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Sammanfattning    
 
År 2007 genomfördes i Sverige cirka 37 000 aborter i tidig graviditet, dvs. före vecka 
12. Samma år var det 2083 aborter i vecka 12-17 och 360 efter vecka 18. I föreliggande 
studie har upplevelser av ett etiskt dilemma vid sen abort, dvs. efter vecka 12 
undersökts. Många studier belyser kvinnans upplevelse av abort, men det finns bara ett 
fåtal nationellt och internationellt från barnmorskans perspektiv. Att vårda vid en 
senabort kan påverka barnmorskan på olika sätt och även sättet hon/han bemöter den 
abortsökande kvinnan. I studien har barnmorskans upplevelser av att känslomässigt 
hantera en sen abort och förhållningssättet mot den abortsökande kvinnan undersökts. 
Studien utgår från en fenomenologisk ansats som har sin utgångspunkt från 
barnmorskans livsvärld. Sex barnmorskor har intervjuats. Resultatets essentiella struktur 
beskrivs som ambivalens. Ambivalens innebär att barnmorskorna genomsyras av 
motstridiga känslor då de respekterar kvinnans egna val och vill ge henne god vård, 
samtidigt som tanken på fostret, en liten människa med värde finns. Vidare innebär 
ambivalens att barnmorskorna tycker att handhavandet av sena aborter ingår i 
barnmorskans profession, samtidigt som de flesta skulle vilja att det var valbart att 
jobba med det. Essensen innefattar sju innebördselement: att bli berörd, att se förbi, att 
känna omtänksamhet och medlidande, att söka förståelse, att känna ensamhet i 
professionen, att uppleva brister och att vilja kunna välja att vara delaktig. Barnmorskan 
kunde uppleva känslor som obehag av att inte träffat kvinnan innan aborten, vilket hade 
kunnat undvikas om de fick vara med kvinnan under beslutsprocessen. För att hantera 
de svåra och tunga känslor de upplevde i samband med framfödandet av fostret, valde 
de att att förtränga tanken på att det var ett barn. Detta för att upprätthålla sin 
professionalism gentemot kvinnan. Barnmorskorna upplevde att ju längre de hade 
jobbat med sena aborter, desto lättare var det att hantera sina känslor. Barnmorskan 
kunde känna sig ensam i sitt arbete och vissa önskade stöd genom handledning. En 
önskan förmedlades att mer information om hur man kan må efter en abort skulle ges 
till kvinnorna. Barnmorskan tyckte det skulle vara valbart att handha sena aborter för 
kvinnans skull.  
 
 
 
Nyckelord: sen abort, etiskt dilemma, upplevelser, barnmorska 
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INLEDNING 

Detta arbete handlar om hur barnmorskans upplevelser av att vårda en kvinna under en sen 
abort, dvs. från vecka 12 och uppåt. Då måste fostret födas fram i likhet med en förlossning. 
Vi är intresserade av barnmorskans egna tankar. Vi har valt att se ur en barnmorskas 
perspektiv då hennes förhållningssätt och värderingar är en grund för bemötandet av den 
abortsökande kvinnan. Varför vi valt just sena aborter är att kvinnan då måste abortera på 
sjukhus med hjälp av en barnmorska. Fostren måste födas fram och situationen kan rymma 
många tankar och känslor. En abort innebär många gånger ett etiskt dilemma som kan väcka 
olika frågor. Barnmorskan har ett ansvar gentemot de som väljer att göra en abort samt mot 
sina egna värderingar. Djupgående reflektioner kan uppstå i arbetet och barnmorskan bör då 
få hjälp att hantera dessa. Vi anser att det är viktigt att ha kunskapen och förståelsen inför 
denna situation som dessutom ligger inom barnmorskans verksamhetsområde. Genom detta 
arbete hoppas vi få den kunskap och förståelse som behövs för att kunna göra ett gott arbete 
och bemöta kvinnor i en utsatt situation, som abort faktiskt är.  
 

BAKGRUND 

Sveriges nuvarande abortlag kom år 1975 och ändrades 1995 (Riksdagen, 1974). Den innebär 
att kvinnan har rätt att avbryta graviditeten fram till arton fullbordade veckor och noll dagar. 
Efter det måste en ansökan om tillstånd sökas hos Socialstyrelsens Rättsliga Råd. De allra 
flesta aborter sker före vecka 12, år 2007 utfördes cirka 37. 000 aborter (Socialstyrelsen, 
2007). Statistiken visar att 2083 aborter utfördes i vecka 12-17 och 360 efter vecka 18. 
Antalet abortansökningar efter 18:e veckans utgång synes ha varit relativt oförändrat under de 
senaste 15 åren. År 2002 avslogs färre abortansökningar än 1987. Att kvinnor söker abort sent 
i graviditeten har olika skäl. En anledning är fosterskador som upptäckts på rutinultraljudet i 
vecka 18. Andra skäl kan vara medicinska, dvs. sjukdom hos modern eller psykosociala skäl 
där ungdom och drogmissbruk ingår (Socialstyrelsen, 2005).   
 
Vid en sen abort, efter vecka 18 prövas ansökan av Socialstyrelsens Rättsliga råd. Om 
abortnämnden ger sitt tillstånd har kvinnan alltid rätt att få sin abort utförd. Dessa möjligheter 
till sena aborter finns i Sverige och Danmark, men inte i något annat land. För att 
Socialstyrelsen ska ge sitt tillstånd ska synnerliga skäl föreligga. Om fostret kan antas vara 
livsdugligt utanför livmodern beviljas inte en abort (SOSFS, 2004:4). Idag anses gränsen för 
livsdugligt foster vara i vecka 22. Denna gräns har satts då det är möjligt för ett för tidigt fött 
barn att överleva. Om barnet lider av en svår skada som inte är förenligt med liv utanför 
livmodern kan tillstånd till abort ske efter vecka 22. Om fostret är livsdugligt efter vecka 22, 
men graviditeten innebär allvarlig fara för kvinnans liv kan havandeskapet avbrytas. Vid abort 
är avsikten att döda fostret medan vid avbrytande av havandeskap är målsättningen att rädda 
både kvinnans och barnets liv (Riksdagen, 1994). Ett beslut om att avbryta ett havandeskap 
om fara för kvinnans hälsa föreligger behöver inte Socialstyrelsen ge sitt tillstånd för 
(Riksdagen, 1974). De som är engagerade i abortvården ska ha en positiv syn på kvinnans rätt 
att bestämma och efter bästa förmåga vara henne behjälplig i hennes svåra situation 
(SOSFS:4). Rådgivaren under en abortkonsultation måste präglas av respekt för kvinnans val 
även om det ter sig svårt (Socialstyrelsen, 2004). En avhandling av Lindström (2007) gjord i 
Sverige visade barnmorskors och gynekologers upplevelser och åsikter att jobba i svensk 
abortvård. Avhandlingen kom fram till att gynekologer och barnmorskor inom svensk 
abortvård stöder den svenska abortlagstiftningen och tvekar inte att medverka vid abort trots 
att de många gånger har upplevt komplexa och svåra arbetssituationer. Arbetets karaktär 
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upplevdes motsägelsefullt och frustrerande men också utmanande och givande. Fort- och 
vidareutbildning hade stor betydelse och de upplevde ett behov av kontinuerlig handledning i 
abortvård (Lindström, 2007). 
 
Socialstyrelsens Rättsliga råd är den instans som prövar om synnerliga skäl föreligger. Denna 
prövning sker individuellt och grundar sig på en läkar- och kuratorsutredning. För att kunna 
redovisa skälen som anges i ansökan har Rättsliga rådet, i samband med sin prövning, grupperat 
ansökningarna enligt huvudindikation. Dessa är: sociala problem, psykisk sjukdom eller 
insufficiens, kroppslig sjukdom och fosterskador (Socialstyrelsen, 2005). 
 

Metoder 
 
Efter vecka 12 och till vecka 15 rekommenderas metoder som framkallar ett värkarbete som 
stöter ut fostret. Vid behov kan en skrapning efteråt behöva göras. Idag används läkemedlet 
Mifepristone kombinerat med Misoprostol för en snabbare och mer skonsam induktion av 
värkarbete. Kvinnan får svälja en tablett Mifegyne (mifepristone) som är ett antiprogesteron. 
Progesteron är det graviditetsbevarande hormonet. Mifegyne ökar också livmoderns förmåga 
att dra ihop sig och ökar slemhinnans känslighet för prostaglandin. Efter cirka 24 till 48 
timmar återkommer kvinnan och läggs in på sjukhus. Där får hon ett prostaglandinpreparat 
tex Cytotec fyra tabletter vaginalt. Dessa gör att livmodern börjar dra ihop sig och att 
livmoderhalsen öppnar sig för att stöta ut fostret (SFOG, 2006). 
 

Historiskt perspektiv 
 
I flera hundra år har Sverige haft lagar som bestraffar abort (SOU, 2005:90). Kvinnor kunde 
straffas med döden för fosterfördrivning eller barnamord fram till år 1864. Samma år, 1921, 
som kvinnan fick rösträtt, mildrades straffet för fosterfördrivning till mellan sex månader och 
två års fängelse. Om det var fara för moderns liv kunde abort tillåtas. I abortlagen som kom 
1938 var abort fortfarande kriminell med några undantag: medicinsk indikation ”om sjukdom, 
kroppsfel eller svaghet hos kvinna medförde fara för hennes liv eller hälsa” humanitär 
indikation” om kvinnan blivit utsatt för våldtäkt eller incest” och eugenisk indikation ”om 
sinnessjukdom-sinnesslöhet, eller annan svårtartad ärftlig sjukdom antogs överföras till 
barnet” (SOU, 2005:90). År 1946 infördes ytterligare en indikation för legal abort: social-
medicinsk indikation som tog hänsyn till kvinnans levnadsförhållande och omständigheter 
och om hennes själsliga eller kroppsliga kraft allvarligt kunde nedsättas genom barnets 
tillkomst eller vården av barnet. År 1963 kom fosterskadeindikationen. Den innebar att när det 
väntade barnet på grund av skada under fosterstadiet kom att lida av svårartad sjukdom eller 
lyte kunde abort beviljas. Tillstånd till abort gavs av två läkare eller av Medicinalstyrelsen. 
Om indikationen för abort var eugenisk eller fosterskada skulle det alltid prövas av 
Medicinalstyrelsen. Detta gällde även om kvinnan på grund av rubbad själsverksamhet 
saknade förmåga att samtycka till aborten. Vid abort på eugenisk indikation skulle kvinnan 
också acceptera att bli steriliserad. Man hoppades att genom abortlagen som kom 1938 så 
skulle de illegala aborterna minska. Så blev det inte. På 1960-talet var tillstånd till abort inte 
lätt att få. Kvinnan var tvungen att genomgå en omfattande och tidskrävande utredning som 
innebar kontakt med kurator, psykiater och gynekolog. Den genomsnittliga tiden från 
kvinnans första kontakt till Medicinalstyrelsens beslut var 25 dagar. Många gånger kom 
kvinnan rätt sent, ungefär i vecka 10 och det innebar att de flesta aborter gjordes i andra 
trimestern. Många gynekologer ansåg att de inte var bundna till Medicinalstyrelsens beslut 
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och det kunde innebära att kvinnan inte fick sin abort utförd. Att göra abort var straffbart och 
många kvinnor blev föremål för brottsutredning. En del kvinnor åkte till Polen för att få sin 
abort gjord.  År 1965 tillsattes en abortkommitté som kom med förslag till abortlagen i 
”Rätten till abort”. Detta ledde till vår nuvarande abortlag som kom 1974, med ändringar 
1995. Att genomföra en abort var riskabelt och på 1950-talet dog en kvinna av tusen i 
samband med legal eller illegal abort. Idag kan vi förhindra dödsfall genom tillgång på 
antibiotika, blodtransfusion och nya effektiva, icke invasiva metoder. Viktigast är ändå att vi 
inte har några illegala aborter och att den fria aborten gjort att de flesta aborter sker i tidig 
graviditet (SFOG, 2006). 
 

Illegala aborter i Sverige 
 
I slutet av 1100-talet beskrevs den första aborten i Sverige.  Abort var förbjudet, men straffet 
var lindrigt. Det var först på 1700-talet när kristendomen kom till Sverige som straffen blev 
hårdare (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001; SFOG, 2006). Fram till år 1864 gällde 
dödstraff vid abort och under en 20-års period avrättades 200 kvinnor (Faxelid, et al., 2001). 
På 1500-talet använde sig kvinnor av örter, svampar och bark som sävenbom, mjöldryga och 
kinin för att framkalla missfall. Hur väl dessa fungerade i abortivt syfte vet vi inte. Däremot 
var det känt att stora doser av örtdekokt var farligt. Skador på lever, njurar och dödsfall – utan 
att missfall framkallats – har rapporterats. I början av 1800-talet använde kvinnorna sig av 
alkohol i stora mängder och arsenik för att abortera. I slutet av 1800-talet ersattes arseniken 
och alkoholen med fosfor. På 1890-talet dog över 1200 kvinnor under loppet av några år av 
fosforförgiftning efter abortförsök. Fosforn skrapades av fosfortändstickor och intogs med 
någon dryck. Dessa aborter gjordes av kvinnorna själva. Fosfor var lätt att få tag på och de var 
effektivt, men det var farligt. Endast ett fåtal överlevde dessa aborter. År 1901 förbjöds 
fosfortändstickorna pga. de många abortförsöken och dödsfallen. Att spruta in vatten eller 
tvållösningar i livmodern var vanligt i början av 1900-talet. Kvinnorna själva eller med hjälp 
av en abortör använde sig av livmodersprutor med metallspetsar för att framkalla missfall 
(Lennerhed, 2008). Avsikten var att med någon lösning döda fostret eller irritera vävnaden i 
livmodern så att sammandragningar startade. En sond och kateter var också vanliga 
hjälpinstrument för abort. Man kan anta att abortinstrument var effektivare än andra 
abortmetoder, men de förutsatte en viss skicklighet. Riskerna var många: kvinnor skadades, 
blev sterila eller avled av infektioner och blödningar. Instrumenten kunde perforera slida, 
livmoder och tarmar och risken för luftemboli fanns. På 1930-talet sågs de illegala aborterna 
som ett stort problem. Stödet för en legalisering växte. År 1938 förbjöds försäljning av 
abortinstrument och riksdagen antog en lag som tillät vissa aborter. Den nya lagen tog inte 
hänsyn till om kvinnan eller hennes partner saknade inkomst, arbete eller bostad, eller om 
kvinnan var ensamstående. De fem första åren var antalet legala aborter mellan 400 och 700 
per år. Kvinnors möjligheter att få abort var även efter år 1938 mycket begränsad och kvinnor 
fortsatte göra illegala aborter. Det finns även fall där kvinnor gjort abort med hjälp av 
kolokvintdroppar, virkstickor och glasrör. De flesta abortörerna, en man eller kvinna som 
utför illegala aborter, var inte läkare, men det fanns en del läkare som också utförde illegala 
aborter. Illegala aborter kunde vara säkra och det fanns skickliga abortörer. De få legala 
aborter som genomfördes var inte heller riskfria. Även vid dessa ingrepp förekom 
komplikationer och dödsfall. På den illegala sidan, där de flesta aborter gjordes, fanns många 
oskickliga abortörer och riskfyllda aborter. År 1930 visade en statlig utredning 70 dödsfall i 
barnsängsfeber efter illegal abort. Tio år senare hade siffran sjunkit till 50, men det innebar 
ändå att en kvinna i veckan dog efter ett illegalt ingrepp. Dödligheten kan ändå varit högre då 
vissa dödsorsaker som blodpropp och bukhinneinflammation kunde orsakats av abort. 
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Förutom dödsfall rapporterades även skador och många kvinnor blev sterila efter den illegala 
aborten (Lennerhed, 2008).  
 

Abort i ett globalt perspektiv 
 
År 2003 gjorde ungefär 42 miljoner kvinnor världen över abort. Av dessa är 48 % osäkra 
aborter (Sedgh, Henshaw, Singh, Åhman & Shah, 2007).  WHO definierar en osäker abort 
som en procedur för att avsluta en oönskad graviditet utförd av en person utan nödvändiga 
kunskaper eller/och att det sker på ett ställe som saknar den minimala medicinska standarden 
(WHO, 1992). De flesta aborter, 35 miljoner, utförs i U-länder och resterande 7 miljoner 
aborter görs i I-länder. 92 % av aborterna i I-länderna är säkra, medan 55 % av aborterna i u-
länderna är osäkra (Sedgh, et al., 2007). Uppskattningsvis hamnar ca 5 miljoner kvinnor 
världen över på sjukhus pga blödningar och sepsis relaterat till osäkra aborter (Singh, 2006). 
Ungefär 67000 kvinnor dör världen över relaterat till osäkra aborter, och de flesta i Afrika 
(WHO, 2007). De kvinnor som drabbas hårdast är de fattiga, unga och ogifta kvinnor som inte 
har råd att betala en abort. Dessa kvinnor tvingas genomgå osäkra aborter, ofta illegala aborter 
med risk att dö eller få allvarliga bestående skador. Risken att dö vid en osäker abort är 
mellan 100 och 1000 per 100 000 ingrepp. De direkta dödsorsakerna vid abort är blödningar, 
stora vävnadsskador, svåra infektioner och sepsis. Bestående skador kan vara kroniska 
smärtor, fistlar, urinvägsproblem eller infertilitet (WHO, 2004). 
 
Lagstiftning om abort varierar från totalförbud till fri abort (UN, 2002) I stora delar av 
världen från 1950-talet till 1980-talet liberaliserades abortlagen från totalförbud till fri abort i 
bl.a. Europa, USA, Östblocket, Kina, Vietnam och Indien. Andra länder behöll den stränga 
lagen om abortförbud som i t.ex. Polen, Malta och Irland. De senaste 20 åren har ytterligare 
ett 20-tal länder liberaliserat abortlagen. 25 % av kvinnorna i världen lever i länder där abort 
är helt förbjuden, vissa kan tillåta abort om det är fara för kvinnans liv eller om hon blivit 
våldtagen.  Om en kvinna i t.ex. Bangladesh får en abort utförd så kan enligt lag både hon och 
den som utför aborten straffas. I bl.a. Spanien tillåts abort på medicinsk indikation, dvs. om 
kvinnans liv eller fysiska hälsa är hotad. I vissa fall kan abort även tillåtas om kvinnans 
psykiska hälsa är i fara. Abort kan också beviljas efter våldtäkt och fosterskador. Sociala skäl 
godkänns inte. Omkring 20 % av kvinnorna lever i länder som tillåter abort på medicinska 
och socioekonomiska grunder. Denna lagstiftning finns i bl.a. Storbritannien. Skillnaden mot 
de länder med fri abort är att kvinnan måste ansöka och framlägga sina skäl för att få aborten 
beviljad. 40 % av kvinnorna bor i länder som har fri abort dvs. att de har rätt att avbryta en 
graviditet utan att ange skäl eller motivera sitt beslut. Bla USA och Kina har fri abort. Även i 
länder med liberal lagstiftning finns det som regel restriktioner. Några länder har en gräns på 
graviditetsvecka 12 och i t.ex. Frankrike har man en obligatorisk betänketid. I Tyskland är 
abort i princip förbjuden men kvinnan straffas inte och aborten får ske om hon vidhåller sitt 
beslut efter rådgivning vars syfte är att avråda abort (UN, 2002).  
 
Lagstiftningen om abort har betydelse för kvinnors liv och hälsa. Att legalisera abort kan leda 
till färre abortrelaterade dödsfall, men inte alltid. Oavsett lagstiftning, saknas i många länder 
kunskap att ta hand om kvinnor som önskar abort eller hantera komplikationer till illegala 
aborter. Det kan vara brist på utbildad personal, avsaknad av kunskap om moderna 
abortmetoder och brist på utrustning vid obstetriska komplikationer (WHO, 2003). Vid FN:s 
kvinnokonferens i Peking 1995 följde man upp rekommendationerna om att kvinnor ska i de 
länder där abort är laglig ha god vård vid planerade aborter och att alla kvinnor har rätt till 
vård vid komplikationer efter aborter även de illegala. Abort bör förebyggas genom tillgång 
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till kunskap och rådgivning om födelsekontroll. Det tillkom också krav på att stränga lagar 
ska ses över och att abort ska avkriminaliseras (SFOG, 2006).   
 

Kvinnors upplevelse av abort 
 

En studie av Mariutti, Almeida och Panobianco, (2007) visade att de abortsökande kvinnorna 
har ett behov att få stöd, är rädda att bli dömda och personalen behöver se till kvinnornas 
psykologiska behov. 
 
Många kvinnor hade önskat en bättre diskussion med vårdpersonal angående de psykologiska 
aspekterna av abort, innan avbrytandet gjordes, (Sihvo, Hemminki, Kosunen, & Koponen, 
1998) pga. den stressfulla situationen som skapar många minnen och intryck (Hess, 2004). 
Upplevelsen blev också starkare för de kvinnor som kom ensam till avdelningen än för de 
som hade någon med sig (Guilbert & Roter, 1997). De negativa följderna av aborten efteråt 
var sökandet efter tillfredsställande stöd eftersom kvinnorna kände att deras liv hade blivit 
format av abortupplevelsen (Hess, 2004). Barnmorskor/sjuksköterskor uppgavs dock ge mer 
stöd under aborten än vad läkare gjorde (Guilbert & Roter, 1997). 
 
En selektiv abort, det vill säja en abort som föräldrarna väljer att utföra för att barnet t.ex. inte 
kommer att överleva efter födseln på grund av abnorma missbildningar, görs oftast efter 
graviditetsvecka 20 och är då mer känsloladdad och rent etiskt en utmaning för både kvinnan 
och vårdpersonalen av ett antal olika anledningar (Morris & Orr, 2007). Vid den tidpunkten 
har föräldrarna hunnit se deras barn via ultraljud, hört dess hjärtslag, känt dess rörelser och 
skapat förväntningar, hopp och starka känslomässiga band (Vehmas, 2002). Att upptäcka att 
det väntade barnet har svåra fosterskador utgör en kris för föräldrarna och en selektiv abort är 
lösningen till den krisen eller som en kvinna uttryckte det: ”Jag behöver inte oroa mig något 
mer, för snart är det över” (Andrews & Boyle, 2003). Enligt Dery, Carmi & Vardi (2008) ger 
vårdpersonalen i dessa fall mer stöd och har färre betänkligheter än vad de hade haft vid en 
abort som görs av andra skäl. 
 
En abort på sjukhus kräver att personalen kan försäkra att kvinnan får vård på ett stödjande 
och känsligt sätt pga. att upplevelsen i sig är väldigt känslosam (Huntington, 2001) och för att 
sjukhusmiljön upplevs som opersonlig, konstig och kall (Al’ex & Hammarström, 2004). 
Resultatet av studien gjord av Mariutti, et al., (2007) indikerade på behovet av att skapa en 
miljö som stimulerar lyssnandet och hjälper dessa kvinnor att tänka igenom sina känslor för 
att vårdpersonalen ska kunna närma sig kvinnans verklighet. Samspelet mellan patienten och 
vårdpersonalen under aborten är känslig och förvärras ofta av det känslomässiga kaos som 
uppkommer genom valet av att avbryta graviditeten (Guilbert & Roter, 1997). 
 
En norsk undersökning av Nordal Broen, Moum, Sejersted Bödkter och Ekested (2005) har 
granskat två grupper av kvinnor under lång tid. Av dem som drabbats av missfall var det bara 
var fyrtionde som fem år efteråt inte ville tänka på vad som hänt. Men av dem som gjort abort 
undvek var femte att tänka på den, och i den gruppen var ångesten signifikant högre än hos 
normalbefolkningen. Missfallsgruppen hade mer sorg, skuld, ilska, flashbacks och 
undvikande det första halvåret. Men efter två år var deras problem nästan borta, men 
abortgruppen fanns många problem kvar. Kvinnorna som gjort abort mådde psykiskt sämre än 
befolkningen i genomsnitt under hela undersökningstiden. Men forskarna kan inte säga hur 
mycket som beror på aborten och hur mycket som handlar om att de hade sämre hälsa från 
början (Nordal Broen, et al., 2005). 
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Orsaker till att kvinnor väljer att göra abort kan vara neddragningar i 
socialförsäkringssystemen och ökad arbetslöshet (SCB, 1998). Ökningar av tonårsaborter i 
vissa områden i Sverige sätts i samband med förändringar i skolans sexualundervisning. Icke 
svenskfödda kvinnor har sämre preventivmedelskunskaper och har svårare att veta vart de ska 
vända sig för rådgivning (Helström, 2003). Den ekonomiska situationen som kvinnorna 
befinner sig i är ofta avgörande i valet av abort. En annan avgörande faktor är hur partnern 
tog beskedet om graviditeten. Om han reagerade negativt blev valet ofta abort. Partnern 
spelade en stor roll i beslutsfattandet. Beslutet om abort grundade mångakvinnor på om 
partnern reagerade negativt på graviditeten (Andrews & Boyle, 2003; Kero, et al., 2004). 
Många kvinnor hade redan ett dåligt förhållande De kvinnor som redan hade familj och inte 
ville ha fler barn är en annan orsak till abort (Kero, 2004). 
 

Vårdvetenskaplig förankring 
 
Inom vårdvetenskap, ”caring science”, finns det olika konsensusbegrepp. Det etiska 
patientbegreppet innebär att patientens perspektiv har företräde och beaktas särskilt. Ett 
konsensusbegrepp är miljö och här ser man på patienten, eller den abortsökande kvinnan, ur 
ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 1997). 
 
Husserl gav upphov till livsvärldsperspektivet som grundar sig på fenomenologin. Det 
centrala begreppet inom fenomenologi är fenomen, som innebär hur en företeelse uppfattas, 
upplevs eller erfars (Dahlberg, 1997). Livsvärldsperspektivets grundläggande aspekt är att 
förstå och begreppsligt bestämma verkligheten så som den visar sig för oss och upplevs av oss 
människor. Husserls idé var att den vetenskapliga världen slogs ihop med människans 
livsvärld. Enligt Husserl är livsvärld den värld som vi dagligen lever i, som vi talar om och 
upplever i alla aktiviteter. Enligt Merleau-Ponty är världen en förutsättning för kunskap. 
Heidegger uttalar sig att världen är mänsklig och människan är världslig (Dahlberg, 1997). 
Om man relaterar till barnmorskerollen så innebär livsvärldsperspektivet att man har en 
helhetssyn av kvinnan och hennes sociala relationer, att betona det unika, förstå och analysera 
världen så som den erfars av den abortsökande kvinnan, men även sig själv som barnmorska.  
 
Ett annat konsensusbegrepp är vårdande. Vårdande har funnits i alla tider och kulturer. Det 
finns ett behov av att bli vårdad och det är nödvändigt för människans utveckling och 
överlevnad. Att vårda är ett uttryck för barmhärtighet och vårdandet utgörs av caritas, 
kärleken till medmänniskan. Centralt för allt vårdande är respekt för människan och hennes 
värdighet. Detta benämns som det naturliga vårdandet. Det professionella vårdandet grundar 
sig på det naturliga, men innefattar också en specifik kompetens som grundar sig på 
vetenskaplig och etisk grund (Berg & Lundgren, 2004). Vårdande är också ett förhållningssätt 
som innebär en öppenhet och en önskan att förstå den abortsökande kvinnan i hennes 
situation. Som vårdare finns det en önskan att öka den empatiska förmågan. Detta kan 
vårdaren visa kvinnan genom att ”vara med” henne, att ha tålamod att vänta ut kvinnans 
beskrivning av upplevelsen och att inte tvinga på kvinna sina egna professionella 
uppfattningar. I det äkta, öppna vårdandet engagerar sig vårdaren personligt. Merleau-Ponty  
talar om en direkt kontakt som innebär att vårdaren klarar av att engagera sig och att förmedla 
värme och närhet. Om vårdaren gör detta finns det en möjlighet för kvinnan att öppna sig, 
eftersom hon då känner tillit och respekt. Denna situation utvecklar ett samarbete mellan två 
människor. Motsatsen är att vårdaren ser kvinnan som ett objekt, ett ”det”. Istället för ett 
intimt samarbete så blir kvinnan ofrivilligt en mottagare av vård och behandling. Om kvinnan 
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upplever att hon är ett objekt så kan det ge känslor av skam, förvirring och förlägenhet. Ett 
skiljande på kropp och själ leder till en kritisk självobservation. Att dela upp människan i 
kropp och själ kränker människans rättighet att uppleva sig hel och integrerad (Dahlberg, 
1997).   
 
Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande och att skapa förutsättningar för 
välbefinnande. I relationen mellan vårdare och den abortsökande kvinnan måste alltid det 
oundvikliga och onödiga lidandet problematiseras. Det finns tre olika sorters lidande. 
Livslidandet finns i alla människors liv och är förenat med levandet och livssituationen. 
Sjukdomslidandet orsakas av ohälsa och sjukdom. Sedan finns det vårdlidande. Det orsakas 
av vårdaren genom ett icke-vårdande eller dåligt vårdande ur kvinnans synvinkel. Eriksson 
säger att vårdlidande är ett onödigt lidande som måste elimineras. Vårdlidande uppstår ofta 
pga. omedvetet handlande av vårdaren och att hon/han inte har tillräckliga kunskaper och inte 
reflekterar över situationen. En studie visar att vårdlidande är att bli förnekad som en lidande 
människa och detta kan leda till en känsla av maktlöshet. Förnekandet av den lidande 
människan får en större effekt eftersom den sker i en ömtålig vårdrelation där den försvagade 
patienten är i ett beroende av vårdaren och dennes välvilja. Vårdlidande kan också vara att 
inte förstå vårdandet som sker och meningen med det. Att följa rutiner och scheman istället 
för att se till människans individuella behov och önskningar kan orsaka vårdlidande. Samma 
är det när vårdaren har sitt eget lidande och problem i fokus istället för patientens. Att bli sedd 
som ett objekt och inte en människa med levd erfarenhet innebär ett lidande. Likaså om 
vårdaren inte lyssnar till vad patienten har att säga eller engagerar sig i patientens bekymmer 
(Dahlberg et al, 2003). 
 
Vårdlidande enligt Eriksson är när människans värdighet i vården kränks och hon kan då 
uppleva att hon fördöms och att vårdaren utövar makt. Utebliven vård räknas också som 
vårdlidande. Som Halldorsdottir skriver är icke-vårdande det samma som negativ eller 
utebliven kommunikation, avskurenhet, inkompetens och likgiltighet. Enligt Drew kan 
vårdarna utestänga patienterna. Det gör de genom att vara kalla, överlägsna, stela, irriterade, 
formella, stressade och ointresserade (Dahlberg, 1997). Om en patient upplever lidande, 
hjälper det inte att vårdaren ger valmöjligheter, förklaringar, åtgärder och problemlösning, om 
inte vårdaren har medlidandet. Patienten måste känna sig sedd. Det är detta det caritativa 
vårdandet går ut på. Om vårdaren öppnar sig för patientens lidande sker det en dialog där man 
får svar. Ur svaret kan vårdaren skapa möjligheter till förändringar, ett vårdande. En lidande 
person söker ofta vårdande i form av metaforer och symboler. Det är viktigt att lyssna till vad 
som finns bakom orden, personen kan ofta skoja om det hon tycker känns svårt. Lyssnande 
kan vara vårdande i sig självt. Att inte bli sedd av vårdaren, att denne nonchalerar patientens 
smärtor och inte tog lidandet på allvar. Att sedan bli lämnad ensam och otrygg upplevdes som 
en outhärdlig grymhet. God vård är att vårdaren ser dem som en hel människa, ett subjekt. Det 
finns ett maktmissbruk, omedvetet eller medvetet, där experten vet bäst och kvinnan inte hörs 
i beslut som gäller dem. Enligt Eriksson är detta vårdlidande. Detta beror troligen på en brist 
på reflektion, en praxis med icke-vårdande rutiner och andra fenomen i sjukhuskulturen. 
Vårdlidandet är mycket allvarligt då det orsakar onödigt lidande. Vårdarna saknar 
caritasmotivet och deras vård är ett jobb där man inte ser kvinnan som en levande människa, 
utan som ett objekt (Bondas, 2000).    
 
 
En vårdrelation mellan vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt engagemang 
och att vårdaren inte räknar med att få ut någon för egen vinnings skull, varken för stunden 
eller långsiktigt. En vårdare är professionell om hon erbjuder en absolut närvaro och använder 
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sin personliga kunskap och erfarenhet i mötet med patienten. I ett professionellt 
förhållningssätt krävs det en öppenhet från vårdaren som inkluderar reflektion. Det finns vissa 
saker som gör att man hindras från att vara professionell, det kan var brist på tid eller att 
patienten gör vårdaren osäker. Ansvaret i en vårdrelation ligger alltid hos vårdaren och det är 
hon som ska se till så att mötet blir positivt och öppet och inte leder till ett vårdlidande 
(Dahlberg, et al., 2003).  Det som gör ett kompetent vårdande är att kvinnan står i fokus. Om 
man i vårdrelationen har en äkta närvaro, skapar detta förutsättningar för gemenskap och 
delande. Det är vördnadsfullt att lära känna och vilja den andra väl utan att räkna med något 
tillbaka. I en bra vårdrelation erkänns kvinnans upplevelser som de är, utan bortförklaringar. 
Vårdaren ger också rum för tystnad och kvinnans lidande, det sagda och osagda. En sådan här 
relation förmedlar tilltro och stannar kvar hos henne långt efteråt. Det är också viktigt att den 
medicinska kompetensen finns. De medicinska kontrollerna upplevs av kvinnan oersättliga, 
men det är viktigt att den ska se henne som person. Kvinnan ska känna att vårdaren vill henne 
väl (Bondas, 2000). Den äkta relationen utgör en bas och start för vårdandet och helandet. 
Öppenhet kännetecknar en äkta relation. Det är ett deltagande förhållande där den andra 
bekräftas som unik och speciell. Vårdaren accepterar det som är annorlunda hos den andre. 
Den äkta vårdrelationen grundar sig på två unika personer, en som vill ge vård och en som 
behöver vård. Vårdandet är både ett varande och görande, dvs. hur vårdaren är och vad hon 
gör. Båda två bestämmer hur öppen relationen ska vara. Denna öppenhet kan skapa en jag-du 
relation som kan ge en känsla av välbefinnande. Om vårdandet är professionellt skapas en bro 
mellan vårdare och patient. Det professionella vårdandet kännetecknas av kontakt, specifik 
kompetens och vårdande. Om man inte har ett professionellt vårdande byggs en vägg istället 
upp mellan patient och vårdare. Likgiltighet, brist på kompetens och kontaktbrist bygger 
denna vägg (Berg & Lundgren, 2004). 
 

Tidigare forskning 
 
Få studier både internationellt och nationellt beskriver just barnmorskans upplevelser och 
tankar i en abortsituation. Den mesta forskningen handlar om de abortsökande kvinnornas 
upplevelser. 
 
I en studie av Fielding, Edmunds och Schaff (2002) framkommer det att kvinnors upplevelse 
av att göra abort skiljer sig åt beroende på om de väljer att göra en hemabort i tidig graviditet 
eller ett sent medicinsk avbrytande på sjukhus. Undersökningen visade att många kvinnor 
uppfattade hemaborten som mindre smärtsam, kontrollerbar och mindre skuldbelagd medan 
de vid ett avbrytande på sjukhus riskerade att bli negativt bemötta.  
 
För de kvinnor som väljer att göra en medicinsk abort på sjukhus kan vårdpersonalens 
bemötande upplevas som både negativ och positiv. I en del fall bestod den positiva 
upplevelsen i att kvinnorna kände att vårdpersonalen gav dem stöd, var positiva och 
informativa. En negativ upplevelse fanns då vårdpersonal ignorerade den abortsökande 
kvinnan. Detta skapade känslor av skam, osäkerhet och vemod. (Al’ex & Hammarström, 
2004). McCreight, 2008 visade i sin studie på att ett negativt bemötande och negativa 
kommentarer från vårdpersonal ger kvinnan en negativ upplevelse.   
Söderberg, Andersson, Janzon och Sjöberg (1998) beskriver att stödet från omgivningen och 
vårdpersonalen påverkar hur kvinnorna hanterar sina känslor efter aborten. Lewis (1997) 
belyser också vikten av att kvinnor som gör en sen abort har en högre risk för en sämre 
känslomässig reaktion efter aborten än vad kvinnor som gör en tidig abort har. Detta innebär 
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att det är viktigt att försäkra sig om kvinnans individuella behov och förväntningar före 
aborten. 
 
Att göra en selektiv abort vid upptäckt att fostret har mental retardation, flera fysiska 
handikapp och en låg livskvalitet eller om det kommer att dö i späd ålder är ändå mer 
godtagbart för kvinnan och vårdpersonalen än andra skäl för avbrytande av en graviditet 
(Dery, et al., 2008). 
 
I en svensk studie av Halldén, Christensson och Olsson (2005) undersöktes unga svenska 
kvinnors upplevelse av att vara gravida och besluta sig för abort. Resultatet visade att 
kvinnorna hade ett stort behov av att prata och bli hörda av någon som de litade på. Dessa 
personer gav kvinnorna en känsla av trygghet under abortprocessen. I studien framkommer 
det även att kvinnorna kunde känna distans till fostret samtidigt som de var kluvna i beslutet 
att avsluta graviditeten. Kvinnorna upplevde att de behövde förståelse i form av stöd och 
handledning på deras egna villkor och en uppmuntran att lyssna på sina egna innersta känslor 
(Halldén, et al., 2005). 
 
Cignacco (2002) har gjort en kvalitativ studie från Schweiz om hur barnmorskor upplever att 
vara med på en sen abort på grund av fosterskador. Resultatet visade att barnmorskorna led av 
en betungande, känslomässig börda med känslor som sorg, ilska, hjälplöshet och motsägande 
känslor, men mest av allt hade de en stark känsla av olust över att de inte fått vara med i 
föräldrarnas beslutsprocess. De var mycket upprörda över att de i sin profession konfronteras 
med en situation de inte kan ändra och att de var sista länken i kedjan som skulle följa 
doktorns instruktioner. Barnmorskorna kände sig splittrade i sin identitet, sin profession då de 
ska försöka rädda barn som föds för tidigt samtidigt som de får ge läkemedel till aborterade 
foster som lever för att de ska sluta andas. De tycker att abort ingår i barnmorskans 
profession. Barnmorskorna i studien visades en diagram på två etiska principer som står mot 
varandra i en abortsituation: Kvinnans rättigheter, att respektera kvinnans val och barnets 
rättigheter, att respektera barnet. Alla barnmorskorna gav sitt stöd till kvinnan och hennes val, 
men de kände ändå olust över det faktum att abort innebär fostrets död. De uppgav att de 
förträngde känslorna av det ofödda barnet. Några erkände att de inte ville eller kunde tänka 
för djupt på frågan om barnen för att de ville fortsätta under åren vara professionella, och de 
kunde de bara vara om de tryckte undan sina känslor (Cignacco, 2002). 
 
Marek (2004) har i en studie från USA undersökt sjuksköterskors förhållningssätt till en sen 
abort och hur många som avstår att delta i vården av kvinnorna vid en sen abort. I USA jobbar 
sjuksköterskor på förlossningsavdelningarna och de är de som tar hand om de sena aborterna. 
Samtliga sjuksköterskor skulle vårda kvinnor som gör en sen abort pga. intrauterin 
fosterdöd/missfall. De flesta av sjuksköterskorna skulle vårda kvinnorna vid en sen abort pga. 
avvikelser på fostret som inte är förenat med liv. Vid sen abort där fostret har avvikelser som 
inte är dödliga skulle mindre än hälften av sjuksköterskorna vårda kvinnan, men antalet sjönk 
i samband med ökad graviditetslängd. Få sjuksköterskor skulle gå med på att vårda kvinnor 
som gör en sen abort på grund av fostrets kön, en selektiv abort eller av personliga skäl hos 
den abortsökande kvinnan. Några av sjuksköterskorna hade upplevt kritik eller negativa 
kommentarer från sina kolleger pga. deras val att vårda eller inte vårda kvinnorna. 
Sjuksköterskornas förhållningssätt mot abort har en direkt påverkan på om de vägrar eller 
accepterar vården av de abortsökande kvinnorna (Marek, 2004). 
 
Lindström (2007) har skrivit en avhandling som handlar om gynekologers och barnmorskors 
åsikter, erfarenheter och upplevelser av svensk abortvård. Barnmorskor och gynekologer fick 
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svara på en enkät med olika påståenden.  ”Det är rätt att Sverige har en lagstiftnings om 
tillåter abort”. Svaret på det påståendet visade att alla barnmorskorna instämde. Bland 
barnmorskorna ansåg de flesta att de som yrkesgrupp skulle medverka i abortvården. Med få 
undantag tyckte barnmorskorna och gynekologerna att det var rätt att kvinnan skulle besluta 
om abort. Många ansåg att partnern/mannen skulle delta i beslutet.  I arbetet med medicinsk 
abortmetod hade en del av barnmorskorna fått samvetsbetänkligheter. Det fanns några, men inte 
många, som hade funderat på att byta arbete på grund av att inducerad abort förekommit i deras 
arbete. ”Mitt arbete med abortpatienter tillför mig något positivt.” var ett påstående som ungefär 
två tredjedelar av barnmorskorna som arbetade med abort instämde. Vid sen abort, som kan 
innehålla både medicinska och kirurgiska inslag svarade en del barnmorskor ”då känns det mera 
på något sätt”. Omhändertagandet av fostret, fostrets storlek och hela processen var mera 
långdragen. Om fostret var missbildat, blev det ett annat handläggande som uttrycktes med ”Då är 
det inte hjälp, då är det något annat.” Då handlade det om ”både omvårdnad och att stå ut med 
sorg”.”Känslomässigt är det jättejobbigt” ”... man räddar de som är i vecka 22 – 23 och då blir det 
lite som ...” Barnmorskorna svarade på frågan om de borde få vägra att delta i abort på grund av 
”personliga skäl” och nästan hälften av dem tyckte det.  På grund av hur arbetsschemat upprättats, 
kunde barnmorskorna inte vara säkra på att det blev kontinuitet i patientrelationen. Det var också 
en orsak till att de inte fick svar på en för dem viktig fråga: Hur gick det sedan? (Lindström, 
2007). 
 
PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har kvinnan rätt att utföra en sen abort till och med vecka 18. Efter vecka 18 behövs 
tillstånd från Socialstyrelsen I ett internationellt perspektiv är det bara Danmark som har en 
liknande lagstiftning. I ett internationellt perspektiv är abortsituationen väldigt olika, allt från 
en lagstiftning som innebär förbud och straff till olika former av erbjudanden från hälso- och 
sjukvården. Det finns studier som undersökt kvinnors upplevelse av abort och de visar att det 
finns skillnader i upplevelsen om kvinnan gör aborten i hemmet eller på sjukhus (Fielding, et 
al., 2002). På sjukhus kan kvinnan både bli positivt och negativt bemött. Om barnmorskan ger 
negativa kommentarer kan kvinnorna känna skam och osäkerhet (Al’ex & Hammarström, 
2004). Kvinnorna har stort behov av att prata och bli lyssnade på för att känna sig trygga i 
abortprocessen (Halldén, et al., 2005). Stödet från omgivningen och vårdpersonalen påverkar 
hur kvinnorna hanterar sina känslor efter aborten (Söderberg, 1998). Kvinnor som gjort en 
selektiv abort upplevde ett bra stöd från personal (Dery, et al., 2008) och det som också är 
viktigt att belysa är att kvinnor som gör en sen abort har en högre risk för en sämre 
känslomässig reaktion efter aborten än vad kvinnor som gör en tidig abort har (Lewis, 1997). 
Det finns inte så många studier som belyser barnmorskans upplevelser av att vårda vid en sen 
abort. En studie från Schweiz visar att barnmorskor har en inre konflikt mellan kvinnans rätt 
att bestämma själv och barnets rätt till liv. Denna konflikt orsakar en hög nivå av inre stress 
och problem med sin yrkesprofession (Cignacco, 2002).  Attityden mot abort har en direkt 
påverkan på om de avstår eller accepterar att delta vården av de abortsökande kvinnorna 
(Marek, 2004).  
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En studie från Sverige visar att de flesta barnmorskor tycker att kvinnan ska ta beslutet om 
abort och att abortvården ingår i barnmorskans arbetsuppgifter. En del av barnmorskorna har 
dock samvetsbetänkligheter i samband med abort och nästan hälften tycker att man borde få 
vägra att delta i en abort pga. personliga skäl (Lindström, 2007). Eftersom det inte finns så 
mycket forskning nationellt och internationellt sett så har vi ett intresse av att belysa frågan 
om barnmorskans upplevelser av ett etiskt dilemma vid en senabort. Varför vi tycker det är 
viktigt är för att både barnmorskan och den abortsökande kvinnan har rätt att ”må bra” i 
abortsituationen. Följande frågeställningar har varit till grund för vårt arbete:      
 

- Hur hanterar barnmorskan en sen abort känslomässigt? 
- Barnmorskans förhållningssätt mot den abortsökande kvinnan. 

 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barnmorskans upplevelser av ett etiskt dilemma vid en sen 
abort.  
 
METOD 

Studien utgår från en fenomenologisk ansats som skildrar hur människan uppfattar sin 
livsvärld. Studien syftar till att beskriva och förstå barnmorskans upplevelser av att vara 
delaktig vid ett sent avbrytande av en graviditet. Med begreppet livsvärld menas den värld där 
barnmorskan arbetar i och som hennes upplevelser kommer ifrån. Det innebär också att förstå 
och beskriva världen utifrån barnmorskans perspektiv och erfarenheter så som hon upplever 
den (Kvale, 1997). Fenomenologin är en vetenskaplig ansats som används för att studera 
människans upplevelse och göra den synlig (Thorsén, 1997).  
 
Grundaren av den fenomenologiska teorin heter Edmund Husserl. Det som kännetecknar 
denna metod är att upplevelser analyseras objektivt, ”så som de visar sig”, för att komma fram 
till det upplevda fenomenets ”mening” (Dowling, 2005). Med ”mening” avses hur fenomenet 
uppfattas i medvetandet hos subjektet (Giorgi, 2005). Betydelsen i detta är att “meningen” och 
kunskapen av denna har sitt upphov i erfarenheten vilket ger ”meningen” en innebörd (Araujo 
& Ferreira Adorno, 2002). Att utforska dessa ”meningar” gör således att fenomenet 
framträder tydligare och förståelsen blir större (Kvale, 1997).  
 
Utmärkande för en fenomenologisk studie är att den är fri från teoretiska antaganden om 
verkligheten och ger en beskrivning av människans erfarenhet (Andersson & Mattsson, 1998). 
Den söker efter mening och innebörd i människans livsvärld för att komma fram till en 
essens. Med essens menas sanningen om verkligheten utifrån en människas upplevelse. 
Essensen är det centrala i studien kring ett fenomen (Polit & Hungler, 1999). Den gör det 
osynliga synligt, det vill säja den visar det vi uppfattar med våra sinnesintryck (Andersson & 
Mattsson, 1998).  
 
En fenomenologisk studie är speciellt användbar när betydelsen av ett fenomen inte är 
definierad (Polit & Hungler, 1999). Den beskriver en situation så som den upplevs i det 
dagliga livet av en människa (Andersson & Mattsson, 1998). Den söker efter essensen i de 
givna svaren. Med essens menas att fånga de synvinklar som avslöjas, dvs. den personliga 
upplevelsen, i den beskrivande studien. (Araujo & Ferreira Adorno, 2002). En 
fenomenologisk studie åskådliggör verkligheten så som den framträder i vår uppfattning 
(Andersson & Mattsson, 1998).  



12 
 

 
För att kunna använda fenomenologi som forskningsmetod måste de egna värderingarna och 
tolkningarna bortses ifrån. Detta innebär att vår egen förförståelse inte får inverka på 
innehållet i studien (Alvesson & Sköldberg, 2008) och kan även kallas för en fenomenologisk 
reduktion. Med reduktion menas att inte fälla något omdöme av en upplevelses innebörd samt 
att kritiskt granska de egna förutfattade meningarna (Kvale, 1997). Genom upprepade 
reduktioner blir studien avtäckt på sitt manifesta innehåll och det rena fenomenet framträder 
(Sohlberg & Sohlberg, 2006).  
 
Forskare som använder fenomenologi måste tygla sin förförståelse. Detta innebär att inte, 
medvetet eller omedvetet, påverka de människor som intervjuas (Dahlberg, 2008). Det är 
viktigt för forskaren att tygla sin bakgrundskunskap för att respondentens sinne ska vara öppet 
och för att forskaren själv också ska kunna vara öppen och ”fånga in” den nya kunskapen 
(Starrin & Svensson, 1996). Med att vara öppen menas att vara förutsättningslös och objektiv. 
Tyglandet innebär att vara medveten om hur vi tolkar oss själva, världen och våra 
erfarenheter. Tyglingen används för att vara så neutral som möjligt och för att därmed 
undvika en felaktigt vinklad datainsamling (Kvale, 1997). Vår egen syn på abort är att den ska 
vara fri som den är idag, men att sena aborter väcker tunga, jobbiga känslor med tankar på 
etiska dilemman. Genom att vi hade tidigare erfarenheter av abort via vårt arbete på kvinno- 
respektive abortklinik innebar tyglandet att vi var öppna och lyhörda men samtidigt 
distanserade vid intervjusituationerna för att inte vår egen förförståelse skulle genomsyra 
fenomenet vi ville studera. Vi lät samtalet styras av de intervjuade barnmorskorna och 
försökte hålla oss till ämnet när samtalet gled iväg på annat spår. Även om intervjun var 
öppen och vi skulle bortse från vår förförståelse väcktes ändå en del frågor som vi ville ha 
svar på utifrån barnmorskans upplevelse. 
 
För att få ut det bästa av en fenomenologisk studie är det viktigt att beskriva det givna så 
exakt som möjligt. Det innebär att bortse från det väsentliga genom att begränsa sig till 
innehållet i upplevelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008) utan att ta hänsyn till upplevelsens 
ursprung eller orsak (Kvale, 1997). Den öppna intervjun syftar till att just beskriva och förstå 
fenomenet som den intervjuade upplever (Kvale, 1997) samtidigt som den också uppmuntrar 
respondenten att definiera erfarenheten av den och tänka igenom vad som är relevant (Polit & 
Hungler, 1999). Det är därför av betydelse att svarspersonerna får ge uttryck åt sina tankar för 
att på så sätt få fenomenet att framträda bättre (Bell, 2006).  
 

Deltagare  
 
Vi har intervjuat sex barnmorskor som har erfarenhet av att vårda kvinnor under sena aborter, 
vilket även var det enda kriteriet vi hade. Eftersom de flesta barnmorskor är kvinnor blev det 
således också kvinnor som intervjuades. Fyra barnmorskor valde att bli intervjuade på sitt 
arbete, och två blev intervjuade i sina hem. Barnmorskornas ålder varierade mellan 36-54 år. 
Vi valde att intervjua barnmorskor från två olika sjukhus, ett i norra Sverige och ett i södra 
Sverige. Tre barnmorskor från varje sjukhus erbjöd sig att bli intervjuade efter information av 
studien. 
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Datainsamling 
 
Vi gav avdelningschefen och klinikchefen både muntligt och skriftligt information om studien 
för att få ett godkännande att göra de öppna intervjuerna. Informationen delgavs även 
barnmorskorna muntligt och skriftligt på kliniken (se bilaga 1). De som bestämde sig för att 
vara med i studien fick också information om att studierna skulle behandlas konfidentiellt. 
Datainsamling genomfördes som öppna intervjuer med en öppen inledningsfråga: Vilka är 
dina erfarenheter, tankar och upplevelser av att bistå en kvinna vid en sen abort? Intervjuerna 
tog mellan 30-60 minuter. Intervjun var individuell och spelades in på minidisc. En intervju 
genomfördes utan inspelning på minidisc. Tid och plats för intervjun bestämdes i samråd med 
varje barnmorska. 
 

Dataanalys 
 
Dataanalysen är gjord utifrån en fenomenologisk ansats och metoden är hämtad från 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008). Under intervjun tyglades förförståelsen, vilket 
innebär att inte medvetet påverka de barnmorskor som intervjuades. Som intervjuare måste 
man vara öppen och följsam inför fenomenet i intervjun. Vi ville veta hur fenomenet 
upplevdes av barnmorskan. Intervjuerna transkriberades och analyserades av intervjuarna. 
Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få fram en helhet. Texten delades sedan in i 
meningsbärande enheter, dvs. de delar i datamaterialet som innehåller innebörder och mening. 
Dessa enheter lästes sedan igenom noggrant. De meningsbärande enheterna abstraherades 
sedan till olika kluster. Metoden innebär sedan att från klusternivå beskriva fenomenets 
essentiella struktur med dess olika innebördselement (Dahlberg et al., 2008). Med essens 
menas att fånga de synvinklar som avslöjas, dvs. den personliga upplevelsen, i den 
beskrivande studien. 
 

Etiska överväganden 
 
Att vara med i vår studie om barnmorskans upplevelse av att vårda kvinnan under en sen 
abort var helt frivilligt. Att bli intervjuad om sina upplevelser i samband med en sen abort kan 
väcka känslor och barnmorskan kunde när som helst avbryta sin medverkan i intervjun och i 
studien. Intervjuerna behandlades strikt konfidentiellt. Banden med intervjuerna förvarades så 
att enbart författaren hade tillgång till dem. Inga uppgifter om identitet noterades utan märktes 
endast med nummer där bara forskaren visste vilket nummer som tillhörde vilken intervju. 
Data redovisades så att ingen enskild individ kunde identifieras. Intervjubanden och dess 
utskrift lästes enbart av forskaren och handledaren. För att ingen obehörig skulle ha möjlighet 
att läsa vårt material, bl.a. de sekretessbelagda intervjuerna med olika barnmorskor, låstes det 
in på ett säkert ställe som endast forskarna hade tillgång till. Efter studiens genomförande 
kommer materialet att förstöras och slängas i enlighet med Datainspektionen, 2008. 
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RESULTAT 

Den essentiella strukturen av barnmorskans upplevelser av ett etiskt dilemma vid en sen abort 
kan beskrivas som att uppleva ambivalens. Ambivalens innebär att barnmorskorna 
genomsyras av motstridiga känslor då de respekterar kvinnans egna val och vill ge henne god 
vård, samtidigt som tanken på fostret, en liten människa med värde finns. Ambivalens innebär 
vidare motstridiga känslor då barnmorskan inte innan den sena aborten träffat kvinnan och 
skapat en relation med henne. Vidare innebär ambivalens att barnmorskorna tycker att 
handhavandet av sena aborter ingår i barnmorskans profession, samtidigt som de flesta skulle 
vilja att det var valbart att jobba med det. Den essentiella strukturen kan ytterligare beskrivas 
av följande innebörselement; att bli berörd, att se förbi, att känna omtänksamhet och 
medlidande, att söka förståelse, att känna ensamhet i professionen, att uppleva brister och att 
vilja kunna välja att vara delaktig. 
 
Att bli berörd  
 
Barnmorskan kan uppleva en känsla av obehag och rädsla för de kvinnor som de aldrig träffat 
innan själva aborten skulle genomföras. De beskriver en rädsla för kvinnornas känslor, att inte 
veta hur de ska trösta och säga rätt saker. Barnmorskan upplever det som svårt när de inte har 
en relation till kvinnan. 
 

Jag tycker inte heller, de gångerna jag jobbat och inte träffat de innan utan man har 
hand om en sen abort och hon kommer 7.30 och man aldrig har träffat henne innan. 
Den känslan är obehaglig tycker jag (2). 
 
Då håller jag mer distans. För då är jag lite mer, kan tycka det är obehagligt om hon 
blir ledsen eller avståndstagande, distanserad eller så. Jag vet inte riktigt hur jag ska 
bemöta det (2). 

Barnmorskorna upplever, vid själva framfödandet av fostret, jobbiga och tunga känslor. Det 
tycker att framfödandet är den jobbigaste stunden under hela aborten. Att känna fostret i sin 
hand och se det upplever många som en speciell känsla. De flesta tycker det är väldigt jobbigt 
då fostret visar andningsrörelser, har pulsationer i navelsträngen eller rör på sig.  
 

Vill att det ska se ombonat ut runt barnet när jag visar för föräldrarna. Om det finns 
pulsationer lägger jag en lite filt el handduk över så att de inte ska se. Jag är livrädd 
att de ska se pulsationerna. Det är mycket jobbigt när barnet gnyr till lite och de kan 
de göra om de är efter vecka 20. Då hoppas man att föräldrarna inte hörde (1). 
 
Sen när man är med vid själva aborten, själva genomförandet så är det klart att när 
man ser ett foster som kommer, som är efter 12 veckor så är det så tydligt att det är en 
liten människa. Det är inte en klump, en cellklump utan det är en människa. Och i den 
stunden har jag alla gånger känt mig ledsen inombords. Lite gråtig så (2). 
 
 Ja…känslomässigt var det ju, alltså jag tyckte det var hemskt obehagligt med…med 
det lilla livet alltså att det rörde på sig och sådär för det, det är en av mina, ska vi 
säja…större…rädslor…det är just att de…det här sen abort och så är de inte döda 
utan de rör på sig och, det här att inte kunna göra någonting utan det är bara och 
vänta på döden, det tycker jag är så…jättesvårt…(4). 
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Tankar på liv och död kan uppstå och med det en sorg. Vid framfödandet av fostret förträngs 
tanken på att det var ett barn. Men även i dessa situationer finns en förståelse för att tråkiga 
händelser måste förekomma. 

För att klara ut situationen tänker jag inte på att det är ett barn det handlar om. I 
vilken situation det än är så har jag sorg i hjärtat. Ibland är livet sådant. Och det är 
väldigt jobbigt med liv och död (1). 
 

Att vara med vid en sen abort mot föräldrarnas vilja upplevs väldigt jobbigt. (Denna metod 
utförs inte längre i Sverige). 
 

Det var fruktansvärt att stå där…inne på ultraljudsrummet…och…man skulle göra ett 
hjärtstick så att barnet skulle dö…och doktorn höll i nålen och jag skulle spruta in den 
här vätskan då…det är det svåraste jag har varit med om…i en sådan sen abort och 
där var det ju inte föräldrarna som hade velat det här heller…så dom var 
väldigt…dom var ju nästan aggressiva mot oss då men doktorn tyckte att det skulle 
göras…så och då…ja…blev det gjort och det… det tycker jag var väldigt…upplevde 
jag väldigt jobbigt (6). 

Uppfattningen att sjukvården idag kan rädda allt yngre barn orsakar etiska dilemman hos en 
del barnmorskor.  

 
Hade det varit en spontan abort i v 18-22 så hade man kanske kunnat rädda livet (på 
fostret)(3). 

 
Att se förbi 
 
Att se förbi innebär att efter att ha jobbat ett tag med aborter och sena aborter ändras 
uppfattning och känslor. Den egna erfarenheten omvärderar inställningen och sorgkänslan 
över fostret trubbades av lite till förmån för kvinnan. Barnmorskorna uttrycker att de blir mer 
professionella i sitt arbete.  

 
Jag tyckte abort var fruktansvärt och såg dem som gjorde det som onda. Väldigt naivt. 
Jag tänkte så då. Nej jag har omvärderat det helt och hållet och det är väl andra 
erfarenheter man gjort själv i sitt eget liv (2). 
 
Jag är… avtrubbad, alltså avtrubbad låter så hårt, det låter inte bra. Men jag tycker 
det är bra, det hjälper mig och bli professionell. Det betyder inte att jag negligerar, 
det betyder att jag kan bli professionell (2). 

Man blir ju härdad på något sätt (skratt) man…ju äldre man blir med allting i hela 
livet runt omkring och så…även med det här (5). 
 

För att kunna jobba med sena aborter kan barnmorskorna stänga av sina egna känslor 
eftersom en sen abort kan vara känslomässigt svår. Med ålder och erfarenhet går tankarna på 
ett mer existentiellt plan och det blir lättare att hantera situationen. 

 
Det har blivit lättare med åren att stänga av sina känslor i samband med aborten (1).  
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Det är ju aldrig lätt…att…bistå vid en sådan abort…men på något sätt tycker jag 
ändå att…jag har lärt mig att hantera det under årens lopp…(6). 
 

Att känna omtänksamhet och medlidande   
 
Barnmorskorna känner medlidande och visar stor omtanke för kvinnor som pga. fosterskador 
eller där fostret dött i magen fick genomgå en sen abort. Det var extra jobbigt om barnet var 
önskat och det sedan visade sig att det hade skador eller missbildning och de fick genomgå en 
sen abort. Det kan också vara svårare att vara professionell och inte visa sina känslor i 
samband med sena missfall då det berörde barnmorskan så mycket.  
 

Paret som avbryter pga. missbildningar eller så, där känner man självklart att det är 
synd om dem. Jag blir ledsen för dem för att de har en helt annan, jag inbillar mig att 
de har helt andra förväntningar och önskningar på den graviditeten och så visar det 
sig att något inte stämmer, och så väljer de då ett avbrytande. Dom tycker jag synd om 
på ett annat vis, det gör jag för att där är det önskat (2). 
 
  
Det berör mig olika beroende på vilken gravvecka man är i och vad föräldraparet har 
med sig i bagaget. Om barnet är sjukt eller missbildat. Det känns väldigt sorgligt och 
jobbigt när föräldrarna har sett på ultraljud i vecka 18 att något är fel eller att det är 
dött så att de måste göra en sen abort. Man relaterar till sig själv och sina barn hur 
man längtade och planerade under sin graviditet. Och att barnet var önskat, också 
tvingas man stå inför detta. Eller om de haft upprepade missfall (1). 
 
Speciellt då när man varit med om de som verkligen vill ha barn, mister sina barn i 
samma vecka, och då är det en annan sorg med. Det är ju också jobbigt men det sätter 
sig inte på samma sätt (3). 
 

Ett sätt att visa omtänksamhet för föräldrarna är att ta ett foto på det lilla barnet så att om de 
ville titta efteråt så fanns där ett minne. 

 
Man ska ta foto och allting sådär så att ifall…de vill så ska de kunna titta…på den 
lilla efteråt (4). 
 

Barnmorskorna vill även visa omtanke och värdighet för det lilla fostret, genom att bädda in 
det mjukt och pyssla om det. Det är också ett sätt att bearbeta sina känslor inför fostret. 

 
På något sätt känns det som att jag vill göra det så värdigt för barnet som möjligt 
ändå. Att lägga det i en rondskål eller bäcken tycker jag känns hemskt, utan jag lägger 
gärna den i en blöja för att det ska vara mjukt och varmt. Det är hur jag kan tackla det 
då, att jag pysslar om det efteråt och så. Det vet jag ju att barnet inte känner något 
men det är för mitt eget samvete och min egen känsla (3). 

När det var dags…då hade jag gjort i ordning med sådana här, underlägg ja…då 
hade jag tagit ett sådant och en blöja…så att man liksom skulle skärma in…den lilla, 
det lilla livet (4). 

 
För många barnmorskor var bemötandet av de abortsökande kvinnorna viktigt oavsett 
anledningen till den sena aborten. Det innebar att fullkomligt respektera kvinnans val och inte 
lägga egna värderingar i det. De vill att kvinnan ska få en så bra upplevelse som är möjligt i 
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situationen. Det kan innebära att vara hos henne mycket, att se till att kvinnan inte har ont, 
serva henne och ge information om vad som händer. Barnmorskorna vill få kvinnan att må 
fysiskt och psykiskt bra och att hjälpa henne genom detta.  
 

Jag tränger undan och försöker göra det bästa för kvinnorna…för att hon ska få 
en…så bra upplevelse hon kan få i situationen…jag tror jag lyckas ganska bra med 
det…faktiskt…försöker vara in till henne så ofta jag kan…försöker ge 
smärtlindring…försöker det jag kan hjälpa med…serva henne och hennes kanske 
partner eller väninna eller vem det nu som är med…och så brukar jag prata lite 
om…vad som sker…när fostret fötts fram…om de vill se…(5). 

 
Att visa respekt för hennes val…att inte lägga några värderingar…i…det att ge    
henne fullständig smärtlindring som hon behöver…och inte tycka att…ja, det får väl 
göra ont eller…du förstår…utan att hjälpa henne…så att hon klarar av det här själv 
också både fysiskt och psykiskt…att kunna sitta och prata med henne om det 
också…inte bara komma med mina piller och gå ut…utan att…ge henne korrekt 
information…ja att visa respekt för hennes val det tycker jag också är viktigt (6). 

 
Att söka förståelse  

 
Att kunna hantera en abort innebär att barnmorskan bestämt sig för att vara professionell. Med 
att vara professionell menas att göra sitt arbete på bästa sätt och må bra i detta själv för att 
kunna ge kvinnan stöd. Barnmorskorna hanterar detta genom att vara fokuserad på kvinnan 
och inte tänka på att det är ett barn det handlar om förrän efteråt pga. att upplevelsen inte ska 
bli så etiskt svår.  

 
Det är ju hennes val och det valet har hon ju gjort långt innan hon kommer in till oss 
och då ska ju inte jag lägga mig i den biten utan den är ju färdig. Och då måste jag då 
ställa upp och hjälpa henne så gott jag kan då eller med det jag kan såklart i hennes 
svåra situation (5).  

 
Visst jag kan tycka att det är tråkigt och ledsamt att det är ett liv som går till spillo, ett 
foster som skulle blivit en människa utanför, men i det läget så koncentrerar jag mig 
på henne (2). 

 
Genom att söka förståelse till anledningen att kvinnor väljer att avbryta sin graviditet upplevs 
aborten lättare att hantera. Barnmorskan försöker sätta sig in i kvinnans bakgrund och 
därigenom föstå anledningen till det sena avbrytandet. Relationen till kvinnan är en viktig 
faktor som hjälper barnmorskan i sitt arbete. 

 
Jag förstår att gör någon en sen abort så finns det en väldigt stor anledning till att 
göra det, så jag försöker förstå kvinnan som gör det (6). 

 
Det är viktigt att jag har en relation till kvinnan, att jag vet lite hennes bakgrund och 
historia, varför det har blivit så här, varför hon har blivit gravid ofrivilligt, vad som 
har lett fram till att hon inte haft ett preventiv som funkat, hennes relation till mannen 
om hon har någon, vad det är i den som gör att hon inte kan gå vidare och behålla 
barnet. Och sen när jag har en relation till kvinnan så är det henne jag koncentrerar 
mig på (2). 
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Barnmorskors tankar om kvinnans lagliga rätt att avbryta en graviditet är att kvinnor gör abort 
runt om i världen oavsett om det är lagligt eller inte. Barnmorskorna har också accepterat 
abort som en nödvändighet och anser även att den ska finnas som en rättighet för kvinnan.  

 
Att få ett barn som inte är önskat…det tycker jag är vedervärdigt att föda fram till 
världen (4). 

 
Jag tycker att det är bättre att man gör en senabort än att föda ett sjukt barn (1). 

 
Att känna ensamhet i professionen 

 
Barnmorskor beskriver en känsla av ensamhet i sitt yrke. Känslan har sitt ursprung från de 
uppfattningar hon fått från människor som inte tycker om abortverksamheten. En annan form 
av ensamhet som barnmorskan också kan uppleva är när en aborterande kvinna skärmar av sig 
från situationen. 

 
Sen tycker jag att på en kvinnoklinik så måste det vara levande, det är ju ingen som 
tycker om den verksamheten. Det är det ju ingen liksom. Jag går ju inte med 
jättestolthet och berättar att jag jobbar med aborter, det är ju inte det första jag gör. 
Men det räcker inte som skäl för att avstå att jobba med det (2). 
 

Barnmorskorna uttrycker hur de på olika sätt bearbetar sitt arbete. En del pratar med vänner 
och anhöriga om de etiska problem som en abort kan medföra utan att röja patientens identitet 
på något sätt. Andra pratar med kuratorn på arbetsplatsen eller med kollegor som känner 
samma sak och därmed har en annan förståelse, medan andra inte upplever att de behöver 
någon handledning.  

 
På min arbetsplats har vi inte haft någon att prata eller diskutera med. Det önskar jag 
att jag fått göra. Och det är inte just bara vid sena aborter, det gäller ju alla tragedier 
inom förlossningsvärlden (3). 

 
Att jag skulle liksom ha tyckt att det har varit så jobbigt att jag kanske skulle ha 
behövt prata med någon professionell eller så det har jag inte känt (6). 

 
Att uppleva brister 

 
Barnmorskor beskriver att de ibland upplever att en del kvinnor brister i att ta ansvar för sig 
själva, sitt liv eller att sköta preventivmedel. De anser också att dessa abortsökande kvinnor 
har en bristande syn på att se att det är en blivande människa de bär på. 

 
Jo ibland så kan det vara kvinnor som man känner inte riktigt är, de är inte, de har 
inte lärt sig, de har inte en förmåga att ta ansvar för sig själva på något vis (2). 

 
De här kvinnorna tar inte så hårt på det (aborten) heller utan det är något som ska 
bort bara när de väl inser att graviditetssymtomen blivit så påtagliga så att de fattar 
att nu måste jag göra någonting. Nu kan jag inte strunta i det längre. Och då ska det 
bort bara (2). 

 
Bristerna i vården upplevs vara hanteringen av kvinnans psykiska reaktioner efteråt. 
Barnmorskornas uppfattning kring detta beskrivs som att kvinnorna känner en form av sorg 
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efter missfall vid en önskad graviditet och en annan form av sorg efter avbrytandet av en 
oönskad graviditet. 

 
Sen kan jag klart förstå till viss del de som väljer det om det då är missbildningar eller 
om situationen är ohållbar, men har de här tjejerna (med oönskad graviditet) 
verkligen fått den hjälp och stöd som de skulle behövt innan de tar beslutet (3). 
 
Jag haft kontakt med många kvinnor som gjort aborter och som ångrar sig för resten 
av livet. De mår fruktansvärt dåligt utav det som de har gjort. Det önskar jag att man 
kunde förmedla till dom kvinnor som tar beslutet, att det är inte bara att ta bort ett 
barn (3). 
 

Att vilja kunna välja att vara delaktig 

De flesta barnmorskor tog upp att det ska vara valbart att jobba med sena aborter. Alla tycker 
att det ingår i barnmorskans profession, men alla vill inte jobba med det av olika skäl. Det 
finns en önskan att inte utsättas för det, även om det ingår i arbetsuppgifterna. Det är svårt att 
fördela arbetsuppgifterna och även de som ”erbjuder” sig att handha sena aborter kan må 
dåligt av det. Och det är inte rättvist att en del barnmorskor totalvägrar. Många av 
barnmorskorna erbjuder sig att handha de sena aborterna om någon kollega inte vill av 
religiösa eller andra skäl, även om det är jobbigt. 
 

Att det ska vara ett val. De personer som väljer att medverka vid senaborter är mer 
lämpade för det. Annars skulle de inte frivilligt göra det. Känner man absolut att det 
här inte klarar jag, för det är ju olika hur vi är som person hur man klarar av att 
förtränga och tackla negativa känslor, det är väldigt personligt. Och känner man att 
man mår fruktansvärt dåligt av det så tycker jag att man ska få slippa det. Men inte 
bara för ens tro eller nåt. Alltså att man inte bara säger att jag vill inte göra det för 
det och det. För en som inte har den tron kan må lika dåligt ändå (3). 
 
Jag tror att jag tycker att detta är så speciellt så att man ska få välja. Har du en stark 
övertygelse som gör att du känner så starkt motstånd mot detta så tror jag inte att du 
gör ett bra jobb gentemot kvinnan då och del av oss signalerar att de helst inte sysslar 
med detta och helst inte möter dessa kvinnor (2). 

 
Jag tycker att det ingår i barnmorskans profession att handha senaborter. Kan förstå 
att om man själv är gravid inte vill gå in och ha hand om en senabort. Det känns inte 
bra, varken mot föräldraparet eller sig själv. Jag kan också förstå om man inte av 
religiösa skäl vill vara med vid en senabort.. (1). 

 
I och med att man har valt att arbeta som barnmorska då…så…har man väl 
ändå…liksom…bestämt sig för att man…måste vara professionell i sådana här 
(situationer), det går ju inte att arbeta som barnmorska om du inte…kan hantera de 
här sakerna…(sena aborter) (6). 

 
Enligt barnmorskorna ingår det i professionen att ibland vara ansvarig för situationer som inte 
alla vill delta i. Barnmorskornas uppfattning när det gäller att uppleva ett starkt motstånd mot 
abort är att hon då inte heller gör ett bra jobb gentemot kvinnan. Denna upplevelse förstärks 
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också om en abort sker sällan, sker i sen graviditet eller om barnmorskan tolkar att kvinnan 
inte vill göra några ingrepp över huvud taget och känner skam.  

 
Vad är det som gör att jag känner ett sådant motstånd, om jag tycker det är svårt att 
möta kvinnan, behöver jag hjälp i det. Det kan vara det att jag har förståelse för att 
denna verksamhet måste finnas men jag vet inte hur jag ska hantera det. Får jag hjälp 
i det så kanske jag kan tycka att det är intressant att jobba med det (2). 

 
Har du en stark övertygelse som gör att du känner så starkt motstånd mot detta så tror 
jag inte att du gör ett bra jobb gentemot kvinnan då (2). 
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SLUTDISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva barnmorskans upplevelser av ett etiskt dilemma vid en sen 
abort.  För att beskriva barnmorskans upplevelser har studien utgått ifrån fenomenologisk 
metod så som Kvale (1997) beskriver den. Det innebär att upplevelser analyseras objektivt, 
”så som de visar sig”, för att få förståelse och kunskap om fenomenet som undersöks 
(Dowling, 2005). Fenomenet i denna studie är barnmorskans upplevelser av ett etiskt dilemma 
vid en sen abort. Sex öppna intervjuer med barnmorskor har gjorts för att kunna studera 
fenomenet.  
I en fenomenologisk studie ska forskaren vara öppen för att ”fånga in” fenomenet (Starrin & 
Svensson, 1996). För att kunna vara öppen måste forskaren vara medveten om sin egen 
förförståelse och kunna tygla den eftersom förförståelsen annars kan påverka intervjuerna 
(Kvale, 1997). Författarna i denna studie har varit medvetna om detta och även försökt att 
tygla sin förförståelse genom att vara förutsättningslösa och objektiva och på så sätt vara 
neutrala och undvika en felaktigt vinklad datainsamling.  
De upplevelser barnmorskorna hade framträdde klart i det insamlade materialet. 
Genom att pendla mellan den transkriberade texten och analysen under arbetets gång har 
författarna försökt undvika att ta med sin egen förförståelse. 
Risken finns ändå att förförståelsen har påverkat resultatet men ambitionen har varit att hålla 
sig nära data för att få ett objektivt resultat. Alla de intervjuade var kvinnor och författarna har 
därför inte kunnat dra några slutsatser om hur materialet, ur ett könsperspektiv, hade sett ut 
vilket annars hade varit en mycket intressant infallsvinkel att ta med i studien. 

Resultatdiskussion 
 
Studiens resultat och essens visar att barnmorskorna uttrycker att det finns en ambivalens i 
samband med sena aborter. Barnmorskorna genomsyras av motstridiga känslor då de 
respekterar kvinnans egna val och vill ge henne god vård, samtidigt som tanken på fostret, en 
liten människa med värde finns. Att det finns en etisk problematik i samband med sena 
aborter belyser också Svenska statens medicinsk-etiska råd (SMER, 2006). ”Tack vare 
förbättrad obstetrik och neonatal intensivvård kan idag allt fler och allt omognare nyfödda 
överleva. Vid abortlagens införande var gränsen för överlevnad den 24:e veckan mot nu 22:a 
veckan. I takt med den medicinska utvecklingen är det möjligt att det inom en nära framtid 
blir nödvändigt att sänka den ytterligare.” Att den viktigaste och grundläggande delen för 
människan är livet och att sjukvården är förpliktigad att upprätthålla det så långt det är möjligt 
vet de flesta människor men barnmorskor hamnar dock ibland i situationer som står i konflikt 
med denna förpliktelse (SMER, 2006). En ambivalens uttrycks även i frågan om det ska vara 
valbart att vårda kvinnor som genomgår en sen abort. Alla barnmorskor i studien anser att det 
ingår i barnmorskans profession att handha sena aborter, men många vill inte själva vårda de 
abortsökande kvinnorna. De flesta ville att det skulle vara valbart att vårda kvinnorna, dels för 
kvinnans skull och dels för sin egen skull. Barnmorskorna menade på att de som inte vill 
vårda kvinnorna av olika skäl kan omedvetet signalera sina känslor och tankar om situationen 
genom sitt sätt att vara. De barnmorskor som mår väldigt dåligt av att handha sena aborter bör 
få andra patienter och för att hjälpa dessa barnmorskor kan samtal med kurator erbjudas. 
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Barnmorskorna i studien beskriver att de blir berörda i samband med en sen abort vilket 
innefattar en känsla av obehag och rädsla för de kvinnor som de inte träffat innan själva 
aborten skulle genomföras. Obehaget uppstod de gånger som kvinnan blev ledsen eller 
avståndstagande vilket ledde till att barnmorskan kände distans gentemot henne eftersom hon 
inte fått en relation till kvinnan innan aborten skulle utföras. I vår studie uppgav ingen 
barnmorska att de medvetet behandlade någon kvinna på ett sätt som kunde orsaka 
vårdlidande, men genom att inte finnas där för kvinnan, att bara komma när hon ringer på 
klockan och inte vara närvarande helhjärtat är ett sätt som kan åsamka patienten ett onödigt 
vårdlidande. Sedan kan det finnas olika anledningar till att barnmorskan t.ex. inte är inne hos 
kvinnan lika mycket som hon hade varit i en annan situation. Det kan vara som en barnmorska 
i vår studie säger, att hon är rädd för kvinnans känslor och känner ett obehag på grund av att 
de inte träffats innan.  Detta är en organisations fråga som borde kunna lösas så att både 
barnmorskan och den abortsökande kvinnan får kontinuitet i vården. 
 
Liknande resultat visar en studie av Cignacco (2002). Barnmorskorna upplevde en stark 
känsla av olust över att inte fått delta i föräldrarnas beslutsprocess. De kände sig mer som 
abortörer än en barnmorska som ska hjälpa kvinnan genom hela abortprocessen. Att känna sig 
som den sista länken i kedjan och att utföra doktorns ordination. Lindströms (2007) studie 
från Sverige visar också liknande resultat.  På grund av hur arbetsschemat upprättats kunde 
barnmorskan inte vara säker på om det blev kontinuitet i patientrelationen och framförallt fick 
de inte svar på vad som hände sedan. Utifrån den abortsökande kvinnans perspektiv kan 
Lewis (1997), bekräfta att kvinnor som gör en sen abort har en högre risk att drabbas av 
känslomässiga reaktioner efter aborten. För att förhindra detta är det viktigt att försäkra sig 
om kvinnans individuella behov och förväntningar före aborten. Vi menar på att för att 
förhindra vårdlidande för kvinnan och att barnmorskan ska känna att hon är med kvinnan 
genom hela abortprocessen bör den barnmorska som ska delta i den sena aborten ha träffat 
kvinnan innan och skapat en relation. 
 
Resultatet visar vidare att när det sedan gällde framfödandet så försökte barnmorskan inte 
tänka på att det var ett barn det handlade om för att kunna hantera en situation som väckte 
sorg och existentiella tankar hos henne, de ser förbi. I en del fall visade fostren 
andningsrörelser, hade pulsationer i navelsträngen eller rörde på sig vilket gjorde att 
barnmorskan upplevde en känslomässig stress av att stå och vänta tills fostret avled. Det blev 
också tydligare att det var en lite människa som kom ut. Liknande resultat finns i studierna av 
Hammarstedt, et al., (2005) och Cignacco (2002). Den sorg som åsynen av det aborterade 
fostrets kropp kan väcka är verklig och måste få finnas (Hammarstedt, et al., 2005).  
Barnmorskorna i Cignaccos studie (2002) blev starkt påverkade på det personliga planet och 
de upplevde en tung känslomässig börda i samband med aborten pga dilemmat om det ofödda 
barnets rätt till liv. En studie av Huntington (2001) visar att de svåra aspekterna av arbetet 
med sena aborter och den möjliga psykiska påfrestning det kanske orsakar, kan påverka 
barnmorskorna med hög stress.  

Efter att i några år jobbat med aborter ändrade en del barnmorskor uppfattning om situationen 
kring den. De upplevde sig vara avtrubbade och förklarade denna känslas uppkomst med att 
de själv hade blivit äldre och hade tankarna på ett mer existentiellt plan samt att erfarenheten 
blivit större. Känslan av att vara avtrubbad upplevdes ändå som någonting positivt i hjälpen 
att vara professionell och att sorgkänslan för fostret blivit ersatt till förmån av kvinnan. Vårt 
resultat kan jämföras med vad Lindström (2007) kom fram till. De som hade arbetat längst tid 
och i störst omfattning, särskilt det senaste året, hade de mest fördomsfria åsikterna till abort. 
Cignacco (2002) kom fram till att barnmorskorna inte ville eller kunde tänka för djupt på 
frågan om barnen för att de ville fortsätta att vara professionella och de kunde de bara vara om 
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de tryckte undan sina känslor. En studie av Marshall, Gould och Roberts (1994), visar 
motsatsen till vår studie nämligen att ju längre en barnmorska jobbat med sena aborter desto 
mer negativa känslor får hon mot abort. 
 
Barnmorskorna kände mycket medlidande och visade stor omtanke för kvinnor som pga. 
fosterskador eller att fostret dött i magen fick genomgå en sen abort. De relaterade till sig 
själva och de tankar och känslor de haft under sina egna graviditeter vilket gjorde det svårare 
för dem att vara professionella och inte visa sina känslor. Omtanken för dessa föräldrar ledde 
till att barnmorskan ofta gjorde det så värdigt och ombonat som möjligt runt barnet innan hon 
sedan visade det för föräldrarna. Samtliga sjuksköterskor i Mareks studie (2004), skulle delta i 
vården av en kvinna som söker en sen abort pga. svåra fosterskador som inte är förenliga med 
liv eller om fostret dött i magen, men endast ett fåtal av dem skulle delta om kvinnan gjorde 
senabort av personliga skäl eller en selektiv abort. Vårdpersonalen tyckte att det var mer 
godtagbart att göra en selektiv abort på grund av svåra fosterskador än en sen abort av andra 
skäl enligt Dery, et al., (2008). I vår studie var det ingen barnmorska som vägrade delta i 
vården av en abortsökande kvinna oavsett orsak till abort. De ansåg att alla kvinnor ska ha 
lika vård. Det som skiljde grupperna åt var att barnmorskan inom sig kände mer för kvinnan 
som fått göra en sen abort på grund av fosterskador. Nu har alla barnmorskor vi intervjuat 
själva barn och kan därför mer relatera till hur det känts när de själva var gravida och vilka 
förhoppningar på graviditeten de hade. Om vi i studien haft med barnmorskor som inte haft 
barn är det inte säkert att de känt så och känt skillnad mot de abortsökande kvinnorna. 
Barnmorskorna i vår studie gjorde ingen skillnad i sitt bemötande eller vårdande av 
kvinnorna. Skillnaden satt i hur de kände inombords, i hjärtat. 
 
Resultatet visar vidare att barnmorskorna försökte visa medlidande och omtänksamhet i 
bemötandet av de abortsökande kvinnorna oavsett anledningen till den sena aborten. De gick 
in i situationen med syftet att visa respekt och göra det bästa för kvinnorna utan att lägga in 
några egna värderingar över kvinnans val. Alla barnmorskor i Cignaccos studie (2002), gav 
sitt stöd åt kvinnan och hennes val och alla barnmorskor i Lindströms avhandling (2007), 
stöder den svenska abortlagstiftningen och tvekar inte att medverka vid abort trots att de 
många gånger har upplevt komplexa och svåra arbetssituationer. De abortsökande kvinnorna 
kan bli både positivt och negativt bemötta på sjukhuset. Positiv upplevelse får de om 
barnmorskan gav stöd och var informativa och negativ upplevelse om barnmorskan fällde 
negativa kommentarer och ignorerade kvinnan (Al´ex & Hammarström, 2004). I 
Barnmorskornas etiska kod står det att barnmorskan ska respektera den informerade kvinnans 
rätt till val och stödja kvinnans ansvarstagande för resultatet av sitt val.  Barnmorskor bör vara 
lyhörda för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos vårdsökande kvinnor, 
oavsett deras omständigheter (ICM, 1999). Trots att det finns så mycket känslor och 
paradoxer har den som valt att arbeta med aborter en positiv syn på kvinnans fria val och på 
kvinnor som väljer abort. De upplever det meningsfullt och få stödja och hjälpa kvinnor i en 
svår period (Hammarstedt, et al., 2005, Zätterström, C & Johansson, M, 1998).  
 
Resultatet visar vidare att barnmorskorna i vår studie hade en önskan om att arbetet med sena 
aborter skulle vara valbart trots att de visste och tyckte att denna uppgift ingår i barnmorskans 
profession. De ansåg att de som valde att medverka vid sena aborter var mer lämpade för det 
och kunde tackla situationen på ett annat sätt och göra ett bra jobb. De menade på att om man 
har ett starkt motstånd till abort så gör man inget bra jobb gentemot kvinnan. En del upplevde 
även orättvisa över att andra kollegor kunde vägra att delta medan andra hade förståelse för de 
som hade rimliga skäl till att inte vilja delta. De rimliga skälen var om barnmorskan själv var 
gravid, hade religiösa skäl eller mådde mycket dåligt orsakat av aborten. I studien som 
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Hammarstedt, et al., (2005) gjort visar att en vårdgivare som inte själv bearbetat det etiska 
dilemmat vid abort kan känna ilska och irritation mot abortsökande. Hon eller han kan ha 
föreställningar att abort är berättigat i vissa situationer och om inte den abortsökande 
uppfyller detta kan en negativ attityd förmedlas. Att man accepterar fri abort för att inte 
kvinnan ska behöva göra en sämre, illegal abort behöver inte betyda att man fullt ut accepterar 
kvinnans fria val. I den internationella etiska koden för barnmorskor anges att barnmorskor 
kan avböja att delta i aktiviteter för vilka de hyser djupt moraliskt motstånd, men barnmorskans 
individuella samvetsbetänkligheter får inte beröva kvinnans rätt till hälsovård. Huvudresultatet i 
Mareks studie (2004) visar att sjuksköterskornas attityd mot abort har en direkt påverkan på om 
de avstår eller accepterar vården av de abortsökande kvinnorna. Lindström (2007) skriver att 
nästan hälften av barnmorskorna i hennes avhandling tycker att de borde få vägra delta i abort på 
grund av barnmorskornas egna personliga skäl. 
 
Vi tycker att det borde vara frivilligt att handha sena aborter. I förarbetena till abortlagen (1974) 
nämns det att det är upp till verksamhetschefen att organisera vården så att personal med 
samvetsbetänkligheter relaterat till abort ska ha möjlighet att inte delta i abortverksamheten. Det 
är en sådan speciell situation och barnmorskan bör vara mentalt stark för att klara av det, 
samtidigt som både kvinnan och barnmorskan ska känna att det känns bra, så bra det nu kan 
kännas. Vi tycker inte heller det är riktigt att tvinga barnmorskor som mår väldigt dåligt psykiskt 
av att delta vid handläggning av en sen abort. Som barnmorska kan man vara för abort och 
respektera kvinnans val, men samtidigt se ett människovärde i det ofödda barnet och att det enda 
valet inte behöver vara abort. Den inre tro och uppfattning personen ifråga har ändras inte för att 
det står legitimerad barnmorska på namnbrickan. Det som skiljer sena aborter mot tidiga aborter 
är att fostret/barnet är så välutvecklat vid sena aborter. Allting är färdigt, barnet hade bara behövt 
växa till sig mer. Som barnmorska kan det vara svårt att i ena rummet handlägga en förlossning av 
ett prematurt barn med mål att rädda den lilla, och i andra rummet hjälpa till vid en sen abort där 
syftet är att det lilla livet släcks. Det kan vara svårt att vårda kvinnor som ska genomgå sena 
aborter. Även om det rent tekniskt är en förlossning så är det helt andra känslor inblandade. Det 
kan vara svårt och veta vad man som barnmorska ska säga, hur mycket man ska säga, svårt att 
uppmuntra vid smärtor då det inte kommer något gott ur smärtan. Sedan finns alltid risken, efter 
framfödandet, att barnet visar andningsrörelser eller rör på sig. En sådan situation kan innebära att 
förlossningsbarnmorskan tar med sig barnet till barnrummet, för upplivning eftersom det hos 
henne är självklart att kämpa för barnets liv. Det kan finnas en inre önskan att vilja rädda barnet. 
Barnmorskan kanske kämpar inombords med sina tankar och sin plikt. Vid tidiga aborter kan 
kvinnan oftast vara hemma och abortera och då är barnmorskan inte så involverad vid själva 
ögonblicket när aborten sker. När den tidiga aborten sker på sjukhus behöver barnmorskan veta 
om kvinnan börjat blöda och även titta om hinnsäcken och det lilla fostret aborterats. Vid en tidig 
abort kan det vara lättare att hantera sina känslor då barnmorskan inte alltid relaterar till känslorna 
av att ett barn har dött. Det är av respekt till den abortsökande kvinnan och barnmorskan som det 
bör vara frivilligt att handha sena aborter. Eftersom situationen är så komplex bör de 
barnmorskor som känner att de klarar av det eller till och med ser det som en utmaning vårda 
dessa kvinnor. Kvinnan har antagligen jättejobbigt och hon har säkert tankar som flyger fram 
och tillbaka i huvudet. Denna kvinna behöver all stöd och medkänsla hon bara kan få så att 
situationen upplevs uthärdlig. 

Barnmorskorna i vår studie beskriver en känsla av ensamhet i sitt yrke, eftersom de uppfattat 
att det inte är många som vill ha det jobbet med tanke på abortverksamheten, men anser 
samtidigt att den känslan inte räcker som skäl för att avstå yrket. En del barnmorskor 
beskriver även ett behov att få bearbeta och reflektera aborter och andra tragedier inom 
förlossningsvården med andra människor medan vissa inte känner att de behöver någon sådan 
handledning när det gäller aborter. Hammarstedt, et al., (2005) skriver att vanmakt, vrede och 
sorg måste man få visa och känna med andra i personalen eller i handledning. Fortbildning, 
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handledning och utbildning i det professionella bemötandet är nödvändigt för alla som möter 
abortsökande kvinnor. Om man inte får utlopp för sina känslor kan de förvandlas till ilska 
som riktas mot kvinnan genom ett okänsligt eller fientligt bemötande (Hammarstedt, et al., 
2005). Vi tycker att precis som den abortsökande kvinna har rätt till stödsamtal vid abort så 
bör den barnmorska som jobbar med aborter ha rätt till handledning och stödsamtal. En bra 
idé kan också vara att i grupp med få deltagare ha etisk diskussion eller ett etiskt dilemma 
regelbundet och då gärna med någon utanför. Det kanske blir lättare att öppna sig om det är få 
i gruppen och gruppledaren inte är ens kollega. Samtidigt ser gruppledaren organisationen och 
dilemmat med andra ögon. Denna inkallade gruppledare bör ha motsvarande utbildning inom 
etiska dilemman inom vården. 
 
Resultatet visar vidare att barnmorskor upplever att det finns kvinnor som inte har förmågan 
att ta ansvar för sitt liv eller graviditeten de är i, som har brister. Barnmorskorna upplever 
även att en del kvinnor inte heller har förmågan att känna att det är en blivande människa de 
bär på och därför inte tar så allvarligt på aborten. Enligt Socialstyrelsen (2005) söker kvinnor 
för sen abort främst på grund av fosterskador eller missbildningar, sedan följer psykosociala 
skäl som tex missbruk, att kvinnan är ung och inte mogen för föräldraransvar. Psykisk 
sjukdom eller insufficiens och fysisk sjukdom är inte så vanliga orsaker till abort. Söderbergs 
avhandling (1998), från Sverige visar att riskpatienten vid abortrådgivningen för både tidiga 
och sena aborter, är en kvinna med brist på socialt stöd, låg utbildning, dålig relation och 
oförklarligt låg motivation för att använda säkra preventivmedel. I Halldéns, et al., (2005) 
studie uppgav de unga kvinnorna att fostret och graviditeten var en sjukdom, som kunde och 
skulle botas. En känsla av avstånd fanns då kvinnor såg fostret som en mask, ett virus eller 
bara ”det”. Olika sätt att visualisera fostret hjälpte kvinnorna till ett beslut om abort. Vi tycker 
att det är dessa kvinnor som allt krut ska läggas på. De måste vakna upp, få stöd, veta vart de 
ska vända sig, hjälpa dem att komma fram till ett säkert preventivmedel som passar dem och 
som de verkligen vill ha. På ett sätt tar de ansvar för sitt liv genom att ändå uppsöka 
barnmorskan, om än i vårt tycke för sent, men i alla fall. Hade de inte tagit något ansvar alls 
hade de kanske inte gjort en abort och då fött ett oönskat, oplanerat barn som inte fått den 
kärlek och vård den förtjänar. Vi tycker att om en kvinna är väldigt emot abort eller skulle 
tycka det vara psykiskt omöjligt att göra en sen abort, men är 100 % säker på att hon inte vill 
ha barnet så kan man nämna att det finns en möjlighet att adoptera bort sitt barn efter 
förlossningen. Ett fåtal svenska spädbarn adopteras inom landet varje år (2007 var det 15 st). 
De barn som adopteras är de där modern (och/eller fadern) själva, i samband med 
förlossningen (eller tidigare) uttrycker en önskan att ge sitt barn en ny familj (Socialstyrelsen, 
2008).  
 
Bristerna i vården upplevs vara hanteringen av kvinnans psykiska reaktioner efter en abort. 
Barnmorskorna beskriver en önskan om att kunna förmedla till de abortsökande kvinnorna om 
den faktiska sorgen de kan drabbas av, att det inte bara är att ta bort ett barn och inte uppleva 
någonting känslomässigt efteråt. En studie som Nordal Broen (2005) gjort i Norge visar att av 
dem som gjort abort var ångesten högre än hos normalbefolkningen och känslor som sorg, 
ilska och flashbacks fanns kvar många år efter aborten. Generellt mådde dessa kvinnor mer 
psykiskt dåligt än normalbefolkningen. Men forskarna vet inte om det beror på aborten eller 
sämre hälsa från början. Söderberg, Janzon och Sjöberg (1998), har gjort en studie från 
Sverige som visar att över hälften av de kvinnor som gjort abort ångrar sig eller upplever 
någon form av känslomässig stress. En tredjedel av kvinnorna hade haft en djup depression 
som varade länge. Störst risk att må psykiskt dåligt efter en abort var unga kvinnor med låg 
utbildning och som bodde själva. Studien visade även att de kvinnor som gjort en sen abort 
hade högre risk att utveckla svåra känslomässiga problem efter aborten. Kvinnorna i studien 
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var dock ambivalenta inför aborten. Vi skulle vilja att abortvården verkligen tar sig tid vid 
abortbesöken och lyssnar till kvinnan, se bakom orden, bakom tystnaden. Speciellt de kvinnor 
som är ambivalenta mot aborten behöver stöd, samtal och tid. Att barnmorskor och kurator 
går igenom alternativen till abort. En vanlig orsak till abort är ekonomiska problem och att i 
dagens Sverige behöva tvinga sig till en abort, av ett egentligen önskat barn, är inte 
acceptabelt. Samhället måste ställa upp för dessa kvinnor och män. En del kvinnor kan känna 
sig tvingade till abort eftersom de håller på att utbilda sig eller att deras arbete, karriär inte ger 
dem utrymme att bli föräldrar. Ett alternativ kan ju vara att poängtera att i de flesta skolor 
behåller man sin plats eller om kvinna väldigt gärna vill fortsätta studera så är det fullt möjligt 
att mannen kan stanna hemma med barnet. Om kvinnan verkligen bestämt sig för aborten ska 
hon informeras om riskerna med abort både fysiskt och psykiskt och att detta kan visa sig år 
efter aborten. I vår studie fanns en önskan att förmedla detta till kvinnorna, men det är inte 
alltid det görs av olika skäl tex tidsbrist.  
 
Vidare skriver SOU (2005:90) om de etiska frågorna i samband med abort att människans 
värde är lika hos alla men att fostret inte har ett fullständigt människovärde förrän det nått ett 
stadium då det börjar kunna uppfattas som mänskligt.  Den bestämda tidpunkten för detta 
stadium är det dock ingen som känner till. De skriver vidare att en abort handlar om både 
kvinnans och fostret rättigheter. Barnet kan inte bara ses som en del av kvinnans kropp 
samtidigt som kvinnans personliga integritet och självbestämmande inte får kränkas.  För 
kvinnans del handlar beslutet om abort således om humanitära skäl medan det för fostret 
handlar om att förmånen att födas och utvecklas åsidosätts. Utredning lyfter fram att det bara 
finns ett fall där abort inte strider mot fostrets intressen. Detta fall utgår från att det via 
fosterdiagnostik kunnat konstateras att fostret är så allvarligt skadat att det kommer att dö 
under förlossningen eller en kort tid efteråt.  
 
Inom vårdvetenskapen benämns det etiska patientbegreppet som innebär att patientens 
perspektiv har företräde och beaktas särskilt. Patienten anses vara den främsta experten på sig 
själv. Genom att tillämpa detta perspektiv kan patienten känna förtroende för vården 
(Dahlberg, et al., 2003). En del barnmorskor i vår studie anser att kvinnan har rätt att 
bestämma över sin kropp, men när det gäller att abortera ett foster i vecka 12 och uppåt 
upplevs etiska svårigheter att förstå varför. I dagsläget finns det ingen samvetsklausul inom 
sjukvården och högskoleutbildningen. En motion till riksdagen skrevs 2007:08 med 
motivering: ”De länder som har en samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och 
engagemanget hos alla de personer som funnit sin uppgift inom sjukvården, utan att tvinga 
den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor att delta i viss 
verksamhet.” I Sverige har regering och riksdag resonerat tvärtom och menat att dessa 
personer bör söka sig till andra yrken om de känner att de inte kan gå emot sitt samvete. 
Individuella lösningar arbetades ofta fram på berörda arbetsplatser (Motion 2007/08: K37). 
 
Att abortsituationen innehåller känslor av ambivalens för barnmorskor är tidigare beskrivet av 
Cignacco (2002). Barnmorskorna upplever sig kluvna i de två rollerna som innebär att både 
kunna ge liv och ta bort liv och måste ha två principer i beaktande: kvinnans rätt till 
självbestämmande och barnets rättigheter till liv. Kvinnans rätt till självbestämmande bygger 
på hennes befogenhet att ta egna beslut rörande hennes liv. För barnmorskan innebär detta att 
respektera kvinnans legitima önskan samtidigt som hon etiskt kan ha svårt att bortse från 
barnets rätt till liv. Denna situation upplevs emotionellt tung för barnmorskan samtidigt som 
hon även känner sig starkt påverkad av de egna etiska och moraliska tankarna som det 
dessvärre inte finns någon tillfredsställande lösning på. 
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Garel, Gosme-Seguret, Kaminski och Cuttini (2002) har gjort en studie som bl.a. utforskade 
hur barnmorskor upplevde de etiska problem som uppstod då fostret fått en diagnos samt vid 
ett avbrytande. Barnmorskorna upplevde att den största etiska frågan var beslutstagandet av 
en abort. De menade att ingen kan förutse hur ett barns liv kan bli eftersom ett friskt foster 
kan bli en gangster medan ett handikappat foster kan bli en stor artist. Den andra etiska 
funderingen var att barnmorskorna upplevde att vi är på väg mot ett perfekt samhälle där 
handikapp inte accepteras vilket de tyckte var mycket beklagligt. 
 

Implikationer 
 
Resultatet av vår studie kan visa på hur barnmorskor upplever det etiska dilemmat vid sena 
aborter. Vidare kan studien användas som ett diskussionsämne ute på avdelningarna gällande 
frivillighet vid att delta vid sena aborter och behovet av att få reflektera och diskutera sina 
tankar och upplevelser med kurator eller utomstående.  
Det skulle vara intressant att gå vidare med en studie som belyser kvinnans upplevelser av 
barnmorskans bemötande/vårdande vid en sen abort. De flesta studier handlar om kvinnors 
upplevelser av abort handlar främst om tidiga aborter och hur de själva upplevde aborten.  
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Bilaga 1 

 
Hur upplever barnmorskan att hjälpa kvinnan vid en sen abort   

 
Vill du delta i en studie om barnmorskans upplevelser, tankar och erfarenheter av att hjälpa 
kvinnan vid en sen abort? 
 
Studiens syfte att beskriva barnmorskans upplevelser, tankar och erfarenhet av att bistå 
kvinnan under en sen abort. 
 
Studien vänder sig till dig som är barnmorska och arbetar på förlossningsavdelning. Vi 
planerar att intervjua barnmorskor både i norra och sydvästra Sverige. 
 
Att arbeta som barnmorska i samband med en sen abort kan väcka många existentiella frågor 
samt tankar kring hur man på bästa sätt stödjer kvinnan i en utsatt situation. Vi är i denna 
studie intresserade av barnmorskors tankar kring denna fråga. 
 
Datainsamling kommer att ske i form av intervjuer. Intervjuerna beräknas ta mellan 20-60 
minuter. Intervjuerna kommer att bandinspelas för att sedan skrivas ut på papper och 
analyseras. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med dig om du vill delta.  
 
Att delta i studien är frivilligt och det står dig fritt att när som helst avbryta din medverkan.  
 
Om du väljer att delta i studien utlovas att din intervju behandlas strikt konfidentiellt. Inga 
uppgifter om identitet noteras. Data redovisas så att ingen enskild individ kan identifieras. 
Intervjun och dess utskrift kommer enbart att läsas av forskaren och handledaren. Materialet 
kommer att vara inlåst så att ingen obehörig har tillgång till det. 
 
Vi som undrar om du vill delta i studien heter Camilla Wikström och Linda Parstedt. Vi är 
barnmorskestudenter på Högskolan i Borås. Studien är en del av vår magisteruppsats inom 
barnmorskeprogrammet. Studien bedrivs med hjälp av Ingela Lundgren, barnmorska och 
lektor på Högskolan i Borås. 
 
Om du har frågor så är du välkommen att ställa dem till oss. 
 
Camilla Wikström   Ingela Lundgren 
Barnmorskestuderande   Leg. Barnorska, docent 
Telefonnummer   handledare 
 
Linda Parstedt   Högskolan i Borås 
Barnmorskestuderande   0702-416260 
telefonnummer 
 


