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EN LITTERATURSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD FÖRSTÅELSE TILL LEGALA 

ABORTER  

 

EVA MOSSBERG 

SAMMANFATTNING 

Varje år genomförs mellan 19-20 miljoner aborter världen över. Abort kan skapa ett lidande 
hos både män och kvinnor. Många tidigare studier har visat att det finns flera olika orsaker till 
att kvinnor väljer bort sin graviditet. Syftet med litteraturstudien var att söka fördjupad 
förståelse för orsaker till legal abort. Metoden var en litteraturstudie med inkluderade artiklar 
som har kvalitetsgranskats utifrån modifierade granskningsmallar. Manifest innehållsanalys 
har använts i analyserna av studierna, både de med kvantitativ metod som de med kvalitativ. 
En analys av artiklarnas resultat sammanställdes till en ny helhet.  Resultatet visade att 
beslutet att genomgå abort var komplicerat och motiverades av flera faktorer som sinsemellan 
hade betydelse för valet att avbryta graviditeten. Fyra kategorier som visade på fördjupad 
förståelse för legal abort framkom efter innehållsanalysen; kvinnans självbild, uteblivet stöd 
från omgivningen, ekonomin som ett hinder och dålig timing i livet. De abortsökande 
kvinnorna tog inte lättvindigt på en ofrivillig graviditet och de hade de bästa avsikterna med 
sitt handlande. De tog ofta hjälp av anhöriga och vänner då de skulle besluta sig för abort, 
med undantag av kvinnor med utländskt påbrå, som oftare valde att inte diskutera sitt 
dilemma med någon utomstående. Kvinnorna tog hänsyn, både till sig själva och till andra 
parter. Tvivel på sig själv som individ eller sin förmåga att kunna bli en god och kärleksfull 
mor kunde vara orsak till abort. Kvinnornas önskan var att det väntade barnet skulle vara 
välkommet, växa upp med en bra moders- och fadersgestalt och att paret tillsammans skulle 
kunna försörja den blivande familjen.  Möjligen blev aborten ett mindre fysiskt trauma ju 
tidigare i graviditeten den skedde men studien antyder att det psykiska lidandet drabbade 
kvinnorna lika oavsett graviditetsvecka. Barnmorskor behöver fortsatta arbeta preventivt på 
bred front med att förhindra ofrivilliga graviditeter, för att bespara kvinnor det lidandet som 
en abort kan föra med sig. Idag upplevs den svenska sjukvården som neutral och rationell. 
Barnmorskor behöver bli bättre på att hantera de existentiella aspekterna av abort för att 
utgången skall bli så bra som möjligt för de abortsökande kvinnorna.  

 
Nyckelord: beslut, graviditet, inducerad abort, kvinnohälsa, legal abort, orsaker. 
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INTRODUKTION  
Det finns stor anledning till att öka förståelsen för legal abort eftersom det på många sätt 
skapar men och lidanden hos män och kvinnor världen över (WHO, 2006).  

Eftersom abort idag mycket är en fråga om personliga förväntningar av livet så ska den 
abortsökande kvinnans orsaker till abort alltid visas respekt (Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 
2011). För många kvinnor är beslutet om abort svårt att hantera, eftersom det handlar om en 
möjlig ny människa och ett oåterkalleligt beslut. Frågor som rör liv och död, moral och 
meningen med livet aktualiseras och ger kvinnorna blandade känslor. Oförmågan eller oviljan 
hos partnern, vännerna eller sjukvårdspersonal att visa ett intresse för den abortsökandes 
livsvärld gör att kvinnans lidande ökar (a.a).  

Kero, Högberg, Jacobsson och Lalos (2001) genomförde en studie på 211 abortsökande 
kvinnor och menade att orsakerna till legal abort i Sverige är många och att abort inte är 
begränsad till kvinnor i vissa riskgrupper. Avbrytandet av en graviditet var oftast ett svårt och 
smärtsamt beslut att ta. En tredjedel av kvinnorna i studien som genomgick abort, uttryckte 
endast smärtsamma känslor. Kvinnorna visade på en vilja att ge det bästa till det väntade 
barnet och när inte det var möjligt, valde de hellre att avvakta med att bilda familj. Önskan 
om att sätta ett välkommet barn till världen under ordnade förhållanden var en viktig faktor 
(a.a). Enligt Ekstrand (2008) uppstod den känslomässiga påfrestningen för männen först när 
partnern valde att fullfölja graviditeten och inte valde abort (a.a).  

Då barnmorskan är den person inom vården som abortsökande kvinnor oftast först 
träffar på gynekologisk mottagning, är förhoppningen att litteraturstudien skall ge 
en fördjupad förståelse för orsaker till legal abort. 

Andra yrkesgrupper som kan ha glädje av litteraturundersökningen är läkare och 
sjuksköterskor som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, både inom sluten- 
och öppenvård. 

BAKGRUND  
Enligt World Health Organization (2006) utförs det mellan 19-20 miljoner aborter världen 
över varje år. Aborter är den mest försummade delen av sexuell och reproduktiv hälsa i 
världen i dag. Ungefär 68 000 kvinnor dör och många miljoner kvinnor drabbas årligen av 
komplikationer i sviterna efter aborter (a.a). Enligt WHO (2006) slutar en av fem graviditeter 
i världen i legal eller illegal abort. 

Legal abort 
Den nuvarande svenska abortlagen (1974:595) kom 1974. Den kraftigaste ökningen av legala 
aborter i Sverige ägde rum före 1974 och antalet har sedan dess pendlat mellan 30 000 och 38 
000 aborter/år (Socialstyrelsen, 2010). År 2009 genomfördes 37 524 aborter i Sverige. 
Geografiska skillnader och ålder hos de abortsökande skiftar vid en tillbakablick i statistiken 
men antalet aborter ligger stabilt över 35 000/ år i Sverige (a.a).  

Den svenska abortlagen (1974:595) tillåter abort fram till graviditetsvecka 22. Efter 
graviditetsvecka 18 måste Socialstyrelsen bevilja tillstånd till abort och det ska finnas 
särskilda medicinska eller sociala skäl, till exempel missbildning hos fostret eller missbruk 
hos den blivande mamman. Abortlagstiftningen styr var och under vilka medicinska former 
kvinnor får abort utförd (a.a). 
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Legal abort innebär att avbrytandet av graviditet sker under lagstiftade former enligt 
abortlagen (1974:595). Abort skall utföras på allmänt sjukhus eller kliniker som har särskilt 
tillstånd av Socialstyrelsen. Enlig abortlagen i Sverige får endast den som är behörig att utöva 
läkaryrket utföra abort (a.a). Dock kan de kvinnor som så önskar och där graviditeten inte är 
längre gången än till graviditetsvecka nio, kan få göra abort med Prostaglandin (Cytotec®) i 
hemmet (SOU 2005:90). 

Orsaker till legal abort 
Kero et al. (2001) resultat visar på att orsaker till legal abort oftast är en kombination av flera 
samverkande faktorer. I studien fick 211 svenska kvinnor svara på en enkät om sina orsaker 
till abort. Resultat visade att bakom ett beslut om att skjuta upp eller begränsa antalet barn, låg 
en önskan om att få barn med rätt man och i rätt tid i livet, för att kunna kombinera ett bra 
föräldraskap med yrkeslivet. Kvinnorna hade förväntningar om en viss livsstil och det gjorde 
abort till en nödvändighet i familjeplaneringen (a.a).  

Abortmetoder 
Tidig abort kan utföras när graviditeten inte är längre gången än till graviditetsvecka 12 och 
sen abort, eller så kallad två-stegsabort, måste därefter göras (SOU 2005:90). 

Vid tidig abort används antingen kirurgisk abort (vakuumaspiration) eller medicinsk abort. 
Det hormonpreparat som ges per os, vid en tidig medicinsk abort är antiprogesteron 
(Mifegyn®). Vid en sen abort används en två-stegsmetod. Det innebär att först ges 
antiprogesteron oralt, på samma sätt som vid en tidig medicinsk abort. Efter 24−48 timmar 
läggs kvinnan in på sjukhus och behandlas med ett annat hormonpreparat, prostaglandin. 
Prostaglandinpreparatet (Cytotec®) kan ges oralt, vaginalt eller rektalt och används för att 
stimulera till ett effektivt värkarbete. Behandlingen upprepas med tre - sex timmars intervall 
tills kvinnan aborterar (SOU 2005:90). 

Vid en tidig medicinsk abort beräknas att 95−97 procent av kvinnorna aborterar komplett och 
vid tidig kirurgisk abort 97−98 procent. Om en kvinna inte aborterar komplett efter en 
medicinsk abort så bör en kirurgisk abort genomföras. Metoden för tidig medicinsk och 
kirurgisk abort är således lika effektiv. Då medicinska metoder i allt större omfattning ersatt 
de kirurgiska metoderna har det inneburit att läkare i ökande omfattning delegerat ansvaret till 
barnmorskor. Delegeringen kan innebära information till kvinnan, övervakning under och 
uppföljning efter behandlingen (SOU 2005:90). 

Sexuell och reproduktiv hälsovård 
WHO (2010a) definierar sexuell hälsa som;  

“Sexual health is a state of physical, mental and social well-being in relation to sexuality. It 
requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as 
the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 
discrimination and violence” (WHO, 2010a). 

Reproduktiv hälsa innebär enligt WHO (2010b); 

” Reproductive health implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and 
that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often 
to do so. Reproductive health care is defined as the constellation of methods, techniques, and 
services that contribute to reproductive health and well-being by preventing and solving 
reproductive health problems” (WHO, 2010b). 
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Barnmorskans roll för sexuell och reproduktiv hälsa 
I barnmorskans arbetsuppgifter ingår både förebyggande och sjukvårdande åtgärder för att 
främja reproduktiv och sexuell hälsa (Socialstyrelsen, 2006). Barnmorskan skall verka för att 
kunskap och information sprids, vara tillgänglig, stödjande och i viss mån rådande. 
Personalen på landets ungdoms- och gynekologiska mottagningar består huvudsakligen av 
barnmorskor som har rätt att skriva ut recept på hormonella preventivmedel och det har setts 
som en bra modell (a.a).  

Det är viktigt att barnmorskans arbete präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt, att 
det bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande 
författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer. En humanistisk 
människosyn visar på öppenhet och respekt för andras värderingar och trosuppfattningar. I 
mötet med de abortsökande kvinnorna är det viktigt att barnmorskan visar omsorg och respekt 
samt beaktar deras erfarenheter och önskemål (Socialstyrelsen, 2006).  

Webb (2003) poängterar vikten av att ha ett holistiskt synsätt i mötet med kvinnor inom 
reproduktiv och sexuell hälsa. Förutom att sprida information så skall vården erbjuda kvinnor 
ett mer stadigvarande preventivmedel och provtagning av könssjukdomar. Genom att göra 
kvinnorna uppmärksamma på sitt sexuella beteende och medvetandegöra sexuella 
riskbeteenden, så främjar det till en god sexuell hälsa (a.a). 

Ekstrand (2008) undersökte svenska tonåringars risktagande gällande oönskade graviditeter 
och kom fram till att gravida tonårsflickor idag, i högre utsträckning än för 10-20 år sedan, 
väljer abort. Enligt Ekstrand har ”ungdomars sexualmönster och beteende ändrats genom 
åren och trenden visar på en mer tillåtande syn på tillfälliga sexuella partners, fler antal 
sexualpartners och oftare sex första kvällen, jämfört med ungdomar för 20 år sedan” 
(Ekstrand, 2008, sidan 66).   

I Sverige erbjuds subventionerade och lättillgängliga preventivmedel, gratis 
preventivmedelsrådgivning och obligatorisk sexualundervisning i skolorna som ett led i att 
minska legala aborter. Studiens resultat visade på minskad användning av hormonella 
preventivmedel som till stor del kunde förklaras av medias återkommande larmrapporter om 
risker i samband med p-pilleranvändning (Ekstrand, 2008). 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Livsvärld, subjektiv kropp, lidande och vårdrelation är de vårdvetenskapliga begreppen som 
använts i studien eftersom dessa tydliggör patientperspektivet och belyser den abortsökande 
kvinnans situation och sårbarhet, faktorer som barnmorskan och andra yrkesgrupper bör 
beakta i mötet med den abortsökande kvinnan.  

En viktig utgångspunkt inom vårdvetenskapen är att se individen som en enhet. Kropp, psyke, 
själ och ande ingår som begreppsliga aspekter av denna enhet och varje individ är experten på 
sitt lidande och sin livssituation (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
För att barnmorskan ska kunna hjälpa kvinnan i hennes utsatta situation så krävs av 
barnmorskan att kvinnans livssituation tas i beaktning i beslutet till legal abort. 

I en svensk studie (Ståhlhandske et al. 2010) tillfrågades 24 kvinnor om deras erfarenheter av 
den svenska sjukvården i samband med att de genomgick en abort, i förhållande till deras 
behov av existentiellt stöd. Studien visade att kvinnorna hade liknande erfarenheter av 
sjukvården men att deras behov av existentiellt stöd varierade. Den svenska sjukvården 
beskrevs som rationell och neutral, där de medicinska frågorna och problemen dominerade 
över de existentiella. Studien visade på brister i bland annat barnmorskornas förmåga att 
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respondera på kvinnornas tankar och känslor, vilket ledde till att kvinnorna inte kände sig 
bekräftade i mötet med barnmorskan (a.a).  

Livsvärld 
Med ett livsvärldsperspektiv inom vården, intresserar sig vårdaren för patientens livshistoria. 
Det finns gemensamma drag i människors olika livsvärldar men varje erfarenhet är dock 
speciell (Dahlberg et al., 2003). I mötet med den abortsökande kvinnan måste barnmorskans 
bemötande vara helt förutsättningslöst. Det är viktigt i mötet att tänka på att barnmorskan och 
kvinnan utgår från två skilda livsvärldar. Barnmorskan har i sin profession kunskap som 
kvinnan inte har och kvinnan har kunskap om sin livsvärld som barnmorskan inte har. 
Kvinnans livsvärld är den som den uppfattas av kvinnan och den som har inverkan på orsaken 
till kvinnans beslut att genomgå abort. 

Stålhandske (2011) kunde med sin studie visa att när personer runt de abortsökande kvinnorna 
tyckte att abort var det enda alternativet, så höll kvinnorna själv tillbaka sin tveksamhet om 
aborten. Detta kunde på sikt skapa tvivel på de valt rätt. Genom att barnmorskan visar intresse 
för den abortsökande kvinnans livsvärld så öppnar det upp för kvinnan att börja bearbeta den 
process som en abort kan innebära (a.a). 

Subjektiv kropp 
Vi människor lever livet genom våra kroppar. ”Ingen kropp – ingen värld!” (Dahlberg et al., 
2003, sidan 41).  Då det sker en förändring i kroppen så betyder det att det sker en förändring 
i tillgången till livet och till världen. Våra kroppar är fyllda av upplevelser, erfarenheter och 
minnen. Den mänskliga kroppen är fysisk till sin karaktär men också psykisk, andlig och 
existentiell på samma gång. Alla människor har ett revir kring sin person. Vissa är biologiskt 
nedärvda och andra är kulturellt skapade (a.a).  

Då kvinnor genomgår en abort kan det innebära en obehaglig upplevelse eller en djup 
kräkning av det privata reviret, eftersom barnmorskan och patienten möts i en intim situation 
där kvinnans kropp är central.  

I Stålhandske et al (2010) studie så beskrev de abortsökande kvinnorna att det var den 
medicinska proceduren som fick dem att ur ett existentiellt perspektiv förstå vad det var de 
skulle gå igenom. Många av kvinnorna valde att inte tänka på graviditeten i mänskliga termer, 
en ny liten kropp.  I samband med ultraljudsundersökningen blev det svårare för dem att 
behålla en neutral hållning till graviditeten, vilket upplevdes ångestfyllt (a.a). 

Lidande 
I den svenska kulturen finns en benägenhet att förneka och gömma undan lidandet eftersom 
det berör individens värdighet (Dahlberg et al., 2003). Lidandet hos varje människa måste ges 
tid och rum och inte bortförklaras och slätas över (a.a). 

Stålhandske et al (2011) noterade hur vanligt det var att de abortsökande kvinnorna beskrev 
barnmorskor som neutrala, rationella och effektiva och inte såg kvinnornas lidande. Om 
barnmorskan förnekar kvinnans lidande, finns risken att hon känner sig förolämpad och 
kränkt. Det är viktigt att barnmorskan vågar stanna hos kvinnan i lidandet. Förutsättningen för 
att kvinnan skall uppleva värdighet ökar och välbefinnandet kan med tiden infinna sig om hon 
visas tillåtelse i sin sorg (a.a). 

Vårdrelation 
En vårdande relation finns mellan människor i allmänhet och kallas för en naturligt vårdande 
relation. Den präglas av ett ömsesidigt givande och tagande (Dahlberg et al., 2003).  En 
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vårdande relation mellan vårdare och patient ser dock annorlunda ut. Den kännetecknas av ett 
professionellt engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut något för egen 
del och kallas för professionellt vårdande relation.  En professionellt vårdande relation bör 
präglas av kontinuitet, generositet och medkänsla. (a.a). I mötet måste barnmorskan vara 
lyhörd och underbygga relationen med kvinnan. För att stödja henne i olika beslut angående 
aborten. Flertalet kvinnor i Stålhandske et al (2010) studie var just missnöjda med 
vårdpersonalens emotionella bemötande. De upplevde personalen som distanserad och att de 
undvek allt med existentiella aspekter i samtalen. Personalen undvek till och med ord som 
kunde göra kvinnorna upprörda (a.a). 

Problemformulering 
Det är viktigt att barnmorskan i mötet med den abortsökande kvinnan har, förutom den 
medicinska kunskapen, även kunskap om kvinnans existentiella behov. Legala aborter kan 
skapa ett livslångt lidande och Stålhandske et al studie (2011) visade just på stora brister i 
barnmorskans förmåga att respondera på de abortsökande kvinnornas tankar och känslor, 
relaterade till aborten (a.a). Det är därför angeläget att göra en fördjupad studie i detta ämne. 
Abort berör både män och kvinnor men studien kommer att fokusera på kvinnornas situation 
eftersom de står inför det avgörande beslutet att avbryta graviditeten.  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att söka fördjupad förståelse för orsaker till legala aborter. 

METOD 
Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 
(2006) utgör litteraturen informationskällan och redovisad data bygger på aktuella 
vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga rapporter. Det innebär att material har samlats 
in, granskats samt analyserats. Därefter har det sammanställts till ett resultat (a.a). Studien är 
byggd på tidigare empiriska studier som belyser ett aktuellt problem, som i det här fallet, är 
kopplat till barnmorskans kunskapsområde och verksamhetsfält, gynekologi och obstetrik.  

Urval 
Databaser som använts var Medline/Pubmed och CINAHL. Medline innehåller referenser 
inom medicin och omvårdnad och CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Alied Health 
Literature) är inriktad mot omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Stolz & 
Bahtsevani, 2006).  

Artiklar söktes med hjälp av sökord som svarade på litteraturstudiens syfte. För att kontrollera 
att rätt sökord använts, slogs ordet och dess definition först upp i databasens uppslagsverk, 
thesaurus.  Databaserna Medline och CINAHL är olika uppbyggda och söktermerna kan skilja 
sig åt (Willman, Stolz, & Bahtsevani, 2006).  Vid sökningar i CINAHL användes Subject 
Heading List och i Medline, Mesh-termer (Medical Subject Headings). Sökningarna gjordes 
under februari 2011. 

Följande sökord användes: legal abortion, induced abortion, pregnancy, women´s health samt 
nyckelorden reason och decision making. 

Den Booleska sökoperatorn OR användes inte i studien eftersom söktermer valdes att sökas 
var för sig. Istället användes AND vilket innebar att valda söktermer kombinerades, vilket 
enligt Willman, Stolz och Bahtsevani (2006) bidrar till att ytterligare definiera det utvalda 
området.  
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Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och att de studie-
medverkande kvinnorna var i fertil ålder, det vill säga den period under en kvinnas liv då hon 
kan bli gravid (Brody, 1987). Både studier med kvantitativ och kvalitativ ansats har 
inkluderats. Endast studier som genomgått etisk granskning inkluderades. 

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterier var artiklar skrivna på annat språk än engelska samt de som var 
publicerade före år 2000. Detta för att artiklarna skulle innehålla så aktuell data som möjligt. 
Litteratursökning i databaserna Pubmed och CINAHL, presenteras i bilaga 1. 

Kvalitetsbedömning 
Det första urvalet gjordes genom att titel och abstrakt lästes igenom för att se om sökträffarna 
stämde med studiens syfte. Urval ett, var de 11 artiklar som gick vidare till kvalitets-
bedömning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll. Urval två, var de åtta 
artiklar som motsvarade grad I (bilaga 2) och som slutgiltigt valdes ut för innehållsanalys. 

Kvalitetsprotokollen är uppbyggda av ett antal frågor som rör artiklarnas metod, dataanalys 
och resultat (Willman, Stolz, & Bahtsevani, 2006). De ursprungliga kvalitetsprotokollen med 
21 stycken frågor har modifierats för att underlätta poängbedömningen (bilaga 3). Det 
modifierade protokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats, bestod av 12 
frågor, som besvarats med ja, vet ej eller nej. Svar ja gav 2 poäng, vet ej gav 1 poäng samt nej 
gav 0 poäng. Det modifierade protokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 
ansats, bestod av 10 frågor och har poängbedömts på samma sätt som de kvalitativa studierna. 
Utifrån antalet positiva och tveksamma (vet ej) svar erhölls en procentsats, vilken sedan 
avgjorde om artikeln uppnådde grad I (>80 %), II (79-70 %) eller III (<69 %). Genom 
kvalitetsprotokollen erhölls en uppfattning om artiklarnas trovärdighet och överförbarhet, om 
resultatet stämde överens med syftet och om den använda metoden var tillförlitlig (a.a)  

Artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte och var av grad I, valdes ut. Artiklar med 
lägre standard, grad II och III, exkluderades. Slutligen erhölls 8 stycken artiklar varav en var 
kvalitativ, fem var kvantitativa och två var både kvalitativa och kvantitativa. 

Analys 
Studien är byggd på resultat från både studier med kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Genom att kombinera bredd och djup i studiernas resultat så stärks trovärdighet och giltighet. 
Fördelen med att kombinera kvantitativa studier med kvalitativa, är att ett fenomen kan 
förstås ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga artiklarna har granskats 
och analyserats med manifest innehållsanalys, såsom det beskrivs av Graneheim och 
Lundman (2004).  

Analys av kvantitativa studier 
En manifest innehållsanalys av kvantitativt material innebär att identifiera och undersöka 
direkt synliga mönster. Därför har de kvantitativa artiklarna analyserats med inspiration av 
Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalysen av de kvantitativa artiklarna har skett i tre 
steg och startade med att meningsbärande enheter identifierats. Innebörden blev sedan till en 
subkategori och sist till en kategori (se bilaga 4).  

Analys av kvalitativa studier 
Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att hitta meningen med framträdande teman och 
mönster bland artikelns redan befintliga ämnen (Polit & Beck, 2008). Målet var att beskriva 
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utan att göra egna tolkningar därför har ingen översättning gjorts från engelska till svenska i 
analysprocessen förrän subkategorier och kategorier utkristalliserades.  Innehållsanalysen har 
skett i flera steg och startade med att meningsbärande enheter identifierats. Innebörden i 
kondenseringarna abstraherades sedan till koder. Koderna bildade subkategorier som tillslut 
resulterade i kategorier, enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 
innehållsanalys. Först lästes artiklarna igenom och de meningsbärande enheter markerades i 
texterna. Enheter som svarade mot syftet valdes ut och kom sedan att kondenseras. 
Kondenserade enheter blev därefter till en kod. Koder med gemensamt innehåll kopplades 
samman till en subkategori. Subkategorierna sammanfördes sedan till en kategori beroende på 
det mest framträdande i innehållet (se bilaga 4).  

Efter analyserna kunde det urskiljas fyra kategorier och fem subkategorier, vilka presenteras i 
resultatdelen. 

RESULTAT 
Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar, där en var kvalitativ, fem var kvantitativa och 
två var både kvantitativa och kvalitativa studier. Fyra kategorier samt fem subkategorier 
identifierades under analysprocessen och presenteras i följande text. Kategorierna var 
kvinnans självbild, uteblivet stöd från omgivningen, ekonomin som hinder och dålig timing i 
livet. 
 
Alla studier som analyserats, visade att det fanns flera orsaker till att kvinnor valde abort 
(Aléx, L., & Hammarström, A. 2004; Finer, LB., Frohwirth, LF., Dauphinee, LA., Singh, S., 
& Moore, AM.2005; Helström, L., Zätterström, C., & Odlind, V. 2006; Ingham, R., Lee, E., 
Clements, SJ., & Stone, N. 2008; Larsson, M., Aneblom, G., Odlind., V. & Tydén. T. 2002; 
Nordal Broen, A., Moum, T., Sejersted Bödtker, A., & Ekeberg, Ö. 2004; Sihvo, S., Bajos, 
N., Ducot, B., Kaminski, M., & the Cocon Group. 2003; Uygur, D., & Erkaya, S. 2000). Finer 
et al. (2005) inkluderade 1160 abortsökande kvinnor i en studie. Av dessa uppgav 89 % minst 
två orsaker, 73 % uppgav tre orsaker och i genomsnitt uppgavs fyra orsaker till abort (a.a). 

Kvinnans självbild 
Aléx och Hammarström (2004) noterade att det var viktigt för en del abortsökande kvinnor att 
reflektera över hur de upplevde sig själva som människor och som blivande mammor (a.a). 

Tvivel inför föräldraskapet. 
När de abortsökande kvinnorna beskrev sig själva, så använde de ofta negativa ord som 
“kalla”, “elaka” och “fula”.  

”From what I have experienced earlier I feel that I am a sort of cold person and 
that I don´t perhaps I don´t have maternal feelings.” (Aléx & Hammarström, 2004, sidan 
162). 

Kvinnorna bekymrade sig inte bara för sin egen framtida hälsa utan kalkylerade även med 
sina tidigare barns hälsa då de skulle ta ställning till abort, till exempel vid existerade kroniska 
sjukdomar eller svåra funktionshinder hos barnen. De beskrev sin oro över att inte räcka till 
som människa och som mamma. 

”There is just no way I could be the wonderful parent to all three of them and 
still have enough left over to keep the house clean and make sure the bills are paid and I´m in 
bed in time so I can be at work on time. It´s impossible!” (Finer et al., 2005, sidan 117). 
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Uteblivet stöd från omgivningen. 
Behovet av stöd från omgivningen hängde samman med kvinnans relation till sin partner, sin 
familj och/eller nära vänner. Relation var en viktig orsak till att kvinnor valde bort sin 
graviditet. Det kunde handla om tveksamhet om ”rätt partner ”var den blivande fadern eller att 
kvinnans föräldrar motsatte sig hennes graviditet. Andra nära och viktiga relationer som 
anhöriga och vänner, kunde utöva påtryckningar mot graviditeten och hade med det stor 
påverkan på om kvinnan valde abort (Finer et al., 2005; Helström et al., 2006; Ingham et al., 
2008; Larsson, et al., 2002; Nordal-Broen et al., 2004; Sihvo et al., 2003). 

Bristen på stöd från partnern 
Många människor har erfarenhet av skilsmässor, antingen som barn eller som vuxna (Aléx & 
Hammarström, 2004), där av var valet att bli ensamstående mamma för många kvinnor inte 
ett alternativ, därför att drömmen var att skapa en stor lycklig familj där barnet var välkommet 
av båda föräldrarna. 

I en studie från USA (Finer et al., 2005) där 38 abortsökande kvinnor djupintervjuades, 
menade flera av kvinnorna att det var orättvist mot barnet att de skulle behöva växa upp utan 
en fadersfigur (a.a). Bristande stöd från den blivande pappan kunde enligt kvinnorna bero på 
partnerns omognad, opålitlighet, missbruk, misshandel eller hans frånvaro som förälder till 
tidigare barn. Flera av de abortsökande kvinnorna hade också partners som förnekade 
faderskapet, hotade att bryta förhållandet eller hade sagt rakt ut att de inte ville ha barn (Finer 
et al., 2005; Aléx & Hammarström, 2004). 

Relationsorienterade problem var ofta en anledning till att kvinnor även senare under 
graviditeten kom fram till sitt beslut om abort. Det kunde bero på att relationen till partnern 
förändrades, tog slut eller att kvinnan väntade och hoppades in i det sista på att partnern skulle 
ändra sig i frågan om att bli förälder (Ingham et al., 2008). Det faktumet att partnern inte hade 
någon graviditetsönskan var helt avgörande i många fall för kvinnorna att välja bort sin egen 
önskan om ett barn (a.a).  

Bristen på stöd från anhöriga 
Många av kvinnorna, framförallt de yngre, diskuterade graviditetsdilemmat med 
omgivningen, vilket antydde att det inte var ett problem som tvunget skulle bevaras som en 
hemlighet (Larsson et al., 2002). Larsson et al. (2002) inkluderade 515 abortsökande kvinnor i 
en studie, där det framgick att 85 % av kvinnorna vände sig till partnern, 55 % vände sig till 
vänner, 29 % vände sig till föräldrar, 20 % till sjukvården och 19 % till syskon (a.a). 

I en annan studie från Sverige (Helström et al., 2006) där det ingick 66 etniskt svenska 
kvinnor och 60 utomnordiskt födda kvinnor (med det avses här, kvinnor födda av utländska 
föräldrar, utomlands men boende i Sverige vid studiens genomförande) visade det sig att de 
utomnordiskt födda kvinnorna var mindre öppna att diskutera valet av abort med någon. Detta 
gjorde dem mer sårbara eftersom de inte hade samma stöd ifrån familj eller vänner (a.a). Så 
här uttryckte en abortsökande kvinna sig;  

”I am on my own, and financially and mentally, I can´t stand it now. That is one 
whole reason…” (Finer et al., 2005, sidan 115). 

Ekonomin som ett hinder 
Flera av studierna påtalade ekonomiska faktorer som en betydande orsak till abort. Det kunde 
handla om arbetslöshet, studier, bidragsberoende eller om att vara ensam om att försörja ett 
eller flera barn (Finer et al., 2005; Helström et al., 2006; Larsson, et al., 2002; Nordal-Broen 
et al., 2004; Sihvo et al., 2003; Uygur & Erkaya., 2000). 
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Försörjningssvårigheter 
Även om Sverige har en generös föräldrapenning jämfört med många andra länder, så var 
vissa grupper av kvinnor speciellt utsatta, till exempel unga studerande kvinnor och unga 
arbetslösa kvinnor (Larsson et al., 2002).  

Sivho et al. (2003) lät 2863 kvinnor som genomgått en abort, svara på ett antal frågor rörande 
sociala och ekonomiska omständigheter i samband med deras senaste graviditet. Studien 
visade på ett samband mellan kvinnornas attityd till abort och sin egen och partnerns 
utbildningsnivå. Högre utbildning hos kvinnan och hennes partner kunde vara en markör av 
social status och där visades det sig mer accepterat att planera för familjebildning och att välja 
bort graviditeten om den kom olägligt. För den unga lågutbildade kvinnan utan karriärs 
planer, kunde ett barn vara ett sätt att skaffa sig en social identitet (a.a).  

Finer et al. (2005)  noterade i sin studie att så många som 75 % av de 1209 abortsökande 
kvinnorna, angav svårigheter med försörjningen av ett barn eller att inte alls ha råd med ett 
barn, som abortorsak. De påtalade också den ekonomiska påverkan fler barn skulle ha för de 
redan befintliga barnen. Kvinnorna uttryckte att de inte ville ligga samhället till last genom att 
behöva få försörjningsstöd utan ville först skaffa sig bra förutsättningar för att kunna försörja 
en familj (a.a).  

Dålig timing i livet 
Dålig timing av graviditet visade sig vara en vanlig förekommande orsak till abort (Finer et 
al., 2005; Helström et al., 2006; Larsson, et al., 2002; Nordal-Broen et al., 2004; Sihvo et al., 
2003). Med dålig timing menas i detta sammanhang, att det inte passade kvinnan eller 
partnern att bli förälder i den fas av livet som de befann sig i (Larsson et al., 2002). 

Fel tidpunkt i livet 
En graviditet vid fel tidpunkt i livet, försämrar subjektivt kvinnans och mannens möjligheter 
och framtidsplaner (Larsson et al., 2002). 

Shivo et al. (2003) kunde med sin studie påvisa att orsaker till abort skiljer sig beroende på 
ålder och i vilken fas i livet man befinns sig. Kvinnor under 25 år valde huvudsakligen abort 
på grund av studier eller för att de inte hade ett förhållande till barnafadern. Karriär– och 
relationsfaktorer var i högre grad relaterat till kvinnor över 35 år (a.a). En ung kvinna sa;  

”I should be more focused on what I´m trying…I´m trying to do things for 
myself. How am I supposed to do somethings for another human?” (Finer et al., 2005, sidan 
115). 

Vad det gäller kulturella aspekter så visade Helström et al. (2006) med en studie, där etniskt 
svenska kvinnor jämfördes med utomnordiskt födda kvinnor, att den vanligaste orsaken till 
abort var att de abortsökande kvinnorna ville bli klara med sina studier, det gällde både de 
etniskt svenska och de utomnordiskt födda kvinnorna (a.a). 

Exempel på dålig timing som nämndes i studierna (Finer et al., 2005; Helström et al., 2006; 
Larsson, et al., 2002; Nordal-Broen et al., 2004; Sihvo et al., 2003) var arbetslöshet, nytt 
arbete, nyligen fött ett barn, trångboddhet, att känna sig för ung eller för gammal för att bli 
förälder eller personliga hälsoproblem.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metod som valdes var en systematisk litteraturstudie som sammanställer redan gjorda 
empiriska studier (Graneheim & Lundman, 2004). Det fanns initialt en tanke om att göra en 
intervjustudie men tiden skulle inte ha räckt till, mycket beroende på bristande kunskaper hos 
författaren om hur en intervjustudie skall utformas. Intervjustudie som metod uteslöts därför 
även av etiska skäl. Möjligen skulle en intervjustudie med egna frågor kunnat visa på ett annat 
resultat. Risker med intervjustudier är att författarens förförståelse skulle kunna förvrida 
resultatet och därmed påverka sanningshalten och dessutom skulle det globala perspektivet gå 
förlorat i denna studie. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med människor från jordens alla 
hörn och som barnmorska är det viktigt att ha förförståelse för andra kulturer. En begränsning 
till att bara titta på studier gjorda i Sverige eller Norden skulle kunnat leda till ett annat 
resultat och av den anledningen har globala studier inkluderats. Samtliga artiklar har varit 
skrivna på engelska och det har inte varit något problem att översätta artiklarna till svenska 
och därmed är risken för felöversättningar liten. Genom att artiklar skrivna på andra språk än 
på engelska exkluderats, har automatiskt en del forskning inom det valda området uteslutits, 
vilket gör att resultatet kan anses ha lägre överförbarhet. 

För trovärdighetens skull har stor vikt lagts vid att öppet redovisa hur kategoriseringen gått 
till, väl beskriven datainsamlingsmetoden samt noggrann beskrivning av hur datainsamlingen 
gjorts. Detta har gjorts för att styrka överförbarheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 
2004). Resultatet har redovisats med citat från artiklarna som styrker trovärdigheten. 
 
En begränsning i tiden har gjorts för de valda artiklarnas publicering (2000-2011), vilket har 
resulterat i att äldre studier inte tagits med. De skulle kunnat påverka litteraturstudiens resultat 
men studier med aktuell forskning får ses som en styrka och därmed öka trovärdigheten för 
resultatet. Gällande genusperspektivet så tar ingen av de utvalda artiklarna direkt upp 
männens upplevelser och orsaker till abort. Det var trots allt inte heller syftet med denna 
litteraturstudie. Det framgick dock i alla utvalda studier att den rätt som kvinnor har i att 
självständigt fatta beslut om abort, kunde påverkas av viktiga människor i hennes liv, som 
make eller pojkvän, och på så vis påverkade mannens inställning, kvinnan till abort. 

Både studier med kvantitativa och kvalitativa metoder har använts eftersom olika resultat 
framkom ur de olika ansatserna. I studier med kvalitativa metoder framkom det individuella 
upplevelser, känslor och tankar till orsakerna angående kvinnornas aborter. Genom den 
kvantitativa informationen belystes resultatet ur ett annat perspektiv, till exempel vilka 
orsaker som var vanligast förekommande bland abortsökande kvinnor. I vissa studier med 
kvantitativa metoder var det ett större bortfall men eftersom studierna innehöll intressant fakta 
så togs de med i alla fall. Med hjälp av studier med kvantitativa och kvalitativa metoder har 
en djupare förståelse för orsaker till legala aborter kunnat ges. 

Resultatdiskussion 
Studien resulterade i fyra kategorier samt fem subkategorier. Kategorierna var kvinnans 
självbild, uteblivet stöd från omgivningen, ekonomin som ett hinder och dålig timing i livet. 

Alla inkluderade studier visade på flera samverkande faktorer i valet av abort och de 
abortsökande kvinnorna visade på ett starkt ansvarstagande för många parter i sitt svåra 
ställningstagande. De abortsökande kvinnorna hade en bild av hur de ville att framtiden med 
barn skulle se ut. När bilden inte motsvarade de förutsättningar som vid tillfället existerade, så 
valde kvinnorna bort graviditeten. Ibland hjälpte det inte att kvinnan hade en bra partner, ett 
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fungerande nätverk av familj och vänner eller ett bra arbete. Rätt timing i livet var ofta en 
avgörande faktor. Vilket också kan ses i andra studier som i Kero et al. (2001) studie där 211 
abortsökande kvinnor deltog resultatet visade att kvinnornas rådande förväntningar om en viss 
livsstil, gjorde att de valde abort (a.a). 

Kvinnans självbild 
Resultatet visade att det var viktigt för de abortsökande kvinnorna att vända blicken inåt och 
analysera sin självbild när det blev gravida. Hur är jag som person? Om kvinnan inte trodde 
att hon skulle kunna bli en bra mor så kunde det vara en orsak till abort.  Det visade sig att de 
abortsökande kvinnorna ofta hade en negativ bild av sig själva. De abortsökande kvinnorna 
tog inte bara hänsyn till vad de själva kände eller tyckte, de beaktade också vad många 
människor runt omkring dem tyckte om graviditeten. De kalkylerade bland annat med hur 
ytterligare barn skulle komma att påverka den befintliga familjen. Är jag stark och frisk nog 
att klara av detta själv?  

Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt att kvinnans självbild görs tydlig i det vårdande 
mötet. Mötet med barnmorskan är oftast den kontakt som kvinnan upplever som viktigast 
eftersom beslutet då ofta ställs på sin spets. Barnmorskans praktiska yrkesroll innebär att 
komma en annan människa väldigt nära, inte bara rent fysiskt. I mötet skall barnmorskan visa 
på en humanistisk människosyn, där öppenhet och respekt för kvinnans beslut är tydligt för att 
hon inte skall känna sig kränkt. Det är bara den abortsökande kvinnan som vet hur det känns i 
hennes kropp och själ, så det är viktigt att barnmorskan ställer frågor och lyssnar på vad hon 
förmedlar tillbaka.  

Dahlberg et al. (2003) menade att vårdaren måste intressera sig för patientens livshistoria för 
att patienten skall känna värdighet och förhoppningsvis kunna ge sitt beslut en mening. 
Ambivalenta känslor och tankar inför en abort var vanliga och just för att kvinnan hade ett 
val, så gav det ångest. Stålhandske et al. (2011) kom fram till att det var viktigt att 
barnmorskan vågade stannade i patientens lidande och inte förnekade hennes smärta. 
Barnmorskan kan vara ett enormt stöd i lidandet för att kvinnan skall kunna försonas med sig 
själv och bli hel igen. 

Uteblivet stöd från omgivningen 
Resultatet tyder på att framförallt relationen till partnern var viktig. När senariot inte var en 
lycklig familjebild med partnern så var abort ofta oundvikligt. Många kvinnor kunde inte 
tänka sig att bli ensamstående mammor.  

Vidare visade resultat att kvinnans formella rätt att själv bestämma över sin kropp kunde 
undermineras av betydelsefulla personer i hennes närhet, vilket i sin tur ledde till att kvinnans 
egen önskan om graviditet sattes åt sidan. Kvinnor som själva beslutat sig för att genomgå 
abort mådde mentalt bättre än kvinnor som valt abort beroende på omgivningens 
påtryckningar. Det var inte bara personer som påverkade kvinnorna till abort utan även andra 
faktorer, som till exempel sociala och ekonomiska. 

I Ekstrands (2008) studie framkom att både pojkar och flickor i tonåren kände en maktlöshet 
inför beslutet om abort. Flickor på grund av de påtryckningar som ofta utövades av den nära 
omgivningen och pojkarna genom avsaknad av den formella medbestämmanderätten. Trots 
det, visade studien att de flesta av pojkarna trodde att de skulle kunna övertala en gravid 
flickvän till att göra abort. I Sverige borde inte oönskade graviditeter, beroende på 
kunskapsbrist om reproduktion och preventivmedel, vara en betydande faktor med tanke på 
hur mycket resurser som ges ungdomar i Sverige idag. Ekstrand (2008) visade även med sin 
svenska studie att det fanns en utbredd inställning hos både män och kvinnor att det var 
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kvinnorna som ansvarade för införskaffandet av preventivmedel. Kunskap om hur den egna 
kroppen fungerade och hur preventivmedlet skulle användas för att fungera, var inte alltid 
givet trots att både muntlig och skriftlig information givets av barnmorskan (a.a). 

Ekonomin som ett hinder 
Så gott som samtliga inkluderade studier påtalade ekonomiska faktorer som orsak till abort. 
Det kunde handla om arbetslöshet, bidragsberoende, studier eller att man var ensamstående. 
Studiens resultat visade på att kvinnorna inte ville ligga samhället till last utan ville klara av 
att försörja sin familj själva. Det kunde handla om att prioritera studier eller skaffa sig ett bra 
jobb. I Sverige har vi en generös föräldrapenning jämfört med många andra länder men vissa 
grupper av kvinnor är ändå speciellt utsatta, till exempel unga, studerande och arbetslösa. 

Studien visade också att bli mamma kunde vara ett sätt att skaffa sig social status, framförallt 
för lågutbildade kvinnor utan karriärs planer. Abort däremot kunde markera social status för 
högutbildade kvinnor och män eftersom det där var mer accepterat i dessa kretsar att planera 
för familjebildning. 

Dålig timing i livet 
Studien kom fram till att när i livet en kvinna blev gravid, också var en faktor att räkna med. 
Personliga förväntningar av livet var allt som oftast en central fråga för de abortsökande 
kvinnorna. Dahlberg et al. (2003) menar att det måste finnas livsvärlds perspektiv inom 
vården (a.a). Barnmorskan måste intressera sig för den abortsökande kvinnans livshistoria. 
Genom att lyssna och ställa frågor ges kvinnan en chans att berätta och till slut finna en 
mening med beslutet som hon kan försonas med (Stålhandske, 2011). 

Kalkylering för att få ut det mesta och bästa i livet, både för sig själv, för partnern, för redan 
befintliga barn eller för det väntade barnet, visade sig vara ett genomgående tema i de studier 
som granskats. Dålig timing i livet betydde olika för olika människor. Det kunde hänga ihop 
med kvinnans ålder, fel val av partner, för liten/ingen egen bostad, personliga eller tidigare 
barns sjukdomar/handikapp mm. Karriär, som arbete, planerade eller påbörjade studier var 
prioriterat hos både svenska och utländska kvinnor. 
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SLUTSATS 
Beslutet om att genomföra abort är oftast komplicerat och flera olika faktorer påverkade 
utgången av den ofrivilliga graviditeten. Kvinnor tog oftast hjälp av anhöriga och vänner då 
de skulle besluta sig för abort eller inte, med undantag av utländska kvinnor som oftast valde 
att inte diskutera aborten med någon. Studierna visade att kvinnorna inte tog lättvindigt på 
den oönskade graviditeten och de hade de bästa avsikterna med sitt handlande. Kvinnorna tog 
hänsyn både till sig själva och andra parter. Många av de abortsökande kvinnorna uppgav att 
de ville att barnet skulle växa upp med en bra moders- och fadersgestalt och att de 
tillsammans skulle kunna försörja det. 

Andelen aborter före utgången av graviditetsvecka nio, ligger på 78 % av alla aborter utförda i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2010) och de medicinska aborterna fortsätter att öka. Möjligen kan 
man tänka att detta är ett mindre trauma för kvinnorna, fysiskt sett, jämfört med att behöva 
genomgå en tvåstegsabort längre upp i graviditeten. Psykiskt sett, så talar studien för att 
lidandet är lika stort oberoende av när i graviditeten aborten sker.  

Preventivt arbete skulle kunna förhindra mycket lidande, både före, under och efter en abort, 
Larsson et al., (2002) kom fram till att all rådgivning som rör sex och samlevnad och 
preventivmedel, måste innefatta information om både kvinnlig och manlig reproduktion. Om 
man betänker att genomsnittsåldern för svenskens sexual debut ligger på 16-17 år och 
medelåldern för första barnet ligger på drygt 28 år, så är det uppenbarligen en svår utmaning 
för kvinnor och män att skydda sig från första samlaget tills dess att de bestämt sig för att 
skaffa barn. Det handlar dock om en period på ca 10 år. Något positivt som studien kom fram 
till var att viljan att använda preventivmedel ökade efter genomgången abort (a.a).  Genom att 
verka, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, så bidrar barnmorskan till att främja sexuell och 
reproduktiv hälsa bland befolkningen. I Sverige borde det finnas en god medvetenhet hos 
barnmorskor om de abortsökande kvinnornas orsaker till legal abort och deras utsatthet, 
eftersom mycket forskning gjorts inom detta område. Socialstyrelsen (2006) har väl 
utarbetade riktlinjer som styr barnmorskornas arbetsroll och sjukhusen har utarbetade 
vårdplaner för hur de abortsökande kvinnorna skall omhändertas på bästa sätt. Dock är stress 
och en hög arbetsbelastning vardag för barnmorskor på landets mottagningar och 
vårdavdelningar och det skulle kunna vara en orsak till att abortsökande kvinnorna inte alltid 
får det professionella bemötande de behöver. Stålhandske et al. (2010) studie visar så väl hur 
nödvändigt det är med ökade resurser och bättre utbildning för vårdpersonal i mötet med 
abortsökande kvinnor, för att de skall kunna hantera de existentiella aspekterna av abort på ett 
professionellt sätt (a.a). 

 En viktig slutsats är att barnmorskor spelar en betydande roll i kvinnors upplevelse av abort, 
före, under och efter. Ett professionellt bemötande och omhändertagande under deras vårdtid 
påverkar deras förutsättningar för hur de kommer att kunna gå vidare i livet. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning i databaserna Pubmed och CINAHL 

Databas  
Pubmed 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 Valda artiklar 

#1 Legal abortion 10399 0 0 0 

#2 Induced abortion 35084 0 0 0 

#3 Pregnancy 697850 0 0 0 

#4 Women’s health 50231 0 0 0 

#5 Reason 68622 0 0 0 

#6 #1 AND #5 35 8 6 4 

#7 #2 AND #4 1626 8 1 1 

Databas 
CINAHL 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 Valda artiklar 

#1 Induced abortion 164 0 0 0 

#2 Pregnancy 49485 0 0 0 

#3 #1 AND #2 128 10 4 3 

 



 

 
 

Bilaga 2 – Artikelmatris 1(4) 

Finer, LB., 
Frohwirth, LF., 
Dauphinee, LA., 
Singh, S., & 
Moore, AM. 
USA 
(2005).  

Reasons U.S. Women 
Have Abortions: 
Quantitative and 
Qualitative Perspectives. 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor söker abort.  

Abortsökande 
kvinnor fick svara på 
ett strukturerat 
frågeformulär.  
Djup-intervjuer med 
strukturerade frågor. 
Multicenter-studie. 
 
Konsekutiv urvals-
grupp jämfördes mot 
två retrospektiva 
(studier -87 och -00). 

Kvinnor: n =1209 
(n=42%) 
Kvinnor: n = 38 

Flera faktorer spelar in. De 
vanligaste orsakerna till abort 
var kvinnornas studier, arbete 
eller förmåga att försörja ett 
barn. Även relationsproblem 
nämndes. 

Kvantitativ 96 
%  /  
Kvalitativ 100% 
Grad I 

Författare 
Land / År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Aléx, L. & 
Hammarström, A. 
Sverige 
(2004). 

Women´s experience in 
connection with induced 
abortion – a feminist 
perspective. 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor söker abort 
ur ett feministiskt 
perspektiv. 

Strukturerad intervju 
vid ett tillfälle. 
Konsekutivt urval. 
Kontrollgrupp 
Innehållsanalys 

Kvinnor: n=5 
(n = 1) 

Flera faktorer spelar in. De 
vanligast nämnda orsakerna 
var relations problem, 
svårigheter med försörjning, 
timing. 

Kvalitativ  
94 % 
Grad I 



 

 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 2(4) 

Författare 
Land / År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Helström, L., 
Zätterström, C., 
& Odlind, V 
Sverige  
(2006). 
 

Abortion Rate and 
Contraceptive Practices 
in Immigrant and 
Swedish Adolecents 

Undersöka om 
immigrerade kvinnor i 
Sverige oftare ansöker om 
abort jämfört med etniskt 
svenska kvinnor och 
orsaker till abort 

Abortsökande 
kvinnor fick svara på 
ett strukturerat 
frågeformulär. 
Konsekutivt urval. 
Kontrollgrupp  

Kvinnor: n= 126 
Svenskor/  
immigranter 
n = 66  / n  = 6 0 

Flera faktorer spelar in.  
De vanligaste orsakerna till 
abort i båda grupperna var att 
kvinnorna först ville avsluta 
sina studier (58 %  / 68 %) 
samt de kände sig för unga 
för att bli föräldrar (62 % / 52 
%).  Ekonomiska orsaker (38 
% / 40 %) och orsaker 
relaterade till partnern (20 % 
/ 17 %) uppgavs också ofta. 

Kvantitativ 
86 % 
Grad I 

 

Ingham, R., Lee, 
E., Clements, SJ., 
& Stone, N. 
England, UK 
(2008). 

Reasons for Second 
Trimester Abortions in 
England and Wales 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor dröjer med 
att söka abort tills andra 
trimestern (från 
graviditetsvecka 13 till 24 
i UK) 

Abortsökande kvinnor 
fick svara på ett 
strukturerat 
frågeformulär. 
Multicenter-studie. 
Konsekutivt urval.  

Kvinnor: n = 883 
(”litet bortfall”)  

Flera faktorer spelar in. 
Huvudorsaken till 
fördröjningen var att de inte 
visste hur de skulle agera ifall 
de var gravida, inte förstått att 
de var gravida, haft 
blödningar som de tolkat som 
menstruationer samt 
relationsrelaterade faktorer.  

Kvantitativ 
86 % 
Grad I 



 

 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 3(4)
Författare 
Land / År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Larsson, M., 
Aneblom, G., 
Odlind, V. & 
Tydén. T.  
Sverige 
(2002). 

Reasons for pregnancy 
termination, 
contraceptive habits and 
contraceptive failure 
among Swedish women 
requesting an early 
pregnancy termination 

Identifiera orsaker till 
legala aborter, 
preventivmedelsvanor och 
orsaker till graviditeter 
trots preventivmedels-
användning. 

Abortsökande 
kvinnor fick svara på 
ett strukturerat 
frågeformulär. 
Multicenter-studie. 
Konsekutivt urval.  

Kvinnor: 
n = 518 (n = 73)  

Flera faktorer spelar in när 
kvinnor söker abort.  
Inga större skillnader mellan 
nordiska och icke-nordiska 
kvinnor noterades.  
De vanligaste skälen kvinnorna 
uppgav var dålig ekonomi, 
prioritering av studierna, ”för 
unga” eller att ”familjen var 
komplett”.  

Kvantitativ 
100 % 
Grad I 

Nordal Broen, A., 
Moum, T., 
Sejersted 
Bödtker, A., & 
Ekeberg, Ö 
(2004).  

Reasons for induced 
abortion and their 
relation to women´s 
emotional distress: a 
prospective, two-year 
follow-up study. 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor söker abort, 
samt kvinnornas psykiska 
välbefinnande 6 månader 
och två år efter aborten. 

Halvstrukturerade 
intervjuer vid 
upprepade tillfällen. 
 Impact of Event 
Scale samt Self 
reported scale  
(strukturerade 
frågeformulär) 
Konsekutivt urval. 
Kontrollgrupp.  

Kvinnor: n=80 
10 dagar efter 
aborten deltog 80 
kvinnor. 
Vid andra 
intervjun, efter 6 
månader, var 
bortfallet 6 
kvinnor. 
 
 Vid tredje 
intervjun, efter 2 
år, var bortfallet 8 
kvinnor. 

Flera faktorer spelar in.  
 
De kvinnor som valde abort för 
att ”de fått de barn de önskat” 
mådde bra vid uppföljningen 
efter 2 år. Sämst mådde de 
kvinnor som valt abort pga 
påtryckningar från partnern. 
Även ekonomiska orsaker och 
påtryckningar från vänner 
orsakade ett större och längre 
lidande hos kvinnorna. 

Kvantitativ 
100 %  / 
Kvalitativ 100 
% 
Grad I 



 

 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 4(4) 

Författare 
Land / År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Sihvo, S., Bajos, 
N., Ducot, B., 
Kaminski, M. & 
the Cocon Group  
Frankrike 
(2003). 

Women´s life cycle and 
abortion decision in 
unintended pregnancies. 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor söker abort 
i livets olika skeenden. 

Abortsökande 
kvinnor fick svara på 
ett strukturerat 
frågeformulär. 
Slumpmässigt 
randomiserat urval, 
stratifierat urval 
(strata) 
Kontrollgrupper.  

Kvinnor: n=645 
 (n = 77) 

Flera faktorer spelar in 
 
Vikten av socioekonomiska 
faktorer och relations faktorer 
är inte lika stor i livets olika 
skeenden.  
Yngre kvinnors (<25 år) 
orsaker var relaterade till 
studier och att inte vilja bli 
singel-mamma.  
Kvinnor mellan 25-34 år valde 
ofta abort när ”de fått det antal 
barn de önskat 
Äldre kvinnor valde oftast 
abort när en graviditet inte 
passade dem i deras jobb-
situation eller vid 
relationsproblem. 

Kvantitativ 
86 %  

Grad I 

Uygur, D., & 
Erkaya, 
 Turkiet 
(2000). 

Reasons why women 
have induced abortions 
in a developing country 

Identifiera orsaker till 
varför kvinnor söker abort. 

Abortsökande 
kvinnor fick svara på 
strukturerat 
frågeformulär. 
Konsekutivt urval. 
Kontrollgrupp.  

Kvinnor:  
n = 588 

Flera faktorer spelar in 
Kvinnornas viktigaste orsak till 
abort var att ”de ville skjuta 
upp barnafödande” eller att ”de 
hade det antal barn de 
önskade”. Kvinnorna uppgav 
också ekonomiska svårigheter. 

Kvantitativ 
80 %  

Grad I 



 

 
 

Bilaga 3 – Granskningsformulär 1(2) 

Modifierat granskningsformulär för kvalitativ metod, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

Titel:................................................................................................ 

 

 Författare:.......................................................................................... 

Är kontexten presenterad?        Ja () Vet ej () Nej () 

Etiskt resonemang?         Ja () Vet ej () Nej ()  

Urval 

- strategiskt?          Ja () Vet ej () Nej ()
  

- relevant?          Ja () Vet ej () Nej () 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?      Ja () Vet ej () Nej () 

- datainsamling tydligt beskriven?      Ja () Vet ej () Nej () 

- analys tydligt beskriven?        Ja () Vet ej () Nej () 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt?        Ja () Vet ej () Nej () 

- Råder datamättnad?        Ja () Vet ej () Nej () 

- Råder analysmättnad?        Ja () Vet ej () Nej () 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?      Ja () Vet ej () Nej () 

- Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram?  Ja () Vet ej () Nej () 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Bra (>80 % ) Medel (70 - 79 %) Dålig (<69 % ) 

 

Granskare:......................................................................................... 



 

 
 

Bilaga 3 – Granskningsformulär 2(2) 

Modifierat granskningsformulär för kvantitativ metod, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

Titel:................................................................................................  

Författare:.......................................................................................... 

Adekvata exklusioner?          Ja () Vet ej () Nej () 

Urvalsförfarandet beskrivet?        Ja () Vet ej () Nej () 

Representativt urval?         Ja () Vet ej () Nej () 

Adekvat statistisk metod?        Ja () Vet ej () Nej () 

Etiskt resonemang?         Ja () Vet ej () Nej () 

Bortfallsanalysen beskriven?        Ja () Vet ej () Nej () 

Bortfallsstorleken beskriven?         Ja () Vet ej () Nej () 

Är instrumenten valida?         Ja () Vet ej () Nej () 

Är instrumenten reliabla?        Ja () Vet ej () Nej () 

Är resultatet generaliserbart?        Ja () Vet ej () Nej () 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra (>80 %) Medel (70 - 79%) Dålig (<69 %) 

Granskare:......................................................................................... 



 

 
 

Bilaga 4 – Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys  

Exempel på kvantitativ innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Subkategori Kategori 

Poor economi 

(Larsson et al., 2002, p 66). 

Försörjningssvårigheter Ekonomin som hinder 

 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”And I called him and 
said – we are going to 
become parents! He 
said, we are not. Not 
me anyway!” 
(Aléx & 
Hammarström, 2004, 
p 160-168).  

Taking contact 
and breaking the 
news to the father 
to be who refuses 
fatherhood. 

Refused 
fatherhood. 

Bristen på stöd från 
partnern. 

Uteblivet stöd 
från 
omgivningen. 

”There is just no way 
I could be the 
wonderful parent to 
all three of them and 
still have enough left 
over to keep the house 
clean and make sure 
the bills are paid and 
I´m in bed in time so I 
can be at work on 
time. It´s 
impossible!”(Finer, 
2005, p 110-118). 

The single woman 
struggles with the 
impossible feeling 
of being a 
wonderful parent 
and at the same 
time be able to 
keep the house 
clean and pay the 
bills and also get 
enough sleep in 
order to be at work 
on time.   

To struggle 
between being a 
parent and the 
sole head of the 
household. 

Tvivel inför 
föräldraskapet uteblivet 
stöd från partner och 
anhöriga och 
försörjningssvårigheter. 

Kvinnans 
självbild , 
uteblivet stöd 
från omgivningen 
och ekonomin 
som ett hinder.  

.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INTRODUKTION
	BAKGRUND
	Legal abort
	Orsaker till legal abort
	Abortmetoder
	Sexuell och reproduktiv hälsovård
	Barnmorskans roll för sexuell och reproduktiv hälsa
	Vårdvetenskapliga begrepp
	Livsvärld
	Subjektiv kropp
	Lidande
	Vårdrelation

	Problemformulering

	SYFTE
	METOD
	Urval
	Inklusionskriterier
	Exklusionskriterier
	Kvalitetsbedömning
	Analys

	RESULTAT
	Kvinnans självbild
	Tvivel inför föräldraskapet.

	Uteblivet stöd från omgivningen.
	Bristen på stöd från partnern
	Bristen på stöd från anhöriga

	Ekonomin som ett hinder
	Försörjningssvårigheter

	Dålig timing i livet
	Fel tidpunkt i livet


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSER
	BILAGEFÖRTECKNING

