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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Abort kan utföras medicinskt eller kirurgiskt. I världen beräknades cirka 20 procent av 

alla graviditeter avslutas genom abort. Årligen sker 35 000 – 40 000 aborter i Sverige. 

Sveriges nuvarande abortlag stiftades år 1974 och ger kvinnan ensamrätt att besluta om 

abort till och med utgången graviditetsvecka 18. Tidigare studier fokuserar främst på 

kvinnors perspektiv på och erfarenheter av bemötande och stöd vid abort. Undersökningar 

och studier som utgår från mäns upplevelser och inställning till abort visar att män i många 

fall också är i behov av stöd och samtal. 

Syfte 

Syftet var att beskriva mannens upplevelse av bemötande och emotionellt stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal vid inducerad abort.  

Metod 

Studien utgick från en kvalitativ metod som gav möjlighet att ta del av mannens perspektiv 

på bemötande och emotionellt stöd vid en inducerad abort. Sex män i åldrarna 23-28 år 

deltog i studien. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna inriktades på två teman, 

bemötande och emotionellt stöd. Samtliga intervjuer spelades in med ljudbandspelare, 

varefter de transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalys som metod. 

Resultat 

Vid intervjuerna framkom att männen erhöll individanpassad information gällande hela 

abortprocessen, vilket de ansåg som positivt och viktigt. Männen framhöll att 

vårdpersonalen agerade utifrån ett professionellt förhållningssätt. De beskrev professionellt 

förhållningssätt som t.ex. att de hade kunskap inom området, höll sina egna åsikter utanför 

och att de visade förståelse för parets situation. Alla män påverkades känslomässigt av 

aborten och var därmed i behov av emotionellt stöd. Mannens känslomässiga upplevelse 

kring aborten varierade från individ till individ, vilket gjorde att behovet av emotionellt 

stöd såg olika ut. Gemensamt var att de ville ha någon att tala och dela sina känslor med.  

Slutsats 

Studiens resultat visade att män som varit med om inducerad abort upplevde bemötandet 

och det emotionella stödet från vårdpersonalen som positivt. Vidare tyder resultatet på att 

mannen var i behov av och fick individanpassad information som fokuserade på hela 

abortprocessens gång. Genom ett professionellt förhållningssätt och emotionellt stöd från 

vårdpersonal som utgick från individens behov kände mannen sig delaktig i 

abortprocessen. Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att 

vårdpersonalen har fokus på både mannen och kvinnan när det gäller bemötande och stöd 

vid inducerad abort.  

 

Nyckelord inducerad abort, emotionellt stöd, bemötande, män, upplevelser 
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INLEDNING 

 

Abort är en omfattande och komplex situation där det kan vara svårt att fatta ett beslut. Det 

kan uppstå inre konflikter, konflikter med partnern eller konflikter med personer i sin 

omgivning som är viktiga att bearbeta. Samhällets, familjens och vännernas åsikter i 

abortfrågan kan inverka på beslutet, då det är en fråga som kan väcka starka känslor och 

tveksamhet hos både kvinnan och mannen. Motstridiga känslor kan uppstå där kvinnan och 

mannen känner glädje och lättnad samtidigt som man känner en sorg och tomhet 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

 

Papworth (2011) menar att männen ofta förbises under abortprocessen och att det är viktigt 

att vara medveten om och förstå mannens känslor och behov. Som hälso- och 

sjukvårdspersonal är det viktigt att även tänka på mannens behov vid en abort. För att öka 

hälso- och sjukvårdens förståelse och kunskap för mannen under abortprocessen har vi valt 

att utföra en studie som fokuserar på hur män upplever bemötande och emotionellt stöd 

från hälso- och sjukvårdspersonal vid en inducerad abort, det vill säga en graviditet som 

frivilligt avbrutits.  

 

BAKGRUND  

 

Abort är ett begrepp som används när en graviditet avbryts innan fostret är livsdugligt 

utanför kvinnans livmoder. Abort är indelat i spontan och inducerad abort (Dunér, 

Bischofberger & Gustafson, 2009). Spontan abort, som i dagligt tal kallas för missfall, 

innebär ofrivilligt avslut av graviditeten före det att fostret är tillräckligt utvecklat för att 

klara sig utanför livmodern. Vanliga orsaker till spontan abort är antingen genetiska, 

anatomiska eller infektionsrelaterade menar Adolfsson, Larsson, Wijma och Berterö 

(2004). Inducerad abort betyder att kvinnan frivilligt beslutar sig för att avbryta 

graviditeten (Dunér et al., 2009), vi har valt att endast berör inducerad abort i denna studie. 

Nordal-Broen, Moum, Sejersted-Bödker och Ekeberg (2004) menar att de vanligaste 

orsakerna till abort är en blandning av socioekonomiska, psykosociala, moraliska, logiska 

och känslomässiga faktorer. 

Genomförande av abort i Sverige 

Aborter kan utföras medicinskt eller kirurgiskt. Det är en fördel att göra abort i ett tidigt 

stadium av graviditeten då enklare metoder kan användas som innebär en mindre risk för 

kvinnan (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Medicinsk abort 

Medicinsk abort utförs vanligtvis fram till och med utgången graviditetsvecka nio men kan 

även användas vid senare aborter. Inledningsvis får kvinnan tabletter som gör att 

graviditeten avstannar. Två dygn senare får kvinnan ytterligare tabletter eller vagitorier 

som stimulerar värkarbetet och leder till att fostret och moderkakan stöts ut. Smärtstillande 

läkemedel kan behövas på grund av mensvärksliknande smärtor. Medicinsk abort görs i 

öppen vård men vid önskemål kan aborten ske i hemmet. Ett återbesök görs efter 14-28 

dagar för att kontrollera att inga moderkaksrester finns kvar och för att bekräfta att aborten 

är fullständig (Borgfeldt et al., 2010).  
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Kirurgisk abort 

Kirurgisk abort utförs till och med utgången graviditetsvecka tolv och innefattar 

vakuumaspiration eller utskrapning via livmoderhalsen. Vid tidig kirurgisk abort kan 

lokalbedövning användas och senare används i regel narkos. Före det kirurgiska ingreppet 

får kvinnan tabletter eller vagitorier som mjukar upp livmoderhalsen (Borgfeldt et al., 

2010). Ett instrument förs in via livmoderhalsen till livmodern som gör att fostret och 

moderkakan sugs ut och därmed töms livmodern. Vid behov kan livmoderhålan skrapas fri 

från moderkaksrester (Borgfeldt et al., 2010). 

Prevalens  

Globalt perspektiv 

Ungefär 37 procent av världens kvinnor uppskattas leva i länder där abort är otillåtet eller 

endast får utföras efter våldtäkt eller på sträng medicinsk grund. Cirka 23 procent lever i 

länder där socialmedicinska eller sociala orsaker även kan ligga till grund för abort. 

Resterande 40 procent av världens kvinnor lever i länder med så kallad fri abort 

(Socialstyrelsen, 2012b). 

 

Av alla kända graviditeter i världen beräknas drygt 20 procent sluta med abort 

(Socialstyrelsen, 2012b). Enligt Sedgh, Singh, Shah, Ahman, Henshaw och Bankole (2012) 

slutar 30 procent av alla graviditeter i Europa med abort. Varje år uppskattas det utföras 

närmare 45 miljoner inducerade aborter i världen, vilket motsvarar 28 aborter per 1000 

kvinnor. I Europa beräknas de illegala aborterna stå för ungefär nio procent av alla aborter, 

medan det i ett stort antal afrikanska länder och i Sydamerika kan vara närmare 100 

procent (Socialstyrelsen, 2012b). Enligt Sedgh, Henshaw, Singh, Åhman och Shah (2007) 

utförs nästan hälften av alla aborter i världen illegalt.  

 

Illegala aborter utförs främst i länder där tillgängligheten till fri abort är begränsad bland 

annat på grund av religion, tradition eller lagstiftning. Drygt 20 miljoner kvinnor genomgår 

illegala aborter årligen enligt World Health Organization [WHO]. Antalet dödsfall på 

grund av osäkra abortmetoder har minskat från 56 000 år 2003 till 47 000 år 2008 (WHO, 

2011). Av de abortrelaterade dödsfallen inträffar över 98 procent i utvecklingsländerna. 

Mortalitet relaterad till illegala aborter är högst i Afrika där 110 kvinnor dör per 100 000 

levande födda, medan det i i-länderna dör mindre än en kvinna per 100 000 nyfödda vilket 

till stor del beror på en säker abortmetod (Vekemans, 2009). Om alla kvinnor har tillgång 

till säkra abortmetoder skulle komplikationerna förebyggas och många liv skulle räddas 

menar Vekemans (2009). Långvariga komplikationer innefattar kronisk smärta, kroniska 

genitala infektioner och infertilitet. Till stor del drabbas de kvinnor som är fattiga, unga, 

ogifta och/eller från landsbygden. Att behandla de komplikationer som uppstår i samband 

med osäkra abortmetoder kostar utvecklingsländerna fem miljoner dollar varje år. 

Pengarna som används för att behandla komplikationerna skulle istället kunna användas till 

att förbättra hälso- och sjukvården menar Vekemans (2009). 

 

Svenskt perspektiv 

Årligen utförs 35 000 – 40 000 aborter i Sverige, där de flesta aborter utförs bland kvinnor 

i åldrarna 20-24 år. Bland kvinnor i åldersgruppen över 35 år genomförs minst aborter 

(Socialstyrelsen, 2012b).  
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Antalet inducerade aborter under 2011 beräknades till 37 750, det vill säga 20,9 aborter per 

1000 kvinnor. Under 2011 utfördes 79 procent av alla aborter (Socialstyrelsen, 2012b)  

före kvinnan gått igenom den nionde graviditetsveckan. Denna siffra har ökat kontinuerligt 

sedan 1990-talet vilket kan förklaras av att det i början av 1990-talet infördes nya metoder 

för medicinsk abort (Socialstyrelsen, 2012b). 

Svensk abortlagstiftning  

År 1974 stiftades Sveriges nuvarande abortlag (SFS 1974:595) som ger kvinnan rätt till fri 

abort vilket innebär att hon själv har rätt att ta beslut om abort till och med utgången 

graviditetsvecka 18 (Borgfeldt et al., 2010). Enligt abortlagen har utländska kvinnor rätt till 

att göra abort i Sverige sedan januari 2008. Aborten kan utföras trots att kvinnan inte är 

bosatt, folkbokförd, asylsökande eller svensk medborgare (Socialstyrelsen, 2012b).  

 

Enligt abortlagen behöver kvinnan inte tala om anledningen till varför hon vill göra abort 

(SFS 1974:595). Mannen kan påverka kvinnans beslut till abort men abortlagen tar inte 

hänsyn till mannens åsikt huruvida han vill att kvinnan ska göra abort eller inte. Enligt lag 

har kvinnan alltid sista ordet i beslutet om att avsluta en graviditet (Borgfeldt et al., 2010). 

Enligt Finer, Frohwirth, Dauphinee, Singh och Moores (2005) studie grundas ett beslut om 

abort vanligtvis i flera sammanhängande orsaker. I samma studie framkom att 

begränsningar i olika former var återkommande orsaker till abort, framförallt 

begränsningar var gällde ekonomi och brist på stöd från partnern.  

 

När den artonde graviditetsveckan har passerat kallas det sen abort och det krävs då ett 

särskilt tillstånd baserat på synnerliga skäl från Socialstyrelsens rättsliga råd 

(Socialstyrelsen, 2012b). Socialstyrelsens rättsliga råd utför då en prövning som baseras på 

en utredning utförd av läkare och kurator (Socialstyrelsen, 2012a). Borgfeldt et al. (2010) 

menar att efter utgången graviditetsvecka 18 kan abort utföras om kvinnan är väldigt ung, 

nära menopaus, missbrukar droger eller vid missbildningar hos fostret. Enligt 

Socialstyrelsen (2012a) beviljas abort endast fram till och med utgången graviditetsvecka 

22 då fostret därefter anses kunna överleva utanför kvinnans livmoder. Aborter efter vecka 

22 får endast genomföras om Socialstyrelsens rättsliga råd bedömer att fostret inte kommer 

överleva utanför livmodern. 

Män och abort  

Det är alltid den gravida kvinnan som har ensamrätt att ta beslutet om abort oavsett 

partnerns önskemål enligt abortlagen (SFS 1974:595). Däremot deltar många partners i 

beslutet och ofta påverkar partnerns inställning till barn kvinnans beslut (Borgfeldt et al., 

2010). Abort har i stor utsträckning betraktats som en kvinnofråga. Papworths (2011) 

studie som utgår från mäns upplevelser och inställning till abort visar att män i många fall 

också är i behov av stöd och samtal. 

Bemötande ur mannens perspektiv 

Enligt en portugisisk studie av Rodrigues och Hoga (2006) beskrev männen att de 

framförallt upplevde skuldrelaterade känslor efter en abort. Männen ansåg att ett positivt 

mottagande och känslomässigt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen var betydelsefullt 

vid abortprocessen. För att få en helhetsbild ansåg männen att det var av stor vikt att få en 

korrekt och fullständig beskrivning av hur abortprocessen går till.  
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Kero och Lalos (2004) studie visar att mer än hälften av männen som följde med sin 

partner till sjukhuset kände att hälso- och sjukvårdspersonalen inte hade ett positivt och 

välkomnande bemötande. Männen uppgav att de var nöjda med kvinnans beslut om att 

göra abort.  I samband med aborten upplevde männen en form av lättnad och beskrev att 

aborten kändes som en ansvarsfull handling. Samtidigt uppgav männen som deltog i 

studien att beslutet om abort även kändes som en smärtsam handling och att det var etiskt 

problematiskt. Dock hade de flesta männen positiva erfarenheter efter aborten och de 

beskrev att de kände en känsla av mognad samt en känsla av att de agerat ansvarstagande.  

 

Enligt en studie av Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2012b) baserad på 798 kvinnor 

och 590 män uppgav drygt hälften av männen att de var missnöjda med den vård som gavs 

i samband med aborten. Männen uppgav att det viktigaste under en abort var ett gott 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt vissa män var bemötandet något 

som de inte kände sig tillfredsställda med då de kände sig förbisedda, vilket även en del 

kvinnor som deltog i studien upplevde att deras partner blev. Kvinnorna förklarade detta 

bland annat genom att de upplevde att personalen endast talade till henne och inte till 

mannen.  

 

Makenziuz et al. (2012b) menar att abort är en kvinnlig rättighet att värna om, men att det 

även är viktigt att ta hänsyn till mannens känslor och behov i samband med en abort. 

Personligt bemötande är något som är betydelsefullt i samband med en abort. Makenziuz et 

al. (2012b) framhåller att sjukvården ofta brister i sitt bemötande gentemot män i samband 

med abort vilket de menar kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonalen enligt abortlagen 

inte får ställa frågor kring motivet till abort. Det kan vara av stor vikt för både kvinnan och 

mannen att få diskutera beslutet om abort och orsaken till beslutet. Personligt bemötande 

kan bidra till en god relation som i sin tur inger förtroende. 

 

Autonomi  

Definition 

Enligt Edberg och Wijk (2009) innefattar ordet ”autonomi” självständighet och oberoende. 

Självständighet och oberoende grundar sig i att individen själv fattar beslut och att 

individen har rätt att bestämma över sig själv. Autonomi är en individs tro på sina egna 

förmågor att klara av en situation.  

 

Parets autonomi  

Enligt Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2012a) är parets autonomi och beroende två 

viktiga faktorer vid en abort. Autonomi kan beskrivas som individens självständighet och 

självbestämmande medan beroende kan ses som motsatsen till autonomi. I samma studie 

beskriver kvinnan och mannen en beroendeställning till hälso- och sjukvårdspersonalen 

före, under och efter aborten. 

 

Mannen och kvinnans autonomi ökade under abortprocessens slutfas i och med att kvinnan 

kunde välja att göra abort i hemmet menar Makenziuz el al. (2012a). Hemmiljön bidrog till 

en trygghet och paren beskrev en känsla av kontroll genom att de kunde uttrycka och dela 

sina känslor fritt.  Autonomi och beroende går hand i hand.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Makenzius%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22913927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tydén%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22913927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Darj%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22913927
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22913927
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Beträffande beroende beskrev paren i studien att de ville bli bemötta med empati och 

respekt (Makenzius et al., 2012a) på lika villkor, samt få individanpassad information efter 

deras behov. Rutiner som finns vid abortprocessen bör kontinuerligt granskas och 

utvärderas för att säkerställa att den vård som ges är förenad med tillfredställelse, trygghet 

och säkerhet för både mannen och kvinnan (Makenzius et al., 2012a). 

Information  

[ICN] (2008) 

 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008). 

Stöd  

Emotionellt stöd 

Sjuksköterskan har under abortprocessen ett ansvar vad gäller att ge stöd till både kvinnan 

och mannen. Emotionellt stöd innebär att sjuksköterskan visar empati samt har ett 

förhållningssätt som grundar sig i öppenhet och ödmjukhet (Borgfeldt et al., 2010). Detta 

skapar ett lugn och inger en känsla av trygghet. Empati innebär att en individ har förmåga 

att sätta sig in i en annan individs situation vad gäller känslor och behov och vara 

medveten om dessa (Holm, 2009). Edberg och Wijk (2009) skriver att det är viktigt att 

sjuksköterskan kan reflektera över hur denne själv skulle vilja bli behandlad, men att det 

inte behöver vara just det som patienten vill eller behöver. Holm (2009) menar att det 

professionella bemötandet kräver mer än att vara är snäll och att empati utgör en central 

roll. Om sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens situation och förstå dennes känslor ger 

det en bättre förutsättning att bemöta patienten på ett konstruktivt sätt.  

Tröst är något som förekommer överallt i vården, med tröst menas att sårbarhet omvandlas 

till styrka. Viktiga faktorer med avseende på tröst är bland annat att sjuksköterskan ser den 

enskilde individen och dennes sårbarhet. Med sårbarhet menas i detta sammanhang att 

individen själsligt blir ledsen eller förödmjukad, vilket kan uppkomma om det som 

patienten upplever bagatelliseras eller att dennes självbestämmanderätt förbises. Ofta sker 

tröst omedvetet, på ett ordlöst plan och uttryckt i handlingar. Tröst kan innebära att 

sjuksköterskan till exempel är närvarande, lyssnar till patienten och dennes anhöriga, 

svarar på deras frågor och funderingar (Edberg & Wijk, 2009).  

Stödsamtal 

Oberoende av graviditetens längd ska både kvinnan och mannen erbjudas stödsamtal med 

kurator eller psykolog enligt abortlagen (SFS 1974:595). Mannen och kvinnan får var för 

sig eller tillsammans träffa en kurator eller psykolog från kvinnokliniken eller en 

barnmorska från mödravårdscentralen. Många kvinnor och män är i behov av stöd inför, 

under och efter aborten.  
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Ett förhållningssätt som baseras på att vara stödjande och lyhörd är grundläggande vid 

stödsamtal. Hälso- och sjukvårdspersonal ska vid stödsamtalet ge kvinnan stöd i hennes 

beslut, oberoende av om beslutet resulterar (Borgfeldt et al., 2010) i abort eller inte 

(Borgfeldt et al, 2010). Om kvinnan har passerat graviditetsvecka 18 måste hon enligt 

abortlagen (SFS 1974:595) träffa en kurator före aborten. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva mannens upplevelse av bemötande och emotionellt stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal vid inducerad abort.  

 

METOD 

Val av metod 

Studien utgick från en kvalitativ metod som gav möjlighet att ta del av mannens perspektiv 

på bemötande och emotionellt stöd vid en inducerad abort. Kvalitativa metoder används 

främst för att få en djupare förståelse för en målgrupp. Exempelvis genom att intervjua 

målgruppen kan de intervjuade personerna besvara eller diskutera de aktuella frågorna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Urvalskriterier och undersökningsgrupp 

Urvalskriterierna för denna studie var att deltagarna skulle vara män i åldrarna 20-35 år. 

Intervjupersonerna skulle vara svensktalande för att kunna föra en tydlig dialog och skulle 

ha varit med om en inducerad abort. Vi valde att avgränsa antalet till att intervjua män i 

åldrarna 20-35 år. Sex män i åldrarna 23-28 år deltog i studien.  

Datainsamling  

Rekrytering 

Vi kom i kontakt med intervjupersonerna som deltog i studien genom att olika personer i 

författarnas omgivning tipsade om personer som passade in på urvalskriterierna, vilket kan 

jämföras med snöbollsmetoden (Polit & Beck, 2012). Missiv (Bilaga I) skickades via 

elektronisk post (e-post) till intervjupersonerna och på så sätt fick författarna kontakt med 

personer utanför umgängeskretsen och passade in på målgruppen. Missivet som skickades 

ut belyste studiens syfte, att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och att 

ljudbandspelare skulle användas. I missivet framkom även att intervjupersonerna själva 

fick föreslå tid och plats för intervjun. Sophiahemmet Högskola föreslogs som möjlig plats 

för intervju, detta för att inte lägga allt ansvar på intervjupersonerna. 

 

Intervjuguide 

Vid planering inför intervjuerna skapade författarna en intervjuguide utifrån studiens syfte. 

Intervjuguiden (Bilaga II) tog upp teman och områden för intervjun samt förslag till frågor 

angående bemötande och emotionellt stöd vid en inducerad abort. Intervjuguiden 

utformades på ett sätt som skapar möjlighet att förändra ordningsföljden på frågorna, i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 
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Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att intervjuguiden svarade till studiens 

syfte. Pilotintervjun svarade till studiens syfte och inkluderades därmed i studien. Utöver 

pilotintervjun inkluderades fem intervjuer i intervjustudien. Totalt ingår sex intervjuer i 

föreliggande studie. Pilotintervjun gav författarna chansen att träna sina färdigheter i 

intervjuteknik för att uppnå en god kvalitet, i enlighet med Polit & Beck (2012).  

Genomförande  

Under intervjuerna utgick vi från en halvstrukturerad intervjuteknik för att förstå 

intervjupersonernas levda värld, i syfte att tolka meningen av de fenomen de beskrev 

(Kvale och Brinkmann, 2009). En intervjuguide utformades med ämnen och förslag till 

frågor att utgå ifrån, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). Den halvstrukturerade 

intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och användes under samtliga intervjuer 

(Bilaga II).  För att få en bredare förståelse för den intervjuade personens perspektiv och 

upplevelser lämnades även utrymme för följdfrågor som till exempel ”hur menar du då” 

eller ”kan du förklara det närmare”. Genom att ställa följdfrågor framkom mer 

uttömmande svar och fördjupad information.  

 

Vid samtliga intervjuer närvarade båda författarna. Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. 

Fem av intervjuerna utfördes i intervjupersonernas hem, den sjätte utfördes genom chat via 

det sociala nätverket Facebook. När intervjun var avslutad kopierades hela 

chatkonversationen in i ett Word dokument som sparades på en lösenordskyddad dator och 

raderades därefter från Facebook. Ljudbandspelare användes vid alla intervjuer, i enlighet 

med Kvale och Brinkmann (2009) som menar att ljudbandspelare används för att registrera 

intervjuerna och för vidare dokumentering och analysering. Med hjälp av ljudbandspelaren 

kunde intervjuarna lägga allt fokus på intervjupersonerna.  

Databearbetning  

Transkribering 

Författarna delade upp varje intervju mellan sig och transkriberade hälften av varje intervju 

var. Transkriberingen utfördes en till två dagar efter att intervjun hade ägt rum. Alla 

intervjuerna transkriberades genom ordagrann översättning från talspråk till skriftspråk, i 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). De transkriberade intervjuerna innehöll 

hummande och skratt men ovisskommande ljud och längre pauser exkluderades för att 

skapa en sammanhängande text.  Sedan skrevs de transkriberade intervjuerna ut och lästes 

igenom. Transkriberingen gjorde att författarna fick en överblick av materialet och kunde 

se helheten och eventuella samband mellan innehållet i intervjuerna. Därmed underlättades 

analysen som utfördes i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009).  

Dataanalys  

De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kvalitativ innehållsanalys en metod som beskriver 

innehållet i en dialog systematiskt. De transkriberade intervjuernas innehåll analyserades 

genom att författarna tillsammans tog fram relevanta meningsbärande enheter dvs. 

meningar som besvarade studiens syfte, för att på så sätt sortera textmassan.  
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De meningsbärande enheterna bestående av en eller flera meningar rödmarkerades i den 

transkriberade texten och klipptes sedan ut och klistrades in i en tabell. Citaten ändrades 

från talspråk till skrivspråk utan att dess innebörd ändrades, i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009). Genom att ändra citaten kan läsaren inte urskilja vilken intervjuperson 

som sagt vad, därmed skyddades dennes identitet.  

 

Meningsenheter kondenserades sedan för att lyfta fram essensen av intervjupersonernas 

svar. Meningsenheter kan beskrivas som en del av texten som är meningsbärande. Med 

detta menas en samhörighet av innehåll och sammanhang i ord, meningar eller stycken i en 

text. Därefter kodades meningsenheterna, vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) innebär att meningsenheterna får en etikett som kort beskriver meningsenhetens 

innehåll. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är kodning den process där insamlad data 

kategoriseras genom att bryta ner, analysera och jämföra vilket ger en tydlig överblick.  

 

Koder med samma innebörd delades in i samma underkategori. En kategori svarar på 

frågan ”Vad?” menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). Kategorierna återspeglar 

det centrala budskapet i intervjuerna och gav oss därmed en bättre överblick och 

underlättade jämföranden (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategori Kategori 
 

”Det var inte dömande 

och blandade inte in 

egna åsikter. Det 

gjorde att hela 

situationen kändes lite 

lättare.” 

 

Viktigt att 

vårdpersonalen 

inte blandar in 

egna känslor eller 

åsikter. 

 

Inga egna 

åsikter  

 

 

Professionellt 

förhållnings- 

sätt 

 

 

 

Bemötande 

”Jag var i behov av 

stöd under hela 

abortprocessen, precis 

som min partner. Vi 

båda var i behov av 

någon som var 

förstående, som 

lyssnade och stöttade 

oss i vårt beslut. Och 

som samtidigt kunde 

trösta oss när det 

kändes jobbigt.” 

I behov av 

samma stöd som 

partnern under 

hela 

abortprocessen. I 

behov av någon 

som förstod, 

lyssnade och 

stöttade. 

 

 

Stöd under 

abortprocessen 

 

 

 

Behov av stöd 

 

 

 

 

Emotionellt 

stöd 

 

 

”Jag föredrog att prata 

med vänner och familj 

som jag känner väl då 

abort enligt mig är en 

intim fråga”. 

 

Föredrog att prata 

med vänner och 

familj. 

 

Familj och 

vänners 

betydelse 

 

Stöd från 

omgivningen 
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Trovärdighet  

En intervjuguide utformades och användes under samtliga intervjuer, vilket ökar studiens 

trovärdighet. Genom en pilotintervju testades intervjuguiden för att kontrollera att den 

svarade till studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) ökar studiens trovärdighet vid 

användning av intervjuguide och pilotintervju. Ljudbandspelare användes under samtliga 

intervjuer, i enlighet med Polit och Beck (2012) som menar att ljudbandspelare minskar 

risken för att författarnas egna åsikter färgar intervjupersonernas svar. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) handlar trovärdighet om tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet 

och delaktighet. För att stärka studiens tillförlitlighet närvarade båda författarna vid 

samtliga intervjuer och analyserade intervjumaterialet tillsammans. För att öka studiens 

trovärdighet gav författarna varje enskild intervjuperson möjlighet att läsa igenom 

intervjun för att försäkra att insamlad information överensstämde med vad 

intervjupersonerna ville uttrycka (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

I resultatet användes citat från intervjupersonerna för att lyfta fram likheter och skillnader i 

intervjuernas innehåll. Citat skapar möjlighet till bedömning av studiens giltighet enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012).  

Forskningsetiska överväganden 

Att samtala om abortfrågan innebar att intervjupersonerna talade om något personligt och 

privat som i många fall kunde vara känslosamt oavsett tidigare erfarenheter i frågan. 

Författarna har tagit hänsyn till individen som deltagit i studien, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) understryker vid kvalitativa intervjustudier. För att skapa förtroende och 

informerat samtycke fick intervjupersonerna både skriftlig och muntlig information 

gällande studien (Bilaga I & III). I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) definition 

av informerat samtycke fick intervjupersonerna information om syftet med studien, 

upplägget i stora drag samt vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagandet i studien vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att 

bedöma konsekvenserna som kan uppstå för deltagarna i samband med studien men att det 

även är viktigt att bedöma de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger.   

 

Författarna har tagit hänsyn till Nürnbergkoden under studiens gång. Nürnbergkodens 

villkor är: frivilligt deltagande, informerat samtycke, att forskningen förväntas ge positiva 

resultat för samhället samt att fysisk och psykisk ohälsa ska undvikas (Helgesson, 2006).  

Författarna av denna studie informerade även om att deltagandet i studien var frivilligt och 

att intervjupersonerna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång 

utan att behöva ange något skäl för detta, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) 

(Bilaga I & III).  Intervjupersonerna skrev under ett godkännande (Bilaga III) till att 

intervjun ägde rum samt att den spelades in med hjälp av ljudbandspelare. Intervjuerna och 

intervjupersonernas uppgifter behandlades konfidentiellt. Konfidentialitet innebär att all 

data som kan identifiera intervjupersonerna som deltar i en studie inte avslöjas (Kvale och 

Brikmann, 2009). Endast författarna av denna studie har haft tillgång till material och 

ljudinspelningar, vilka har förvarats på en lösenordskyddad dator. Allt material förstördes 

efter att studien avslutats och godkänts av examinator.  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i två teman: bemötande och emotionellt stöd. Dessa teman har delats 

in i underrubriker utifrån de kategorier som framkom under analysprocessen. Citaten i 

resultatet redovisas med indrag och kursiverad text. Genomgående i resultatet kommer 

hälso- och sjukvårdspersonal benämnas som vårdpersonal för att förenkla läsningen. 

Intervjupersonerna benämns som männen i resultatet. 

Bemötande  

Under kategorin Bemötande presenteras resultatet under följande underkategorier: behov 

av information, individanpassad information, tidsbrist och professionellt förhållningssätt.  

 

Behov av information  

Männen lade stor vikt på att informationen skulle vara aktuell och utifrån deras behov. 

Samtliga ansåg att information var en viktig del i vårdpersonalens bemötande. Männen 

upplevde att de fick ta del av aktuell information vid aborten och att de fick svar på sina 

frågor.  

 

Informationsbehovet varierade från man till man beroende på vilken kunskap de besatt före 

aborten samt vad de själva sökt för information inför aborten. Samtliga tyckte att det var 

positivt att den information de fick innefattade hela abortprocessens gång, trots att en del 

av dem redan själva sökt information om detta. När vårdpersonalen bekräftade den 

kunskap männen redan hade menade de att det skapades en känsla av trygghet hos dem. 

Intervjupersonerna var nöjda med informationen de fick om när kvinnan skulle ta 

tabletterna och vad som hände i kroppen när hon tog dem. Även informationen om var de 

skulle vända sig om problem uppstod ansåg männen var en positiv del som ingav trygghet 

vid aborten.  

 

Individanpassad information  

I intervjuerna framkom det att behovet av information berodde på tidigare okunskap 

gällande abort. Omfattningen av information som männen erhöll från vårdpersonalen 

varierade, delvis beroende på behovet samt tidigare kunskap. Muntlig och skriftlig 

information i mötet med vårdpersonalen upplevdes positivt, då det fanns möjlighet att 

ställa eventuella frågor. En man uttryckte detta såhär:  

 

 För mig kändes muntlig information mer personlig och då kunde informationen 

anpassas till vad jag själv tyckte var viktigt. Sen var det bra att kunna ställa frågor 

direkt till vårdpersonalen om det var något man undrade över. 

 

Samtliga hade sökt information på egen hand inför aborten, framförallt genom internet.  

Anledningen till varför de själva sökt information skiljde sig mellan männen. 

Informationen från vårdpersonalen kunde upplevas som komplicerad och kortfattad, vilket 

var en anledning till det egna sökandet. Andra menade att det egna sökandet var ett sätt att 

skapa kontroll över situationen.  
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En man betonade vikten av att få samma information som sin partner under 

abortprocessen. Alla utom en ansåg att informationen från vårdpersonalen vid aborten 

fokuserade på både mannen och kvinnan. En av männen var missnöjd med 

vårdpersonalens bemötande då han kände sig förbisedd. Vidare uttryckte intervjupersonen 

att han inte kände sig som en del av abortprocessen.  

 

Sjuksköterskan pratade även med mig när jag frågade något, men i övrigt kändes 

det som att hon pratade som om att det bara handlade om min partner och inte om 

mig. Det var visserligen min partner som skulle ta tabletterna och så vidare, men 

jag var faktiskt också närvarande och berörd av det här. 

 

Hur männen tog till sig informationen var individuellt. Önskemål fanns om både muntlig 

och skriftlig beskrivning av hur hela abortprocessen skulle gå till, vilket alla män uppgav 

att de fått. En av männen menade att ingående information gällande vad som händer med 

fostret kunde vara jobbigt att höra. En beskrivning med hjälp av bilder underlättade 

förståelsen av tillvägagångssättet av abortmetoden. En av männen uppgav att han hade fått 

se en kort informationsfilm om hur aborten skulle gå till, vilket han tyckte var positivt.  

 

Tidsbrist 

Stressad vårdpersonal var en punkt som männen ansåg påverka bemötandet negativt. De 

menade att deras besökstid var viktig för dem och att de i samband med detta önskade att 

vårdpersonalen inte var stressad. Två av männen upplevde att vårdpersonalen hade agerat 

stressat vid besöket, vilket de trodde var relaterat till tidsbrist.   

 

Det är viktigt för mig att hälso- och sjukvårdspersonalen inte är stressad, det är det 

värsta jag vet. Jag ville att de skulle ha tid för oss när vi väl var där. Ibland kände 

jag att de ville bli av med oss så fort som möjligt. Jag tycker att det var viktigt att 

de hade tid att lyssna till mina frågor och att de tog sig tid att svara.  

 

Professionellt förhållningssätt 

Männen upplevde ett professionellt förhållningssätt hos vårdpersonalen när omvårdnaden 

individanpassades och de kände sig respekterade. Ett bemötande på lika villkor där både 

mannen och kvinnan behandlades likvärdigt var något som alla männen utom en upplevde.  

De beskrev att samtalen med vårdpersonal under aborten utgick från både mannens och 

deras partners åsikter. En av männen ansåg att vårdpersonalen bara fokuserade på hans 

partner och därmed kände han sig åsidosatt.  

 

Männen ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen kunde visa förståelse för både mannen 

och kvinnan som skulle göra abort. Vid intervjuerna framkom att vårdpersonalen höll sina 

egna åsikter utanför vilket ansågs vara positivt. Männen upplevde att detta bidrog till att de 

fick utrymme för att sätta ord på och förstå sina känslor. 

 

Det var inte dömande och blandade inte in egna åsikter. Det gjorde att hela 

situationen kändes lite lättare.  

 

Hon sa inget om vad hon tyckte, men bara av att diskutera saken med henne blev 

det ganska uppenbart för mig hur jag kände. 
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Enligt männen var kompetens och kunskap en del av vad de upplevde som ett 

professionellt förhållningssätt. Männen upplevde att vårdpersonalen besatt goda kunskaper 

gällande abort och i de fall som osäkerhet uppstått menade de att vårdpersonalen sökt svar 

på deras frågor.  

 

          Ett bra bemötande för mig innebär att sjuksköterskan har kunskap inom sitt område 

och kan förmedla den kunskapen till patienten och samtidigt kunna försäkra sig om 

att denne mottagit informationen på rätt sätt.  

 

I samtal och möte med vårdpersonalen ansåg männen att situationen och miljön kändes 

naturlig. En naturlig situation skapade trygghet i dialogen med vårdpersonalen.   

 

            Jag tycker att det är viktigt att det känns naturligt när man ska prata med en 

person. Det kändes som att kuratorn vi träffade pratade om det här hela dagarna 

och faktiskt ville lyssna till vilka frågor vi hade. Sen tycker jag att det är viktigt att 

man kan ställa precis vilka frågor man vill. Det finns inga dumma frågor, bara 

dumma svar. 

 

Vårdpersonalen agerade med empati och förståelse vilket männen menade skapade ett 

förtroende dem emellan. Männen ansåg att förtroende skapade större möjlighet för dem 

och deras partner att uttrycka känslor och funderingar.  I studien framkom att professionellt 

förhållningssätt även handlade om vårdpersonalens sätt att bete sig och agera. Både med 

avseende på hur de reagerade i olika situationer men också beroende på kroppsspråk och 

tonläge.  

Emotionellt stöd 

Under kategorin Emotionellt stöd presenteras resultatet under följande underkategorier: 

behov av stöd, stöd från omgivningen, professionellt stöd samt stöd från vårdpersonal.  

 

Behov av stöd 

Alla utom en man upplevde ett behov av stöd från vårdpersonalen i form av att någon 

lyssnade och visade förståelse. De tyckte att vårdpersonalen var stöttande i beslutet om 

abort och kunde trösta när den psykiska smärtan blev påtaglig. Psykisk smärta beskrevs på 

olika sätt till exempel som en klump i magen, en känsla av att känna sig orolig, förtvivlad 

eller ledsen. Tröst kunde vara att någon lyssnade, en hand på axeln, en kram, några 

uppmuntrande ord eller att vårdpersonalen bara var närvarande.  

Jag var i behov av stöd under hela abortprocessen, precis som min partner. Vi båda 

         var i behov av någon som var förstående, som lyssnade och stöttade oss i vårt beslut. 

         Och som samtidigt kunde trösta oss när det kändes jobbigt. 

 

Jag minns att de var inlyssnande, empatiska och förstående. 

 

Stöd från omgivningen 

Det framkom att männen var i behov av stöd från personer i sin omgivning. Samtliga ansåg 

att det var viktigt att tala med någon inför en abort och inte hålla inne med sina tankar och 

känslor.   
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En av männen uttryckte att han föredrog att tala med sin familj och sina vänner framför att 

tala med en kurator. Genom att tala med någon som kände honom upplevdes trygghet och 

tillräckligt stöd. Däremot ansåg han sig vara i behov av stöd från vårdpersonalen gällande 

information och för att få svar på frågor.  

 

Jag föredrog att prata med vänner och familj som jag känner väl då abort enligt 

mig är en intim fråga. 

 

Professionellt stöd  

Alla män utom en följde med sin partner och talade med en kurator före aborten. De ansåg 

att det stöd de fick av kuratorn uppfyllde deras behov. Samtliga kuratorsamtal utfördes av 

en kvinnlig kurator. En av männen framhöll att han skulle ha känt sig mer bekväm med en 

manlig kurator.  

 

Kuratorsamtalet var bra, vi fick det stöd vi behövde. Men jag hade gärna sett att 

kuratorn var en man. Jag hade känt mig mer bekväm då och troligtvis upplevt 

stödet som ännu bättre. Jag hade kanske haft lättare att dela med mig av hur jag 

kände. Det är skillnad på att tala om sådana här saker med en man. Jag upplever 

det som lättare män emellan. 

 

Vid kuratorsamtalet beskrev männen liknande behov när det gällde vad de ville ta upp 

under samtalet. Fokus låg på att diskutera tankar och känslor kring beslutet om abort. När 

männen tillsammans med sin partner fick uttrycka sina tankar kring aborten insåg de hur de 

kände, vilket de menade underlättade abortbeslutet.  

 

Vi talade om allt möjligt, bland annat vår livssituation, abortbeslutet, om vi var 

säkra på det, vilka känslor vi hade kring det, fördelar och nackdelar vi upplevde 

med en abort jämfört med att behålla barnet. För mig var det viktigt att ha samtalet 

med kuratorn före aborten. Det var nog då jag var i behov av mest stöd eftersom 

att jag hade känt en liten osäkerhet. Så då var det skönt att kunna prata med henne. 

Det var då jag insåg att abort kändes rätt.  

 

Stöd från vårdpersonal  

Alla män utom en tyckte att vårdpersonalen uppmärksammat både mannen och kvinnan 

vid besöket för abort. De kände sig involverade i abortprocessen genom att vårdpersonalen 

även talade till dem och tillgodosåg deras behov av information och emotionellt stöd.  

 

Jag tycker att man ska fokusera på både mannen och kvinnan. Som man är jag ett 

viktigt stöd till kvinnan och går på så sätt också igenom själva processen. Även om 

man själv inte känner den fysiska smärtan, men den psykiska smärtan kan ju vara 

minst lika stor för mannen som för kvinnan. 

 

Männen menade att de hade rätten att förvänta sig samma emotionella stöd som kvinnan 

vid en abort. Alla utom en upplevde att vårdpersonalen var förstående och visade respekt 

för situationen som både mannen och kvinnan befann sig i. Männen tyckte att det var 

viktigt att vårdpersonalen visade respekt för deras behov av stöd och inte negligerade detta.  
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De ansåg att den psykiska smärtan i situationen var tung att bära men att den förbättrades 

när de fick det emotionella stöd de var i behov av. Framförallt uppskattade männen att ha 

någon att tala med. 

 

För mig var det viktigt att vårdpersonalen lyssnade och var tillmötesgående. Det 

var också viktigt att vårdpersonalen gav mig uppmärksamhet som kille och inte 

bara fokuserade på min partners fysiska och psykiska hälsa. Jag menar, jag som 

kille har också ett behov av att synas, höras och få stöd i en sådan här situation. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion      

Författarna valde en kvalitativ intervjustudie som metod för att beskriva mannens 

perspektiv på bemötande och emotionellt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid 

inducerad abort. Författarna ansåg att valet av metod skapade möjlighet till en fördjupad 

förståelse för varje intervjuperson och dennes personliga upplevelser av bemötande och 

emotionellt stöd vid aborten, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009).  

 

Syftet förtydligades under studiens gång till studiens nuvarande syfte vilket var: att 

beskriva mannens upplevelse av bemötande och emotionellt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal vid inducerad abort. Det tidigare syftet var: att beskriva hur män med 

egen erfarenhet av abort upplevde information, emotionellt stöd och bemötande från 

vårdpersonalen före, under och efter aborten. Genom att syftet förtydligades skapades ett 

kort och koncist syfte utan att dess innebörd ändrades. Missivet innehöll studiens tidigare 

syfte vid utskicket, eftersom syftets innebörd inte ändrades ansåg författarna att 

intervjupersonerna inte delgivits fel information gällande syftet. 

 

Inklusionskriterierna för studien var svensktalande män i åldrarna 20-35 år som genomgått 

en inducerad abort. För att skapa en tydlig dialog med intervjupersonerna valde författarna 

att inkludera svensktalande som ett inklusionskriterium. Genom att författarna och 

intervjupersonerna talade samma språk minskade risken för missförstånd under 

intervjuerna, vilket ökade studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Författarna ansåg att det var svårt att hitta intervjupersoner som om var villiga att delta i 

studien, vilket inte bedömdes bero på urvalskriterierna. Ämnet är för många en känslig 

fråga och därmed menar författarna att det troligtvis hade varit lättare att få tag på 

intervjupersoner via till exempel en kvinnoklinik. Antalet intervjupersoner som 

rekryterades till studien var i förhand bestämt till sex stycken. Valet gjordes främst med 

hänsyn till den tidsbestämda perioden. Författarna ansåg att antalet genomförda intervjuer 

var tillräckliga för att utforma ett resultat som svarade till studiens syfte. Det är däremot 

möjligt att studien blivit fördjupad om ytterligare intervjupersoner inkluderats. Den 

kvalitativa intervjumetoden som användes i denna studie ansåg författarna gav en 

fördjupad beskrivning av mannens perspektiv. Begränsningar i resultatet av denna studie 

var det relativt begränsade urvalet av intervjupersoner vilket gör att studien inte är 

generaliserbar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att ett större antal intervjupersoner inte 

behöver öka studiens trovärdighet.  

 

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuteknik i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009).  
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Intervjuerna utgick från en intervjuguide som innehöll förslag till frågor för att kunna 

skapa en öppen och avslappnad dialog (Kvale & Brinkmann, 2009) med 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). I samtliga intervjuer användes samma 

intervjuguide för att kunna få fram likheter och skillnader i intervjuernas innehåll. För att 

försäkra att intervjuguiden svarade till studiens syfte utfördes en pilotintervju. 

Pilotintervjun inkluderades i studien i enlighet med Polit och Beck (2012) som menar att 

en pilotintervju kan användas om den uppnår god kvalitet. Intervjuguiden har inte 

förändrats under studiens gång, vilket ökade studiens trovärdighet. 

 

Korta och öppna frågor eftersträvades vid intervjuerna, i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009). Trots bristande erfarenhet hos författarna gällande intervjuteknik 

ansågs i efterhand att främst öppna frågor med syftet i åtanke hade ställts. Författarna 

menade att ökad erfarenhet av intervjuteknik medförde att färre slutna frågor och fler 

öppna frågor ställdes. Under intervjuerna framkom hur männen reagerade och kände när de 

fick reda på att deras partner var gravid. Författarna valde att inte utveckla detta vidare då 

det inte svarade till studiens syfte. Däremot ansågs det vara information som gav en 

tydligare helhetsbild.  

 

Under intervjuerna uppmärksammade författarna betydelsen att vara väl insatta i ämnet, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) poängterar som viktigt vid kvalitativa intervjustudier.  

Kunskap inom området gjorde att informationen som framkom vid intervjuerna blev tydlig 

och förståelsen för mannens upplevelse ökade. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

grundas den kvalitativa forskningen i att verkligheten kan tolkas på olika sätt och 

förståelsen om verkligheten är beroende av subjektiva tolkningar. Författarna till 

föreliggande studie hade i åtanke att alla intervjupersoner har en subjektiv upplevelse av 

bemötande och emotionellt stöd. Därmed försökte författarna beskriva och förklara 

männens perspektiv på ett objektivt och neutralt sätt utan att förvränga männen svar i 

arbetet med transkriberingen och resultatet.  

 

Författarna genomförde samtliga intervjuer gemensamt. Fem av sex intervjuer skedde i 

intervjupersonernas hem. Polit och Beck (2012) anser att intervjuer som sker i 

intervjupersonens hem förstärker helhetsbilden av dem. Under intervjuerna användes 

ljudbandspelare vilket i enlighet med Polit och Beck (2012) bör användas för att minska 

risken för att författarnas egna åsikter färgar intervjupersonernas svar. En av intervjuerna 

genomfördes via chat eftersom mannen inte hade möjlighet att träffas personligen. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att det finns både för- och nackdelar med att utföra en 

intervju via chat. En fördel kan vara att det känns lättare för intervjupersonen att svara på 

intima frågor och en nackdel är att till exempel kroppsspråk inte kan uppfattas. Författarna 

upplevde att intervjun som genomfördes via chat gav mer utförliga svar. Det upplevdes 

dock som en nackdel att inte se eller höra personen då kroppsspråk och tonläge kan 

förmedla känslor och ge författarna en djupare förståelse.  

  

Under intervjuernas gång väcktes tanken hos författarna att det faktum att intervjuarna var 

kvinnliga kunde påverka männens svar och därmed resultatet. Författarna menar att 

kvinnliga intervjuare kunde leda till att männen kände sig obekväma i situationen då abort 

är en intim fråga. Männen som deltog i föreliggande studie upplevdes som trygga i 

situationen, vilket författarna till viss del ansåg berodde på att en halvstrukturerad intervju 

användes. En halvstrukturerad intervju liknar ett vardagssamtal vilket författarna menade 

bidrog till en avslappnad intervjusituation.  
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Trygghet hos intervjupersonerna skapades även i och med att de fick information om att 

studien var frivillig, att de själva kunde välja att avbryta sitt deltagande när som helst och 

intervjumaterialet behandlades konfidentiellt. 

Resultatdiskussion  

Samtliga män hade själva sökt information om abort inför mötet med vårdpersonalen. De 

upplevde att den muntliga informationen de fick bekräftade det de redan visste om abort, 

vilket ingav trygghet. Alla var eniga om att informationen de fick var kopplat till hur de 

upplevde vårdpersonalens bemötande. De ansåg att vårdpersonalen hade gett dem aktuell 

information som utgick från deras behov, vilket främst var att få information om hela 

abortprocessen. Detta styrks av Makenziuzs et al. (2012b) studie som menar att aktuell 

information om hela abortprocessen från början till slut var associerat med en 

tillfredställelse av given vård. Samma studie visar att en tydlig beskrivning av 

abortprocessen kan förbättra mannens känsla av kontroll och delaktighet.  

 

Männen menade att en beskrivning med hjälp av bilder underlättade förståelsen av 

tillvägagångssättet av abortmetoden. En av männen hade fått se en kort informationsfilm 

om hur aborten skulle gå till, vilket han tyckte var positivt. I en skotsk studie (Powell-

Jackson, Glasier & Cameron, 2010) utformades en informationsfilm inför abort. I samma 

studie framkom att de som fick ta del av denna var nöjda med de tydliga förklaringarna i 

filmen samt att vårdpersonalen upplevde att kvinnorna kände sig välinformerade.  

 

I föreliggande studie framkom att två av männen upplevde att vårdpersonalen var stressad 

vilket de antog kunde bero på tidsbrist. Powell-Jackson et al. (2010) menar att införande av 

en informationsfilm inför abort kan resultera i att vårdpersonalen har mer tid att diskutera 

frågor som patientens oro samt framtida preventivmedel. Författarna till föreliggande 

studie anser att användande av informationsfilm inför abort skulle kunna minska 

vårdpersonalens tidsbrist och stress. Därmed skulle det kunna skapas bättre förutsättningar 

för vårdpersonalen att tillgodose mannen och kvinnans behov av information. 

 

Männen upplevde ett professionellt förhållningssätt i mötet med vårdpersonalen när de 

visade respekt och individanpassade vården utifrån deras och partnerns behov. Tidigare 

studier visar på att individanpassad omvårdnad är betydelsefull i samband med en abort, 

det kan bidra till en god relation som i sin tur inger förtroende för vårdpersonalen 

(Makenziuz et al., 2012b).  

 

Genom att vårdpersonalen agerade med empati och förståelse beskrev männen att det 

skapades ett förtroende. Detta i enlighet med Holm (2009) som menar att empati erhåller 

en central roll i ett professionellt bemötande. Vidare menar Holm (2009) att om 

sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens situation och förstå dennes känslor ger det en 

bättre förutsättning för ett professionellt bemötande. Att männen upplevde ett 

professionellt bemötande menar författarna till föreliggande studie skulle kunna bero på att 

de själva var villiga att diskutera och sätta ord på sina känslor kring aborten i mötet med 

vårdpersonalen.  

 

Männen upplevde att vårdpersonalen visade förståelse för deras åsikter och ambivalenta 

känslor inför aborten. Genom att vårdpersonalen var förstående ansåg männen att det var 

lättare att tala fritt. Millner och Hanks (2002) menar att målet vid rådgivning är att 

underlätta mannens och kvinnans gemensamma beslutsfattande.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Powell-Jackson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20472123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Powell-Jackson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20472123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Glasier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20472123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cameron%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20472123
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Abort kan väcka existentiella och etiska funderingar där frågan om rätt eller fel hamnar i 

konflikt med varandra. I enlighet med Miller och Hanks (2002) menar författarna att 

rådgivning vid abort har en konfliktfylld karaktär vad gäller etiska principer. Författarna 

menar att parets autonomi ska stå i fokus och deras beslut ska inte färgas av 

vårdpersonalens egna åsikter. Samtliga upplevde att vårdpersonalen höll sina egna åsikter 

utanför under hela abortprocessen. Millner och Hanks (2002) framhåller att vårdpersonal i 

samband med abortrådgivning kanske föreslår vissa alternativ samtidigt som de 

undanhåller andra, detta beroende på dennes värderingar, självreflektion och medvetenhet 

om personligt inflytande. Författarna menar att vårdpersonal som inte blandar in egna 

åsikter skulle kunna stå i överensstämmelse med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2008) beskrivs det att sjuksköterskan ska ge 

omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människors 

värderingar, vanor och tro. 

 

Männen upplevde att kompetens och kunskap påverkade vårdpersonalens bemötande 

positivt. De framhöll att vårdpersonalen besatt kunskap inom området och att de sökte upp 

information om osäkerhet uppstod. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2008) 

är det sjuksköterskans ansvar att själv bedöma den egna kompetensen vid åtagande av 

ansvar. Författarna anser att det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om den 

kompetens och kunskap de besitter för att kunna garantera en säker vård.   

 

Enligt Rodrigues och Hogas (2006) studie var det huvudsakliga kravet på vård vid en abort 

relaterat till en önskan om att få ett positivt mottagande, emotionellt stöd och aktuell 

information om abortprocessen. Dessa tre komponenter uppkom även i föreliggande studie. 

När männen beskrev ett professionellt förhållningssätt hos vårdpersonalen inkluderades 

bland annat emotionellt stöd och aktuell information. Att få en fullständig beskrivning av 

hur abortprocessen skulle gå till framkom som viktigt i studien, vilket stöds av Rodriguez 

och Hoga (2006) gällande mannens informationsbehov vid en abort. 

 

Männen beskrev att de påverkades känslomässigt av aborten och att de därmed var i behov 

av emotionellt stöd. Enligt en tidigare forskningsstudie var de män som varit med om en 

abort ofta i behov av råd, stöd och någon att dela sina känslor med (Makenzius et al., 

2012b). I föreliggande studie framkom att en av männen föredrog att tala med familj och 

vänner. Men han ansåg att han även var i behov av stöd från vårdpersonalen i form av 

information och svar på frågor. I en svensk studie (Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2009) 

bland unga kvinnor som genomgått en abort framkom att deras partner och föräldrar 

betraktades som det viktigaste stödet. Författarna till föreliggande studie menar att partner 

och föräldrar kan utgöra ett viktigt stöd även när det gäller män. I resultatet framkom att 

männen sökte stöd av olika personer i sin omgivning där familj, vänner och vårdpersonal 

inkluderades.  

 

Makenzius et al. (2012b) menar att det kan vara av stor vikt för både kvinnan och mannen 

att få diskutera beslutet om abort och orsaken till beslutet. Samtliga män ansåg att det var 

viktigt att de hade någon att tala med och inte höll inne med sina känslor och tankar 

gällande aborten och beslutet. En av männen uttryckte en önskan om att få komma i 

kontakt med en manlig kurator eftersom han då menade att han skulle kunna tala mer 

öppet. Författarna anser att det är viktigt att möjligheten till en manlig kurator ska finnas 

tillgänglig vid önskemål om detta.  
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Tröst beskrevs som en viktig faktor framförallt när den psykiska smärtan upplevdes som 

alltför påtaglig under abortprocessen. Männen menade att tröst kunde innebära allt från 

beröring till ord. De beskrev det till exempel som en hand på axeln, en kram, några 

uppmuntrande ord eller att vårdpersonalen bara var närvarande. Detta styrks av Edberg och 

Wijks (2009) redogörelse för tröst inom hälso- och sjukvården, vilket de menar 

förekommer överallt. Enligt Edberg och Wijk (2009) kan sårbarhet omvandlas till styrka 

genom att en person till exempel är närvarande och lyssnar (Edberg & Wijk, 2009). 

Författarna till föreliggande studie menar att det viktigaste är att se den enskilde individens 

behov av tröst eftersom det kan skilja sig åt mellan olika personer.  

  

I föreliggande studie framkom att vårdpersonalen hade en viktig roll för att tillgodose 

mannens behov av stöd under hela abortprocessen. Eftersom mannen inte har några lagliga 

rättigheter att besluta om abort anser författarna att det är viktigt att vårdpersonalen 

involverar mannen i abortprocessen till exempel genom att bekräfta mannens känslor och 

behov. Detta bekräftas av Makenzius et al. (2012b) som menar att mannen också är i behov 

av emotionellt stöd från vårdpersonalen för att hantera de känslor och moraliska konflikter 

som kan uppstå vid en abort. I samma studie framkom att vårdpersonalen har en viktig roll 

vad gäller vägledning för att mannen ska kunna kommunicera med sin partner.  

 

I enlighet med Papworths (2011) studie tog en av männen i föreliggande studie upp att det 

kändes som att vårdpersonalen endast talade till kvinnan men menade att även han var 

närvarande och var i behov av emotionellt stöd. I Papworths (2011) studie beskrivs hur 

män ofta förbises under abortprocessen och att vårdpersonalen avsätter för lite tid för 

männens behov. Papworth (2011) menar att vård vid abort traditionellt är kvinnocentrerad 

och att mannens roll är att finnas till som stöd för kvinnan. Författarna till föreliggande 

studie anser att intervjuresultatet visar på att vårdpersonalen haft fokus på bemötande och 

stöd till både mannen och kvinnan.  

Slutsats 

Studiens resultat visade att män som varit med om inducerad abort upplevde bemötandet 

och det emotionella stödet från vårdpersonalen som positivt. Vidare tyder resultatet på att 

mannen var i behov av och fick individanpassad information som fokuserade på hela 

abortprocessens gång. Genom ett professionellt förhållningssätt och emotionellt stöd från 

vårdpersonal som utgick från individens behov kände mannen sig delaktig i 

abortprocessen.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Författarna menar att det skulle kunna vara av intresse att utföra en liknande studie med ett 

större urval som inkluderar män med annan etnisk bakgrund samt i ett större geografiskt 

område. Genom att utföra en studie på män med en annan etnicitet inkluderas andra 

kulturella och religiösa aspekter på mannens perspektiv på bemötande och emotionellt stöd 

från vårdpersonal vid abort. En studie som utgår från ett större geografiskt område menar 

författarna skulle kunna visa på likheter och skillnader vad gäller abortsjukvård mellan 

olika städer och/eller länder.  
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BILAGA I 

Stockholm 

15/2 – 2013 

 

Hej,  
 

Vi heter Johanna Lager och Linda Storgård och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur män med egen erfarenhet av 

inducerad abort upplevde information, emotionellt stöd och bemötande från 

vårdpersonalen före, under och efter aborten. 

 

Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med män som väljs utifrån följande 

kriterier; 20-35 år gamla, svensktalande och egen erfarenhet av inducerad abort, med andra 

ord en frisk graviditet som avbrutits.  

 

Tidigare forskning tyder på att abortfrågan till stor del fokuserar på kvinnan och att 

mannens behov ofta sätts i andra hand. För att öka vårdens förståelse och kunskap för 

mannens behov under abortprocessen har vi valt att utföra en studie kring detta. Syftet med 

studien är att beskriva hur män med egen erfarenhet av abort upplevde information, 

emotionellt stöd och bemötande från vårdpersonalen före, under och efter aborten.  

 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter och tid och plats för intervjun kommer att 

bestämmas i samråd med dig som deltagare. Förslagsvis utförs intervjuerna på 

Sophiahemmet Högskola och vi skulle föredra att utföra alla intervjuer ”ansikte mot 

ansikte”. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudbandspelare.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och det är även du som deltagare som bestämmer 

om du vid något tillfälle under studien vill avbryta ditt deltagande. Alla uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt under hela studiens gång vilket innebär att ingen information 

kommer kunna härledas till dig som deltagare. 

 

Är du intresserad av att delta i studien eller vill du veta mer, i så fall är du varmt 

välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post. 
 

Med vänlig hälsning  

Sophiahemmet Högskola  

 

Namn: Linda Storgård     Namn: Johanna Lager 

Telefon: 0705 828302        Telefon: 0738 386868 

E-post: linda.storgard@student.sophia.se E-post: johanna.lager@student.sophia.se  

 

Handledare: Britten Jansson 

Telefon: 08 - 406 28 68  

E-post: britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 

mailto:linda.storgard@student.sophia.se
mailto:johanna.lager@student.sophia.se
mailto:britten.jansson@sophiahemmethogskola.se


 

      

                BILAGA II 

Intervjuguide 

Deltagaren 

Ålder 

Ursprung 

Bakgrund: boende, civilstatus, arbete, religion 

Syfte: Syftet var att beskriva mannens perspektiv på bemötande och emotionellt stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal vid medicinsk abort.  

 

Kan du berätta om aborten? 

- Hur gammal var du när aborten genomfördes?  

- Hur gick aborten till?  

- Var du delaktig under hela processen?  

- Hur såg dina funderingar ut kring aborten?  

 

Kan du berätta om hur du ser på informationen och bemötandet du fick under 

abortprocessen?  

- Vad innebär bemötande för dig?  

- Hur upplevde du det bemötande du fick under aborten?  

- Saknade du något gällande bemötande under aborten? 

 

- Vad innebär god information för dig? 

- Hur såg tillgången till information ut, vem gav dig information?  

- Saknade du något gällande informationen under aborten? 

 

Kan du beskriva vilka behov av emotionellt stöd du hade under abortprocessen?  

- Var innebär emotionellt stöd för dig? 

- Vad anser du är bra stöd?  

- Vilket behov av stöd hade du under aborten? 

 

Användbara följdfrågor:  

- Skulle du kunna förklara det närmare?   

- Har vi uppfattat dig rätt när du säger att...?  
 

Innan vi avslutar intervjun undrar vi om du har några ytterligare tankar, frågor eller 

funderingar? 



 

      

 

                BILAGA III 

Jag har blivit informerad om studien: ”Mäns erfarenhet av information, emotionellt stöd 

och bemötande före, under och efter en abort”.  Jag är intresserad av att delta i denna studie 

och är medveten om att intervjun kommer att spelas in med mitt samtycke och därefter 

transkriberas, men att mina uppgifter och allt jag säger behandlas konfidentiellt under hela 

studien. Jag är även medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva förklara varför.  

 

Datum:    Underskrift:  

 

 

 

 

 

Namn: _______________________________________________________________  

Mailadress: _______________________________________________________________ 

 

    JA  NEJ 

Jag ger mitt godkännande att intervjun spelas in:       

     

 

 

 

 


