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Aborter i Sverige under år 2013 

 

Bakgrund 

Socialstyrelsens insamling av abortstatistik stoppades tillfälligt under 2013 men 

återupptogs i januari 2014. För att få en uppskattning av hur många aborter som 

utfördes i riket under 2013 uppmanades klinikerna att i efterhand rapportera 

sammanställda statistikuppgifter till Socialstyrelsen.  

Material och metod 

I mars 2014 skickades en blankett till de 131 kliniker i landet som tidigare rap-

porterat abortstatistik till Socialstyrelsen (Dnr 5.1-6683/2014). Blanketten inne-

höll en fråga om hur många aborter totalt som utförts under året samt hur många 

av dessa som avsåg kvinnor i åldersgruppen 19 år eller yngre.  

 Antalet kliniker med abortverksamhet under 2013 var 117. Svarsfrekvensen 

var 95 procent. För de sex kliniker som inte rapporterade har antalet aborter som 

utfördes 2012 använts i sammanställningen för 2013. Det innebär att 2013 års 

statistikuppgift avseende det totala antalet aborter i riket är ett skattat värde.  

Det var problematiskt att extrahera statistkuppgifter per åldersgrupp ur admi-

nistrativa journalsystem, vilket innebär att rapporteringen av inducerade aborter 

för kvinnor i åldersgruppen 19 år eller yngre  blev bristfällig.  

Abortstatistik som avser abortmetod, graviditetslängd och län/region ingår 

inte i insamlingen av statistik för 2013. 

Resultat 

Resultatet visar att ungefär 36 600 kvinnor genomgått inducerad abort under 

2013. Det ger ett aborttal på 20,3 aborter per 1 000 kvinnor i reproduktiv ålder 

(15–44 år). Det skattade aborttalet för 2013 ligger på en något lägre nivå än de 

senaste åren. För 2012 var aborttalet 20,7 och för 2011 var det 20,9 per 1 000 

kvinnor 15–44 år. Eftersom klinikerna inte kunnat leverera tillförlitlig statistik 

per åldersgrupp kan aborttalet för kvinnor i åldersgruppen 19 år eller yngre inte 

presenteras. Då datainsamlingsmetoden skiljer sig betydligt från tidigare år är 

det osäkert om resultatet visar på en förändrad trend eller inte. 

Under 2013 utfördes ungefär 36 600 inducerade aborter i Sverige. Det 

motsvarar 20,3 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. 
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