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ABSTRAKT 
Bakgrund 
Komplexiteten i att minska antalet tonårsaborter har visat att olika preventiva insatser inte fungerat 
särskilt väl.   
 
Syfte 
Syftet med studien är att nå en djupare förståelse av unga kvinnors erfarenheter av att bestämma sig 
för och genomgå abort, unga mäns erfarenheter av flickväns abort samt barnmorskors erfarenheter av 
att vårda i detta sammanhang.  
 
Metod 
Studien har en fenomenologisk hermeneutisk ansats och baseras på fyra delstudier. I delstudie I 
intervjuades tio unga kvinnor (18-19 år) 4–20 dagar före sin abort i graviditetsvecka 6–10. I delstudie 
II intervjuades tio unga kvinnor (18-19 år) 2–6 veckor efter sin medicinska eller kirurgiska abort i 
graviditetsvecka 6–12. I delstudie III intervjuades tio unga män (16-19 år) om sina erfarenheter av att 
flickvännen gjort abort 2–12 veckor efter aborten med ett undantag. Denne mannen hade erfarenhet av 
flickvännens abort 3 år tidigare. I delstudie IV intervjuades tio barnmorskor med erfarenhet av att 
vårda ungdomar i samband med abort.  
 
Resultat 
Den tolkade helheten av deltagarnas erfarenheter av inducerad abort i tidig graviditet är att den innebär 
att ta ansvar för fruktsamhet och relationer. Om det är rätt eller fel att göra abort i tidig graviditet är 
inte framträdande i resultatet. Istället är vad människor gör för varandra eller mot varandra eller 
förväntas göra för varandra framträdande. I delstudie I framkommer att det positiva som kom ut av att 
bestämma sig för abort var att vara glad över att kunna bli gravid men välja att inte föda barn just nu. I 
delstudie II framkommer att de unga kvinnorna hade en kapacitet att ta ansvar för sina val beträffande 
egen välfärd och andras välbefinnande här, nu och i framtiden. I delstudie III framkommer att de unga 
männen önskade att kompensera flickvännen för hennes lidande samt dela ansvaret med henne för att 
ha avbrutit en livgivande process. I delstudie IV framkommer att värderingskonflikter kan uppstå i 
mötet med mellan barnmorskor och ungdomar när ungdomarna accepterar abort istället för att använda 
preventivmedel på grund av sin utseendefixering och nöjet att ha oskyddade samlag. 
 
Slutsats 
Resultatet kan användas för att belysa existentiella frågor som kan uppkomma hos ungdomar i 
samband med abort i tidig graviditet samt hur barnmorskor kan reagera då ungdomar föredrar abort 
istället för att acceptera de nackdelar som de förknippar med olika preventivmedel. Kunskapen kan 



användas för att stödja barnmorskor i det förebyggande arbetet av aborter samt förändra det 
förebyggande arbetet genom att ungdomar av båda könen bör ta ett likvärdigt ansvar för sin sexualitet 
och sina reproduktiva val. 
 

.  
 

ABSTRACT 
The complexity of reducing the number of teenage abortions has shown that various preventions of 
abortions have not worked out very well.  
Aim 
The aim of this qualitative study was to acheive a deeper understanding of experiences of abortion in 
early pregnancy through illuminating the meaning both of the experiences of young people who seek 
and undergo an abortion, and of the midwives’ experiences of caring in this context.  
Method 
The study is grounded in phenomenological hermeneutic and a life world perspective. It is based on 
four sub-studies. In sub-study I, ten young women (18-19 years of age) were interviewed 40-20 days 
before abortion in gestational weeks 60-10. In sub-study II, ten young women (18-19 years) were 
interviewed 2-6 weeks after their medical or surgical abortion in gestational weeks 6-12. In sub-study 
III, ten young men (16-19 years) were interviewed about their experiences of a girlfriend’s abortion 2-
12 weeks afterwards, except for one man whose girlfriend’s abortion was three years earlier. In sub-
study IV, midwives were interviewed about their experiences of working with young people who 
sought for and had abortions.  
Results 
The interpreted whole, i.e. the meaning of the participant’s experiences is expressed as, ”taking 
responsibility for fertility and relationships”. The moral issue of whether it is right or wrong to have an 
abortion is not prominent in the experiences. Instead, it is what people do or are expected to do for 
each other, which constitutes the moral act for the participants.In sub-study I, the experiences are 
expressed as the positive that comes out of the abortion was being able to conceive but having the 
option not to give birth.In sub-study II, the experiences are expressed as a capacity to take 
responsibility for personal choices by considering personal and others’ well-being in a life cycle 
perspective. In sub-study III, the experiences are expressed as a wish to compensate a girlfriend for her 
suffering and share the responsibility with her for having interrupted a life-giving process. In sub-
study IV, the experiences are expressed as a conflict of values that rise when young people accept 
abortion instead of using contraceptives due to an obsession with their appearance as well as the 
pleasure of having unprotected intercourse. 
Implications 
The results can be used to illuminate the existential questions that may arise in adolescents in the 
context of abortion in early pregnancy and how midwives can respond when young people prefer 
abortion instead of accepting the disadvantages which they associate with contraceptives. Knowledge 
can be used to support midwives in the prevention of abortions as well as redirect work in preventing 
abortion with the objective of helping young men and women to take equal responsibility for their 
sexuality and reproductive choices. 
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