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SAMMANFATTNING: Tonårsaborter har ökat i Sverige under de senaste åren. 
Enligt forskning bär de unga kvinnorna med sig många känslor efter ingreppet, 
men det är inte längre lagstadgat med stödsamtal i samband med en abort. 
Eftersom tonårsaborter numera är så vanliga är det viktigt att lägga fokus på de 
unga kvinnornas upplevelser i kontakten med vårdpersonalen. Studiens syfte var 
att undersöka unga kvinnors upplevelser av stödjande samtal med vårdpersonal i 
samband med en abort. Metoden som användes var en kvalitativ empirisk studie, 
fyra intervjuer gjordes och granskades. Med hjälp av Graneheim & Lundmans 
tillvägagångssätt vid en innehållsanalys granskades och analyserades varje 
intervju. Studien visade att stödsamtalen är viktiga för de unga kvinnornas 
möjlighet att få bearbeta sina känslor och tankar, vårdpersonalen är skickliga på 
att vara pedagogiska i sitt förhållningssätt. Dock bör rutiner för samtalsstöden i 
samband med tonårsaborter ses över då samtliga informanter ansåg att de 
nuvarande rutinerna är bristfälliga. Genom stödjande samtal hjälps de unga 
kvinnorna att skapa en självsäkerhet och självinsikt, de unga kvinnorna får 
härigenom en möjlighet att finna en mening i sina erfarenheter 
 
Nyckelord: Abort, betydelse, stödsamtal, tonåring, Travelbee. 
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Aborter har alltid funnits, i alla tider och över hela världen. I Sverige har 
tonårsaborterna ökat under de senaste åren och allt fler unga kvinnor väljer att 
avsluta sin graviditet på medicinsk väg (SFOG, 2006). Enligt Wahlberg (2004) 
behöver många kvinnor tid att tänka över sitt beslut, dock är det endast ett fåtal 
som i slutändan väljer att tacka ja till samtal med vårdpersonal. Det torde därför 
vara av intresse att undersöka hur de unga kvinnorna upplever det stödjande 
samtalet med vårdpersonal i samband med en abort. Denna studie vill genom fyra 
kvalitativa intervjuer belysa problemställningen utifrån de unga kvinnornas 
synvinkel. De stödjande samtalen definieras i föreliggande studie som samtal med 
syfte att stötta den unga kvinnan i samband med aborten. Såväl sjuksköterska som 
kurator och barnmorska kan tillhandahålla de stödjande samtalen. I föreliggande 
studie benämns dessa yrkeskategorier som vårdpersonal.  

 

BAKGRUND 
Enligt Wahlberg (2004) har förståelsen för unga kvinnor som hamnat i situationen 
med en oväntad graviditet förändrats radikalt. Före 1975 års abortlag hade unga 
kvinnor det svårt.  Abort var inte accepterat i samhället och detta ledde till skam- 
och skuldkänslor. Wahlberg (2004) menar att unga kvinnor även idag oroar sig 
inför aborten och hur deras val kommer att påverka omgivningen. De unga 
kvinnorna är oroliga för hur de kommer att bli bemötta av personalen och hur 
allting kommer att gå till. Detta bidrar till att de unga kvinnorna bara vill 
genomlida aborten i det tysta och få det gjort så fort som möjligt.  

Vid en oönskad graviditet står den unga kvinnan inför beslutet att behålla barnet 
eller ej. Om hon väljer att inte fullfölja graviditeten är abort den enda utvägen, 
detta val är kvinnans eget och under denna svåra period är vikten av stöd påtaglig, 
abortbeslutet är ofta förknippat med emotionell belastning och skapar ett behov av 
ventilering (Pehrsson, 2000).  Enligt Mukkavaara (2005) är fortfarande aborter ett 
tabubelagt ämne i vissa delar av vårt samhälle, detta medför att den unga kvinnan 
inte alltid berättar öppet om sina upplevelser av aborten. Wahlberg (2004) menar 
att det finns tydliga bevis i studier på att personalen i regel visar både medkänsla 
och omtanke. Undersökningar som Wahlberg (2004) grundar sina tankar på, visar 
att merparten av de unga kvinnorna blir bra bemötta av vårdpersonalen och känner 
sig trygga i sina beslut. En studie gjord i London (Harden & Ogden, 1999) 
redovisar dock resultat som ser annorlunda ut. I denna studie visar resultaten att 
många unga kvinnor har upplevt vårdpersonalen som fördomsfull och okänslig. 
Kvinnorna kände sig stämplade som oansvariga och att vårdpersonalen fördömde 
deras beslut om abort. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framhåller att all 
vård ska ges med respekt för alla människor och att vården ska bygga på respekt 
för patientens integritet och självbestämmande. 

Under det tidiga 1970-talet var stödsamtalen obligatoriska för kvinnor som valde 
att göra abort, detta har förändrats idag då samtalen är frivilliga. Wahlberg (2004) 
beskriver vikten av rådgivning och stödsamtal vid tonårsaborter och det faktum att 
samtalen inte längre är obligatoriska. Detta beskrivs som ett svek för kvinnan då 
det finns ett mörkertal med ungdomar som egentligen varit i stort behov av 
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rådgivning och stöttning. Hede m fl. (1994) lyfter fram att vårdpersonalens roll är 
att låta de unga kvinnorna få sätta ord på sina tankar och känslor. De behöver 
spegla sina känslor mot någon annan, vårdpersonalen blir därför någon som de 
unga kvinnorna kan formulera sig inför. De flesta unga kvinnor har svåra 
moraliska betänkligheter runt aborten, det kan då kännas bra att få tala med en 
neutral person där moraliskt fördömande inte existerar (Hede m fl, 1994).  

Minnen från en abort kan sätta spår hos den unga kvinnan och upplevelsen kan 
göra sig påmind under lång tid framöver. Då vårdpersonal har tystnadsplikt kan 
den unga kvinnan prata ut om upplevelsen utan risk för att lämna ut sig, detta kan 
ge kvinnan en möjlighet till bearbetning och att kunna läka sina sår. 
Samtalskontakterna med vårdpersonalen medför även förutsättningar för den unga 
kvinnan att finna en balans i tillvaron och att komma tillrätta med sin egen 
identitet och vad hon vill med sitt fortsatta liv (Berg Kelly, 1998).  Även 
Wahlberg (2004) menar att utebliven stöttning i en abortsituation kan påverka den 
psykosociala hälsan för en lång tid framöver. Ges den unga kvinnan däremot 
möjligheten att prata om situationen och få svar på de frågor som dyker upp så 
kan aborten leda till en erfarenhet som främjar mognad och insikt hos individen 
(Wahlberg, 2004).  

I Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om abort (SOSFS, 2004:4) kan 
man läsa att kvinnor under 18 år bör få särskilt stöd före, under och efter aborten, i 
de fall där inte vårdnadshavaren eller annan vuxen person blir delgiven 
information om en förestående abort. Enligt Svensk abortlag 2§ (Gothia, 2000) 
ska en kvinna erbjudas stödsamtal innan abortåtgärden utförs. Enligt 8§ i den 
Svenska Abortlagen skall kvinnan även erbjudas stödsamtal efter aborten, det är 
den som ansvarar för verksamheten på sjukhuset som ska tillse att detta 
erbjudande lämnas (Gothia, 2000). I det stödjande samtalet ska vårdpersonalen 
vara neutral och får inte påverka kvinnans beslut genom sina egna åsikter, oavsett 
vad kvinnan beslutar ska vårdpersonalen vara respektfull och värna om kvinnans 
integritet (Pehrsson, 2000). 

I SFOG:s rapport (2006) kan man läsa att en abort upplevs väldigt olika, för en del 
kvinnor kan aborten passera mer eller mindre obemärkt medan en annan kvinna 
kan uppleva processen som ett trauma. Förtvivlan och andra motstridiga känslor 
kan upplevas både inför den aktuella graviditeten och för den förestående aborten. 
Enligt Winneby (2004) upplevs i de flesta fall abortbeslutet som något smärtsamt 
och svårt och många är ambivalenta inför sitt beslut. Hess (2004) menar att 
vårdpersonalen borde ha klara riktlinjer för att finna riskfaktorer hos den unga 
kvinnan, tecken som dåligt självförtroende, depression och relationssvårigheter 
kan vara faktorer som kan öka risken för emotionell belastning i efterförloppet 
(Hess, 2004). Vid besöket som föregår abortingreppet är det viktigt att 
vårdpersonalen är lyhörd inför kvinnans tankar. Genom den första observationen 
och samtalet ges det en möjlighet att möta kvinnans eventuella tvekan och 
ambivalens och på så sätt kartlägga omvårdnadsbehovet (Söderberg, 1998). I 
bemötandet behövs en öppen dialog för att kunna ta emot dessa ambivalenta 
känslor.  

Det svåraste för kvinnan är den oönskade graviditeten i sig – inte aborten, 
graviditeten kan skapa känslor som förtvivlan och panik och dessa känslor måste 
få härbärgeras någonstans (SFOG, 2006). För att vårdpersonalen ska kunna skapa 
en god kommunikation där kvinnan får hjälp att hantera och anpassa sig till 
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situationen krävs det att personalen besitter goda kunskaper i problemlösande 
samtal och insikt i krisreaktioner. Kontinuerlig handledning och fortlöpande 
metodutveckling bör vara naturliga delar i arbetet för vårdpersonalen för att 
bibehålla och utveckla ett empatiskt omhändertagande (a.a). Studier visar resultat 
som pekar på att information och rådgivning av vårdpersonalen under 
abortprocessen var de faktorer som mest påverkade graden av tillfredsställelse hos 
kvinnorna (Breitbart, 2000). Murphy m.fl. (2000) menar att vårdpersonalen 
påverkar kvinnans upplevelser av aborten genom deras bemötande, detta 
reflekteras senare i hur kvinnan hanterar upplevelsen emotionellt. 

Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare, det 
kan översättas till: ”att göra någon annan delaktig”, ”att göra något gemensamt” 
eller ”att ha förbindelse med”. Vid ett stödsamtal är all sorts kommunikation 
grundläggande för att skapa en stabil och god kontakt med patienten. Syftet med 
kommunikationen vid det stödjande samtalet är att vårdpersonalen och patienten 
dels ska bli bekanta med varandra och skapa tillit, och dels att utbyta information 
(Eide & Eide, 1997). I mötet mellan vårdpersonal och patient är 
kommunikationen av stor betydelse, både den verbala och icke verbala som sker 
med hjälp av kroppsliga uttryck. Vid det stödjande samtalet är kunskap och fakta 
en viktig del i samspelet. Från vårdpersonalens sida kan det handla om vikten av 
information och från den unga kvinnan kan det vara åsikter, känslor eller egna 
erfarenheter (Nilsson & Waldemarson 1994). Teoretikern Peplau (1909-1999) 
menar att patienten genom samtal om problemen kan finna alternativa vägar och 
hittar på så sätt styrka att klara av dem (Forchuk m fl, 1995). Vårdpersonalen 
måste vara ytterst medveten om sin egen kommunikation då omedvetna budskap 
kan komma fram genom den icke-verbala kommunikationen och kan ibland 
motsäga det verbala budskapet. Detta är något som den rådgivande 
vårdpersonalen ska ha kunskap om. Vårdpersonalens roll som stöttning och 
rådgivare är en viktig del i relationen mellan denne och patienten (Forchuk m fl, 
1995). 

Mellan år 1995 – 2002 ökade tonårsaborterna ökat med runt 50 % i Sverige  
(Wahlberg, 2004). Den aktuella statistiken från Socialstyrelsen pekar på en 
minskning på 1,6 procent mellan år 2007 och 2008. Under år 2008 var antalet 
utförda tonårsaborter 7561 (Socialstyrelsen, 2009). Minskningen under de senaste 
åren är relativt liten jämfört med den ökning som skedde under slutet av 90-talet. 
Detta är med andra ord ett aktuellt och angeläget ämne att ta upp till diskussion. 
Studien är av stor vikt, framförallt då litteraturen är begränsad och ämnet bör 
tydliggöras. I en norsk studie, kring kvinnors psykiska hälsa efter aborter, visar 
resultaten att känslor och tankar håller i sig under en längre tidsperiod och handlar 
övervägande om skuld, skam och lättnad (Nordal Broen m fl, 2006).  
 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Enligt Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, ska 
sjuksköterskan hjälpa en individ eller en familj att förebygga eller bemästra 
upplevelser av lidande och, vid behov, att finna en mening med dessa upplevelser. 
Omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att etablera en mellanmänsklig relation. 
Det viktigaste tecknet på relationen är att omvårdnaden tillgodoses för individen 
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eller familjen. Relationen är både ett medel och en process för att möta den sjukes 
omvårdnadsbehov (Travelbee, 1972). 
Ett av Joyce Travelbees centrala begrepp är; människan som individ. Med detta 
menar hon att den enskilda individens upplevelser bara är hennes egna. Även om 
människan kan erfara samma typ av sjukdomar och lidande så känner eller 
upplever de olika individerna inte händelsen likadant. Människan är unik och 
oersättlig, det existerar bara en av varje individ (Travelbee, 1972). Även om unga 
kvinnor som ska genomföra en abort, går igenom samma ingrepp, så bär de med 
sig erfarenheter, tankar och känslor som är helt individuella och unika. Därför är 
Travelbees teori en trygg utgångspunkt för den kommande studien. 

Med begreppet ”lidande” menar Travelbee att alla människor någon gång i livet 
får erfara lidande – detta är en ofrånkomlig del av att vara människa. Ingen kan 
uppleva lidandet likadant. Det är en erfarenhet som får individen att bli medveten 
om olika typer av smärta; emotionell, fysisk eller själslig. Allt lidande hänger 
samman med det som den enskilda individen upplever som betydelsefullt i sitt liv. 
Travelbee påpekar även att det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till 
individens upplevelser än till diagnosen som är skriven i journalen (Travelbee, 
1972).  

Med begreppet ”mening” menar Travelbee att syftet med omvårdnaden är att 
hjälpa människan att finna mening i sina erfarenheter. Behovet av att finna 
mening i situationer av lidande är av stor betydelse (Travelbee, 1972). 

 

SYFTE 
Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av stödjande samtal 
med vårdpersonal i samband med en abort. 

 

METOD 
Metodval 

Studien har en empirisk grund där en kvalitativ forskningsmetod har använts. 
Enligt Kvale (2001) är det lämpligast att använda sig av den kvalitativa typen av 
forskningsintervju när människans upplevelser och erfarenheter ska lyftas fram 
och studeras närmare. Genom denna typ av intervju kan forskaren få fram 
otolkade beskrivningar då intervjuaren leder informanten till vissa bestämda 
områden men utan några uppfattningar om dem. Detta stämmer väl överens med 
studiens syfte då intervjuerna ska leda till att skapa en bild av informanternas 
upplevelser av stödsamtalen efter abortprocessen. Med en öppen intervjuform 
gavs informanterna möjlighet att prata fritt utefter sina egna erfarenheter och inte 
enbart svara på färdigformulerade frågor. 

Urval 

Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som gjorde abort mellan åldrarna 14-
17 år, idag är kvinnorna över 20 år. Då studien genomfördes under en begränsad 
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tidsperiod var det endast genomförbart med fyra intervjuer. En längre tidsram 
hade gett möjlighet till ett ökat antal intervjuer. Kvinnorna har olika geografisk 
bosättning, de gemensamma nämnarna är nuvarande ålder, ålder för 
abortingreppet och att de har valt att tacka ja till stödjande samtal i samband med 
aborten. Ett så kallat snöbollsurval har gjorts. Det vill säga författarna har spridit 
ut information om den kommande studien via e-mail samt via muntlig information 
i sin omgivning. Personer som har fått informationen har i sin tur spridit detta 
vidare i sina umgängeskretsar. Kvinnor som hörde talas om studien och var 
intresserade av att deltaga som informanter kunde sedan kontakta författarna via 
e-mail och/eller per telefon. Slutresultatet av snöbollsurvalet blev att 12 kvinnor 
meddelade sitt intresse. Av dessa frivilliga plockades sedan via lottdragning, 
slumpmässigt fyra personer ut. De kvinnor som inte blev slumpmässigt 
utplockade till studien meddelades detta via telefonkontakt. Samtliga gav sitt 
medgivande till att kontakt eventuellt kan upprättas längre fram vid behov av fler 
intervjuer till studien.   

Datainsamling med intervju 

Telefonkontakt upprättades med de fyra slumpmässigt utvalda informanterna, 
under samtalet lämnades en kort muntlig information om studiens bakgrund och 
syfte. Informanterna blev under telefonsamtalet informerade om att allt material 
hanteras konfidentiellt och att intervjuerna genomförs med hjälp av bandspelare. 
När informanterna bekräftat intresse för studien skickades skriftligt material ut till 
samtliga (bilaga 2), samt information om tidpunkt för studiens startdatum. 
Intervjutider bokades in via telefonkontakt med informanterna, varje intervju 
genomfördes enskilt av författarna i informanternas hem. Intervjuerna baserades 
på en öppen ingångsfråga: ”Vilken betydelse hade det stödjande samtalet för dig i 
samband med din abort?”. Då informanterna fick möjlighet att prata fritt om sina 
erfarenheter så kom följdfrågorna spontant från den författare som var med under 
intervjun utefter vad informanten berättade. Intervjuerna pågick cirka 10-30 
minuter och spelades in med en bandspelare för att sedan skrivas ned ordagrant 
och analyseras. Samtliga informanter gav sitt medgivande till att författarna fick 
återkomma om det upptäcktes luckor i materialet och kompletteringar till 
intervjuerna skulle behövas. Någon uppföljning blev aldrig aktuell då mättnaden i 
materialet ansågs tillräcklig. 

Analysmetod 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors upplevelser av stödjande 
samtal med vårdpersonal i samband med en abort, därför valdes att använda en 
kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). Följande 
steg genomfördes:  

• De bandade intervjuerna skrevs ordagrant ut till textmassa. Därefter lästes 
hela texten igenom upprepade gånger för att skapa en känsla för helheten i 
innehållet. 

• Under genomgången av materialet användes färgad text för att markera 
vad som upplevdes väsentligt till olika meningsenheter. Detta är en 
avvikelse från Graneheim och Lundmans (2003) tillvägagångssätt vid en 
innehållsanalys. 

• Efter genomläsning plockades de meningsbärande enheterna ut ur texten, 
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dessa enheter jämfördes sedan med studiens syfte för att kontrollera att 
materialet var relevant.  

• För att reducera textmassan utan att förlora sammanhang och innebörd så 
kondenserades meningarna, detta ledde till att endast det väsentliga för 
studiens syfte behölls. 

• Därefter skapade författarna koder och kunde på så sätt gruppera in 
meningarna i subkategorier som återspeglar studiens syfte. Som ett avsteg 
från Graneheim och Lundmans (2003) tillvägagångssätt slogs 
subkategorier ihop till kategorier för att täcka in lite större områden. Efter 
att ha granskat kategorierna och återigen jämfört dem med studiens syfte 
så konstaterades att analysen kunde avslutas då materialet var 
tillfredställande. För att se exempel på meningsenheter, se bilaga 1. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kvale (2001) måste etiska överväganden göras under alla delar i en 
intervjustudie. Överväganden inför integritetsintrång och obehag som 
informanterna utsätts för vid intervjutillfället är viktiga aspekter. Informanterna 
som ingick i studien anmälde själva sitt intresse för deltagande, författarna anser 
att deras självbestämmanderätt är av högsta vikt och integritet är ett av ledorden i 
studien. Kvale (2001) beskriver vikten av konfidentialiteten där allt bearbetat 
material omkodas och att persondatan inte på något sätt redovisas. Dessa 
rekommendationer har följts i studien då inga utomstående har fått ta del av 
intervjumaterialet och alla citat som finns med i studien har fått nya numreringar. 
I informationsbrevet som skickades ut till informanterna beskrevs intervjuns 
tillvägagångssätt med bandspelare och att det när som helst gick att avbryta 
intervjun utan att informanten behövde förklara varför. Informanterna fick även 
information om författarnas tystnadsplikt och att allt material hanteras 
konfidentiellt. Innan studien påbörjades skickades en ansökan om etisk rådgivning 
in till etikprövningskommittén sydost för prövning, efter godkännandet den 18/3-
09 kunde studien ta sin början. 

De tankar som fanns angående de etiska aspekterna var huruvida informanterna 
kände att deras identitet inte röjdes och att de var trygga nog att verkligen berätta 
om sina upplevelser. Informanterna gavs möjlighet att bli intervjuade i deras 
hemmiljö, vilket alla tackade ja till. Innan intervjuerna började fick informanterna 
skriva under en samtyckesblankett (bilaga 3). Risken fanns för integritetsintrång, 
att informanterna kände obehag då gamla minnen och känslor väcktes till liv.  

 

 

RESULTAT 
Behovet av det stödjande samtalet 

En viktig synpunkt som framkom under intervjuerna var att ingen av 
informanterna egentligen tog samtalen med vårdpersonal/kurator på allvar i 
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början, initiativet kom oftast från någon annan, exempelvis närstående eller från 
vårdpersonalen själv. De bekräftar alla att om det inte hade funnits någon i deras 
närhet som talade om för dem att det var viktigt så hade förmodligen samtliga 
informanter avböjt erbjudandet om samtalsstöd. 

”det var väl inte jag själv som ringde, utan det var mina föräldrar som ringde och 
bokade en tid… och då fick jag komma dit och prata med en kurator… ehh... om 

varför... varför det blev som det blev liksom…”(Informant 1) 

Tabu och skam är centrala begrepp under intervjuerna, informanterna upplevde att 
det på många sätt kändes fel att vara i behov av samtalsstöd. En allmän 
uppfattning var att om man skulle ha kontakt med en kurator, så var man tvungen 
att vara sjuk eller ha allvarligare problem än vad de ansåg sig ha. För 
informanterna kändes det i början inte som en nödvändighet att prata känslor med 
någon utomstående, en främling. 

”Det var en kurator… och det kändes typ helt förbjudet att prata med henne 
först… typ som att jag gjorde något fel…”(Informant 2) 

Informanterna är dock i efterhand helt eniga om att samtalen gjorde stor nytta, de 
upplevde att kuratorer och  övrig vårdpersonal var skickliga på att få sina patienter 
att slappna av och faktiskt utnyttja möjligheten att få prata av sig. Samtliga 
informanter bekräftar att vårdpersonalen var mycket pedagogisk under samtalen, 
det var tillåtet att tala öppet om tankar och känslor och informanterna kände aldrig 
att de på något sätt blev styrda under samtalens gång. Samtliga informanter 
upplevde att de fick ge uttryck åt sina innersta känslor och att vårdpersonalen 
mest bara fanns där i stillhet och lyssnade på det som fanns att berätta, utan att 
döma och utan att egentligen ha någon uppfattning om vad som borde göras.  

”men det viktigaste hon gjorde var väl att hon inte lade någon skuld på mig, den 
här kuratorn utan... alltså det kändes bra att fatta det beslutet jag gjorde…” 

(informant 4) 

 

Vikten av neutralt samtalsstöd 

De flesta av informanterna hade ett visst stöd från närstående såsom familj och 
vänner, men även i de fallen så fanns det ett behov av att få prata med en 
utomstående, någon som inte hade någon egentlig koppling till situationen. 

”Man kan inte prata med sin mamma om allt, även om jag har världens bästa och 
mest förstående mamma, så känns det bara skönt med någon utomstående 

liksom…”(informant 2) 

 

Informanterna berättar hur viktigt det är för unga kvinnor att få bolla sina tankar, 
detta är något som samtliga har kommit underfund med i efterhand. De befann sig 
alla i en känslig ålder och stod plötsligt inför ett livsavgörande beslut, 
informanterna menar att som tonåring är man fortfarande i en beroendeställning 
gentemot sina föräldrar och ska lyssna på vad de säger och bestämmer. 
Informanterna är övertygade om att det är av största vikt att dessa unga kvinnor 
fångas upp och får en chans att rannsaka sina egna känslor och tankar och inte låta 
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sig styras av vad de närstående känner, att besluten är deras egna och inte någon 
annans. Informant 4 berättar om hur föräldrarna omedvetet kan påverka valet: 

”…att man som förälder har ett ansvar att guida barnet rätt.. i alla situationer 
liksom…och det var väl därför det blev så fel... helt plötsligt så hade jag ju ingen 
rätt att säga nåt… eller jo, det hade jag väl, men det kändes inte så...”(informant 

4) 

De unga kvinnorna har alla blandade erfarenheter och tankar kring processen runt 
de stödjande samtalen. Dock är alla eniga om att samtalsstöd är bra och att det 
borde finnas ett krav på att genomgå stödsamtal i samband med en tonårsabort.  

”...man skulle inte erbjudas utan att det skulle vara nästan ett tvång att man får 
en kallelse istället för att de bara låter det va.. att man inte gör något…” 

(informant 1) 

”…för då tror jag att det blir lättare att gå för de flesta vill nog bara glömma. 
Alltså vill inte veta av det... alltså vill bara förtränga det men det kommer ju ändå 

upp liksom det försvinner ju inte.” (informant 1) 

En del av informanterna berättar under intervjuerna att i vissa fall så erbjöds 
samtalsstöd enbart innan aborten och i andra fall så erbjöds samtalsstödet efter 
aborten istället. I efterhand känner informanterna att allt löste sig till de bästa, 
men att processen borde ses över och att det borde finnas ordentliga riktlinjer och 
rutiner för hur man på bästa sätt hade kunnat fånga upp de unga kvinnorna. 

 

Integritet och självbestämmande 

Informanterna är angelägna om att berätta hur skönt det kändes att få prata med 
någon opartisk under abortprocessen. De kände alla att det fanns människor i 
deras närhet som på olika sätt la värderingar i deras beslut och som försökte 
påverka hur situationen skulle lösas på bästa sätt. Informanterna menar att deras 
närstående säkert bara ville väl, men att deras egen vilja lätt försvann på vägen.  

”Eller ska det vara meningen att vuxna människor ska ta över helt och hållet och 
bestämma över huvudet så…” (informant 2) 

Under samtalen fick samtliga informanter en känsla av självbestämmande och att 
deras tankar och åsikter var det som egentligen var av betydelse.  

”Oavsett vad jag bestämde så hade jag och kuratorn bestämt att jag skulle höra 
av mig igen om jag kände att jag ville prata mer eller så…” Informant 3) 

Vårdpersonalen fanns där som ett stöd, men vägen dit såg inte likadan ut för alla. 
En av informanterna berättar om hur hon själv fick ta kontakt med 
ungdomsmottagningen efter aborten, hon mådde psykiskt dåligt och kände att hon 
hade låtit sina närstående påverka hennes beslut för mycket, hennes stöd från 
vården kom inte förrän efter abortingreppet. 

”…och hur alla bestämde saker över huvudet på mig…så blir jag ju lite rädd.. för 
alltså jag kan ju liksom inte vara den enda som har varit med om det här.. Å då 
undrar ju jag vart stödet finns innan man gör aborten... och vart finns tjejens 
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egna vilja?” (informant 2) 

Samtliga informanters uppfattning om stöttningen i samband med aborten är att 
det känns tryggt att ha en utomstående som de kan lita på. De har inga 
förpliktelser gentemot vårdpersonalen utan allt hänger på om de själva känner att 
de behöver prata och vad de behöver prata om för tillfället. 

”En del av dom grejjerna jag sa till henne skulle jag aldrig få för mig att säga till 
nån annan… men det kändes så skönt bara…” (informant 4) 

 

Att hantera sina känslor 

Informanterna bekräftar att det var stora känslostormar under abortprocessen, dels 
för ingreppet i sig, men även för att man som ung kvinna i tonåren inte har så 
mycket kontroll på vad som händer och sker i kroppen. Informanterna är eniga i 
frågan huruvida stödsamtalen hjälpte till att bearbeta händelsen och att skapa 
meningsfullhet i en situation som var kantad av förvirring och lidande.  

”Jag blev nog faktiskt lite stärkt av hela upplevelsen…fast det har jag inte kommit 
på förrän långt senare…” (informant 2) 

Under de stödjande samtalen fick samtliga informanter möjlighet att prata om det 
som kändes jobbigt och ventilera sina tankar och känslor.  Samtliga informanter 
berättar att allting kändes bättre efter samtalen och att situationen blev mer 
hanterbar.  

”Hon tog typ över det jobbiga och lämnade tillbaka det som jag kunde hantera för 
stunden” (informant 2) 

Informanterna ger en trygg bild av vårdpersonalen, att de är mycket professionella 
i samtalen och att det verkligen finns bra resurser för att klara av att hantera de 
känslor som kommer fram. Enligt informanterna kan inte en närstående såsom en 
familjemedlem eller en vän ge det stödet på samma sätt. En närstående kan aldrig 
vara opartisk och ge sitt fulla stöd utan att själv bli berörd.  

”…alltså det var jätte svårt alltihopa… jag bröt ihop många gånger och mådde 
jätte dåligt och gick in i mig själv lite och sådär och ville inte prata med andra 

människor heller om det alltså familjen och sånt…” (informant 1)  

Informanterna ger en bild av att samtalen med vårdpersonalen stärkte självkänslan 
genom att lyfta fram informanternas egna tankar och reflektioner inför 
situationen. Detta ser samtliga som någonting viktigt och något som de har burit 
med sig som något positivt.  

”…men samtalen gick mycket ut på att jag inte skulle ha skuldkänslor och att... 
det finns inget rätt och fel liksom.. man själv bestämmer över sin egen kropp och 

det är ens egna beslut.” (informant 1) 

 

DISKUSSION 
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Metoddiskussion 

Alternativet att göra en intervjustudie föll sig självklart då det finns begränsat med 
vetenskaplig forskning inom detta ämne. Studien syftar till att fånga de unga 
kvinnornas upplevelser av det stödjande samtalet i samband med en abort och det 
anser författarna är en relevant utgångspunkt för en intervjustudie.  

Urvalet gjordes genom ett snöbollsurval, dels för att skapa en mångfald bland 
informanterna och dels för att bibehålla informanternas rätt till integritet och 
självbestämmande. Genom denna metod gavs de eventuella informanterna 
möjlighet att själva ta kontakt med författarna om intresse för studien väckts. 
Författarna upplevde urvalsmetoden som mycket positiv då intresset för 
deltagande var stort och geografiskt skiftande.  

Nackdelen med urvalsförfarandet är att det kan finnas en risk att alla grupper av 
unga kvinnor inte blir representerade. De 12 informanter som anmälde sitt intresse 
till studien upplevdes vara öppna och pratglada individer, eventuellt hade 
författarna fått fram annorlunda material om urvalsgruppen hade samlats ihop på 
ett annat sätt. Möjligtvis hade även de lite mer tillbakadragna och tysta 
individerna kunnat bli representerade då. Dock är integritetsfrågan en känslig 
punkt och det föreligger ingen garanti för att informanter som är mindre pratglada 
har upplevt situationen annorlunda, författarna är därför överens om att 
snöbollseffekten var den mest effektiva och etiskt riktiga metoden inför studien.  

Efter att fyra slumpmässigt utvalda informanter plockats ut genom lottning så 
skickades brev ut till samtliga som anmält sitt intresse. I brevet beskrevs 
urvalsförfarandet med den slumpmässiga dragningen av informanter tydligt. 
Information om urvalsförfarandet gavs även vid studiens inledningsskede då de 
eventuella informanterna kontaktade författarna, detta för att inte skapa 
missförstånd eller känslor av obehag eller uteslutande hos dem som anmält sitt 
intresse. Regler för empiriska studentarbeten angående etiskt tillstånd följdes. 

Enligt Trost (1993) bör man undvika att i den kvalitativa intervjun använda sig av 
i förväg formulerade frågor, detta för att låta den intervjuade få prata fritt. För att 
däremot skapa en struktur i samtalet bör det finnas en kort lista över frågeområden 
som bör beröras under samtalets gång. Intervjuerna utformades med en öppen 
ingångsfråga för att få en viss struktur på samtalet, under intervjuernas gång fick 
informanterna prata fritt om ämnet och följdfrågorna varierade beroende på 
huruvida samtalen förhöll sig till ämnet studien syftar till. Författarna upplevde 
detta positivt då materialet som framkom var tydligt och relevant i jämförelse med 
studiens syfte, detta underlättade innehållsanalyserna. Då studien genomfördes 
under en begränsad tidsperiod sträckte sig antalet intervjuer till fyra stycken, hade 
studien pågått under en längre tidsperiod hade det funnits möjlighet för fler 
intervjuer. Informanterna var relativt lika i sina tankar och upplevelser, därför 
visade ändå slutresultatet på en viss mättnad och tillfredställande material efter att 
analysdelen avslutats. Studiens tillförlitlighet anses därför vara god. 

Intervjuerna genomfördes smidigt, och även om klimatet stundvis var en aning 
nervöst så var informanterna pratglada och delade gärna med sig av sina 
erfarenheter. Detta tror författarna beror mycket på urvalsförfarandet med 
snöbollsmetoden då informanterna frivilligt fick anmäla sitt deltagande, detta ter 
sig bidra med ett öppet klimat och en vilja att få dela med sig. Författarna hade 
innan intervjuernas genomförande satt sig in i ämnet och skapat en viss 
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bakgrundskunskap med hjälp av litteratur. Detta upplevdes som positivt då öppna 
frågor användes under intervjuerna och det var lättare att lotsa in informanten på 
rätt ämne om samtalsämnet flöt iväg. Dock kan författarnas förförståelse ha 
bidragit till att intervjuerna hölls inom för snäva ramar, då författarna strävade 
efter att samtalen skulle förhålla sig till ämnet studien syftar till. Det finns därför 
en viss risk för materialbortfall. 

Intervjuerna pågick under relativt kort tid, mellan 10-30 minuter. Detta är inte 
optimalt då ämnet studien berör är djupt och kan vara psykiskt påfrestande för 
informanterna. Dock upplevde författarna att informanterna styrde samtalen under 
största delen av samtliga intervjuer och även under den kortaste intervjun på 10 
minuter pratade informanten om sina upplevelser med ett djup och skapade 
förståelse på ett tydligt sätt. Att informanterna fick information om studiens 
innehåll innan intervjuerna gjorde att syftet var tydligt och underlättade 
intervjuerna då samtalen hölls inom ramarna för syftet hela tiden. Efter 
intervjutillfällena är författarna dock än mer övertygade om att snöbollsurvalet 
lockade informanter som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som har 
bearbetat sina tankar och känslor, detta framkom tydligt under intervjuerna då 
materialet var tydligt och resulterade i en mättnad i analysskedet.  

Holme och Solvang (1997) menar att när författaren har nått den punkt där 
informationsmaterialet blir mättat bör insamlingen av information upphöra. Om 
det vid en senare tidpunkt skulle visa sig att mer information skulle behövas så är 
metoden med intervjuer så flexibel att författarna kan gå tillbaka till 
informanterna och be att få mer information (Holme & Solvang 1997). Detta har 
författarna sett som en trygghet då intervjuerna tidsmässigt blev korta, materialet 
visade dock en mättnad vid analysdelen av studien då resultatet var 
tillfredställande och innehållsrikt. Författarna fick därmed lärdom om att 
tidsaspekten inte alltid är det viktiga i intervjusituationer utan vikten ska istället 
läggas på informationsvärdet och uppfattningarna om det fenomen vi studerar. 

Samtliga informanter hade genomfört sina aborter cirka 10 år innan de aktuella 
intervjuerna genomfördes. Det finns en risk att informanternas känslor och tankar 
har glömts bort under årens lopp. Dock har flertalet av informanterna skrivit 
dagböcker under tiden för abortingreppet och kunde på så sätt gå tillbaka och 
reflektera över sina upplevelser, känslor och tankar. Om studien hade genomförts 
med informanter som alldeles nyligen hade genomfört en abort finns det en risk 
att samtalen under intervjuerna hade blivit svåra att inrikta på ämnet studien syftar 
till. Detta på grund av att de unga kvinnorna ännu inte har haft någon möjlighet att 
bearbeta sina händelser och kommit tillrätta med sina känslor.  

Författarna är övertygade om att åren mellan abortingreppet och intervjuerna för 
den aktuella studien har skapat en mognad hos informanterna då samtliga befann 
sig i en ung ålder under tiden för ingreppen. Mognaden medför en chans till 
reflektion och självförståelse inför händelsen och skapar möjlighet att återberätta 
sina upplevelser på ett konkret sätt. Författarna var oroliga för att många tankar 
och känslor skulle ha försvunnit i glömska under årens lopp, detta blev dock 
motbevisat under intervjuerna. Det skulle vara av intresse av att genomföra en 
jämförande studie innehållande intervjuer med unga kvinnor som genomfört 
aborter under de senaste åren, detta för att kunna jämföra resultaten mellan 
informanternas upplevelser och skapa en uppfattning huruvida abortprocessen 
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med stödsamtal har förändrats under de senaste åren. 

Under intervjuerna användes bandspelare som ett hjälpmedel, detta underlättade 
mycket då författarna kunde fokusera på informanten under hela intervjun och 
inget av det informanterna delade med sig av förbisågs. Detta märktes även när 
materialet skulle skrivas ut eftersom alla delar av samtalet fanns med och det var 
lättare att registrera emotionella bitar som tonfall, skratt och suckar. Det som kan 
ses negativt var att informanterna blev nervösa när bandspelaren sattes på, men 
informanterna tycktes ändå glömma bort bandspelaren en bit in i varje intervju.  

Författarna valde att genomföra analysen med hjälp av Graneheim och Lundmans 
tillvägagångssätt vid en innehållsanalys (2003). Detta tillvägagångssätt är smidigt 
att arbeta med och underlättar analyserandet då metoden är lättförståelig. Under 
analysprocessen har författarna fört många djupa diskussioner om innehållet i 
intervjuerna, mycket tack vare analysmodellen som valdes att arbeta efter. Detta 
har lett till att slutresultatet har framkommit på ett klart och tydligt sätt. 
Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna, detta ses som något positivt då 
stämningen mellan informant och författare blev förtroligare. Då ämnet kan te sig 
känsligt så ansågs det lämpligast att inte utsätta informanten för den press som 
kan uppstå om två författare deltar under en intervju. Nackdelen med detta 
innebar att det bara är en av författarna som kan redovisa för stämningen under 
intervjun, tack vare bandspelaren så upplevde ändå inte författarna att det var 
några bitar som förlorades då de emotionella uttrycken ändå kommer fram med 
hjälp av det inspelade materialet. 

Att vara två författare till denna studie har ansetts som en tillgång, då ämnet är 
känsligt och det är viktigt att kunna diskutera och reflektera olika infallsvinklar 
under studiens gång, det har därför underlättat att vara två stycken då det skapar 
ett bredare perspektiv. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors upplevelser av stödjande 
samtal med vårdpersonal i samband med abort. Efter studiens genomförande och 
analys och resultat färdigställts ansågs syftet besvarat. Författarna anser dock att 
området är långt ifrån färdigutrett, ämnet är aktuellt i dagens samhälle, trots detta 
så finns det ytterst begränsat med aktuella och uppdaterade studier och forskning 
inom ämnet. Författarnas intresse har väckts för att göra en jämförande studie där 
personalens åsikter på ungdomsmottagningen lyfts fram.  

I föreliggande studie framgår det att samtliga informanter anser att stödsamtalen 
är av stor betydelse i samband med en abort, detta trots att ingen av dem 
egentligen ville ha stöd i form av samtal med vårdpersonalen i inledningsskedet. 
Informanterna erbjöds frivilliga samtal men var ambivalenta i sitt beslut av att 
tacka ja, anledningarna till att samtalsstöd mottogs var tack vare påtryckningar 
från närstående. Informanterna sammankopplade behovet av samtalsstöd med 
begrepp som tabu och skam. Wahlberg (2004) bekräftar informanternas känslor 
inför kontakten med vårdpersonalen, de är oroliga inför hur de kommer att bli 
bemötta av vårdpersonalen och inför hur deras beslut kommer att reflekteras på 
deras omgivning. Harden & Ogden (1999) redovisade resultat i sin studie som 
pekade på att många unga kvinnor har känt sig felaktigt bemötta av fördomsfull 
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och okänslig vårdpersonal, detta är något som informanterna vid föreliggande 
studie inte talar något om. Däremot presenteras en bild av att aborten ibland tas 
för given när den unga gravida kvinnan söker kontakt med vården. Det finns en 
risk att respekten för patientens självbestämmande ibland blir lidande om den 
unga kvinnan har en partisk närstående med sig vid vårdtillfället som redan har en 
förbestämd åsikt. Söderberg (1998) belyser vikten av att vårdpersonalen är lyhörd 
inför den unga kvinnans tankar och är observant inför tvekan och ambivalens. 

Wahlberg (2004) menar att många unga kvinnor upplever abortprocessen som 
något obehagligt och de är oroliga inför beslutet. Detta bidrar till att de unga 
kvinnorna vill genomlida aborten i det tysta och bara få det gjort. Detta bekräftas 
av informanterna i föreliggande studie, samtliga informanter hade avböjt 
erbjudandet om samtalsstöd om inte påtryckningar från närstående hade varit så 
starka. Detta av anledningen att informanterna bara ville ha situationen överstökad 
och bortglömd. Hede m.fl. (1994) lyfter fram vikten av att låta de unga kvinnorna 
få spegla sina känslor mot någon utomstående, någon som är neutral och som inte 
dömer. Informanterna menar att det är otroligt viktigt att unga kvinnor fångas upp 
och får en chans att rannsaka sina egna känslor och inte låta sig styras av sina 
närståendes åsikter, de unga kvinnorna måste få en chans att fatta beslut som är 
baserade på deras egna tankar och känslor, detta är något som vårdpersonalen kan 
hjälpa till med. 

Wahlberg (2004) anser att det är ett svek för den unga kvinnan då stödsamtalen 
vid en abort inte längre är obligatoriska utan erhålls på frivillig basis, det finns ett 
stort mörkertal med ungdomar som egentligen hade varit i stort behov av 
rådgivning och stöd. Under intervjuerna till föreliggande studie menade 
informanterna att stödsamtalen borde vara obligatoriska då de verkligen gör stor 
nytta, men att den första spontana reaktionen från den unga kvinnan är att tacka 
nej. Detta trots att de unga kvinnorna haft ett stort behov av ventilering och att ha 
någon utomstående att bolla sina tankar med. Berg-Kelly (1998) menar att 
samtalen med vårdpersonalen ger den unga kvinnan en möjlighet till bearbetning 
av händelsen men de skapar även förutsättningar för den unga kvinnan att finna en 
balans i tillvaron och att komma tillrätta med sin identitet och framtida liv. 

 Informanterna bekräftar att stödsamtalen hjälpte till att skapa meningsfullhet och 
stärka deras självkänsla, de menar att tonåringar inte har full kontroll på vad som 
händer och sker i kroppen och i känslolivet och att de stödjande samtalen hjälper 
till att skapa en balans i en turbulent situation. Wahlberg (2004) menar att aborten 
kan leda till en erfarenhet som främjar mognad och insikt hos individen om den 
unga kvinnan ges möjlighet att tala om sin situation. Travelbee (1972) menar att 
varje individ är unik och den enskilda individens upplevelser är bara hennes egna. 
Travelbees omvårdnadsteori är användbar under abortprocessen då den unga 
kvinnan behöver få ventilera sina egna tankar och känslor och jämföra dessa med 
sina egna erfarenheter, då människan är unik och oersättlig så går det inte att ha en 
mall för hur de stödjande samtalen ska gå till. Vårdpersonalen måste därför kunna 
förhålla sig till den unga kvinnans upplevelser istället för vad som är skrivet i 
hennes journal.  

Informanterna är eniga om att vårdpersonalen är skickliga på att få sina patienter 
att slappna av och tala fritt. Under stödsamtalen fick informanterna  möjlighet att 
fritt tala om sina känslor och erfarenheter utan att på något sätt bli styrda. Murphy 
m.fl. (2000) framlägger resultat som pekar på att vårdpersonalen i hög grad 
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påverkar kvinnans upplevelse av aborten genom deras bemötande. I en rapport 
från SFOG (2006) presenteras resultat som visar att vårdpersonalen bör besitta 
goda kunskaper i problemlösande samtal och insikt i krisreaktioner, detta för att 
kunna skapa en god kommunikation med den unga kvinnan. 

Enligt Forchuk m.fl. (1995) måste vårdpersonalen vara ytterst medveten om sin 
egen kommunikation för att förhindra att omedvetna budskap framkommer genom 
den icke-verbala kommunikationen och motsäger det verbala budskapet. I 
resultatet framkommer material som visar att en del av informanterna blev 
påverkade i sina beslut av en del vårdpersonal genom att alla alternativa 
tillvägagångssätt inte framlades. Detta ses som smärtsamma erfarenheter i 
efterhand. Nilsson & Waldermarsson (1994) talar om vikten av information och 
menar att kunskap och fakta är en viktig del i samspelet i en vårdrelation. 
Pehrsson (2000) menar att vårdpersonalen ska i det stödjande samtalet vara 
neutrala och får inte påverka kvinnans beslut genom sina egna åsikter, oavsett vad 
kvinnan beslutar ska vårdpersonalen vara respektfull och värna om kvinnans 
integritet. Detta bekräftar informanterna i föreliggande studie, merparten upplevde 
att vårdpersonalen var neutrala och stöttande utan att leda in informanten på några 
valda vägar. 

Hess (2004) talar om vikten av att vårdpersonalen kan uppfatta riskfaktorer hos 
den unga kvinnan innan aborten, faktorer som kan öka risken för dåligt mående i 
efterförloppet. I resultatet i föreliggande studie framkommer det att stödet från 
vården inte alltid finns tillhands förrän efter aborten, men trots detta så klarar 
vårdpersonalen av att skapa en trygg tillvaro och möjlighet för den unga kvinnan 
att i efterhand bearbeta upplevelsen. 

Slutsats 

Resultatet av studien visar att de unga kvinnorna var nöjda med de stödjande 
samtalen och uppgav att de funnit en mening i sin abort och processen 
runtomkring den. Dock redovisas i resultatet att de unga kvinnorna anser att 
rutiner och riktlinjer bör ses över då samtalen idag inte är obligatoriska, detta kan 
medföra att unga kvinnor som är i behov av samtal förbises och blir utan behövlig 
hjälp. Travelbees omvårdnadsmodell betonar vikten av samspel mellan 
vårdpersonal och patient. De unga kvinnorna får en möjlighet att lyfta sina 
upplevelser och känslor, det ökar möjligheten till att vårdpersonalen kan förstå 
deras egna unika livsvärld och det blir då lättare att identifiera och tillgodose 
deras behov. Genom stödjande samtal hjälps de unga kvinnorna att skapa en 
självsäkerhet och självinsikt, de ges möjlighet att ventilera sina tankar om 
situationen utan att bli dömda eller påverkade. Författarna ser tydligt i resultatet 
hur viktiga de stödjande samtalen är för de unga kvinnorna och att de finner en 
mening i sina erfarenheter. Travelbee menar att syftet med omvårdnad är att 
hjälpa människan att finna mening i situationer av lidande, detta är en 
utgångspunkt som författarna anser är en av grundstenarna i omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1 

Tabell, exempel på meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

det var väl inte jag 
själv som ringde, 
utan det var mina 
föräldrar som ringde 
och bokade en tid… 
och då fick jag 
komma dit och prata 
med en kurator… 
ehh... om varför... 
varför det blev som 
det blev liksom… 

 

Föräldrarna 
såg behovet av 
samtal och 
ordnade 
kontakt med 
kurator. 

Samtal Behov av att 
få berätta 

Behovet av det 
stödjande samtalet 

Man kan inte prata 
med sin mamma om 
allt, även om jag har 
världens bästa och 
mest förstående 
mamma, så känns det 
bara skönt med 
någon utomstående 
liksom… 

Ibland 
behöver man 
prata med 
någon 
utomstående 

Stöd Prata med 
någon man ej 
känner 

Vikten av neutralt 
samtalsstöd 
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Eller ska det vara 
meningen att vuxna 
människor ska ta 
över helt och hållet 
och bestämma över 
huvudet så… 

Ibland tar de 
vuxna över 
situationen 

Omyndiga Att få avgöra 
själv 

Integritet och 
självbestämmande 

Jag blev nog faktiskt 
lite stärkt av hela 
upplevelsen…fast det 
har jag inte kommit 
på förrän långt 
senare… 

En person kan 
gå stärkt ur 
sina 
upplevelser 

Självkänsla Bearbetning 
av upplevelser 

Att hantera sina 
känslor 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

       

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
 

Till dig över 20 år som har genomfört en abort i åldern 14 – 17 år. 

- förfrågan om deltagande i en studie 
 

Har unga flickor behov av stödjande samtal i samband med en abort? Frågan har 
inget svar som är rätt eller fel, men eftersom tonårsaborterna har ökat markant 
under de senaste åren i Sverige så är frågan av stor betydelse för den unga flickan 
och bör utredas och åtminstone delvis besvaras. 

I en studie som ska resultera i ett examensarbete i sjuksköterskeutbildningen ska 
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vi undersöka detta, därför vänder vi oss till Dig. Kan vi få intervjua Dig om Din 
abort, Dina upplevelser av kontakten med sjukvården och hur processen gick till? 
Vi planerar att intervjua sammanlagt 4 kvinnor som är över 20 år gamla och som 
genomfört en abort i åldern 14-17 år. Urvalet är slumpmässigt utvalt av en grupp 
intresserade deltagare, ingen blir alltså tillfrågad av något annat skäl än att man 
hör till vår målgrupp och därmed antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med 
sig av. 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timma, och för att inte missa någon 
information bandas den. Om du inte vill svara på någon fråga eller avbryta 
intervjun, är Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn 
eller andra data som kan identifiera personer ska inte registreras, resultatet 
kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. 

Vi som ska genomföra den här studien går sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet och våra examensarbeten ska publiceras i slutet på maj. 
Arbetet görs under kontinuerlig handledning. Om Du är intresserad, skickar vi 
gärna ett exemplar till Dig när det är klart. 

Självklart är det frivilligt att delta. Någon av oss kommer att kontakta dig om 
några dagar för att höra om Du fortfarande är intresserad av att bli en av våra 
informanter. Då berättar vi gärna mer om undersökningen och intervjun. 
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Louise Laine   Emma Lindström 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I STUDIE: 
”En Studie av tonåringars upplevelser i samband med en abort – 
finns det ett behov av stödjande samtal med vårdpersonal?” 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. Jag är medveten om att de 
uppgifter som jag lämnar är konfidentiella, vilket innebär att endast Louise Laine 
och Emma Lindström känner till vad jag har svarat på intervjufrågorna. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band som kodas innan de förvaras i ett låst 
skåp. Förteckningen med koderna förvaras i samma utrymme. Jag har fått både 
muntlig och skriftlig information om detta. Jag är också informerad om att jag när 
som helst kan meddela intervjuaren att jag inte längre vill deltaga i studien, Mitt 
material plockas då omedelbart bort. Efter att materialet är omarbetat kommer 
banden att arkiveras på Blekinge Tekniska Högskola i 10 år, inga obehöriga 
kommer att ha tillgång till obearbetat material. 
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