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Sammanfattning    
 
Nästan hälften av alla kvinnor genomgår abort någon gång under sitt liv. I Sverige 
utförs cirka 5 % av samtliga aborter efter 12:e graviditetsveckan. Vid en sen abort föder 
kvinnan fram sitt foster på sjukhus, och en sådan upplevelse kan vara känslig för alla 
inblandade. Det finns många studier som beskriver kvinnors upplevelser av att göra 
abort. Däremot är inte deras erfarenhet av personalens bemötande under abortprocessen 
så väl belyst. Syftet med studien är att beskriva kvinnors förväntningar på, upplevelser 
av och reflektioner kring barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e 
graviditetsveckan. 
Nio kvinnor som hade genomgått abort från och med graviditetsvecka 12+3 till och med 
graviditetsvecka 17+5 intervjuades. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier: ”En professionell 
barnmorska” och ”En omsorgsfull barnmorska”. Studien visar att kvinnorna hade 
upplevt både positivt och negativt bemötande av barnmorskan. De kvinnor som 
upplevde ett positivt bemötande beskrev barnmorskan som kompetent, informativ på ett 
positivt sätt, respektfull, empatisk och omtänksam. Upplevelse av negativt bemötande 
hade de kvinnor som uttryckte att barnmorskan i sitt kroppsspråk avslöjade sin negativa 
attityd mot aborter. Det framkom även att de barnmorskor som enligt kvinnorna inte 
visade tillräckligt mycket respekt, empati och omtänksamhet kunde upplevas som kalla 
och nonchalanta.  
    
Mer forskning behövs för att kunna få den kunskap och förståelse som krävs för att 
kunna ge dessa kvinnor en god vård och upplevelse av ett gott bemötande under 
abortprocessen. 
 
Nyckelord: Sen abort, upplevelse, bemötande, kvinnor, barnmorska, kvalitativ 
innehållsanalys 
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INLEDNING 
En oönskad graviditet kan innebära stora psykologiska påfrestningar för kvinnan. Hon 
ska fatta ett svårt beslut om hon ska behålla barnet eller inte, vilket kan ge henne 
känslor av stress och utsatthet. En abort kan många gånger innebära ett etiskt dilemma 
för både kvinnan och vårdpersonalen som deltar i vårdandet. Kvinnan kan befinna sig i 
en livskris och vara i stort behov av stöd. Vårdpersonalen måste kunna hantera sina 
egna känslor inför aborten och inte ha en fördömande eller avvisande attityd. Att kunna 
genomföra sina arbetsuppgifter och hjälpa kvinnan utan att visa någon personlig åsikt 
kräver insikt och förståelse för hennes situation. Forskning har visat att vårdpersonal 
måste vara medvetna om kvinnors upplevelser av abort för att kunna ge det stöd de 
behöver under abortprocessen. Bemötandet är viktigt för hur kvinnan klarar av att 
hantera känslor och tankar omkring aborten. Hur kvinnor upplever vårdpersonals 
bemötande vid sena aborter efter graviditetsvecka 12+0 är inte så väl belyst. Vid en sen 
abort föder kvinnan fram sitt foster på sjukhus, och detta kan i jämförelse med tidiga 
aborter innebära en större psykisk påfrestning för både kvinnan och den vårdande 
personalen. Det vore därför av intresse att i denna studie ta reda på kvinnans 
förväntningar på, upplevelser av och reflektioner kring barnmorskans bemötande i 
samband med sen abort. Genom detta arbete hoppas vi kunna få den kunskap och 
förståelse som krävs för att kunna ge dessa kvinnor en god vård och upplevelse av ett 
gott bemötande under abortprocessen.  
 
 
BAKGRUND 

Abort 
Ordet abort, som ursprungligen kommer från det latinska ordet aboriri, betyder att 
förgås eller att gå ned. Abort indelas i spontan abort och inducerad abort. Vid spontan 
abort stöts fostret av olika anledningar ut före 20:e graviditetsveckan. Med inducerad 
abort avses ett provocerat avbrytande av graviditet (Gustafsson, Helmius, Lennerhed & 
Persson 2000, s. 25).  
 
Cirka 50 miljoner aborter utförs varje år i hela världen. Av dessa uppskattas hälften vara 
illegalt utförda. Förmodligen är detta en underskattad siffra, då den endast baseras på de 
kvinnor som söker vård för komplikationer efter illegal abort (Faxelid & Gemzell-
Danielsson 2009, s. 543). Nästan hälften av alla kvinnor genomgår abort någon gång 
under sitt liv, och abort räknas till ett av de vanligaste medicinska ingreppen (Gemzell-
Danielsson 2010, s. 145). Enligt Socialstyrelsen (2012b) utförs i Sverige mellan 35 000 
och 40 000 aborter årligen. Cirka 95 % av dessa aborter är tidiga aborter, det vill säga 
före graviditetsvecka 12. Mindre än 0,5 % av aborterna utförs efter vecka 18 (Faxelid & 
Gemzell-Danielsson 2009, s. 546). Statistiken har de senaste åren visat en nedgång i 
frekvensen av aborter hos tonåringar (Socialstyrelsen 2012a, ss. 9, 11).  
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Abortlag 
Fram till år 1864 sågs abort som barnamord i Sverige och bestraffades med dödsstraff. 
Synen på abort mildrades under början av 1900-talet, och i samband med att kvinnan 
fick rösträtt år 1921 sänktes straffet för fosterfördrivning till fängelse mellan sex 
månader och två år. I de fall den gravida kvinnans liv eller hälsa äventyrades kunde 
abort dock tillåtas. I abortlagen från år 1938 var utförandet av abort fortfarande en 
kriminell handling men kunde tillåtas om det förelåg medicinska, humanitära eller 
eugeniska skäl. De medicinska skälen kunde vara sjukdom eller svaghet hos kvinnan, 
där fullföljandet av graviditeten skulle kunna vara farligt för hennes liv eller hälsa.  Den 
humanitära indikationen kunde gälla om kvinnan hade blivit gravid genom våldtäkt eller 
incest eller om hon var yngre än 15 år. Eugeniska, rashygieniska skäl, innebar risk för 
att barnet genom sitt arvsanlag skulle drabbas av ”sinnessjukdom, sinnesslöhet, 
svårartad sjukdom eller svårt lyte av annat slag” (Svensk förening för obstetrik och 
gynekologi (SFOG) 2006, s. 7).  År 1946 utökades kriterierna för legal abort med en 
social-medicinsk indikation där hänsyn togs till kvinnans levnadsförhållanden och 
omständigheter. Dessutom lagstadgades fosterskade-indikationen år 1963, som 
beviljade abort om det hade skett en skada under fosterstadiet som skulle leda till 
”svårartad sjukdom eller lyte” (SFOG 2006, s. 8) hos barnet.    
 
Abortlagen som infördes år 1975 i Sverige gäller än idag med tillägg av ändringar som 
utfördes år 1995. Lagen innebär att kvinnan till och med utgången av 18:e 
graviditetsveckan (v. 18+0) själv har rätt att bestämma huruvida barnet hon bär på ska 
födas eller aborteras. Efter 18:e veckan måste tillstånd av Socialstyrelsens Rättsliga Råd 
inhämtas, vilket bara beviljas om det föreligger synnerliga skäl (SFS 1974:595). Dessa 
skäl kan vara mycket omogna kvinnor, mycket instabil bakgrund, allvarligt missbruk 
hos kvinnan eller partnern, psykisk eller fysisk sjukdom hos kvinnan eller allvarlig 
fosterskada (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 545). Beslutet grundas på ett 
läkarutlåtande och en psykosocial utredning (SOSFS 2004:4). Ett beviljat tillstånd 
måste enligt Gustafsson1 nyttjas inom sju dagar.  De vanligaste skälen till abort efter 
graviditetsvecka 18 är sociala problem och missbildningar hos fostret (Gemzell-
Danielsson 2010, s. 147).     
 
I Sverige kan Socialstyrelsen bevilja abort till och med 22 fulla graviditetsveckor (v. 
22+0). Därefter anses fostret ha stora möjligheter att överleva utanför livmodern. I de 
fall fostret inte anses vara livsdugligt på grund av svår sjukdom eller skada, till exempel 
akrani eller trisomi 18, kan abort beviljas även efter graviditetsvecka 22. Beslut om att 
avbryta havandeskapet kan tas efter vecka 22 även om fostret anses vara livsdugligt. I 
dessa fall kan det föreligga allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa om graviditeten 
fullföljs. Tillstånd av Socialstyrelsen behöver här inte inhämtas. Vid avbrytande av 
havandeskap är målet att rädda både kvinnans och barnets liv (Gemzell-Danielsson 
2010, s. 147).    
 
 

                                                 
1 Regina Gustafsson Socialstyrelsen, telefonsamtal den 27 november 2013. 
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Abortmetoder 
Kirurgisk och medicinsk abort är de två metoder som används vid avbrytande av 
graviditet. Med medicinsk abort avses en graviditet som avbryts genom 
läkemedelsbehandling, och kirurgisk abort innebär avbrytande av graviditet genom 
instrumentell utrymning av livmodern (SOSFS 2004:4). Vid tidig abort har kvinnan 
möjlighet att själv välja metod. Sveriges övre tidsgräns för kirurgisk abort i tidig 
graviditet är som regel graviditetsvecka 12 och för medicinsk abort vecka 9 (SOU 
2005:90). Vid avbrytande av graviditet efter vecka 12 rekommenderas och väljs oftast 
den medicinska metoden (Gemzell-Danielsson 2010, ss. 150, 152).   
 

Kirurgisk abort 
Vid kirurgisk abort utryms livmodern genom vacuumaspiration (VA). Ingreppet sker 
under allmän narkos eller med lokalbedövning, så kallad paracervikalblockad (PCB). 
Kvinnan förbehandlas med prostaglandinet Misoprostol (Cytotec®) cirka tre timmar 
före ingreppet i syfte att mjuka upp livmodertappen och därmed underlätta vidgningen 
av livmoderhalsen. Genom denna förbehandling reduceras risken för blödning, skador 
på livmoderhalsen, perforation av livmodern samt postoperativ infektion. Kvinnan kan i 
regel gå hem någon eller några timmar efter operation. Kvinnan erbjuds tid för 
efterkontroll två till fyra veckor efter aborten, och vid detta besök har hon möjlighet att 
prata om sina upplevelser kring aborten. Preventivmedelsrådgivning och 
gynekologundersökning brukar också vanligtvis utföras (Faxelid & Gemzell-Danielsson 
2009, ss. 547, 551). 
 

Medicinsk abort 
Medicinsk abort är en svensk uppfinning som togs i bruk år 1992.  Den medicinska 
metoden används i Sverige i cirka 80 % av alla aborter i första trimestern 
(graviditetsveckor <14+0) och är därmed den vanligaste abortmetoden under denna 
period. Det är dessutom den metod som rekommenderas under andra trimestern, det vill 
säga under graviditetsveckorna 14+0–27+6 (Gemzell-Danielsson 2010, s. 150).   
Behandlingen inleds på sjukhus med att kvinnan tar antiprogesteronet Mifepristone 
(Mifegyne®), så kallade abortpiller, och syftet är här att förbereda livmodern för ett 
värkarbete. Efter en till tre dagar återkommer kvinnan till sjukhuset för att fullfölja 
behandlingen med prostaglandintabletter som stimulerar livmodern till att dra ihop sig 
och stöta ut graviditeten. Resultatet av behandlingen liknar därmed en spontanabort med 
dess blödning och värkar som gör att fostret och moderkakan stöts ut.  Blödningen, som 
initialt är riklig, kan pågå i genomsnitt upp till två veckor men kan även hålla i sig 
längre. Efter att graviditeten stötts ut bör kvinnan stanna kvar på sjukhuset mellan två 
till sex timmar för att utvärdera smärtan och vid behov få hjälp med smärtlindring 
(Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 548). Kvinnan rekommenderas att komma på 
återbesök en till tre veckor efter aborten. Ett ämne som heter hCG, human chorionic 
gonadotropin, kontrolleras i urin och serum för att bekräfta att behandlingen varit 
framgångsrik och aborten komplett. En gynekologisk undersökning samt ett ultraljud 
kan utföras vid behov för att konstatera att graviditeten är avbruten. Här ges även 
utrymme till samtal om kvinnans upplevelser omkring aborten och preventivmedels-
rådgivning (Gemzell-Danielsson 2010, ss. 149, 152).       
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Medicinsk abortbehandling i hemmet 
Enligt abortlagen 6 § ska abort eller avbrytande av havandeskap ”ske på allmänt sjukhus 
eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har godkänt” 
(SFS 1974:595). Dock är det i Sverige sedan år 2004 tillåtet med hemabort till och med 
graviditetsvecka 9 för de kvinnor som så önskar. Vid hemabort ges den inledande 
behandlingen med antiprogesteronet Mifepristone (Mifegyne®) på sjukhus, och därefter 
sker prostaglandinbehandlingen i hemmet (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 
548). Kvinnan ska oavsett tid på dygnet kunna få hjälp och stöd av sjukvårdskunnig 
personal under och efter abortens genomförande (SOSFS 2004:4).  
 

Sen abort 
Ju längre graviditeten framskrider desto svårare blir det att vidga livmoderhalskanalen 
och tömma livmodern med vacuumaspiration. Vid en sen abort efter graviditetsvecka 12 
väljer man därför oftast den medicinska metoden.  Behandlingen inleds liksom vid tidig 
medicinsk abort med antiprogesteronet Mifepristone (Mifegyne®). Efter ett till två dygn 
återvänder kvinnan till sjukhuset för prostaglandinbehandling, vilken vid behov kan 
upprepas var tredje till var sjätte timme tills livmodern tömt sig. Detta brukar i 
genomsnitt ske åtta till tio timmar efter den första prostaglandindosen. Vid en sen abort 
är värkarbetet ofta kraftigt, och kvinnan bör därför stanna kvar på sjukhuset en tid för 
effektiv smärtlindring. Kvinnan kan även behöva psykologiskt stöd, och det är därför 
viktigt att personalen har ett empatiskt förhållningssätt (SOU 2005:90). 
 

Komplikationer vid inducerad abort 
Det är inte helt riskfritt att göra abort. Risken att få komplikationer ökar ju längre tid 
graviditeten har gått. Infektion och blödning är de vanligaste komplikationerna, medan 
perforation och andra skador på livmodern är mer ovanligt. I syfte att minska risken för 
infektioner screenas och behandlas alla kvinnor för genitala infektioner inför en 
inducerad abort. Cirka 1-3 % av alla kvinnor som genomgått en medicinsk eller 
kirurgisk behandling är tvungna att genomgå en skrapning, så kallad exeres, på grund av 
ofullständig abort (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 549).    
 

Vårdande i samband med abort 
En oönskad graviditet och beslut om abort kan upplevas psykologiskt stressande för 
många kvinnor och kan göra att kvinnan hamnar i ett akut kristillstånd (Gemzell-
Danielsson 2010, s. 155). För att kunna ge en stödjande och omsorgsfull vård krävs det 
enligt Huntington (2002, s. 275) att sjuksköterskor och barnmorskor har tillräckligt 
mycket kunskap om abortprocessen och hur den fysiskt och psykiskt kan påverka 
kvinnan. Det är även nödvändigt att vårdpersonalen har kunskap om krishantering och 
samlevnad. Vid besöket på abortmottagningen kan kvinnan vara orolig och ha många 
funderingar och frågor som hon vill ha svar på (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 
550). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 288) kan ett vårdande samtal där patienten 
känner sig lyssnad till öka patientens tillit till personalen och vården. Patienten kan 
härmed känna sig bemött, bekräftad och delaktig, vilket i sin tur kan minska oron.  
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Kvinnor med oönskad graviditet är ofta ambivalenta inför abortbeslutet (Aléx & 
Hammarström 2004, s. 160). Enligt Kjelsvik och Gjengedal (2011, s. 169) visar 
skandinaviska studier att 25-30 % av kvinnor med oplanerad graviditet upplever 
ambivalens och därmed även svårigheter att ta ett beslut. Vid besöket på 
abortmottagningen har en del kvinnor fortfarande inte bestämt sig för om de ska göra 
abort eller inte. Det är därför viktigt att kvinnan får professionell hjälp genom samtal 
utan press eller annan påverkan, så att kvinnan själv kan komma fram till ett beslut som 
passar henne och hennes situation (Gemzell-Danielsson 2010, s. 148; SFOG 2006). 
Singer (2004, s. 235) menar på liknande vis att vårdpersonals stöd och information är 
nödvändig för att kvinnan ska kunna ta ställning till olika alternativ och klargöra sina 
egna värderingar och känslor inför graviditeten. Rådgivning vid oönskad graviditet kan 
dock vara mycket utmanande för både vårdpersonal och den ambivalenta kvinnan som 
ska fatta beslut om att avbryta graviditeten eller inte. Hur omfattande utmaningen blir 
beror på personalens inställning till oplanerade graviditeter och abort men även till 
vilken grad personalen förstår den livskris som drabbat kvinnan. Enligt abortlagen (SFS 
1974:595) ska alla kvinnor erbjudas stödsamtal av personal med beteendevetenskaplig 
kompetens, till exempel kurator eller psykolog, både före och efter en abort (SOSFS 
2004:4). Stödsamtalets syfte före aborten är att ge kvinnan tillräckligt mycket underlag 
för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 
550). Enligt autonomiprincipen har var och en rätt att själv bestämma över sina 
handlingar (Birkler 2007, s. 146; SFS 1982:763). Birkler (2007, s. 146) menar att en 
förutsättning för detta är att patienten har all den information om sitt tillstånd som 
behövs, och att hon förstår innebörden av att göra abort. Dessutom bör hon vara 
medveten om att det finns en risk att hon efteråt kan komma att ångra sitt beslut.  
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 261) kan ett vårdande förhållningssätt hos 
personalen visa sig i deras bemötande av patienter. Det kan handla om 
kommunikationen dem emellan samt om att lyssna på och bekräfta patientens 
välbefinnande och lidande.  All vårdpersonal har ett eget ansvar för sitt handlande och 
bemötande av patienter, men det finns även ett kollektivt ansvar som kanske inte alltid 
uppfylls. Med detta menar Dahlberg och Segesten att personalens attityder och mindre 
önskvärda bemötanden accepteras av alla i vårdlaget och kommer att ses mer eller 
mindre som en norm.  
 
Att välja att abortera sitt foster kan innebära både negativa och positiva känslor och 
tankar för den enskilda kvinnan. Kvinnor kan efter genomgången abort brottas med 
motstridiga känslor som till exempel ambivalens, lättnad, smärta, skuld, orättvisa och 
välmående (Halldén, Christensson & Olsson 2009, s. 243; Kero, Högberg, Jacobsson & 
Lalos 2001, s. 1481). En del kvinnor kan känna att aborten gett dem en ökad 
självkännedom och mognad (Aléx & Hammarström 2004, s. 160; Halldén, Christensson 
& Olsson 2009, s. 243; Kero, Högberg & Lalos 2004, s. 2559). Enligt Kero, Högberg 
och Lalos (2004, s. 2559) kan en abort många gånger upplevas som en lättnad och få 
kvinnorna att känna att de tar ansvar för sina handlingar.   
Detta kan kopplas till Orems egenvårdsteori och brist på egenvård. Enligt Orems teori 
har de flesta människor en medvetenhet att vilja ta hand om sig och söka vård för att 
förbättra sitt tillstånd. Dessa är då mottagliga till självhjälp och behöver stöd och 
undervisning från vårdpersonal för att nå sitt mål. Vid brist på egenvård kan människor 
hamna i ett hälsotillstånd, till exempel psykisk ohälsa, som hindrar dem från att kunna 
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ta hand om sig själva. Här menar Orem att det måste finnas en relation mellan patient 
och vårdpersonal som baseras på speciella händelser eller omständigheter. Detta gör att 
individen lättare och snabbare kan ta sig tillbaka till ett bättre tillstånd av god hälsa 
(Selanders, Schmieding & Hartweg 1995, ss. 65-71).  
 
Enligt Huntington (2002, s. 275) kan en abort i andra trimestern vara känslosam för 
både kvinnan och vårdpersonalen. Kvinnan måste föda fram sitt foster i likhet med en 
vanlig förlossning. Fostret ser mänskligt ut, och detta kan göra att det blir mer verkligt 
för kvinnan. Aléx och Hammarström (2004, s. 160) menar att sjuksköterskor och 
barnmorskor måste vara medvetna om kvinnors upplevelser av abort för att kunna ge 
det stöd de behöver under abortprocessen. Det är även viktigt att det finns en 
känslomässig relation mellan kvinnan och personalen. Om kvinnan upplever att 
sjuksköterskan eller barnmorskan inte är emotionellt eller fysiskt närvarande kan 
kvinnans negativa känslor runt aborten förstärkas (Huntington 2002, s. 275).  
 
Harris (2004, s. 105) visar i sin studie att stödjande vård i samband med abort kan 
hjälpa kvinnor att förbättra sitt psykosociala välbefinnande dels under abortprocessen 
men även senare i livet. Det är viktigt att kvinnan både inför och efter en abort får prata 
om sina upplevelser. Görs inte detta riskerar kvinnan att få långvariga skam- och 
skuldkänslor, och hon kan även reagera med att inte vilja prata om aborten alls. Det är 
därför viktigt att identifiera dessa kvinnor som löper stor risk att må psykiskt dåligt efter 
en abort för möjlighet att erbjuda adekvat hjälp.    
 

Etiska aspekter på abort 
Många kvinnor med oönskad graviditet brottas med frågan om de har rätt att avbryta ett 
liv. Samtidigt kan de fundera på om de har rätt att föda ett barn som de inte kan ta hand 
om. Dessa etiska funderingar är något som den gravida kvinnan själv måste ta ställning 
till. Det är bara kvinnan själv som kan avgöra om hon vill göra abort eller inte, men 
ibland kan hon behöva diskutera moraliska aspekter med barnmorska, gynekolog eller 
kurator (Faxelid & Gemzell-Danielsson 2009, s. 551).   
 
Barnmorskan ska ha ”förmåga att vårda patienter som genomgår abort” (Socialstyrelsen 
2006, s. 14). All vård har en etisk dimension, vilket innebär att vårdpersonal dagligen 
får möta och hantera sina etiska frågeställningar. En professionell barnmorska med 
moraliskt värde ska kunna känna och ta moraliskt ansvar för sina beslut och handlingar 
(International Confederation of Midwives (ICM) 1999).   
 
Enligt sjuksköterskans etiska kod finns fyra grundläggande element som en 
sjuksköterska varje dag måste tänka på och arbeta med. De fyra ansvarsområdena i 
sjuksköterskans yrkesutövande roll är ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 
återställa hälsa och att lindra lidande” (International Council of Nurses (ICN) 2007). I 
likhet med ICN arbetar även barnmorskan med förebyggande och sjukvårdande 
åtgärder. Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor ska barnmorskor vara 
”lyhörda för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos kvinnor, som 
söker hälsovård, oberoende av deras omständigheter” (ICM 1999). Att tillämpa ett etiskt 
och holistiskt förhållningssätt mot enskilda individer och arbeta mot samma mål är 
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viktigt för att kunna ge en omsorgsfull och god hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 
2006).  
 
Enligt Marek (2004, s. 472) är det inom abortvården vanligt att vårdpersonalen upplever 
en konflikt mellan den subjektiva inställningen till abort och det objektiva synsätt som 
ingår i den professionella yrkesrollen. Det är viktigt att vårdpersonalen inte har en 
fördömande eller avvisande attityd. Marek menar vidare att personal som av olika skäl 
inte accepterar abort inte är lämpliga att arbeta inom abortvården. I studien av Mariutti, 
Almeida och Panobianco (2007, s. 23 ) framkommer att kvinnorna är rädda för att 
vårdpersonalen ska fördöma deras abort. Enligt den internationella etiska koden för 
barnmorskor har barnmorskor rätt att ”avböja att delta i aktiviteter för vilka de hyser 
djupt moraliskt motstånd” (ICM 1999), men detta får inte påverka kvinnans rätt till 
hälsovård. Enligt Fritzson (2010, ss. 10, 14) upplever många av vårdpersonalen det 
psykiskt påfrestande att vårda en kvinna som gör abort av ett till synes friskt foster. 
Deras känslor och tankar påverkar dock inte deras yrkesroll och vårdandet av 
kvinnorna.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Kvinnor i Sverige har, utan att ange något skäl, rätt att avbryta sin graviditet före 
utgången av 18:e graviditetsveckan. Det kan för många kvinnor vara svårt att ta 
ställning till om man ska avbryta graviditeten eller inte. Att välja att abortera sitt foster 
kan innebära både negativa och positiva känslor och tankar för den enskilda kvinnan 
och kan leda till att kvinnan kommer i en livskris. Barnmorskan ska ha förmåga att 
vårda kvinnor som genomgår abort, och i detta ingår att vara lyhörd för hennes 
psykiska, fysiska, emotionella och andliga behov oberoende av föreliggande 
omständigheter. All vårdpersonal har en utmaning i hur de ska bemöta och tillgodose 
bästa vården för kvinnor som genomgår en abort. Forskning visar att vårdpersonal 
måste ha kunskap om och vara medveten om kvinnors upplevelser av abort för att 
kunna ge det stöd de behöver under abortprocessen. Stödjande och omsorgsfull vård i 
samband med abort kan hjälpa kvinnor att förbättra sitt psykosociala välbefinnande dels 
under abortprocessen men även senare i livet. Om kvinnan upplever att vårdpersonalen 
inte är emotionellt eller fysiskt närvarande kan kvinnans negativa känslor runt aborten 
förstärkas.  
 
Det finns många studier som beskriver kvinnors upplevelser av att göra abort. Däremot 
är inte deras upplevelser av personalens bemötande under abortprocessen så väl belyst. 
För att abortvården ska kunna förbättras är det därför viktigt att bli medveten om hur 
kvinnan vill bli bemötta och hur de upplever bemötandet av vårdpersonalen vid abort. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva kvinnors förväntningar på, upplevelser av och reflektioner kring 
barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e graviditetsveckan.  
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METOD  

Ansats 
Studien baserades på en kvalitativ ansats. Enligt Paulsson (2008, s. 73) är kvalitativ 
metod lämplig då människors upplevelser, erfarenheter, tankar, förväntningar och 
attityder ska studeras. Genom användandet av en kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats kunde de transkriberade intervjuerna granskas och tolkas och 
människors upplevelser analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim 
2008, ss. 159-160). För att kunna möta människor så förutsättningslöst som möjligt 
krävs en öppenhet för det unika samt reflektion och medvetenhet över sin egen 
förförståelse, alltså det vi redan vet eller tar för givet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
155-156).  
 

Urval 
Två verksamhetschefer på två kvinnokliniker i södra Sverige kontaktades via brev för 
tillåtelse att ta kontakt med berörda kvinnor som genomgått en sen abort och för att få 
tillgång till patientregistret (se bilaga I och II). Inklusionskriterier var medicinska 
aborter utförda på sjukhuset från och med graviditetsvecka 12 till och med utgången av 
graviditetsvecka 18. Kvinnorna skulle vara myndiga och prata flytande svenska. 
Exklusionskriterier var tidigare genomgången abort, missbildning hos fostret eller 
sjukdom hos kvinnan där en graviditet kunde innebära allvarlig fara för hennes liv. 
Intervjun skulle ske inom en månad efter genomgången abort.  
 

Deltagare  
Ett informationsbrev med förfrågan om deltagande (se bilaga III och IV) skickades ut 
till kvinnor som uppfyllde kriterierna. Kvinnorna informerades om studiens syfte och 
tillvägagångssätt. De blev medvetna om att deras deltagande var frivilligt och att de när 
som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva uppge några skäl till detta. 
Dessutom gavs information om att studiens resultat skulle redovisas på ett sådant sätt att 
ingen enskild deltagare skulle kunna identifieras. Totalt tolv kvinnor uppfyllde 
kriterierna, och av dessa tackade fem kvinnor ja till att delta i studien. Två kvinnor 
tackade nej, och fem kvinnor svarade inte. Då antalet informanter ansågs vara för få 
togs efter godkännande av verksamhetschef kontakt med ytterligare en kvinnoklinik i 
södra Sverige. Inklusionskriterierna ändrades också för att få en bredare patientkategori. 
Intervju skulle nu ske inom sex månader efter genomgången abort samt var det inte 
nödvändigt att kvinnan skulle vara myndig. För att spara tid och bevara den förhöjda 
sekretessen ringde en barnmorska på den aktuella abortmottagningen upp fem kvinnor 
som uppfyllde kriterierna, och frågade om de ville delta i studien. Efter deras muntliga 
godkännande skickades informationsbrevet hem till dem för genomläsning. Efter några 
dagar kontaktades kvinnorna via telefon och tid och plats för intervju bokades. En 
kvinna tackade under telefonsamtalet nej till att delta i studien. Totalt nio kvinnor 
tackade därmed ja till deltagande. Kvinnorna hade genomgått en medicinsk abort från 
och med graviditetsvecka 12+3 till och med graviditetsvecka 17+5 för mellan 3 och 20 
veckor sedan. Deras ålder varierade mellan 17 och 36 år. Inför intervjun med den 
omyndiga kvinnan inhämtades med hennes tillåtelse även godkännande av hennes 
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föräldrar. Fördelningen av deltagarna på kvinnoklinikerna var skiftande. Två kvinnor 
rekryterades från patientregistret på en kvinnoklinik, och tre respektive fyra kvinnor 
tillhörde de resterande två kvinnoklinikerna.    
 

Datainsamling 
Insamlingen av data skedde via kvalitativa intervjuer. Denna datainsamlingsmetod är 
enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 17-18) lämplig då förståelse av människors 
upplevelser utifrån deras synvinkel eftersträvas. Genom samtal kan kunskap erhållas. 
Informanterna fick själva välja plats för intervjun. En intervju utfördes i ett avskilt rum i  
en offentlig lokal, och en kvinna önskade bli intervjuad i ett enskilt rum på ett bibliotek. 
Resterande intervjuer genomfördes hemma hos kvinnorna. Miljön var lugn, och det 
förekom inga störande moment. De två första intervjuerna genomfördes tillsammans, 
och därefter intervjuades tre respektive fyra kvinnor individuellt. Kvinnorna fick strax 
före intervjun muntlig information om studien, dess syfte, frivilligt deltagande och 
bevarandet av konfidentialitet. Därefter lämnade de skriftligt medgivande till deltagande 
i studien. Samtliga intervjuer spelades med kvinnornas godkännande in på band. Innan 
bandinspelningen påbörjades ombads de att berätta lite om sig själva. Intervjuernas 
längd varierade mellan 20 och 43 minuter. Samtliga intervjuer inleddes med en öppen 
fråga: ”Vill du berätta om hur du upplevde barnmorskans bemötande omkring din 
abort?” Följdfrågor ställdes därefter som till exempel: ”Vad/hur menar du med det? Kan 
du berätta lite mer om det?” (se bilaga V).      
   

Dataanalys 
De inspelade intervjuerna avlyssnades direkt efter intervjun. Därefter skrevs de ut 
ordagrant i nära anslutning till intervjun. Tankepauser och ljud såsom till exempel 
pustningar noterades också. Detta detaljerade förfarande gör enligt Malterud (2009, s. 
80) att materialet kan tolkas och reflekteras utifrån ett nytt sammanhang. Det 
transkiberade materialet avidentifierades för att skydda deltagarnas integritet (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 89). Intervjuerna lästes igenom två gånger för att få en känsla och 
helhetsbild för vad materialet innehöll. Därefter analyserades de enligt Lundman och 
Hällgren Graneheims modell för kvalitativ innehållsanalys, där avsikten är att urskilja 
likheter och skillnader i texterna. Under analysprocessen togs meningsenheter, så 
kallade meningsbärande delar, av texterna ut. Dessa kondenserades utan att innebörden 
ändrades till mindre texter och abstraherades därefter till koder. De koder med liknande 
innehåll sammanfördes först till underkategorier och sammanbands därefter till 
huvudkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, ss. 162-164). De två första 
intervjuerna analyserades gemensamt. Därefter skedde individuell analys av de egna 
genomförda intervjuerna. Vid osäkerhet om tolkning av materialet under analys-
processen fördes diskussioner för att uppnå konsensus.       
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I tabell 1 nedan visas ett exempel på hur analysarbetet kunde se ut.  
 
Tabell 1 
Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag tror att om 
jag skulle behövt 
mer stöd så hade 
jag fått det... av 
barnmorskan 
… för hon var 
sån.. hjälpsam 
och ville att jag 
skulle ha det så 
bra som 
möjligt...  

Om jag skulle 
behövt mer stöd 
så hade jag fått 
det... hon var ... 
hjälpsam, ville 
att jag skulle ha 
det så bra som 
möjligt...   

Hon var 
hjälpsam 
och ville 
väl. 

Upplevelse av 
omtänksamhet 

En omsorgsfull 
barnmorska 

 
 

Etiska överväganden 
Eftersom studier på avancerad nivå inte kräver någon etisk granskning av den regionala 
etikprövningsnämnden (Codex 2011) har det inför denna magisteruppsats inte varit 
aktuellt att söka godkännande. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med dess  
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav har uppfyllts 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).    
Intervjufrågorna kan väcka tankar och känslor som kan upplevas som känsliga och 
obehagliga beroende på kvinnans inställning. Att under datainsamlingen arbeta efter 
icke-skada principen och autonomi principen (SFS 1982:763) innebar att deltagandet 
var frivilligt och att den enskilda kvinnan när som helst under studien kunde avsluta sitt 
deltagande utan att få några konsekvenser av detta. Kvinnorna informerades 
inledningsvis under intervjun om att kontakt med kurator kunde förmedlas av 
intervjuaren i de fall det förelåg behov av det.    
 
 
RESULTAT 
Vid analys av intervjutexterna framträdde sex underkategorier: ”Barnmorskans 
kompetens och dess betydelse i det vårdande mötet”, ”Barnmorskans förmåga att ge 
relevant och individanpassad information kring aborten”, ”Barnmorskans värderingar 
och dess betydelse i mötet”, ”Barnmorskans förmåga att visa respekt”, ”Barnmorskans 
empatiska förmåga” samt ”Barnmorskans förmåga att vara omtänksam”. Av dessa 
underkategorier bildades två huvudkategorier: ”En professionell barnmorska” och ”En 
omsorgsfull barnmorska” (tabell 2).   
 
 
 
 
 



 11 

Tabell 2 

Underkategorier Huvudkategorier 

Barnmorskans kompetens och dess 
betydelse i det vårdande mötet 

 

 

En professionell 
barnmorska  

Barnmorskans förmåga att ge 
relevant och individanpassad 
information kring aborten 
Barnmorskans värderingar och dess 
betydelse i mötet   
Barnmorskans förmåga att visa 
respekt En omsorgsfull 

barnmorska 
Barnmorskans empatiska förmåga  
Barnmorskans förmåga att vara 
omtänksam 

 
 
Resultatet redovisas utifrån de huvud- och underkategorier som framkom. För att 
kvinnornas anonymitet ska kunna garanteras presenteras citaten med en siffra efteråt 
som beskriver från vilken intervju citatet är hämtat.     
 

En professionell barnmorska 
Kvinnorna beskrev att det var viktigt för dem att barnmorskan var professionell.  Med 
detta menade de att hon skulle ha den kompetens som krävdes för att kunna ge en god 
och säker vård. Det var även viktigt att barnmorskan kunde ge relevant och 
individanpassad information omkring aborten. Dessutom ansåg kvinnorna att en 
professionell barnmorska inte lät sina egna värderingar påverka vårdandet.   
 

Barnmorskans kompetens och dess betydelse i det vårdande mötet 
Kvinnorna förväntade sig att bli vårdade av kunniga barnmorskor och att bli 
professionellt omhändertagna. Att göra abort var en ny situation för dem, och i deras 
utsatthet ville de lita på och känna tillit till barnmorskans kompetens för att själva kunna 
känna sig trygga. Samtliga kvinnor var nöjda med barnmorskans kunnande. De 
upplevde att barnmorskan hade den teoretiska kunskap om abortvård som krävdes för 
att kunna handlägga aborter på ett korrekt och professionellt sätt. Barnmorskan visste 
hur hon skulle agera, och detta minskade kvinnornas oro och rädsla och ökade 
förutsättningarna för att de skulle kunna uppleva trygghet. Att känna sig trygg med 
barnmorskan gjorde att de mer kunde fokusera på sitt eget mående och tillåta sig själv 
att släppa fram sina tankar och känslor. Upplevelse av otrygghet kunde enligt kvinnorna 
leda till ännu sämre psykiskt mående.       
 

”Det är klart att man vill att barnmorskan ska vara kunnig och 
proffsig, att man kan lita på henne, att hon vet vad hon sysslar med, så 
att man kan känna sig trygg... Annars blir man ju bara mer orolig och 
mår ännu sämre...” (4)    
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Ingen kvinna tvivlade på barnmorskans teoretiska kunnande och kompetens. Däremot 
menade en del kvinnor att det var viktigt att barnmorskan även hade praktisk erfarenhet 
av abortvård. Den teoretiska kunskapen var enligt dessa kvinnor inte avgörande för hur 
kompetent barnmorskan upplevdes vara, utan det handlade istället mycket om 
barnmorskans förmåga att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Att 
kunna kombinera den teoretiska kunskapen med praktiskt kunnande och erfarenhet var 
enligt kvinnorna det mest optimala för upplevelsen av en kompetent och kunnig 
barnmorska. De hade förståelse för att nyutexaminerade barnmorskor hade bristande 
praktisk erfarenhet av abortvård, och att detta kunde påverka barnmorskans vårdande av 
de abortsökande. Kvinnorna ansåg vidare att en barnmorska med mångårig kunskap och 
erfarenhet av abortvård var mer trygg och säker i sin roll jämfört med en mer oerfaren 
barnmorska. Dessa trygga barnmorskor upplevdes duktiga och verkade enligt kvinnorna 
trivas med att arbeta inom abortvården. En kvinna menade att hon inte kunde få en 
förtroendefull relation till en osäker och otrygg barnmorska, och att detta ledde till att 
hon inte kunde berätta om sina innersta tankar och känslor.    

 
”Tror inte att hon hade varit med om så många aborter eftersom hon 
verkade så osäker och otrygg i sin roll. Som att hon inte visste vad 
hon skulle säga… Och hur ska jag då kunna få förtroende för henne, 
känna mig trygg med henne när hon verkade vara så otrygg i sig 
själv?” (2) 
 

Barnmorskans förmåga att ge relevant och individanpassad information kring 
aborten 
Samtliga kvinnor upplevde att informationen de fick kring aborten var bra. 
Barnmorskorna var måna om att informera om händelseförloppet både före, under och 
efter aborten. Att få information och genom det vara förberedd på vad som skulle hända 
gjorde att kvinnan kände sig trygg. Det var även viktigt för kvinnans trygghet att få 
information om vart hon kunde vända sig vid frågor eller funderingar efter aborten. En 
kvinna beskrev att hon var införstådd med att hon kunde må både fysiskt och psykiskt 
dåligt före, under och strax efter aborten. Däremot var hon inte medveten om att det 
kunde ta lång tid innan hon hade återhämtat sig psykiskt efter aborten. Genom 
informationen och vetskapen om detta hade kvinnan efter aborten ökad förståelse till 
varför hon var ledsen och reagerade som hon gjorde. Det kändes skönt för kvinnan att 
veta att denna reaktion inte var onormal utan att andra kvinnor i samma situation kunde 
uppleva samma sak.   

 
”Jag tycker att hon var bra hon som jag träffade första gången. Hon 
informerade mycket. Hon ville att jag skulle förstå vad som skulle 
hända, att jag visste vad jag hade gett mig in på... att man kunde må 
dåligt efter aborten. Det var bra...” (3) 
 

Kvinnorna upplevde att informationen som barnmorskan gav inför aborten var relevant. 
De var medvetna om att det ingick i barnmorskans profession att ge adekvat 
information, men menade att det ändå var viktigt hur och på vilket sätt barnmorskan 
informerade. De ville att barnmorskan skulle informera på ett lättförståeligt och tydligt 
sätt. Informationen skulle inte ges rutinmässigt som på ett ”löpande band”, utan de ville 
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känna att informationen var personligt riktad till dem. De menade att det var viktigt att 
de kände att barnmorskan var psykiskt närvarande och mån om att informationen gick 
fram. En barnmorska som inte var psykiskt närvarande pratade på monotont och 
upplevdes inte känslomässigt engagerad. Några av kvinnorna fick även skriftlig 
information, vilket upplevdes positivt eftersom det var mycket information på en och 
samma gång. 
 

”Det som var bra var att jag fick mycket information, både muntlig 
och skriftlig, och att den var lätt att förstå. Då visste jag ju vad som 
skulle hända och det kändes tryggt... Det som var sämre var att 
barnmorskan bara pratade på. Hon verkade inte bry sig om jag hade 
förstått informationen eller inte. Det var som på löpande band...” (4) 

 
En kvinna som arbetade inom sjukvården menade att hennes vårdkunskaper inte skulle 
påverka nivån på barnmorskans information. Det var viktigt för henne att bli sedd och 
informerad som patient och inte som vårdpersonal. Samtliga kvinnor upplevde att de 
kunde ställa frågor i de fall informationen inte ansågs vara tillräcklig. De menade att det 
var viktigt och positivt med ett tillåtande samtalsklimat. Ett fåtal barnmorskor hade 
inledningsvis under besöket uppmuntrat kvinnorna till att ställa frågor och menat att 
”ingen fråga är för dum för att ställas”. En del kvinnor kände att de i sin stressiga och 
utsatta situation inte var riktigt mottagliga för muntlig information, och då kändes det 
tryggt att de även fick skriftlig information. Dessa kvinnor upplevde att barnmorskan 
hade uppfattat att kvinnorna förstod informationen trots att de egentligen inte hade gjort 
det fullt ut. De kände sig dumma och ville inte riktigt erkänna detta inför barnmorskan. 
De flesta kvinnor hade en närstående med sig, och de kände trygghet och litade på att 
den närstående skulle kunna ta åt sig informationen bättre. En kvinna, som hade pratat 
med en kurator inför aborten, upplevde det mötet och den informationen som överflödig 
eftersom hon redan hade bestämt sig för abort. Hon upplevde inte att barnmorskan 
tvingade henne att samtala med kuratorn, utan förstod att barnmorskan bara menade väl 
och ville göra henne medveten om att det fanns en risk för att hon skulle ångra sitt 
beslut.       
 

”Det verkade vara viktigt för barnmorskan att jag skulle prata med en 
kurator innan aborten, få ännu mer information... och det gjorde jag 
fast jag hade inte gjort det om inte hon tyckte att jag skulle göra det.  
(3) 

 

Barnmorskans värderingar och dess betydelse i mötet   
Kvinnorna ansåg att barnmorskan liksom alla andra människor hade rätt till egna 
värderingar. De förstod att abort kunde vara ett känsligt ämne för många barnmorskor 
och att värderingar kunde skilja sig från barnmorska till barnmorska. De flesta kvinnor 
ansåg att barnmorskan hade en mer eller mindre positiv inställning till abort. Detta var 
inget som uttrycktes verbalt, utan kvinnorna kunde känna av detta i mötet med 
barnmorskan. De hade förståelse för att en del barnmorskor inte hade enbart positiv eller 
enbart negativ inställning till abort, utan att deras attityd kunde variera beroende på 
olika orsaker. Kvinnorna menade att det viktigaste var att barnmorskan i sin 
professionella roll kunde hantera den eventuella negativa inställningen och utföra ett bra 



 14 

arbete. För att kunna uppfylla detta menade kvinnorna att det först och främst måste 
finnas en vilja hos barnmorskan att arbeta med aborter. Hon ska trots eventuell negativ 
attityd tycka att det är roligt att arbeta inom abortvården. Kvinnorna menade att 
vårdandet annars kunde påverkas negativt. Barnmorskan skulle inte tvingas att arbeta 
med aborter om hon inte själv ville det, utan kvinnorna såg frivillighet för barnmorskor 
att arbeta inom abortvård som en självklarhet. Detta var upp till var och en barnmorska 
att ta beslut om.  

 
Kvinnorna uttryckte en förståelse för att barnmorskor med stort motstånd mot aborter 
inte vill arbeta inom abortvården. De menade att det inte heller var rätt mot kvinnan att 
bli vårdad av en barnmorska som öppet visade sin negativa attityd. De barnmorskor som 
inte kunde hantera sin fördömande attityd professionellt var därför inte lämpliga att 
arbeta inom abortvården. Kvinnorna menade att de i sin utsatthet hade behov av stöd 
och förståelse, och de insåg att det kunde vara svårt för en barnmorska med stark 
negativ inställning att uppfylla dessa behov. Barnmorskorna uttryckte inte verbalt sitt 
missnöje över aborten, utan den negativa attityden kunde uppfattas i kroppsspråket och 
sättet att bemöta kvinnan. Dessa barnmorskor uppfattades som kalla, vilket gjorde att 
kvinnan fick ännu sämre samvete och ökade skuldkänslor.  
 

”Jag tror att barnmorskan innerst inne var negativ mot aborter och 
att detta speglade sig i hennes sätt att vara mot mig. Hon sa inget 
nedvärderande utan det var mer hennes kyliga sätt som gjorde att jag 
kände mig som en dålig människa...” (4)  
 

Samtliga kvinnor insåg att det kunde vara psykiskt påfrestande för barnmorskor att 
vårda kvinnor som genomgår abort och framför allt sen abort. De var medvetna om att 
barnmorskan av olika anledningar kunde ha en negativ attityd till aborter, men detta 
skulle den professionella barnmorskan inte visa för kvinnorna. Kvinnorna menade att 
det var acceptabelt att bli vårdad av en barnmorska med negativ inställning så länge hon 
inte visade sin attityd utåt och vårdandet inte påverkades. Majoriteten av kvinnorna 
upplevde dock inte att barnmorskan hade en negativ attityd till abort.  
 

”Det är klart att alla barnmorskor har en egen attityd till aborter 
antingen positiv eller negativ. Det kan nog ändra sig från patient till 
patient beroende på orsaken till abort och om det är en sen abort. Det 
är nog svårt att vara helt likgiltig. Men jag märkte inte av att 
barnmorskan var negativt inställd i alla fall, och det var skönt...” (5)    

 
De kvinnor som hade upplevt ett negativt bemötande av barnmorskan hade sina egna 
teorier om vad anledningen till den negativa inställningen kunde vara. En kvinna i 35-
årsåldern menade att hennes ålder påverkade barnmorskans vårdande på så vis att hon 
inte fick det stöd hon behövde under aborten. Hon fick känslan av att barnmorskan 
ansåg att ”hon som var så gammal borde veta bättre”. En yngre kvinna var rädd för att 
barnmorskan skulle tycka att hon var en ”dum ung tjej” som hade utsatt sig själv för 
detta och inte tog ansvar för sina handlingar. Denna kvinna upplevde tvärtom att 
barnmorskan var stödjande just på grund av hennes unga ålder. En annan kvinna trodde 
att barnmorskans inställning till abort kunde skilja sig beroende på abortens orsak. Hon 
insåg att det kunde vara lättare för barnmorskor att arbeta med aborter där fostret av 
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någon anledning inte var friskt. Hon menade att den orsaken troligen inte ifrågasattes av 
någon utan sågs som mer legitim. Kvinnan, som hade blivit gravid under en 
utomlandssemester, hade valt att göra abort på grund av att hon var singel. Hon menade 
att barnmorskan inte bemötte henne professionellt eftersom hon upplevde att hennes 
orsak till abort påverkade barnmorskans vård negativt. Detta fick henne att känna sig 
som en ansvarslös och dålig människa.  
  
En del kvinnor hade en känsla av att barnmorskan tyckte att de var ansvarslösa på grund 
av att de inte hade använt preventivmedel eller missat att ta sina p-piller. Dessa kvinnor 
uttryckte även en rädsla för att barnmorskan skulle se ner på dem. En kvinna menade att 
upplevelsen av nedvärdering fick henne att må ännu sämre psykiskt sett. 
 

”När jag kom till abortmottagningen första gången var jag rädd för 
att barnmorskan skulle... vad ska jag säga… på något vis nedvärdera 
mig för att ville göra abort. Att jag var en dålig människa för att jag 
inte hade skyddat mig tillräckligt...” (1) 
 

En omsorgsfull barnmorska  
En omsorgsfull barnmorska var enligt kvinnorna en barnmorska som engagerade sig 
känslomässigt. I detta ingick att visa respekt, empati och omtänksamhet. 
 

Barnmorskans förmåga att visa respekt  
Kvinnorna ansåg att det var viktigt att barnmorskan var respektfull. De ville att 
barnmorskan lyssnade på dem och tog dem på allvar. De kunde då uppleva sig sedda 
och bekräftade. Bekräftelsen var som ett erkännande på att kvinnans tankar, 
funderingar, önskemål och behov uppmärksammades. Detta gjorde att de upplevde att 
deras åsikter var betydelsefulla och värdefulla för barnmorskan. Barnmorskan sågs som 
auktoritär i och med hennes kompetens inom abortvården, men kvinnorna upplevde 
ändå inte att barnmorskan hade ett maktövertag. Kvinnorna menade att det inte bara låg 
på barnmorskans lott att visa respekt, utan för att få respekt måste man själv visa 
respekt. Det var ett givande och tagande. Upplevelsen av att barnmorskan var 
respektfull underlättade för kvinnan att själv visa respekt och skapa en förtroendefull 
relation.  
 

”Barnmorskan som jag träffade före aborten var jättebra och snäll. 
Hon lyssnade på mig och verkade respektera mitt beslut. Det gjorde 
att jag fick förtroende för henne...” (3)  

 
De flesta kvinnor upplevde att barnmorskan var respektfull. Barnmorskans respekt 
kunde visa sig på olika vis och yttrade sig ofta i små osjälviska handlingar. Respekt 
kunde enligt kvinnorna vara att visa hänsyn. Det kunde handla om att barnmorskan 
knackade på dörren innan hon steg in i rummet. En annan kvinna menade att 
barnmorskan var respektfull när hon tog hänsyn till och försökte uppfylla hennes behov. 
Denna kvinna hade uttryckt att hon inte ville se fostret, och när barnmorskan gjorde vad 
hon kunde för att uppfylla detta önskemål kände kvinnan att hon lyssnade på henne och 
tog hennes behov på allvar.  
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En kvinna tog illa vid sig och upplevde inte vårdpersonalen som respektfull när de 
skrattade utanför hennes rum. Hon menade att de skulle visa hänsyn till att hon var 
ledsen.  
 

”Jag hörde hur de skrattade högt utanför mitt rum, och jag vet att jag 
tänkte att de skulle vara tysta för min skull. De visste ju om att jag 
gjorde abort och var ledsen...” (1) 
 

Barnmorskans respekt för kvinnan kunde yttra sig i att respektera hennes beslut om att 
göra abort. Här handlade det om kvinnornas autonomi. Kvinnorna ville känna att de 
själva bestämde över sin situation och kunde fatta eget beslut. De menade att deras 
beslut om abort skulle respekteras utan diskussion. Att bli ifrågasatt om valet att göra 
abort skulle kunna upplevas kränkande enligt kvinnorna. Det var viktigt för kvinnorna 
att inte behöva försvara sig eller motivera orsaken till abort om de inte själva ville det. 
Majoriteten av kvinnorna hade bestämt sig för att göra abort vid deras första besök på 
abortmottagningen. De beskrev att det var ett tungt beslut att ta, men att det ändå kändes 
som en lättnad när beslutet väl var taget. En del kvinnor blev dock osäkra på sitt beslut 
när de träffade barnmorskan första gången. De insåg att det var barnmorskans uppgift 
att göra dem medvetna om olika alternativ till abort och vilka konsekvenser beslutet 
kunde föra med sig. Detta var inget som kvinnorna egentligen ifrågasatte, men några 
kvinnor beskrev att barnmorskan under samtalets gång fick dem att känna att de skulle 
omvärdera sitt beslut. De menade att barnmorskan inte verkade acceptera deras val, och 
detta upplevdes respektlöst. De ansåg vidare att barnmorskor som inte kunde visa 
respekt inte var lämpliga att arbeta inom abortvården.   
 

”Jag hade ju äntligen bestämt mig för att göra abort, men blev så 
osäker när jag träffade barnmorskan. Jag tycker att hon ska 
respektera mitt val att göra abort oavsett orsaken, men det kändes inte 
som att hon gjorde det fullt ut... Och då kan man fundera på om hon 
ska jobba där överhuvudtaget… jag menar om hon inte kan visa 
respekt...” (2)  

 
Några kvinnor beskrev att barnmorskan överhuvudtaget inte kommenterade deras beslut 
om att göra abort. Hon lyssnade på kvinnan utan att komma med egna inlägg eller 
ifrågasättande av beslutet. Kvinnorna menade att barnmorskans inställning var svår att 
läsa av, men de upplevde ändå att barnmorskan verkade acceptera beslutet. En del 
kvinnor ville ha lite mer respons och stöd från barnmorskans sida, och när de inte fick 
det uppfattades barnmorskan som likgiltig. De menade att respekt inte bara var att 
acceptera kvinnans beslut om abort utan även att stödja beslutet. En kvinna som hade 
beslutat sig för att göra abort ville att barnmorskan skulle stödja hennes beslut om att 
inte informera pappan. Brist på detta stöd av barnmorskan kunde göra att kvinnorna fick 
mer skuldkänslor och ännu sämre samvete.   
 
Respekt för integriteten var också viktig för kvinnorna. En kvinna beskrev att 
barnmorskan visade respekt för integriteten när hon inte bröt mot tystnadsplikten och 
lämnade ut känsliga uppgifter till obehöriga. 
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”Jag var rädd för att andra skulle få reda på att jag skulle göra abort, 
att barnmorskan skulle börja prata om det i väntrummet.  Då hade jag 
skämts… Men det var lugnt. Hon började inte prata om aborten 
förrän vi var ensamma...” (3) 
 

Barnmorskans empatiska förmåga  
Samtliga kvinnor ansåg att det var viktigt att barnmorskan som arbetade inom 
abortvården hade en empatisk förmåga. Att göra abort upplevdes mer eller mindre 
smärtsamt av kvinnorna, och de var medvetna om att barnmorskan aldrig helt skulle 
kunna förstå eller känna den subjektiva upplevelsen kvinnorna hade. De ville att 
barnmorskan åtminstone skulle försöka sätta sig in i deras situation och försöka se 
aborten ur deras synvinkel. För att kunna göra detta menade kvinnorna att det måste 
finnas ett intresse för deras mående. Barnmorskan måste vilja bry sig om hur kvinnorna 
mår för att kunna förstå och känna med dem. I de fall de gjorde det upplevde kvinnorna 
ett ökat förtroende för barnmorskan. Detta kunde i sin tur göra att kvinnorna hade lättare 
att öppna sig och prata om sina innersta tankar och känslor. De menade att det inte var 
lönt att öppna sig om barnmorskan inte verkade bry sig.    
 

”Hennes empatiska sätt gjorde att jag fick förtroende för henne, och 
då var det lättare för mig att öppna mig och berätta hur jag verkligen 
mådde...” (5) 

 
Kvinnorna var medvetna om att barnmorskans empatiska förmåga kunde variera från 
kvinna till kvinna. Detta kunde dels bero på att barnmorskan hade en negativ inställning 
till abort, men det kunde enligt en del kvinnor även bero på abortens orsak. Kvinnorna 
trodde att barnmorskan skulle varit mer empatisk om de hade fått ett sent missfall eller 
om orsaken till abort hade varit ett sjukt foster.  En kvinna som gjorde abort på grund av 
skilsmässa menade att barnmorskan omöjligt kunde ha satt sig in i hennes situation. Det 
var en planerad graviditet och ett väldigt svårt beslut att ta. Barnmorskan visade inget 
medlidande trots att kvinnan hade redogjort för omständigheterna. En annan kvinna som 
gjorde abort på grund av att det inte passade att bli förälder just då uttryckte rädsla för 
att barnmorskan inte skulle respektera orsaken. Kvinnan upplevde dock barnmorskan 
som mycket empatisk och tolkade detta som att hon inte brydde sig om orsaken. 

 
”Jag hade ju egentligen ingen anledning att göra abort... Har jobb, 
bor ihop med pojkvännen, ja... gymmar, mår ganska bra... jag vill 
bara inte ha barn just nu… och då tänkte jag att barnmorskan kanske 
skulle tycka att det var en dålig anledning. Men hon var jättebra... 
brydde sig mycket om hur jag mådde...” (2)  

 
Att uppleva och förstå andras känslor, tankar och funderingar var enligt kvinnorna inget 
som barnmorskan kunde läsa sig till, utan det handlade istället om inlevelse och 
medmänsklighet. En del kvinnor menade att barnmorskans empatiska förmåga ökade 
med åldern och stigande praktisk erfarenhet. Den erfarna barnmorskan var mer säker 
och trygg i sin roll, och kvinnorna menade att detta kunde öka förutsättningarna för att 
barnmorskan skulle kunna engagera sig känslomässigt i kvinnan. Några kvinnor 
uttryckte förståelse för att det kunde vara ansträngande för barnmorskan att år efter år 
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vara empatisk och skapa en känslomässig relation med nya kvinnor. De menade att det 
inte alltid kunde vara så lätt för barnmorskan att vara empatisk om hon inte själv höll 
med om och delade kvinnans upplevelser. En del kvinnor upplevde att barnmorskan inte 
var tillräckligt empatisk utan mer likgiltig och nonchalant i sitt bemötande. Dessa 
barnmorskor uppfattades trots brist på empati som kunniga och professionella, men 
kvinnorna menade att de ville att barnmorskan skulle varit mer personlig. De ville inte 
bara bli sedda som en patient bland många andra. En kvinna beskrev att barnmorskans 
kyliga bemötande kanske kunde bero på mångårig psykisk påfrestning av arbete inom 
abortvården. Hon menade att barnmorskan kanske var tvungen att avskärma sig och 
stänga av sina egna känslor för att själv orka med.  

 
”Det kan nog vara påfrestande att stödja kvinnor som gör abort... 
Barnmorskan var äldre och hade säkert jobbat med detta i många år, 
och jag har tänkt på att hon kanske inte psykiskt orkar engagera sig 
längre i varje kvinna... att hon stänger av sina egna känslor för att 
orka med...” (4)  
 

Barnmorskans förmåga att vara omtänksam  
Kvinnorna uppskattade att barnmorskan var omtänksam. En barnmorska som 
uppfattades som omtänksam ville väl och brydde sig om hur kvinnan mådde. Hon tog 
sig tid att sitta ner en stund och tillät kvinnan att berätta om sitt mående. Det handlade 
enligt kvinnorna inte bara om att rutinmässigt fråga dem om deras mående, utan även 
om att få en känsla av att barnmorskan var genuint intresserad av hur de mådde. 
Barnmorskan kunde enligt kvinnorna förmedla denna känsla verbalt men även genom 
sitt kroppsspråk. Barnmorskans omtanke gjorde att kvinnan kände sig betydelsefull. En 
del kvinnor, som kände sig ledsna och rädda, menade att det var skönt och kändes tryggt 
att bli vårdad av en omtänksam barnmorska. De visste att barnmorskan skulle finnas där 
för dem om de skulle bryta ihop psykiskt.   
 

”För att jag ska känna mig trygg måste jag känna att hon bryr sig... 
att hon finns där för mig om jag skulle bryta ihop...” (1) 
 

En del kvinnor menade att det kunde vara små detaljer i barnmorskans bemötande som 
gjorde att de upplevde trygghet och omtänksamhet. Det kunde handla om att få en kram 
eller att barnmorskan pratade med en lugn och behaglig röst. En omtänksam 
barnmorska var snäll och hjälpsam och hade enligt kvinnorna förmåga att trösta och 
stödja. En del kvinnor kände sig ledsna, rädda, otrygga och ensamma, och de uttryckte 
att de i den utsatta situationen verkligen hade behövt tröst och stöd av en omtänksam 
barnmorska. Dessa kvinnor menade att det inte hade behövts några stora insatser av 
barnmorskan för att de skulle må bättre, utan det hade räckt med lite närkontakt. De 
hade upplevt tröst och stöd om barnmorskan bara hade hållt deras hand, lagt en hand på 
deras axel eller satt sig ner bredvid dem en stund. Några kvinnor upplevde att yngre och 
oerfarna barnmorskor inte hade samma förmåga att stödja och trösta som äldre och mer 
erfarna barnmorskor. De uttryckte att detta kunde ha ett samband med barnmorskans 
empatiska förmåga som de menade ökade med stigande ålder och praktisk erfarenhet. 
En kvinna menade att det troligen hade varit lättare att ventilera sina tankar och känslor 
och få en förtroendefull relation till en äldre och erfaren barnmorska.    
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”Barnmorskan som tog hand om mig var så ung... mycket yngre än 
mig... Det hade nog varit bättre om det hade varit en äldre 
barnmorska med mer erfarenhet av aborter... som kan trösta mig… 
Tror att jag hade öppnat mig mer inför henne... berättat mer hur jag 
kände och mådde...” (2) 

 
En förutsättning för att barnmorskan skulle kunna vara omtänksam var enligt kvinnorna 
att hon var fysiskt närvarande inne i rummet. De flesta kvinnor uppskattade att 
barnmorskan tillbringade mycket tid med dem. Det var ett tecken på att hon var 
omtänksam, men omtänksamhet kunde enligt en kvinna också innebära att barnmorskan 
tog hänsyn till att hon ville vara ensam. Hon menade att det var skönt att få vara ifred, 
och hon kände en trygghet i att hon kunde ringa på hjälp när hon så önskade. En del 
kvinnor önskade att barnmorskan skulle varit mer fysiskt närvarande inne på salen. De 
menade att en trolig anledning till att barnmorskan inte var närvarande i den omfattning 
de önskade var tidsbrist. De upplevde att barnmorskan var stressad och bara tittade in 
som hastigast då och då för att stämma av läget. Detta gjorde att kvinnorna kunde känna 
sig bortglömda. En kvinna trodde att närvaron av närstående i kombination med 
tidsbrist kunde vara en anledning till att barnmorskan valde att inte vara med henne så 
mycket. Hon hade förståelse för att det kanske fanns andra kvinnor som var ensamma 
och behövde barnmorskans närvaro, men menade samtidigt att det inte var en 
självklarhet att man kände trygghet i sin närstående.       
 

”Trodde och ville att barnmorskan skulle vara mer inne hos mig, men 
hon verkade stressad så hon hann nog inte... Kanske hade hon varit 
mer hos mig om jag var ensam… Men jag kände mig ju ensam fastän 
min pojkvän var med...” (2) 
 

En omtänksam barnmorska var uppmärksam och lyhörd för kvinnans behov. Kvinnorna 
menade att det inte alltid var så lätt att uttrycka sina behov verbalt. Det var då viktigt att 
barnmorskan kunde läsa av deras kroppsspråk och hjälpa dem utifrån det. Detta gällde 
både fysiska och psykiska behov. De fysiska behoven kunde handla om att få 
smärtlindring. En kvinna beskrev att barnmorskan var mån om att hon inte skulle ha 
ont. Hon uppskattade att barnmorskan var lyhörd för hennes smärta och att hon inte 
själv behövde be om smärtlindring.    
De psykiska behoven skulle barnmorskan kunna identifiera genom att känna av 
stämningsläget och läsa av kvinnans mående. Kvinnorna insåg att detta kunde vara svårt 
för en oerfaren barnmorska, men de ansåg att mer erfarna borde ha utvecklat den 
förmågan under årens lopp. Kvinnorna menade att en omtänksam barnmorska 
engagerade sig känslomässigt i kvinnan. Några kvinnor kunde känna att barnmorskan 
inte var emotionellt närvarande och inte brydde sig. Barnmorskan frågade visserligen 
kvinnan om hur hon mådde och om hon ville ha hjälp med något, men kvinnorna 
upplevde att barnmorskans kroppsspråk vittnade om att hon egentligen inte brydde sig 
särskilt mycket.      

 
Några kvinnor upplevde att det verkade som att barnmorskan nonchalerade deras 
psykiska mående. De menade att barnmorskan måste ha sett på dem att de var ledsna. 
Kvinnorna hade ingen förståelse för barnmorskans nonchalans. De tyckte att det skulle 
vara en självklarhet att fråga kvinnan varför hon var ledsen. De förstod att barnmorskan 
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kanske tyckte att det var en överdriven fråga, eftersom de flesta kvinnor som gör abort 
troligen är mer eller mindre ledsna. Kvinnorna menade att barnmorskan i så fall bara 
kunde kramat dem eller satt sig ner bredvid dem. Dessa små handlingar hade varit 
tillräckliga för att kvinnan skulle kunna känna att barnmorskan brydde sig och inte 
ignorerade hennes psykiska mående. En kvinna trodde att barnmorskans nonchalans 
kunde bero på att barnmorskan var negativt inställd mot aborter och egentligen inte ville 
arbeta inom abortvården.  
 

”Om man ser någon som är ledsen så försöker man väl att fråga 
varför, kanske krama om personen eller bara sätta sig bredvid henne. 
Men det gjorde inte hon och det var nästan lite nonchalant tycker 
jag… Kändes som att hon var obekväm i sin roll, att hon tyckte det var 
jobbigt att ha hand om kvinnor som gör abort...” (4) 
 

  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I studien har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts. Syftet med 
kvalitativ innehållsanalys är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 169) att 
beskriva variationer. De menar vidare att trovärdigheten i en studie beror på dess 
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Med giltighet avses hur sanna resultaten är. 
Deltagarnas variation i ålder borde ökat möjligheterna till mer varierade upplevelser, 
och därmed borde resultatets giltighet ökats. Det kan även ses som en styrka att 
informanterna hämtades från patientregistret i tre olika upptagningsområden. 
Sannolikheten att de har vårdats av samma barnmorska är liten, och därmed kan 
upplevelserna bli mer varierade. Deltagarna hade inte genomgått abort tidigare. De hade 
heller ingen sjukdom där en graviditet kunde innebära allvarlig fara för deras liv, och 
fostret hade ingen känd missbildning. Anledningen till valet av dessa kriterier var  
önskemål om att deltagarna skulle vara en homogen grupp och utgå från samma 
premisser. Detta förfarande ansågs kunna ge en mer rättvis bild av barnmorskans 
bemötande omkring aborten, då barnmorskan kanske har ett annat bemötande vid till 
exempel förekomst av starka medicinska skäl att avbryta graviditeten. Dock finns det en 
risk för att ovanstående kriterier kan ha lett till begränsade variationer i resultatet. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) brukar antalet informanter i kvalitativa 
intervjuer vara 5-15 stycken. Antalet intervjuer är inte det viktigaste utan det handlar 
istället om kvaliteten på materialet. Vid stort urval kan det vara svårt att tolka och 
analysera intervjuerna ingående. Deltagarna i denna studie var nio kvinnor. Det 
insamlade materialet upplevdes inte vara för stort för en noggrann analys och inte heller 
för litet för att få svar på det som avsågs att undersökas. Antalet deltagare kan därför ses 
som en styrka i studien,  och därmed borde resultatets giltighet ha ökat.      
Presentation av citat från intervjuerna är ännu en möjlighet för läsaren att bedöma 
studiens giltighet (Lundman och Hällgren Graneheim 2008, s. 170).  
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) ökar resultatens tillförlitlighet 
genom att båda forskarna läser igenom samtliga intervjuer och gör analyserna 
gemensamt. Genom detta förfarande reflekteras och diskuteras olika möjligheter till 
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tolkning och abstraktion av textinnehållet. Samtliga intervjuer lästes igenom av båda 
författarna, men på grund av tidsbrist analyserades endast två intervjuer gemensamt. Det 
finns därmed en risk för att viktig information kan ha gått förlorad och tillförlitligheten 
därmed minskat. Samtidigt gjordes en bedömning att det förelåg en samstämmighet vid 
analys av de två första intervjuerna. Dessutom fördes diskussioner vid osäkerhet om 
tolkning av materialet under analysprocessen. Detta förfarande kan ha bidragit till 
minskad risk för lägre tillförlitlighet.     
 
Med en studies överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan tillämpas i andra 
grupper eller situationer. Författaren kan ge förslag för överförbarheten, men det är upp 
till läsaren att avgöra dess omfattning. Urval, deltagare, datainsamling och analys har 
noggrant beskrivits samt har tabeller använts vid beskrivning av analysprocessen. 
Förslag på hur forskningsresultaten ska kunna användas i praktiken har givits. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) underlättar detta förfarande läsarens 
bedömning av överförbarhet.      
 
Från början var avsikten att intervjua kvinnor inom en månad efter genomgången abort. 
Syftet med detta var att minska risken för minnesbias, vilket innebär en snedvridning av 
resultatet. Detta kan bero på informanterna har svårt att komma ihåg händelser och 
detaljer som sträcker sig längre tillbaka i tiden (Socialstyrelsen u.å.). Det var dock svårt 
att få tag på kvinnor som uppfyllde samtliga kriterier. Efter att ha tagit bort 
inklusionskriterierna ”intervju inom en månad efter genomgången abort” samt 
”myndiga kvinnor” blev utbudet större. Då det inte hade gått mer än maximalt 20 
veckor sedan tidpunkten för abort förefaller risken för minnesbias vara liten, och 
kvinnornas detaljrika beskrivning av sina upplevelser kan också styrka detta påstående. 
Det hade ändå varit intressant att se om intervjuer gjorda mer tidsmässigt närmare 
aborten hade gett studien ett annat resultat. 
 
DiCicco-Bloom och Crabtree (2006, s. 317) menar att det är viktigt att informanten har 
förtroende för forskaren för att kunna dela med sig av sina innersta tankar och känslor. 
Detta kan ske genom minskad hierarki mellan forskare och informant, och 
maktövertaget kan minskas genom att bara vara en forskare vid varje intervju. På grund 
av bristande erfarenhet i intervjuteknik deltog båda författarna vid de två första 
intervjuerna. Avsikten med detta var att ge varandra feedback och möjlighet att förbättra 
intervjutekniken. Det finns härmed en risk för att kvinnorna kan ha känt ett underläge 
och inte ville berätta om sina upplevelser fullt ut. Resultatet kan därmed ha påverkats 
negativt. Samtidigt kanske kvinnans upplevelse av maktövertag  minskade då hon själv 
fick välja plats och tid för intervjun.    
 
Det går inte att helt frigöra sig från sin förförståelse, utan det är istället viktigt att 
reflektera över och komma underfund med den. Dessutom bör det finnas en strävan 
efter att hålla tillbaka eller tygla sin förförståelse så att den inte tillåts få ett inflytande 
som inte går att kontrollera (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, 
ss. 26-27). En av författarna har tjänstgjort inom abortvården, och det fanns därför en 
risk för att hennes förförståelse skulle kunna påverka studiens resultat. Medvetenheten 
om detta har lett till ökad uppmärksamhet under analysprocessens gång, och stor vikt 
har lagts vid att arbeta nära originaltexten.  
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Bortfallet var åtta kvinnor. Orsaken till varför dessa kvinnor tackade nej eller inte 
svarade är inte känd. Kanske har de upplevt aborten som traumatisk och vill inte bli 
påmind om den. De kvinnor som deltog i studien hade inte enbart positiva upplevelser 
av barnmorskans bemötande i samband med aborten. Det kan därför anses vara en 
styrka i studien att även dessa kvinnor med negativ erfarenhet valde att delta.         
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors förväntningar på, upplevelser av och 
reflektioner kring barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e 
graviditetsveckan. Analysen mynnade ut i två huvudkategorier: ”En professionell 
barnmorska” och ”En omsorgsfull barnmorska”. Det framkom tydligt i resultatet att 
kvinnorna skilde på barnmorskorna vad gäller deras professionalism och deras 
omsorgsfullhet. Enligt dem var en professionell barnmorska tvungen att uppfylla vissa 
kriterier för att kunna utföra sitt arbete korrekt. Det krävdes kompetens inom 
abortområdet, och barnmorskan skulle ha förmåga att ge relevant och individanpassad 
information omkring aborten. En professionell barnmorska lät dessutom inte sina egna 
värderingar påverka vården av kvinnor som genomgår abort. En omsorgsfull 
barnmorska däremot engagerade sig känslomässigt i kvinnan, och omfattningen av detta 
engagemang kunde variera från barnmorska till barnmorska. Detta var enligt kvinnorna 
ingenting barnmorskan lärde sig i sin utbildning, utan förmågan att vara omsorgsfull 
ökade med åldern och praktisk erfarenhet. Resultatet kan tolkas som att barnmorskans 
professionalism var en konkret basal nödvändighet i vårdandet, medan 
omsorgsperspektivet associerades med abstrakta känslor som visades i handlingar och 
förstärkte kvinnornas upplevelser av vården. Det är förvånande att kvinnorna gjorde 
skillnad på en professionell och en omsorgsfull barnmorska.  Tolkningen av kvinnornas 
definition av professionell kan diskuteras. Är en barnmorska som inte kan visa respekt, 
empati och omtänksamhet verkligen professionell? Professionalism innebar enligt 
kvinnorna kompetens, men innebär det inte även ett humanistiskt bemötande av en 
respektfull, empatisk och omtänksam barnmorska? Att en del kvinnor nöjde sig med att 
bli vårdade av kunniga barnmorskor utan större krav på omsorgsfullhet är också 
anmärkningsvärt i dagens samhälle. Frågan är hur dessa kvinnor såg på sig själva och 
aborten. Kan det vara så att de nedvärderade sig själva för att de gjort abort? De kanske 
ansåg att de inte var värda bättre bemötande utan nöjde sig med att barnmorskan hade 
kunskap om och kunde utföra de mest basala arbetsuppgifterna utan att ta hänsyn till 
deras psykiska mående? Liknande resultat framkommer även i studien av Mariutti, 
Almeida och Panobianco (2007, s. 22). Kvinnorna i deras studie upplever att 
vårdpersonalen är snälla och duktiga på att utföra de mest grundläggande 
arbetsuppgifterna. De fysiska behoven hos kvinnorna tillfredsställs, men kvinnorna 
önskar att de även skulle uppmärksamma deras sociala, psykiska och andliga behov. De 
menar att det är viktigt att personalen har en helhetssyn på kvinnan, och att det därmed 
är nödvändigt att vårdandet med fokus på det fysiska måendet förändras till att även 
involvera de sociala, psykiska och andliga behoven. Detta är överensstämmande med 
kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor (Socialstyrelsen 2006, ss. 9, 12), 
där det beskrivs att barnmorskan bör ha en helhetssyn på patienten.  
 
I resultatet framkom att kvinnorna ansåg att det var viktigt att barnmorskan hade 
kunskap om abortprocessen. Samtliga kvinnor i studien upplevde att barnmorskan hade 
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den kunskap som krävdes för att arbeta inom abortvård. Tillit till barnmorskans 
kompetens gjorde att de kände sig trygga och fick förtroende för barnmorskan. I en 
studie av Huntington (2002, s. 275) framkommer liknande resultat. Huntington menar 
att det är viktigt att vårdpersonalen har tillräckligt mycket kunskap om abortprocessen 
för att kunna ge en stödjande och omsorgsfull vård. Häri ligger även kunskap om hur 
aborten fysiskt och psykiskt kan påverka kvinnan. Det kan diskuteras vad tillräcklig 
kunskap om abortprocessen innebär. Är det bara teoretisk kunskap som avses, eller 
handlar det även om praktisk kunskap och erfarenhet? Kvinnorna i vår studie menade 
att de barnmorskor som hade arbetat länge inom abortvården var mer trygga och säkra i 
sin roll jämfört med de mer oerfarna barnmorskorna. Detta kan tolkas som att 
kompetensen ökar med stigande praktisk erfarenhet. Att vara kunnig teoretiskt sett 
räcker alltså inte för att kvinnan ska uppfatta barnmorskan som trygg och säker, utan det 
är även viktigt att barnmorskan har praktisk erfarenhet av abortvård.  
 
Samtliga kvinnor i studien upplevde att de hade fått bra information omkring sin abort. 
De uppfattade att barnmorskan var mån om att de skulle förstå händelseförloppet. Att 
förstå och vara förberedd på vad som skulle hända bidrog till ökad trygghet hos 
kvinnan. Att kvinnor upplever det positivt att barnmorskan är informativ stöds även i 
Aléx och Hammarströms studie (2004, s. 163).  Kvinnorna i vår studie beskrev även att 
de förstod att barnmorskan genom sin information ville göra dem medvetna om att det 
fanns en risk för att de skulle ångra sitt beslut. Kvinnors rädsla för att ångra sitt beslut 
framkommer även i annan forskning (Aléx & Hammarström 2004, s. 163; Halldén, 
Christensson & Olsson 2005, s. 797; Rosenthal, Rowe, Mallett, Hardiman & Kirkman 
2009, s. 22).  
 
Enligt Marek (2004, s. 472) är det viktigt att vårdpersonalen inte har en fördömande 
eller avvisande attityd. Kvinnorna i studien av Mariutti, Almeida och Panobianco (2007, 
s. 23) uppger att de är rädda för att vårdpersonalen ska fördöma deras abort. Detta är 
också överensstämmande med kvinnornas uppfattning av värderingar i denna studie. De 
ansåg att det inte gick att bortse från att alla människor hade värderingar, men att det 
ingick i en barnmorskas profession att inte visa sin eventuella negativa inställning till 
aborter. Några kvinnor upplevde att barnmorskans kroppspråk och bemötande vittnade 
om att hon var negativt inställd till aborter. Barnmorskans negativa attityd kunde leda 
till att de fick ännu sämre samvete och ökade skuldkänslor. Liknande resultat 
framkommer i Aléx och Hammarströms studie (2004, s. 163) där bemötandet av negativ 
vårdpersonal får kvinnorna att känna skam, vemod, ensamhet och osäkerhet. 
Anledningen till barnmorskans upplevda negativa inställning framkom inte i vår studie, 
men annan forskning har visat att vårdpersonalens attityd till abort kan påverkas av den 
religiösa tron och den professionella synen men även av abortens orsak (Garel, Etienne, 
Blondel & Dommergues 2007, s. 622; Vinggaard Christensen & Petersson 2012, s. 
1084). En kvinna i studien, som uppgav att barnmorskans bemötande fick henne att 
känna sig dålig och nedvärderad, menade att barnmorskans bemötande kanske hade 
varit annorlunda om orsaken till abort hade varit ett sjukt foster. Tidigare forskning som 
visar att abort är mer accepterat vid missbildningar eller kromosomavvikelser hos 
fostret styrker detta resultat (De Silva, Jayawardana, Hapangama, Suraweera, Ranjani, 
Fernando, Karunasena & Jinadasa 2008, s. 715; Marek 2004, s. 472).  
Socialstyrelsen (2006, s. 7) förklarar att kompetensbeskrivningen för legitimerad 
barnmorska ”innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet 
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och förhållningssätt”. Med förhållningssätt avses enligt Socialstyrelsen (2006, s. 7) ”den 
bakomliggande inställningen eller anda som ligger till grund för bemötande och hur 
man agerar inför en situation eller uppgift”. Enligt Marek (2004, s. 472) är det inom 
abortvården vanligt att vårdpersonalen upplever en konflikt mellan den subjektiva 
inställningen till abort och det objektiva synsätt som ingår i den professionella 
yrkesrollen. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2006 s. 14) att barnmorskan ska ha 
”förmåga att vårda patienter som genomgår abort”, men hur är den förmågan hos en 
barnmorska där den subjektiva inställningen till abort inte stämmer överens med det 
professionella objektiva synsättet? Ska det tillåtas att barnmorskor med negativ 
inställning till abort arbetar inom abortvården? Är det rätt mot kvinnan? Är det rätt mot 
barnmorskan? Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor (ICM 1999) är 
det inget tvång för barnmorskor med djupt moraliskt abortmotstånd att arbeta med 
aborter, men frågan är om dessa barnmorskor är tillräckligt medvetna och insiktsfulla 
om sina värderingar? De kanske inte är helt ärliga mot sig själva och väljer därför att 
fortsätta arbeta inom abortvården, vilket kanske kan leda till försämrad vård. Eller kan 
de trots sin negativa attityd ändå ge en god vård? En svensk studie visar att hälften av de 
de deltagande barnmorskorna har betänkligheter vad gäller sen abort, men det är bara ett 
fåtal av de med erfarenhet av abortvård som överväger att byta arbete (Lindström, 
Jacobsson, Wulff, & Lalos 2007, s. 231). Detta kan tolkas som att en del barnmorskor 
väljer att fortsätta att arbeta med aborter trots att deras inställning inte är helt positiv. 
Marek (2004, s. 472), menar däremot att vårdpersonal som av olika anledningar inte 
accepterar abort inte är lämpliga att arbeta inom abortvården. Enligt en artikel i 
tidskriften The Herald (Douglas Home 2012, s. 11) har två äldre barnmorskor i 
Storbritannien skrivit på ett avtal för att slippa vårda kvinnor som gör abort då deras 
privata inställningar och attityder strider mot den professionella synen. The Royal 
College of Midwives, som är Storbritanniens motsvarighet till Sveriges 
barnmorskeförbund, stödjer barnmorskors vägran att vårda kvinnor före, under och efter 
avbrytande av graviditet. Även romersk-katolska kyrkan stödjer barnmorskorna i deras 
vägran (Douglas Home 2012, s. 11).  
 
I resultatet framkom att en del kvinnor inte upplevde barnmorskan som respektfull. 
Några kvinnor beskrev att respekt inte bara var att acceptera kvinnans beslut om abort 
utan även att stödja beslutet. Detta stöd kunde gjort att de fick mindre skuldkänslor och 
bättre samvete. Liknande resultat framkommer i en studie av Lie, Robson och May 
(2008, s. 1). De beskriver att välinformerade kvinnor som upplevt vårdpersonals stöd i 
beslutet att göra abort har bra psykosocial hantering av sin abort. Även Singer (2004, s. 
239) menar att korrekt information och stöd från vårdpersonal kan underlätta kvinnans 
beslut om att göra abort eller inte. Detta påverkar också hennes välbefinnande i 
samband med aborten men även framöver. Cignacco (2002, s. 190) beskriver att 
barnmorskor inte har tillräcklig kompetens för att kunna stödja kvinnor i deras svåra 
beslut att avbryta graviditeten eller inte på grund av missbildningar hos fostret. Dessa 
barnmorskor behöver själva stöd och träning för att kunna utveckla sin egen 
professionella attityd och kunna ta ett etiskt beslut. Att det kan vara svårt för 
barnmorskan att stödja en kvinna i hennes beslut om att abortera ett sjukt foster eller 
inte är förståeligt, men det kanske inte alltid är så lätt heller att stödja en kvinnas beslut 
om att abortera ett till synes helt friskt foster. De kvinnor i studien som menade att 
barnmorskan accepterade deras beslut att göra abort hade inte upplevt att barnmorskan 
verbalt stöttade beslutet.  
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Enligt den internationella etiska koden för barnmorskor ska barnmorskor vara ”lyhörda 
för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos kvinnor, som söker 
hälsovård, oberoende av deras omständigheter” (ICM 1999). En del kvinnor i studien 
önskade att barnmorskan skulle varit mer lyhörd för deras behov framför allt när det 
gällde det psykiska måendet. De menade att en del barnmorskor ignorerade att de var 
ledsna, rädda och kände sig ensamma. Barnmorskan kunde då upplevas som kall och 
nonchalant. Detta resultat styrks av tidigare forskning. I Aléx och Hammarströms studie 
(2004, s. 163), upplever en del kvinnor också vårdpersonalen som kall, negativ och 
nonchalant. Även kvinnorna i studien av Mariutti, Almeida och Panobianco (2007, s. 
22) menar att vårdpersonalen inte är lyhörd för deras psykiska mående. I Huntingtons 
studie (2002, s. 275) framkommer på liknande vis att det är viktigt för kvinnan att 
sjuksköterskan eller barnmorskan är emotionellt och fysiskt närvarande. Det finns 
annars en risk för att kvinnans negativa känslor omkring aborten kan förstärkas. Att 
stödjande vård i samband med abort är viktigt för kvinnans psykosociala välbefinnande 
framkommer även i Harris studie (2004, s. 105). Harris menar att det är viktigt att 
kvinnan får prata om sina upplevelser både inför och efter en abort. Görs inte detta 
riskerar kvinnan att få långvariga skam- och skuldkänslor, och hon kan även reagera 
med att inte vilja prata om aborten alls. Att få ventilera sina känslor, tankar och 
upplevelser är alltså viktigt för kvinnans psykosociala välbefinnande, men detta kräver 
enligt Mariutti, Almeida och Panobianco (2007, s. 24) en tillåtande miljö och en human 
inställning hos vårdpersonalen. Kvinnan måste känna att hon blir lyssnad till, och det är 
viktigt att hon upplever att barnmorskan bryr sig och verkligen vill höra hur hon mår 
psykiskt och fysiskt. Det handlar om att avsätta tid och att barnmorskan inte känner sig 
stressad. Frågar barnmorskan en kvinna om hennes mående och upplevelser omkring 
aborten får hon vara beredd på att det kan ta tid. En fråga som är viktig att ställa i 
sammanhanget är varför kvinnans psykiska mående inte uppmärksammas. Kan tidsbrist 
vara en anledning till att kvinnans psykiska mående ignoreras? Eller kan det vara som 
en kvinna beskrev i denna studie att barnmorskans kyliga sätt kanske berodde på att hon 
var tvungen att avskärma sig och stänga av sina egna känslor för att själv orka med? En 
fransk studie visar att många barnmorskor tycker att det är emotionellt stressande att 
arbeta med aborter, och att det därför är svårt att ge kvinnor det psykologiska stöd som 
de behöver i samband med aborten (Garel et al. 2007, s. 627). Att det är en psykisk 
påfrestning för barnmorskan att vårda kvinnor som genomgår abort framkommer även i 
andra studier (Cignacco 2002, s. 179; Fritzson 2010, ss. 10, 14;  Huntington 2002, s. 
278). Några kvinnor i studien uppvisade förståelse för att barnmorskan kunde uppleva 
det psykiskt påfrestande att arbeta inom abortvården och framför allt när det gällde sena 
aborter och friska foster. Varför och på vilket sätt de ansåg att det kunde vara 
påfrestande beskrevs dock inte av kvinnorna. Studier visar att en anledning kan vara att 
det vid sena aborter finns en risk för att det aborterade fostret ska uppvisa liv. Detta kan 
göra att barnmorskor  känner sig mer stressade och oroliga. Det är därför viktigt att 
vårdpersonal som deltar i abortvården ges möjlighet att själva ventilera sina upplevelser 
(Garel et al. 2007, s. 622; Vinggaard Christensen & Petersson 2012, s. 1084). 
              
Vid en medicinsk abort på sjukhus är kvinnans möten med barnmorskan kortvariga, och 
det är förståeligt att det vid dessa situationer många gånger kan vara svårt för kvinnan 
att få en förtroendefull relation till barnmorskan. Det gäller som barnmorska att ta vara 
på den tiden och försöka göra det bästa av situationen. Barnmorskan bör sträva efter att 
få kvinnans förtroende, och ett bevis på detta kan vara kvinnans positiva upplevelse av 
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god vård och gott bemötande. Studien visar att kvinnor som genomgår abort vill bli 
vårdade av professionella och omsorgsfulla barnmorskor och att detta kan öka 
förutsättningarna för en förtroendefull relation. En del kvinnor i studien upplevde dock 
barnmorskans bemötande som negativt. Det är förståeligt att kvinnorna inte kunde 
känna förtroende för dessa barnmorskor. Forskning har visat att stödjande vård i 
samband med abort är väsentligt för kvinnans psykosociala välbefinnande (Harris 2004, 
s. 105), och det kan anses vara en självklarhet att alla kvinnor som genomgår abort ska 
uppleva ett gott bemötande av barnmorskan. Frågan är hur man går vidare för att uppnå 
detta. En förutsättning för att bemötandet ska kunna upplevas mer tillfredsställande av 
kvinnorna är att barnmorskorna medvetandegörs om kvinnors upplevelser omkring sin 
abort. Upplevelserna är högst individuella, och det är därför viktigt att inte generalisera 
vårdandet.      
 
 
SLUTSATS 
Studien visar att kvinnor som genomgått abort efter 12:e graviditetsveckan förväntade 
sig att bli vårdade av professionella barnmorskor. De hade önskemål om att 
barnmorskan även skulle vara omsorgsfull. Kvinnorna upplevde både positivt och 
negativt bemötande av barnmorskan. De kvinnor som upplevde ett positivt bemötande 
beskrev barnmorskan som kompetent, informativ på ett positivt sätt, respektfull, 
empatisk och omtänksam. Upplevelse av negativt bemötande hade de kvinnor som 
uttryckte att barnmorskan i sitt kroppsspråk avslöjade sin negativa attityd mot aborter. 
Det framkom även att de barnmorskor som enligt kvinnorna inte visade tillräckligt 
mycket respekt, empati och omtänksamhet kunde upplevas som kalla och nonchalanta.  
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Studien kan användas som diskussionsunderlag för de barnmorskor som arbetar inom 
abortvården. Barnmorskor behöver komma till insikt om sina egna värderingar om abort 
och hur deras attityd kan påverka vårdandet av den abortsökande kvinnan. Att arbeta 
med aborter kan upplevas psykiskt stressande för många barnmorskor, och det är därför 
viktigt att barnmorskan får tid till reflektioner och diskussioner av tankar och känslor. 
Det är även viktigt att barnmorskor blir mer medvetna om hur kvinnor upplever aborten 
och bemötandet av personalen 
Det finns inte så många studier som belyser kvinnors upplevelser av barnmorskans 
bemötande under abortprocessen. Mer kunskap och förståelse krävs för att kunna ge 
dessa kvinnor en god vård och upplevelse av ett gott bemötande under abortprocessen.  
Det vore därför bra om studien kan väcka ett intresse för vidare forskning.  
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det vore av intresse att jämföra kvinnors upplevelser av barnmorskans bemötande vid 
tidig respektive sen abort. Det hade även varit intressant att undersöka om det föreligger 
några skillnader i bemötande då kvinnan valt att avsluta graviditeten på grund av 
fostermissbildning eller egen sjukdom. Dessutom kunde det vara av värde att jämföra 
upplevt bemötande hos kvinnor som gör abort för första gången med kvinnor med 
upprepade aborter.       
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              Bilaga I 

             
 
Förfrågan till verksamhetschef om godkännande av datainsamling 
 
Hej! 
 
Vi är två barnmorskestudenter som heter Phia-Helena Fritzson och Anita Johansson. Vi 
studerar på Högskolan i Borås, och som examensarbete ingår det att skriva en magisteruppsats 
om 15 Hp i ett ämne inom ramen för barnmorskans yrkesområde. Vi har valt att belysa 
kvinnors förväntningar på, upplevelser av och reflektioner kring barnmorskans bemötande i 
samband med abort efter 12:e graviditetsveckan.   
 
Till vår studie söker vi 8-10 kvinnor som har genomgått en abort från och med graviditets-
vecka 12 till och med graviditetsvecka 18. För att hitta kvinnor till studien behöver vi tillgång 
till patientregistret. Insamling av material kommer att ske genom intervjuer med en öppen 
fråga, där deltagarna själva får berätta fritt om deras upplevelser i samband med abort. 
Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Därefter kommer de att analyseras enligt 
kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att materialet gås igenom systematiskt, definieras 
och sammanställs.  
 
Vi anhåller om tillstånd av Dig att intervjua kvinnor som har genomgått en abort. Efter att vi 
fått Ert medgivande kommer vi att skicka ett brev till berörda kvinnor innehållande 
information om studien samt en förfrågan om deltagande.  
Deltagandet i studien är frivilligt, och kvinnorna kan när som helst under studien avbryta sitt 
deltagande utan konsekvenser. Insamlat material kommer att förvaras inlåst och förstöras när 
studien är färdig. 
 
Om Du har frågor eller vill veta mer; ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Phia-Helena och Anita 
   

Phia-Helena Fritzson 
Tfn: XXX-XXX XX XX 
e-post: s125068@student.hb.se    

 

Anita Johansson  
Tfn: XXX-XXX XX XX 
e-post: s123091@student.hb.se 

Handledare: Marianne Johansson 
Universitetslektor vid  
Institutionen för vårdvetenskap i Borås 
Tfn: XXX-XXX XXXX 
e-post: marianne.johansson@hb.se 
 

http://www3.hb.se/wps/portal/vhb
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                                                                                            Bilaga II
   

 
 
 
Samtyckesblankett  
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien ”Kvinnors förväntningar på, upplevelser av 
och reflektioner kring barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e 
graviditetsveckan”. 
Jag är medveten om att kvinnornas deltagande i studien är helt frivilligt och att de kan 
avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller få några konsekvenser för detta.  
Om de avbryter medverkan kommer all insamlad data som de bidragit med inte att 
användas i studien.    
 
Härmed godkänner jag som verksamhetschef på ......... att forskarna Phia-Helena Fritzson 
och Anita Johansson får genomföra datainsamling för ovanstående studie.   
 

 
 

 
__________________________________ 
Ort och datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift  
 
 
__________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
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           Bilaga III 

  
                                                 

   
Hej! 
 
Vi är två barnmorskestudenter som heter Phia-Helena Fritzson och Anita Johansson. Vi 
studerar på Högskolan i Borås, och som examensarbete ingår det att skriva en magisteruppsats. 
Vi vill belysa kvinnors förväntningar på, upplevelser av och reflektioner kring barnmorskans 
bemötande i samband med abort efter 12:e graviditetsveckan och skulle därför gärna vilja 
intervjua Dig. Vi har fått tillstånd av verksamhetschefen på Kvinnokliniken i ….. att ta kontakt 
med Dig.  
 
Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter och genomförs av oss. Plats för intervjun bestäms 
utifrån Dina önskemål.   
 
Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kan komma åt materialet. Efter att arbetet slutförts kommer allt material att 
förstöras. 
 
Deltagandet är helt frivilligt, och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak     
eller få några konsekvenser för detta. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du 
inte kan identifieras. 
 
Om Du vill delta ber vi Dig att ta kontakt med någon av oss inom en vecka. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår    
handledare. 
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Phia-Helena och Anita 
 
 

Phia-Helena Fritzson 
Tfn: XXX-XXX XX XX 
e-post: s125068@student.hb.se    

 

Anita Johansson  
Tfn: XXX-XXX XX XX 
e-post: s123091@student.hb.se 

Handledare: Marianne Johansson 
Universitetslektor vid  
Institutionen för vårdvetenskap i Borås 
Tfn: XXX-XXX XXXX 
e-post: marianne.johansson@hb.se 
 

http://www3.hb.se/wps/portal/vhb
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            Bilaga IV 

 
 
 
Samtyckesblankett  
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien ”Kvinnors förväntningar på, upplevelser av 
och reflektioner kring barnmorskans bemötande i samband med abort efter 12:e 
graviditetsveckan”. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta  
när som helst utan att ange någon orsak eller få några konsekvenser för detta.  
Om jag avbryter medverkan kommer all insamlad data som jag bidragit med inte att 
användas i studien.    
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien och bli intervjuad. Jag är medveten om  
att intervjun kommer att spelas in på band, och att allt material kommer att förstöras när 
studien är godkänd och klar. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till band och data.   
 

 
 

__________________________________ 
Ort och  datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift deltagare 
 
 
__________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

 
 

__________________________________ 
Ort och datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift forskare 
 
 
__________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
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                          Bilaga V 

  
 

Intervjuguide 
 
För att få reda på lite bakgrundsfakta:   
 
- Berätta lite om dig själv och vem du är.  
 
 (Sysselsättning? Relation? Ålder? Graviditetsvecka vid positivt graviditetsbesked?     
 Graviditetsvecka när beslut om abort togs? Reaktion på graviditetsbeskedet?   
 Känslor/tankar omkring abortbeslutet? Orsak till abortbeslutet?) 
 
  HUVUDFRÅGA:  
 
-  Vill du berätta om hur du upplevde barnmorskans bemötande omkring din abort?  
   
FÖLJDFRÅGOR: 
 
Kan du berätta mer om…? 
Hur kände du då?  
Hur upplevde du det? 
Hur/vad menar du då? 
Kan du utveckla det lite mer? 
När du säger att… 
Vad kan det ha berott på? 
 
AVSLUTNING 
 
Nu har vi pratat om…  
Är det något mer du vill tillägga?  
Kan jag få kontakta dig igen om jag behöver?  
Hur vill du bli kontaktad? 
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