faktorer kopplade 
till övergripande 
hög tillfredsställelse 
av vård.  

Design: Kvantitativ.  
Population: Abortsökande kvinnor och 
manliga partners.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 798 kvinnor och 
590 män.  
Datainsamling: Tvärsnittsstudie, enkät.  
Analysmetod: Chi-två-test och 
innehållsanalys.  

Styrkor: Relevant metod. 
Relevant analysmetod. Flera 
författare. Många deltagare.  
Svagheter: Vissa delar i 
resultatet har få deltagare 
svarat på.  

Beslut om abort och 
rådgivning innan.  
Mäns medverkan. 
Preventivmedelsrådgivning. 
Faktorer associerade med 
övergripande hög 
tillfredställelse av vård. 
Kvalitativa aspekter gällande 
abortvård.  
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mauri, P. & Squillace, 
F. (2016) 
The experience of 
Italian nurses and 
midwives in the 
termination of 
pregnancy: a 
qualitative study.  
The European 
journal of 
contraception & 
reproductive health 
care 
Italien 

Att ge insikt i 
erfarenheter från 
sjuksköterskor och 
barnmorskor som 
arbetar med 
abortvård i Italien.  

Design: Kvalitativ  
Population: Sjuksköterskor och 
barnmorskor som arbetar med obstetrisk 
sjukvård och har arbetat minst 12 månader.  
Urval: Avsiktligt urval. 22 sjuksköterskor 2 
barnmorskor. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: Fenomenologisk analys på 
det transkriberade materialet. Teman togs 
fram, sedan kategorier. 

Styrkor: Lämplig metod. 
Datainsamling till mättnad 
uppnådd. Frågor utan 
värderingar. Noga beskriven 
analys.  
Svagheter: Utesluter 
erfarenheter från de som 
jobbat mindre än ett år. 
Resultat mindre överförbara 
då de utförts i katolskt land, 
finns studier med studier 
med liknande resultat. 

Coping med omvårdnad av 
kvinnor som genomgår abort 
Önskan om förbättrat 
professionellt stöd 
Copingstrategi att vara 
emotionellt frånvarande från 
det som sker 
Hur de utför medicinska 
aborter 
Berätta om en upplevelse 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mizuno, M. (2011). 
Confusion and ethical 
issues surrounding 
the role of Japanese 
midwives in 
childbirth and 
abortion: A 
qualitative study. 
Nursing and Health 
Sciences 
Japan 

Att beskriva 
barnmorskors 
erfarenheter av att 
både ge vård vid 
abort och vid 
barnafödande. 

Design: Kvalitativ 
Population: Barnmorskor som arbetar på 
fem olika sjukhus i Tokyo. 
Urval: Avsiktligt urval n=20 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Tematisk analys.  

Styrkor: Lämplig metod till 
syftet. Noga beskriven 
analys. Använder citat. 
Svagheter: Stort bortfall, 11 
barnmorskor slutförde 
intervjuerna. Nämner få 
artiklar med liknande 
resultat. 

Förvirring av att både ta 
hand om bebisar och 
aborterade foster. 
Svårigheter att ge adekvat 
vård till kvinnor med så olika 
behov samtidigt. 
Etablera emotionell kontroll. 
Kontinuitet med 
barnmorskans professionella 
principer. 
Undantryckning av känslor i 
relation till det aborterade 
fostret. 
Tidigare och nuvarande 
yrkesidentitet. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mukkavaara, I., 
Öhrling, K., & 
Lindberg, I. (2012). 
Women’s experiences 
after an induced 
second trimester 
abortion. 
Midwifery 
Sverige 

Att beskriva 
kvinnors 
erfarenheter av 
abort i andra 
trimestern.  

Design: Kvalitativ. 
Population: Kvinnor som genomgått abort i 
andra trimestern. 
Urval: Avsiktligt urval. 6 st.  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: Flera författare. 
Lämplig metod till syftet. 
Noga beskriven analys. 
Andra studier med liknande 
resultat.  
Svagheter: Litet urval. 
Bristande information om 
deltagare. Ingen pilotstudie.    

Att överväga och acceptera 
beslutet.  
Att sakna. Vikten av 
förståelse/information om 
abortprocessen. 
Att vara i behov av stöd och 
information.  
Att sakna information. 
Att ha minnen för livet. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Oelhafen, S., 
Monteverde, S., & 
Cignacco, E. (2019).  
Exploring moral 
problems and moral 
competences in 
midwifery: A 
qualitative study. 
Nursing Ethics 
Schweiz 

Att få insikt i de 
etiska frågor som 
barnmorskor möter 
i sitt dagliga arbete, 
de 
nyckelkompetenser 
och resurser som de 
anser som 
nödvändiga för att 
förstå och hantera 
dem och att 
bedöma fenomen 
kopplade till 
moralisk stress. 

Design: Kvalitativ 
Population: Personal som arbetar som 
barnmorskor och med barnmorskor. 
Urval: Avsiktligt urval - Maximalt varierat 
urval. 
Datainsamling: Kvalitativa intervjuer. 
Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor: Utomstående 
experter har konsulterat. 
Svagheter: Urvalet består 
av majoriteten barnmorskor 
och sedan två som arbetar 
med obstetrisk vård. 

Beskrivning av moraliska 
problem generellt –vill ge 
bästa möjliga stöd till 
kvinnan. 
Moraliska problem inom 
obstetrik - ny teknik, etik. 
Moralisk stress -balans 
mellan relation och distans. 
Moralisk kompetens - 
hantering av dilemman. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Shahbazi, S. (2012) 
The consequences of 
unsafe abortion: a 
qualitative study. 
Journal of Advanced 
Nursing. 
Iran 

Att beskriva 
konsekvenserna av 
illegala aborter 
upplevda av iranska 
kvinnor.  

Design: Kvalitativ. 
Population: Kvinnor som genomgått illegala 
aborter eller hade arbetat inom detta område.    
Urval: Bekvämlighetsurval. 27 st.  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Relevant metod. 
Relevant analysmetod. 
Svagheter: Endast en 
författare. Svårt att få tag på 
deltagare som ville bli 
intervjuade. Kvinnorna var 
inte helt ärliga. Endast gifta 
kvinnor blev intervjuade.  

Fysiska konsekvenser. 
Psykiska konsekvenser.  
Sociopolitiska konsekvenser. 
Rättsliga konsekvenser.  
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Shochet et al., (2019).  
Could second-
trimester medical 
abortion be offered as 
a day service? 
Assessing the 
feasibility of a 1-day 
outpatient procedure 
using pooled data 
from six clinical 
studies. 
Contraception 
USA 

Att undersöka 
möjligheten att 
medicinska aborter 
i andra trimestern 
genomförs som 
dagvård utan 
rutinmässig 
inläggning. 

Design: Kvantitativ 
Population: Kvinnor som genomgick 
medicinsk abort i andra trimestern. 
Urval: Konsekutivt urval n= 868 
Datainsamling: Insamling av primär data 
från 6 tidigare studier. 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Stort antal 
deltagare. Mäter det som 
studien avser att mäta. God 
extern validitet – kan 
generaliseras till andra 
miljöer och grupper av 
människor. 
Svagheter: Anger ingen 
gräns för hur många procent 
som är acceptabelt att lägga 
in för att fortfarande anse att 
slutsatsen är giltig. 

Åtta timmar efter 
misoprostol intag hade 
hälften av kvinnorna 
aborterat. Antalet som hade 
aborterat både foster och 
placenta under åtta timmar 
minskade i takt med ökad 
gestationsålder. Om första 
dosen misoprostol intogs två 
timmar före ankomst till 
klinik så hade 73.3% av de i v 
13-18 och 44.3% av de i v 19-
22 haft en fullständig abort 
inom åtta timmar på 
kliniken. Undersökningen 
kommer fram till att det 
finns stöd för andra 
trimestern abort i dagvård, 
speciellt ≤ 18 
gestationsveckor. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Stålhandske, M., 
Ekstrand, M., & 
Tydén, T. (2011) 
Women´s existential 
experiences within 
Swedish abortion 
care.  
Journal of 
Psychosomatic 
Obstetric & 
Gynecology 
Sverige 

Att undersöka 
svenska kvinnors 
erfarenheter av 
klinisk abortvård i 
relation till deras 
behov av 
existentiellt stöd. 

Design: Kvalitativ 
Population: Svensk talande kvinnor med 
erfarenheter av oplanerad graviditet och abort 
Urval: Bekvämlighetsurval n=24 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer och en frågeenkät.  
Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Pilottest, tre 
författare. Lämplig metod för 
syftet. Analys väl beskriven. 
Tidigare studier stödjer 
resultatet. Citat från olika 
deltagare. 
Svagheter: Författarna är 
forskare och har även egna 
erfarenheter från abortvård, 
kan påverkat tolkning. 
Urvalet ledde till en homogen 
grupp, materialet blir mindre 
brett. 

Medicinska procedurer 
väckte existentiella 
upplevelser: Ultraljudet 
gjorde graviditeten verklig, 
att ta tabletten gjorde valet 
oåterkalleligt. 
Personal undvek de 
existentiella aspekterna av 
situationen: Personalen 
ifrågasatte aldrig beslutet, 
personalen fokuserade på det 
fysiska snarare än 
emotionella besvär. 
Kvinnan var mer eller 
mindre involverad i 
abortprocessen: Personalen 
var ansvarig för 
abortprocessen, kvinnan var 
ansvarig för abortprocessen. 
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Författare, 
Artikelns Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Vinggaard 
Christensen, A., 
Hjøllund 
Christiansen, A., & 
Petersson, B. (2012) 
Faced with a 
dilemma: Danish 
midwives´experience
s with and attitudes 
towards late 
termination of 
pregnancy.  
Caring Sciences 
Danmark  

Att undersöka 
danska 
barnmorskors 
erfarenheter och 
attityder kring sena 
aborter. 

Design: Kvalitativ. 
Population: Danska barnmorskor som 
arbetat med sena aborter.  
Urval: Bekvämlighetsurval. 10 st. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: Grounded theory och 
teoretisk analys.  

Styrkor: Relevant metod. 
Relevant analysmetod. Citat 
från olika deltagare. Går att 
överföras till liknande 
sammanhang. Det finns 
andra studier som har 
liknande resultat.  
Svagheter: Endast de som 
är intresserade deltog, missar 
därför en grupp.  

Personifiering av fostret: 
erkännande av 
kvinnans/parets sorg, ändra 
status på det aborterade 
fostret & ändra 
genomförande av sen abort. 
Berättigande av 
barnmorskans roll i sen 
abort: etiska dilemmat & 
inflytande av andra 
professioner.  
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