
 

   

 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 

 

KVINNORS UPPLEVELSE AV 
ABORT 
– En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter 
i samband med sin inducerade abort 

 
ANNA OHLIN  
JOHANNA PANZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp                                                                                  Sigrid Johansson 
VO 1309     Mats Lintrup 
Sjuksköterskeprogrammet    Blekinge Tekniska Högskola 
December 2009-12-28    Sektionen för hälsa 
     371 79 Karlskrona

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.bth.se/tks/ifp.nsf/bilder/BTH%2520logga%2520hel_1_jpg/%24file/BTH%2520logga%2520hel_1.jpg&imgrefurl=http://www.bth.se/tks/ifp.nsf/sidor/planning-for-sustainable-tourism---the-agora-toolbox&usg=__is52YCYhb2P7fQK551qYugESW6M=&h=331&w=341&sz=57&hl=sv&start=2&tbnid=MD1M_sbvlSkuBM:&tbnh=116&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbth%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG�


 

   

KVINNORS UPPLEVELSE AV 
ABORT 
– En litteraturstudie om kvinnors känslor och svårigheter 
i samband med sin inducerade abort 
 

 
 
Anna Ohlin  
Johanna Panzar 
 

 

 

Ohlin, A och Panzar, J. Kvinnors upplevelse av abort. En litteraturstudie om kvinnors känslor 
och svårigheter i samband med sin inducerade abort. Examensarbete i vårdvetenskap 15 
högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa 2009, 

Kvinnor som genomgår en inducerad abort är inte en homogen grupp, utan var och en har en 
egen personlighet och historia som påverkar deras upplevelse. Syftet med studien var att 
belysa kvinnors upplevelse av sin inducerade abort. Metoden var litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet visade att 
kvinnor upplevde negativa känslor i samband med sin abort, de vanligaste känslorna som 
uttrycktes i ord var; orättvisa, sorg, vemod, tomhet, ånger, upprördhet, depression, skuld och 
förtvivlan. Kvinnorna upplevde även positiva känslor som; lättnad, mognad, samt att de fått 
en djupare självkännedom och ett starkare självförtroende. Många av kvinnorna upplevde 
dessutom att de, efter genomförd abort, fick en djupare kontakt med sin partner och en inre 
mognad i sig själva. Ur resultatet kan slutsatsen dras att kvinnors upplevelse i samband med 
sin abort oftast upplevs med både negativa och positiva känslor. Kvinnans upplevelse är 
individuell, men många upplevelser är gemensamma. 
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BAKGRUND 

 
Var fjärde känd graviditet i Sverige avslutas med en abort och statistiskt sett innebär det att 
varannan svensk kvinna genomgår en abort under sin livstid (Kero, 2005). Det kan antas att 
kvinnor som genomgår en inducerad (legal) abort inte är en homogen grupp, utan varje kvinna 
har en egen personlighet, historia och bakgrund som påverkar deras känslor i samband med 
aborten (Wahlberg, 2004). Kero (2005) och Hess (2004) säger att kvinnors känslor i samband 
med en abort ofta är motstridiga. Enligt Kero (2005) bör inte kvinnor uppleva negativa 
känslor, eftersom att valet att genomföra den inducerade aborten är grundad på deras egna 
beslut. Thorsén, Aneblom och Gemzell-Danielsson (2006) skriver att kvinnor ansåg sig ha en 
dålig uppfattning om vad abort innebär. Wahlberg (2004) menar att gravida kvinnor ofta är en 
sårbar grupp, både det kollektiva och det individuella perspektivet behöver lyftas fram för att 
kunna bemöta de mentala, emotionella, fysiska och sociala konsekvenserna av en oönskad 
graviditet. 

Kvinnan och aborten 
Den kvinnliga sexualiteten förknippas i regel med reproduktion (Wahlberg, 2004). 
Gustafsson, Helmius, Lennerhed och Persson (2000) skriver att det budskap som ges till unga 
kvinnor främst är bli inte gravid i stället för se till att bevara din oskuld. I båda fallen ses dock 
kvinnan som ensam ansvarig, och det är hon som får ta konsekvenserna av en oönskad 
graviditet. Gustafsson m.fl. (2000) påpekar att innan lagen om fri abort kom, var allt omkring 
en abort skambelagt och kvinnorna som gjort abort blev skuldbelagda av sin omgivning. 
Skulden låg främst i att de blivit gravida utan att ha en man som de kunde dela ansvar och 
försörjning med. Enligt svensk abortlagstiftning har en kvinna som idag genomgår abort rätt 
till en god omvårdnad och ett bemötande utan skuldbeläggning. Trots detta väcker upprepade 
aborter ofta reaktioner som leder till att folk tar avstånd från kvinnan (Gustafsson m.fl., 2000). 
Kero (2005) säger att abort är en del av kvinnas reproduktiva historia och har gett henne 
möjlighet att kontrollera om och när hon vill skaffa barn. Kvinnan i Sverige har enligt lag rätt 
att själva bestämma över sin reproduktion.  

Abort 
Socialstyrelsen (2008a) rapporterar att abortantalet i Sverige ökar. År 1998 genomfördes cirka 
31 000 inducerade aborter i Sverige och år 2008 hade abortantalet ökat med cirka 7 000 
(Socialstyrelsen, 2009). Det genomförs mellan 30 000 till 40 000 inducerade aborter per år i 
Sverige.  
 
En inducerad abort kan genomföras på olika sätt. Valet av metod är beroende av hur långt 
fram kvinnan är i sin graviditet. Kvinnan kan upp till den nionde graviditetsveckan välja 
mellan två olika abortmetoder (Wahlberg, 2004). Medicinsk abort kan utföras upp till den 
nionde graviditetsveckan och innefattar en tvåstegs behandling (Socialstyrelsen, 2008b). I 
första steget av behandlingen tar kvinnan ett läkemedel peroralt och detta bereder livmodern 
för sammandragningar. Det andra steget inleds 36 till 48 timmar efter den inledande perorala 
läkemedelsbehandlingen, kvinnan får ett vaginalt läkemedel som stimulerar kroppen till ett 
effektivt värkarbete. Processen vid medicinsk abort kan liknas vid ett spontant missfall. Idag 
kan kvinnan välja att genomföra den medicinska aborten i hemmet, om en barnmorska finns 
tillgänglig hela dygnet per telefon (Socialstyrelsen, 2008b). Efter den nionde 
graviditetsveckan fram till den tolfte utförs endast kirurgisk abort. Aborten utförs med 
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vakuumaspiration, vilket menas att fostret sugs ut ur kvinnans livmoder, detta sker under 
narkos eller lokalbedövning (Hede, Lekander, Lodalen & Yderberg, 1995). Om kvinnans 
graviditet har passerat den tolfte graviditetsveckan görs aborten med en metod som innebär att 
kvinnan tar ett läkemedel tre dagar innan hon kommer till sjukhuset. På sjukhuset får kvinnan 
ytterligare en läkemedelsbehandling som framkallar abort (Socialstyrelsen, 2008a). Ibland 
behövs dessutom en skrapning av livmodern göras vilket betyder att läkaren använder ett 
vasst redskap som skrapar bort eventuella abortrester från kvinnans livmoder (Hede m.fl., 
1995). 

Vad säger Svensk lagstiftning om abort 
Gustafsson m.fl. (2000) skriver att trots att abort bara varit lagligt i Sverige sedan år 1975 
finns det uppgifter om att kvinnor i alla tider genomgått abort. Förr användes naturläkemedel 
som till exempel sävenbom, mjöldryga, persiljekamfer och arsenik för att utföra abort. 
Örterna och drogerna ersattes på 1900-talet av instrument som till exempel livmodersprutor, 
katetrar och sonder. Medicinalstyrelsen uppskattade att det gjordes minst 10 000 illegala 
aborter i Sverige år 1930 enligt Gustafsson m.fl. (2000). Svenska abortlagen (SFS 1974:595) 
med uppdatering, anger att abort är en individuell rättighet och att det är kvinnas eget val. 
Enligt lagtexten får kvinnor med svenskt medborgarskap eller som är bosatta i Sverige lov att 
avbryta sin graviditet innan slutet av den 18:e graviditetsveckan utan att behöva ange skäl för 
det. Det är kvinnan själv som fattar beslutet, men hon ska erbjudas stödsamtal före och efter 
utförd abort. En abort får ske efter den 18:e graviditetsveckan om ”synnerliga skäl” föreligger. 
Det är socialstyrelsen som efter att en kurator utrett fallet, beslutar om aborten ska 
genomföras eller inte. Om fostret kan överleva utanför livmodern får aborten inte genomföras. 
Den gränsen är idag satt vid den 22:a graviditetsveckan. Om graviditeten däremot kan utgöra 
fara för kvinnans liv eller hälsa kan Socialstyrelsen besluta att abort är genomförbart under 
samtliga graviditetsveckor.  
 
I Sverige är tidiga aborter upp till tolfte graviditetsveckan vanligast förekommande, 
Socialstyrelsen (2008b) skriver att abort efter 18:e graviditetsveckan är ovanliga. Den första 
januari år 2008 inträdde en ändring av abortlagen. Sveriges Riksdag beslutade att även 
utländska kvinnor ska ha samma rätt som svenska kvinnors vad gäller fri abort utan särskild 
prövning (SFS 2007:998).  

Svenska samhällets syn och ansvarstagande 
Kero (2005) menar att det finns en förutfattad mening om att abort utförs av unga, arbetslösa, 
ensamstående, våldtagna eller speciellt utsatta kvinnor trots att det finns forskning som visar 
att den abortsökande kvinnan oftast är över 30 år. Vidare skriver Kero (2005) att aborter i 
stabila förhållanden oftast inte får lika mycket uppmärksamhet oavsett om det gäller svenska 
eller utlandsfödda kvinnor. Abortfrågan förblir därför vinklad till att abort är en avvikande 
handling som bara görs inom vissa grupper av kvinnor. Kero (2005) påtalar att samhället har 
en kvinnosyn som säger att kvinnan ska vara vårdande och livsgivande. Detta medför att 
kvinnor som väljer att genomgå en inducerad abort eller upplever lättnad i samband med sin 
inducerade abort får skuldkänslor och inte vågar berätta om sina positiva upplevelser. Det är 
inte ”meningen” att en abort skall vara något positivt, utan kvinnan ska enligt samhällets 
normer ha negativa upplevelser i samband med sin abort. Enligt Kero (2005) är det sannolikt 
en av förklaringarna till att myterna kring kvinnas upplevelse av sin inducerade abort 
fortfarande endast beskrivs som något traumatiskt, trots att det finns forskning som anger det 
motsatta. Fortsatt skriver Kero (2005) att sorgeprocessen automatiskt tolkas som något 
negativt i det svenska samhället i stället för en normal och giltig reaktion hos kvinnan.  
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I Sverige finns idag obligatorisk sexualundervisning i skolan (SFS 1985:1100).   
Wahlberg (2004) påtalar att det finns ungdomsmottagningar i nästan alla svenska kommuner 
och det finns tillgång till en rad olika fria preventivmedel. Trots det svenska samhällets insats 
har aborttalet bland ungdomar ökat med 50 procent sedan år 1995. Wahlberg (2004) påtalar 
en önskan om ett mera öppet klimat angående sexualkunskap i svenska grundskolan. Den 
skam som unga kvinnor ibland upplever i samband med sin inducerade abort skulle kunna 
undvikas, om svenska samhället hade ett mera öppet i förhållande till abortfrågan. Thorzen 
m.fl. (2006) skriver att kvinnor anser att informationen i skolorna kring sexualfrågor inte är 
tillräcklig och att sexualundervisningen i skolorna börjar försent. Vidare skriver Thorzen m.fl. 
(2006) att den största missuppfattningen kvinnorna har handlar om att de tror att de blir sterila 
efter att ha genomgått en abort. De har även en dålig kunskap om när i sin menstruationscykel 
de kan bli gravida.  
  
Kero (2005) skriver att kvinnors abortbeslut ofta diskuteras i moral- och rättighetsfrågor 
vilket kan innebära att kvinnas skäl för inducerade abort marginaliseras. Vidare skriver Kero 
(2005) att det saknas referensramar för kvinnor som blir ofrivilligt gravida och beslutar om 
abort, detta medför att den abortsökande kvinnan förblir relativt osynlig samtidigt som hon är 
i behov av stöd. Hess (2004) anser att vårdpersonal inom kvinnohälsovården och andra 
instanser kan påverka policyn vid fertilitetskontroll, genom att de har ansvar för att genomföra 
en saklig information innefattande kvinnans rättigheter och möjligheter och därigenom 
minska antalet oplanerade graviditeter och aborter. Vårdpersonal som jobbar med gravida 
kvinnor bör skapa ett klimat där kvinnorna kan ställa frågor, uttrycka blandade känslor och få 
råd. Vårdpersonalen bör se alla kvinnor som individer och ge individuellt stöd, även skona 
kvinnan från negativa upplevelser i samband med abort. 

Teoretisk referensram  
 Som teoretisk referensram valdes Dahlbergs, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud 
(2003) tolkning av livsvärldsansats samt omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons 
omvårdnadsteori om lidandet, speciellt den del som koncentreras kring lidandet. Dessa båda 
ansågs passande eftersom Dahlbergs m.fl. (2003) tolkning av livsvärldsbegreppet utgör 
människan i sin helhet och belyser hennes upplevelser och erfarenheter. Erikssons teori om 
människans lidande var passande då den beskriver människans lidande som något individuellt 
och unikt (Eriksson, 1994). 

Livsvärld  
Enligt Dahlberg m.fl. (2003) är livsvärlden den värld som upplevs varje dag medvetet eller 
omedvetet och speglar människans upplevelser och erfarenheter. Ett livsvärldsperspektiv 
innebär att människans vardagsvärld och dess dagliga tillvaro bejakas. Goodwin och Ogden 
(2007) samt Hess (2004) påtalar att kvinnor efter att ha genomgått abort uttryckt att de hade 
en annan självuppfattning, i förhållande till sin kropp, sina närstående och även sina 
värderingar. Livsvärldsperspektivet innefattar också att tolka och analysera världen på det sätt 
som den uppfattas, ses och förstås av människan (Dahlberg m.fl., 2003). Styrkan i att se 
människan ur livsvärldsperspektivet förklarar Dahlberg m.fl. (2003) är att vårdaren ser, förstår 
och analyserar världen utifrån patientens synvinkel, vilket innebär att vårdandet då naturligt 
utgår från patienterna och deras anhörigas perspektiv. Wahlberg (2004) skriver att det var 
viktigt att komma ihåg de anhöriga, då det framkommit att deras åsikter var av stor vikt för 
kvinnorna. 
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Vårdrelation 
En välfungerande vårdrelation enligt Dahlberg m.fl. (2003) bygger på ömsesidig respekt 
mellan vårdare och patient, detta för att undvika lidande och skapa välbefinnande. Ett möte 
med vården menar Goodwin och Ogden (2007), kan lämna spår och påverka minnet av 
kvinnans inducerade abort. Vidare menar Dahlberg m.fl. (2003) att god vård kan leda till 
minskat lidande och ett ökat välbefinnande. En vårdrelation kan även förekomma utanför 
sjukhuset, det vill säga mellan människor i allmänhet. Det som skiljer de två relationerna åt är 
att vårdaren agerar professionellt och inte förväntar sig något i gengäld efter att ha hjälpt 
patienten. Det svåra i att agera professionellt anses vara att inte låta sin ”levda erfarenhet” ta 
för stor plats. Det är inte tillåtet att gå utanför rollen i vårdandet av patienten, medans någon 
som är vårdare i allmänhet till exempel kan uttrycka personlig erfarenhet och personliga 
åsikter utan problem. Relationen mellan vårdare och patient är tänkt att vara hälsofrämjande, 
det är alltid hos vårdaren som ansvaret ligger för att vårdrelationen blir positiv. Dahlberg m.fl. 
(2003) skriver med andra ord att det är upp till vårdaren att se till att patienten inte upplever 
något vårdlidande. 

Lidande och välbefinnande 
Lidandet och välbefinnandet är enligt Dahlberg m.fl. (2003) båda naturligt förekommande i 
människans liv. Trygghet är ett viktigt fenomen i den levda världen som är kopplat till 
lidandet och välbefinnandet. Goodwin och Ogden (2007) samt Wahlberg (2004) påvisar att 
kvinnor som känt sig otrygga i samband med den inducerade aborten i regel haft problem med 
att lämna upplevelsen bakom sig och gå vidare. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) beskrivs 
trygghet som en känsla som är baserad på komponenter som till exempel en positiv barndom, 
inre mognad och för vissa människor en religiös förtröstan. Även yttre faktorer som att ha 
goda materiella förhållanden, god miljö, goda och förtroendegivande relationer samt kunskap 
och kontroll anses vara viktiga faktorer som påverkar människans lidande och välbefinnande 
menar Dahlberg m.fl. (2003). 

Katie Erikssons syn på lidandet  
Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson framhåller begreppet lidande. Enligt Eriksson (1994) 
utgör liv och död, lidande och lust kärnan i allt mänskligt liv. I lidandet finns sorgen och 
sörjandet. Lidande är något negativt eller ont, något som människan utsätts för. Eriksson 
(1994) menar att lida är en del av livet och när människan vinner över lidandet så utgör det en 
kraftkälla till nytt liv. Vidare menar Eriksson (1994) att varje människas lidande är unikt då 
det är tillskrivet den enskilda personen. Hess (2004)  skriver att när kvinnorna reflekterade 
över sina inducerade aborter kunde de se hur de påverkat deras syn på sig själva. Eriksson 
(1994) menar vidare att lidandet är ett döende. När en människa lider tas någonting ifrån 
henne, det kan vara något konkret eller något symboliskt. I människans lidande finns sorgen 
över det hon förlorat eller håller på att förlora. Goodwin och Ogden (2007) samt Wahlberg 
(2004) påtalar att kvinnor som fick mer tid att reflektera över sitt val av att genomföra den 
inducerade aborten upplevde den i form av saknad mer än de som skyndat fram sitt beslut. 
Eriksson (1994) poängterar att när en människa lider förändras hon, men i lidandet finns även 
möjlighet till ett helt nytt liv, en förvandling. Enligt Eriksson (1994) är lidandet en kamp 
mellan det goda och det onda. I människans kamp mot lidandet kämpar hon emot känslan av 
skam och förnedring, då Eriksson (1994) menar att människan måste finna mening i lidandet 
för att övervinna detta. I kampen mot lidandet uppstår en strid mellan skuld och ansvar. 
Skulden binder människan och ansvaret befriar människan från lidandet. Wahlberg (2004) 
förklarar att kvinnorna uttryckt skuld som en återkommande känsla då de tänkt tillbaka på sin 
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inducerade abort. Vidare skriver Eriksson (1994) om att lidandet ger upphov till ensamhet 
samt att när människan lider upplever hon sig kränkt. Upplevelsen av att vara kränkt leder till 
att människan inte gärna pratar om att hon lider. Goodwin och Ogden (2007) menar att 
kvinnorna dolt sina känslor för närstående för att reducera risken att bli dömda av dem.  
Eriksson (1994) betonar vårdlidandet och menar att det inom vården förekommer i tre former. 
Det första är sjukdomslidande som är bundet till människans relation till sjukdom och 
behandling. Sjukdom och behandling kan bidra till smärta. Det är vårdaren och 
medmänniskans främsta uppgift att lindra den. Smärta kan förekomma både kroppsligt och 
själsligt enligt Eriksson (1994). Den kroppsliga smärtan utgör fysiska symtom och är väl 
omdiskuterad och beskriven. Den själsliga smärtan är däremot inte lika omtalad dock 
förorsakar den lidande i form av upplevelser, dels som erfars av människan själv, dels kan den 
uppstå på grund av fördömande attityd från vårdpersonalen. Det andra vårdlidandet är det 
lidande som människan upplever i relation till själva vårdsituationen. Eriksson (1994) menar 
att det inte alltid är själva sjukdomen som ensam står ansvarig för människans lidande, utan 
det kan bero på otillräcklig vård. Det kan då bero på kränkning av människans värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård. Med fördömelse och straff menar 
Eriksson (1994) att vårdaren anser sig ha i uppgift att bedöma vad som är rätt eller fel i 
människans specifika situation, straffet utgörs av att människan nonchaleras av vårdaren. 
Lindström (2007) förklarar att personal som jobbat med inducerade aborter uttryckt 
svårigheter i att lämna sina värderingar utanför jobbet, men ansåg att det viktigaste i 
sammanhanget var och borde vara kvinnan som genomgår abort. Den tredje och sista formen 
av vårdlidande är livsleda och det menar Eriksson (1994) är lidande som upplevs i relation till 
det egna unika livet. Detta lidande förändrar människans hela livssituation, existens och kan 
innebära sociala förluster.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av sin inducerade abort. 

 

METOD 

Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats. Enligt Forsberg och 
Wengström (2008) syftar en kvalitativ ansats till att tolka och skapa förståelse för människans 
subjektiva upplevelse av sin omvärld. Vilket ansågs vara passande till föreliggande arbete, då 
syftet var att belysa kvinnans upplevelse. Hartman (2004) menar att kvalitativa 
undersökningar har fokus på livsvärlden som människan lever i, och att den utgör människan i 
sig.  
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Urval 
Databassökningarna genomfördes i CINAHL, MEDLINE och ELIN@blekinge. Valet av 
databaser baserades på deras bredd och att de innehåller artiklar som inriktar sig mot 
omvårdnad. De sökord och termer som användes var: Abortion, Emotion, Feelings, 
Experiences, Emotional, Induced abortion, Wellbeing, Medical, Woman, Ambivalence. 
Sökorden kombinerades i flertalet olika kombinationer i samtliga databaser. Vissa av 
artiklarna återfanns i alla databaser och även vid olika sökningar, men redovisas där de hittats 
första gången. Avgränsningar i sökningarna var English Language, Linked full text, Peer 
reviewed och årtalsökning från år 1998. Databassökningarna redovisas i bilaga 1. 
Inklusionskriterier som användes var att artiklarnas undersökningsmaterial skulle vara hämtat 
från Sverige och ha fokus på upplevelsen hos kvinnor som genomgått inducerad abort. 
Datainsamlingarna i artiklarna skulle vara baserade på intervjuer. Exklusionskriterier 
utgjordes av artiklar som handlade om kvinnor som genomgått illegal abort eller fått missfall 
samt artiklar som handlade om bakomliggande orsaker till abort och artiklar med fokus på 
mannens upplevelse. Efter ovanstående urval återstod åtta artiklar (bilaga 2 ).  
 
De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en modifierad version av Carlsson och 
Eiman (2003) kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 
Kvalitetsbedömningsmallen anpassades genom att två frågor togs bort, då dessa frågor inte 
ansågs vara relevanta till föreliggande arbetes syfte. Varje fråga i den modifierade 
kvalitetsbedömningsmallen gav poäng. Poängsumman omvandlades till procent och utifrån 
procentsumman blev artiklarna graderade i grad I, II eller III. Grad I motsvarar >80%, grad II 
>70% och grad III >60%. Majoriteten av de utvalda artiklarna fick gradering I. 
Kvalitetsbedömningsmallen redovisas i bilaga 3.  

Analys 
Analysmetoden som användes var inspirerad av Burnards (1995) analysmetod av textmaterial 
i fyra steg, dock togs steg 4 bort då det i föreliggande arbete inte fanns tid att komma fram till 
en teoribildning. Metoden valdes därför att den är avsedd att användas för att analysera 
textmaterial som baseras på intervjutext. En analys görs enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) för att det insamlade textmaterialet kritiskt skall kunna värderas 
konsekvent och opartiskt med hjälp av ett systematiskt tillvägagångssätt. 
 

Steg 1: Under detta steg lästes textmaterialet igenom ett antal gånger var för sig för att skaffa 
en bättre överblick av textmaterialet. Efter att textmaterialet lästs igenom blev det ”open 
coded”, vilket enligt Burnard (1995) innebär att ord och korta fraser noterades i 
högermarginalen. När vi sedan gick igenom varandras noteringar förekom det vissa skillnader 
såsom att en av oss hade strukit under en mening och den andra tre meningar. Gjorda 
noteringar ansågs innefatta all data från textmaterialet som motsvarade föreliggande arbetes 
syfte. 
 

Steg 2: I detta steg utfördes allt arbetet gemensamt. Återkommande och upprepande 
noteringar (se steg 1) från de enskilda markeringarna togs bort. Då överensstämmelse ej 
förelåg diskuterades dessa noteringar tills samstämmighet uppnåddes. De kvarvarande 
noteringarna grupperades efter dess innehåll. Varje grupp fick ett ”heading”. Hela materialet 
bestod av följande tio ”headings”. 
 

Kvinnans negativa upplevelser av sin inducerade abort.  
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Kvinnans positiva upplevelser av sin inducerade abort.  
Kvinnorna upplevde blandade känslor i samband med sin inducerade abort.  
Beslutet om inducerad abort påverkades av närstående.  
Viktigt med stöd.  
Mötet med vårdpersonal påverkade upplevelsen.  
Var kvinnan var i livet påverkade beslutet av inducerad abort.  
Kvinnans syn på fostret påverkade upplevelsen  
Kvinnans inducerade abort var utvecklande.  
Kvinnornas glädje över sin fertilitet. 

 
Steg 3: Även steg tre utfördes gemensamt. Varje ”heading” fick ett representerande färggem. 
”Headings” med övergripande och/eller liknande innehåll grupperades och bildade kategorier, 
4 kategorier växte fram. Efter indelandet i kategorier klipptes de färgade gem noteringarna ut. 
Urklippen klistrades upp efter sina kategorier på olika A-4 papper. På detta sätt syntes all data 
i kategorierna tydligt och fick större läsbarhet (bilaga 3). De kategorier som skapades var:  

 

Upplevelserna kring kvinnans inducerade abort var mångbottnad. 
Stöd medförde lidande/välbefinnande. 
Kvinnans syn på livet. 
Abort medförde mognad och en ny syn på sig själv som kvinna. 

 
Exempel på analysförfarande redovisas i bilaga 4 
 
För att resultatet skall bli mer överskådligt och lättläst kommer bildade kategorier och 
headings att utgöra rubriker. 

 

RESULTAT   

Vid de återupprepade genomläsningarna i steg ett framkom det att kvinnas upplevelse av 
inducerad abort var individuell. Trots individualitet framträdde återkommande faktorer som 
var dominerande i kvinnornas upplevelse av sin abort. 

Upplevelsen kring kvinnans inducerade abort var mångbottnad 

Kvinnans negativa upplevelser av sin inducerade abort 
Söderberg, Janzon och Sjöberg (1998), Kero, Högberg och Lalos (2004) samt Ekstrand, 
Tydén, Darj och Larsson (2009) påvisar att kvinnorna efter sin abort fortfarande upplevde 
känslomässig stress. Kvinnorna uttryckte negativa upplevelser kopplade till sin abort och 
definierade det med ord som orättvisa, sorg, tomhet, upprördhet, depression, skuld och 
förtvivlan. Även Kero, Wulff och Lalos (2009) påtalar kvinnornas negativa upplevelser i 
samband med aborten. I studierna framkommer upplevelser som att kvinnorna varit oroliga, 
ledsna och ångerfulla. Halldén, Christensson och Olsson (2008) menar att många kvinnor som 
hade negativa upplevelser i samband med sin inducerade abort uttryckte det som att de tagit 
livet av något som skulle ha blivit ett barn. Söderberg m.fl. (1998) påvisar att kvinnor till och 
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med upplevde depression en tid efter sin abort. Kero m.fl. (2009) beskriver kvinnor som 
ångrade sitt beslut av abort. Dessa kvinnor upplevde mestadels negativa känslor i samband 
med aborten. Kero och Lalos (2000) samt Kero m.fl. (2004) beskriver att kvinnans upplevelse 
av förlust varierade i relation till kvinnans känslomässiga acceptans av graviditeten. Desto 
mer kvinnorna hade accepterat att de var gravida desto mindre förlust upplevde de. Kero m.fl. 
(2009) skriver att de kvinnor som hade upplevt den inducerade aborten som värre än vad de 
föreställt sig, refererade till hela upplevelsen som något negativt. Kvinnorna var övertygade 
om att deras beslut om var det rätta, men samtidigt uttryckte de att de aldrig skulle vilja 
uppleva en abort igen, då upplevelsen var förknippad med mycket negativa känslor (Ekstrand 
m.fl., 2009; Kero m.fl., 2009; Kero m.fl., 2004; Söderberg m.fl., 1998). 

Kvinnans positiva upplevelser av sin inducerade abort 
Kero m.fl. (2004), Ekstrand m.fl. (2009) Kero m.fl. (2009) och Halldén m.fl (2008) skriver att 
kvinnorna upplevde en känsla av lättnad över att ha genomgått sin inducerade abort, vidare 
uttryckte de att aborten upplevdes lättare än vad de hade förväntat sig. Denna känsla 
förklarades som att:   

“Immediately afterword, when I woke up, I felt that I could start a new, rebuild 
my life again…I certainly don´t regret it, and I know for sure that this was the 
best for me.” (Ekstrand m.fl., 2009, s.177). 

Ekstrand m.fl. (2009) påtalar att kvinnornas relation till sin partner många gånger hade 
förbättrats och/eller fördjupats i samband med aborten. Kvinnorna förklarade detta med att de 
kände att de fick en bättre kontakt med sin partner efter att de genomgått aborten tillsammans. 
Enligt Kero m.fl. (2009) beskrev ofta kvinnorna en känsla av lättnad och befrielse speciellt 
om den inducerade aborten gått lättare än de förväntat sig. Halldén m.fl. (2008) skriver att 
kvinnorna ofta upplevde en känsla av lättnad efter aborten och kände att de fick en ny chans 
att kunna gå vidare med sina liv. 

Kvinnorna upplevde blandade känslor i samband med sin inducerade abort 
Det var inte självklart att upplevelsen av inducerad abort antigen var negativ eller positiv, utan 
kvinnorna uttryckte även blandade känslor i samband med sin abort. Kvinnorna kände att 
aborten var en lättnad samtidigt som de upplevde till exempel skuld (Kero & Lalos, 2000; 
Kero m.fl., 2004; Kero m.fl., 2009; Aléx & Hammarström, 2004). Kvinnorna uttryckte ofta att 
aborten medförde blandade känslor såsom vemod, lättnad, ånger och tomhet (Aléx & 
Hammarström, 2004; Ekstrand m.fl., 2009; Kero m.fl., 2004). De blandade känslorna gav 
uttryck för rädslan att ångra sitt beslut eller att i framtiden riskera sterilitet som följd av sin 
abort (Aléx & Hammarström, 2004; Kero m.fl., 2009; Söderberg m.fl., 1998). Kvinnorna 
uppgav att de hade upplevt negativa känslor i samband med sin inducerade abort, men att de 
över tiden kunnat släppa dessa känslor och gå vidare (Kero & Lalos, 2000; Kero m.fl., 2004). 
Vissa kvinnor var säkra på sitt beslut, men anklagade samtidigt sig själva för att ha hamnat i 
den aktuella situationen. Även om kvinnorna varit säkra på sitt beslut var de oroliga över att 
de i framtiden skulle ångra sitt beslut skriver Kero m.fl. (2009).    
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Stöd medförde lidande/välbefinnande 

Beslutet om inducerad abort påverkades av närstående 
Beslutsprocessen i samband med kvinnans inducerade abort var något som diskuterades i alla 
artiklarna. Ekstrand m.fl. (2009) och Aléx och Hammarström (2004) skriver att kvinnorna 
förklarade att de hade känt sig pressade av t.ex. närstående att fatta ett beslut om abort. 
Kvinnorna poängterade även att beslutet rörande sin abort var deras eget, men att de hade 
blivit influerade av sina närståendes åsikter. Det var oftast inte så att de närstående rakt ut sa 
vad kvinnorna skulle göra, men kvinnorna uppmärksammade bland annat den stämning som 
infann sig då graviditeten kom på tal. Så här uttryckte sig en kvinna: 

” My mom was very negative! Her words echoed in my head....which kind of 
maid my feel forced to do it. I had the abortion against my own will” (Ekstrand 
m.fl., 2009, s.176). 

Viktigt med stöd 
Behovet av stöd ansågs väsentligt. Halldén m.fl. (2008) beskriver att närståendes stöd 
underlättade kvinnornas upplevelser. Kvinnorna förklarade att allt stöd varit av vikt men att 
det främst var stödet från deras mammor som var det viktigaste. Halldén, Christensson och 
Olsson (2005) samt Halldén m.fl. (2008) påpekar att kvinnorna upplevde ett stort behov av att 
bli förstådda av närstående. De upplevde ett behov av att dela upplevelsen med någon som 
stod dem nära. Kvinnorna uttryckte en rädsla för att ha gjort någon närstående besviken, eller 
en rädsla för att deras närstående skulle se dem som oansvariga för att de hade blivit gravida. 
Kvinnorna upplevde vidare att de negativa aspekterna av aborten reducerades tack vare stödet 
de mottagit från närstående skriver Halldén m.fl. (2005) Kero m.fl. (2009) samt Aléx och 
Hammarström (2004). De kvinnor som kände att de hade stöd från sina närstående kunde 
fokusera på sig själv i samband med den inducerade aborten. Oron för hur de närstående 
skulle reagera försvann i och med att de fick stöd, vilket upplevdes som en lättnad för 
kvinnorna skriver Kero m.fl. (2009). 

Mötet med vårdpersonal påverkade upplevelsen 
Aléx och Hammarström (2004) påpekar att kvinnorna antingen hade positiva eller negativa 
upplevelser av mötet med vårpersonalen. De kvinnor som hade ett negativt möte med 
vårdpersonalen beskrev upplevelsen av mötet i ord som att personalen var kall, oförstående, 
negativa och ignoranta. Vårdpersonalens förhållningssätt medförde att kvinnorna upplevde 
känslor av skam, ledsamhet, ensamhet och osäkerhet. De kvinnor som hade haft ett positivt 
möte och upplevde stöd av vårdpersonalen, upplevde ingen fysisk smärta i samband med sin 
inducerade abort Halldén m.fl. (2008) skriver att kvinnorna upplevde att ett bra bemötande av 
vårdpersonalen tolkades som ett godkännande av kvinnans beslut om att genomgå en 
inducerad abort, vilket i sin tur medförde att deras upplevelse av sin abort kändes lättare att 
bära. Kero m.fl. (2004) skriver att kvinnorna refererade deras dåliga upplevelser av sin abort 
till hur deras möte med vårdpersonalen var och att det i sin tur påverkade upplevelsen av 
aborten. Ekstrand m.fl. (2009) och Kero m.fl. (2009) påpekar att kvinnorna upplevde aborten 
som värre än de hade förställt sig. Detta relaterades till den bristfälliga information kvinnorna 
fick om bland annat mängden blod och den faktiska smärtan som aborten medförde. Eftersom 
att informationen många gånger inte stämde medförde detta att deras upplevelser 
förknippades med obehag och resulterade i psykiskt lidande.  



 

10 

 

Kvinnans syn på livet 

Var kvinnan var i livet påverkade beslutet av inducerad abort 
Halldén m.fl. (2005), Aléx och Hammarström (2004), Ekstrand m.fl. (2009) samt Kero och 
Lalos (2000) beskriver att kvinnornas beslut om inducerad abort påverkades av att de bland 
annat upplevde att de var för unga, för oansvariga, inte hade avslutat sin utbildning eller hade 
för dålig levnadsstandard för att uppfostra ett barn. Det sistnämnda uttrycktes i termer av dålig 
ekonomi, för litet boende och att kvinnorna inte kände att de var klara med ”sitt” liv. Vilket 
förklarades som att de inte ansåg att de gjort till exempel de resor de velat göra innan de blev 
med barn. Kero m.fl. (2009) påtalar även argument såsom att kvinnan redan hade tillräckligt 
många barn och dessutom dåliga relationer till sin partner, som skäl för den inducerade 
aborten. Kvinnorna relaterade till sin egen dåliga uppväxt med till exempel föräldrars 
alkoholproblem och att behöva var ensamstående. De kände inte att de var på rätt plats i livet 
för att kunna bli en bra mamma. Att behöva uppfostra barnet ensam var otänkbart för vissa 
kvinnor. De kunde inte försvara ett beslut om att behålla barnet för sig själva om de var 
tvungna att ensam ansvara för barnets uppfostran, vilket underlättade beslutet om att genomgå 
den inducerade aborten. (Halldén m.fl., 2005; Aléx m.fl., 2004; Ekstrand m.fl., 2009; Kero 
m.fl., 2000).   

Kvinnans syn på fostret påverkade upplevelsen 
Halldén m.fl. (2005) och Ekstrand m.fl. (2009) påtalar att kvinnorna som upplevde eller 
beskrev sitt foster som ett levande barn mådde sämre av sin abort än de kvinnor som såg på 
sitt foster som något omänskligt. De kvinnor som talade om sitt foster som ett levande barn 
uttryckte mer skam när de pratade om den inducerade aborten. Halldén m.fl. (2008) förklarar 
att kvinnorna upplevde att aborten kändes lättare när de tänkte på fostret som något annat än 
ett levande barn. De tänkte att det var något tillfälligt eller att det var något sjukligt som var 
tvunget att tas bort för att de skulle kunna må bra igen. Kero m.fl. (2009) beskriver att 
kvinnorna såg på aborten som något som de bara skulle få avklarat. De hade inte tankar på 
fostret som ett levande barn, vilket underlättade kvinnornas upplevelser av aborten. Så här 
uttrycktes en av tankarna:   

”I´m thinking that it is like an earthworm in my abdomen....Yes, I think like that 
because it makes me more comfortable, to take away an earthworm, like a 
virus....I have completely avoided the thought of the pregnancy as a child” 
(Halldén m.fl., 2005, s.795).  

Abort medförde mognad och en ny syn på sig själv som kvinna 

Kvinnans inducerade abort var utvecklande 
Kero m.fl. (2004), Kero m.fl. (2000), Ekstrand m.fl. (2009) och Halldén m.fl. (2008) 
beskriver att kvinnorna i samband med sin inducerade abort upplevde utvecklande känslor 
som mognad, djupare självkännedom, starkare självförtroende och/eller en högre grad av 
styrka i sig själva. Kvinnorna uppgav även att de kom närmare sina partners. Kvinnorna 
upplevde att de såg aborten som ett uttryck av ansvarstagande, ett sätt att ta tag i något som, 
enligt dem, varit ett misstag och göra det rätt.   

”....It was right....I have grown up a little, more mature, feel more feminine, got 
a humility towards life” (Kero och Lalos, 2000, s.85).   
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Kvinnornas glädje över sin fertilitet 
Halldén m.fl. (2005) Aléx och Hammarström (2004) Kero m.fl. (2004) samt Ekstrand m.fl.  
(2009) skriver att kvinnorna upplevde det positivt när de fick sin fertilitet bekräftad men 
uttryckte att de visste att beslutet om inducerad abort var det enda rätta. Kvinnorna var osäkra 
på sin egen fertilitet och att inte skydda sig var ett omedvetet test av sin fertilitet. De menade 
att de vetat om hur barn blir till, men att de aldrig sett på sig själva som potentiella mammor. 
När de tänkt på sig själva som förälder hade det varit tankar om framtiden och inte något som 
skulle ske just då. Så här uttrycktes det:   

“You don't think that something like that is going to happen to you, but it wasn't 
so difficult. Almost all the girls that I've met say the same thing. I can only say 
that perhaps I didn't understand that this kind of happening happens. … After 
all, it's rather strange that so much can happen in a body that a child is going to 
be created. It's rather fantastic” (Halldén m.fl., 2008, s.245). 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att belysa kvinnans upplevelse av sin inducerade abort. Metoden som 
valdes var litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats. Om en empirisk studie inte ansetts 
så tidskrävande hade den möjligtvis varit bättre lämpad för studiens syfte då Denscombe 
(2000) menar att det är en fördel att använda intervjuteknik om syftet är baserat på emotioner, 
erfarenheter och känslor. Valet av metod blev istället att analysera redan framtagen fakta, 
eftersom en litteraturstudie sammanställer data från tidigare genomförda empiriska studier 
och kan på så vis nå ytterligare en nivå (Forsberg och Wengström, 2008). Valet av att 
analysera artiklar med kvalitativ ansats ansågs passande då syftet var att få fram kvinnans 
upplevelser av sin inducerade abort och inte några kvantitativa mått. Hartman (2004) styrker 
detta genom att beskriva att en kvalitativ undersökning inte är en kvantifiering i hur mycket 
och hur många, utan en beskrivning av själva området i sig.  
 
Vid artikelsökningen användes databaserna CINAHL, MEDLINE och ELIN@blekinge. 
CINAHL är en referensdatabas som innehåller artiklar med inriktning på omvårdnad och den 
uppdateras månadsvis. MEDLINE är referensdatabas med inriktning på främst medicinsk 
litteratur men även omvårdnad som uppdateras dagligen (Willman m.fl., 2006). 
ELIN@blekinge är en referensdatabas med elektroniska tidskriftsartiklar på engelska inom 
alla ämnesområden. Användandet av dessa databaser ansågs relevant eftersom databasernas 
inriktning var passande till föreliggande arbetes syfte. Flera av de utvalda artiklarna återfanns 
i alla tre databaserna, detta kan indikera att databaserna delvis har samma innehåll. 
Användandet av ytterligare databaser hade med all säkerhet kunnat tillföra fler intressanta 
artiklar. Efterhand som nya begränsningar och sökord prövades underlättades processen i att 
finna relevant material. Sökorden användes för att få fram relevant textmaterial i förhållande 
till syftet. MESH-termer eller fritextsökningar behövde ej användas. 
 
För att få fram nutida och relevant textmaterial valdes år 1998 som en av 
inklusionskriterierna, då forskning är en färskvara enligt Forsberg och Wengström (2008). 
Innehållet i de valda artiklarna skulle vara analyserade med kvalitativ ansats och vara 
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baserade på intervjuer, då detta bättre beskriver kvinnans upplevelse än artiklar med 
kvantitativ ansats. Artiklar baserat på endast svenskt material valdes för att det kan antas att 
kvinnans upplevelser kan se annorlunda ut i ett land med en abortlag som skiljer sig från 
Sveriges. Artiklar baserade på material av intervjuer med kvinnor som genomgått illegal abort 
eller fått missfall eller som belyste kvinnors erfarenheter av ofrivilliga upplevelser av abort 
exkluderades, då syftet var kvinnans upplevelse av sin valda abort. Även mäns upplevelser 
exkluderades då det var kvinnans upplevelse som skulle ringas in. 
 
För att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna och att det var relevant material 
som valts användes en kvalitetsbedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Denna mall 
valdes för att den var enkel att förstå samt använda. Kvalitetsbedömningsmallen modifierades 
så att den skulle passa in på det textmaterial som svarade mot föreliggande arbetes syfte.  
Frågan om triangulering togs bort då begreppet var otydligt, även frågan om patienter med 
lungcancerdiagnos togs bort, då den inte var relevant till föreliggande arbetes syfte. Hade inte 
denna anpassning gjorts hade samtliga ingående artiklar troligtvis fått en lägre 
kvalitetssumma. Varje fråga i kvalitetsbedömningsmallen gav mellan noll till tre poäng, 
poängsumman omvandlades sedan till procent. Utifrån procentsumman graderades artiklarna i 
grad I, II eller III. Fördelen med att göra en poängberäkning var att resultatet blev mera 
jämförbart, fastän det var en grov bedömning. Användandet av denna 
kvalitetsbedömningsmall underlättade bedömningen av artiklarna. Fem av artiklarna fick grad 
I, två artiklarna grad III och en artikel grad I. Kvalitetsbedömningsmallen redovisas i bilaga 3.  
 
Artiklarna som analyserats och som föreliggande arbetes resultat baseras på innehåller 
återkommande författare. Tre av artiklarna har samma huvudförfattare och två av artiklarna 
har även de samma författare. Detta kan ha medfört att föreliggande arbete kan ha fått ett 
något färgat resultat. Dock kan det finnas risk för att ledande frågor kan ha använts vid 
intervjuerna. Även det faktum att intervjuerna hade gjorts efter olika lång efter aborten tid kan 
ha påverkat resultatet, detta ansågs dock inte göra något då en upplevelse är en upplevelse. 
Analysen av artiklarna gjordes med inspiration av Burnards (1995) framtagna analysmodell i 
fyra steg, då den baseras på analys av intervjumaterial. Steg nummer fyra i Burnards (1995) 
modell togs bort då det inte ansågs finnas tid eller relevans för att ta fram en teoribildning. 
Fördelen med Burnards (1995) modell ansågs vara att materialet blev lättare att förstå genom 
att liknande ord och fraser lades samman, vilket medförde att textmaterialet blev mer 
lätthanterligt och övergripande. En annan fördel var att artiklarna från början upprepade 
gånger lästes enskilt av undertecknande och sedan diskuterades, detta gjorde att risken för att 
missa någon upplevelse reducerades. De analyserade artiklarna var skrivna på engelska, vilket 
kan ha medfört en risk för feltolkning vid översättningen. Det förelåg inte alltid 
överrensstämmelse vid noteringarna under steg två, men efter diskussion fanns inga 
svårigheter att enas. De markerade orden och fraserna medförde att textmaterialet blev mer 
överskådligt och textens innehåll växte fram på ett naturligt sätt i och med att ”headings” hade 
bildats. För att få ytterligare överblick av resultatet bildade ”headings” med liknande innehåll 
kategorier. Citat är förkommande under resultatens olika ”headings” då det ansågs ge större 
trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks trovärdigheten i ett arbete genom 
att citat från artiklarna finns redovisade under resultatet. En del av de utvalda artiklarna 
innehöll både kvalitativt och kvantitativt resultatmaterial men endast det kvalitativa materialet 
analyserades. I en artikel förekom det både kvinnors och mäns upplevelser och i detta fall 
analyserades endast kvinnans upplevelse. Det är utifrån analysens ”headings” och kategorier 
som resultatet växte fram.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet och tidigare forskning visar att kvinnans upplevelser av inducerad abort kan 
upplevas med både positiva och/eller negativa känslor. 
 
En av kategorierna visar att kvinnans upplevelser kring inducerad abort var mångbottnad. 
Detta kan liknas vid Dahlbergs tolkning av livsvärldsbegreppet som syftar till att människans 
livsvärld är individuell och bör behandlas därefter. Resultatet visar att det inte var självklart 
att kvinnan endast upplevde negativa känslor i samband med sin abort, det framkom även 
tillfällen då kvinnan inte upplevde några negativa känslor alls. Harden och Ogden (1999) 
skriver att den allmänna samhällsynen om kvinnans inducerade abort är att kvinnan ska 
uppleva sin abort negativ. Detta kan medföra att det ibland kan vara svårt för kvinnan att 
uttrycka upplevelsen av sin abort. Resultatet i föreliggande arbete påvisar även att kvinnan 
många gånger upplevde positiva känslor. Dahlberg m.fl. (2003) anser att yttre faktorer har 
stor påverkan på människans lidande och välbefinnande. Vi antar att resultatet är tillförlitligt 
då de analyserade artiklarna innehöll många kvinnors upplevelser.  
 
Resultatet visar att kvinnan inte upplevde endast negativa eller positiva känslor, utan många 
utav kvinnorna upplevde blandade känslor i samband med sin abort. Som nämnts tidigare är 
kvinnors upplevelse av inducerad abort ofta mångbottnad (Kero, 2005). Kvinnor upplever ofta 
att valet av abort är självklart ända sedan de upptäckt att de var gravida. Vare sig beslutet är 
givet från start eller inte är det en komplex situation som inte är lätt att gå igenom. Goodwin 
och Ogden (2007) skriver att kvinnan ofta upplever blandade känslor kopplat till sin abort. De 
upplever ofta en känsla av lättnad samtidigt som de upplever lidande över att behöva gå 
igenom en abort. Detta är överförbart till vad Eriksson (1994) skriver om människans lidande 
av att förlora något. Vidare visar resultatet att kvinnorna som uttryckte negativa känslor ändå 
ansåg sig ha tagit rätt beslut om att genomgå inducerad abort. Trybulski (2006) skriver att 
kvinnor uttrycker att de aldrig har ångrat sitt beslut fastän vissa utav dem ändå upplever 
negativa känslor i samband med sin inducerade abort. 
 
Av resultatet framgår att kvinnans upplevelse av sin abort påverkades av närstående och dess 
omgivning. Det framkom även att stöd var av stor betydelse för kvinna när hon genomgick sin 
abort, då stödet medförde att kvinnan inte kände sig ensam i sin upplevelse. Kvinnans 
beslutsprocess om att avsluta sin graviditet påverkades ofta av närståendes åsikter. I studien 
av Helström m.fl. (2003) framkom det att kvinnornas relationer påverkade deras beslut av att 
genomgå inducerad abort. Hess (2004) skriver att kvinnans beslutsprocess bland annat kan 
påverkas av hennes partner då kvinnan är rädd att bli lämnad. Wahlberg (2004) skriver att 
många kvinnor uttrycker att stöd är viktigt under hela abortupplevelsen, de menar att de under 
denna tid är i behov av stöd och inte ska behöva oroa sig för att bli övergivna. De upplever 
även ett behov av att ha stöd av andra närstående till exempel sina föräldrar eller någon annan 
vuxen person. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) beskrivs trygghet som ett viktigt fenomen som är 
kopplat till lidandet och välbefinnandet. Det vill säga att känna att det finns stöd från 
närstående ger kvinnan en trygghet som kan hjälpa till att minska hennes lidande och öka 
hennes välbefinnande. 

I föreliggande arbete framkommer det att kvinnorna upplevde både positiva och negativa 
känslor i samband med mötet med vårdpersonal. Dahlberg m.fl. (2003) menar att en 
välfungerande vårdrelation baseras på en ömsesidig respekt mellan vårdare och patient. 
Dessutom vågar oftast inte patienten uttrycka sin kritik trots att vårdpersonalen behandlat dem 
illa. Dahlberg m.fl. (2003) menar att människan inte vill eller vågar klaga på den de är 
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beroende av. I resultatet framkommer det att kvinnorna som mottagit ett bra bemötande av 
vårdpersonalen i samband med sin abort upplevde i större utsträckning aborten positiv och 
kände inte att deras beslut blev skuldbelagt. Däremot kvinnorna som upplevde 
vårdpersonalens som oförstående och oempatiska relaterar ofta sin abort som mera negativ. 
Detta medförde att kvinnor kände stor skuld över sitt beslut om att genomgå abort. Eriksson 
(1994) betonar att vårdarens främsta uppgift är att lindra människans lidande. Vidare menar 
Eriksson (1994) att människans lidande i sig inte alltid behöver bero på sjukdom, utan kan 
istället bero på otillräcklig vård. Detta leder till kränkning av människans värdighet, då 
vårdaren inte har i uppgift att bedöma vad som är rätt eller fel i människans specifika 
situation. I resultatet framkommer vidare att kvinnorna upplevde att deras negativa känslor i 
samband med aborten till stor del berodde på den bristfälliga information de fått inför aborten. 
Kvinnorna ansåg att bättre information hade givit dem ett bättre ingångsläge inför aborten och 
då reducerat de negativa känslor som uppkom på grund av att de inte visste vad som skulle 
hända. Detta stöds av Harden och Ogden (1999) som skriver att kvinnorna ofta upplever ett 
dåligt och fördömande möte av vårdpersonal. De upplever även att all information de tar emot 
om aborten är bristfällig och dåligt förklarad. Detta medför att kvinnornas abortupplevelse blir 
mera negativ. 
 
Resultatet visar att kvinnans livssituation och bakgrund påverkade hennes beslut av abort. Det 
framkom att kvinnornas sociala status och levnadsstandard hade inverkan på beslutet. Även 
faktorer som ålder och relationer var av betydelse. Kvinnans upplevelse av sin egen barndom 
kom att vara avgörande i beslutet om att genomgå inducerad abort. Helström m.fl. (2003) 
skriver att dålig ekonomi är kvinnas främsta anledning till att besluta om inducerad abort. 
Thorsén m.fl. (2006) styrker detta genom att skriva att giltiga skäl till att genomgå en abort är 
låg ålder och omognad. Dahlberg m.fl. (2003) menar att faktorer som att ha goda materiella 
förhållanden, god miljö, goda och förtroendegivande relationer samt kunskap och kontroll är 
viktigt för människans välbefinnande. Eriksson (1994) förklarar att lidandet kan förändra 
människans livssituation, existens och kan resultera i sociala förluster. Detta sågs i 
föreliggande arbetets resultat då kvinnorna inte ansåg sig ha gjort det de ville i sina liv innan 
de skaffar barn och bildar familj. Wahlberg (2004) skriver att lättnad är ett vanligt 
förekommande ord då kvinnorna talar om sina aborter, de uttrycker en lättnad av att ha 
genomfört aborten och kunna återgå till sina vanliga liv.  
 
I resultatet framkommer det vidare att kvinnans negativa upplevelse stärktes av i vilken 
utsträckning kvinna såg på sitt foster som ett levande barn eller inte. Hess (2004) skriver 
däremot att de kvinnor som namnger sitt foster ofta upplever en lättnad vid aborten och kan 
därigenom se fostret som en riktig person och sörja den. När fostret anses som ett barn av 
kvinnan upplevs sorgarbetet mer befogat. Det kan då antas att denna form av upplevelse 
variera då den visats te sig väldigt olika hos kvinnorna. Eriksson (1994) styrker detta genom 
att poängtera att lidandet är individuellt och knutet till individen i sig. Kvinnan kan enligt 
Kero (2005) ge uttryck för barnlängtan och även sörja det barn som inte blivit fött, detta 
behöver dock inte likställas med att kvinnan ser fostret som något mänskligt vid tiden för 
aborten. Myndigheter, vårdpersonal och anhängare av aborträtten legitimerar etiskt att en 
abort görs av ett foster som ännu inte uppnått status som något mänskligt, trots detta refererar 
kvinnan ofta till sin graviditet som att jag är med barn. 
 
Resultatet visar att många kvinnor mognade efter att de genomgått sin inducerade abort. De 
upplevde att aborten hade stärkt dem som människor. I Hess (2004) studie betonas att 
kvinnorna finner en mening i deras abortupplevelse. En del av kvinnorna engagerar sig till 
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exempel i olika abortorganisationer för att dela med sig av sina upplevelser. Detta samband 
bekräftas av Eriksson (1994) som påtalar att ur en människas lidande kan det skapas en 
förändring och en möjlighet till ett nytt liv. Även Dahlberg m.fl. (2003) betonar detta då de 
skriver att lidandet och välbefinnandet inte behöver vara ett motsatsförhållande.  I samband 
med lidandet av en oönskad graviditet kan även positiva upplevelser och välbefinnande 
finnas. Detta framkom i resultatet då kvinnorna uttryckte att de trots lidande i samband med 
aborten kunde finna ett välbefinnande i att ha tagit rätt beslut. 
 
Av resultatet framgår att kvinnorna kände stor glädje över att vara fertila. Deras känslor var 
ofta blandade, de var oftast säkra att de hade fattat rätt beslut angående sin abort. Samtidigt 
som de var överraskade och glada över att de var gravida och hade fått sin fertilitet bekräftad. 
Många av kvinnorna i resultatet var osäkra på om de var fertila eller inte. Wahlberg (2004) 
skriver att kvinnorna upplever en känsla av skam och besvikelse över sig själva i samband 
med sina aborter. De menar att de borde vetat bättre än att bli gravida. De upplever även 
blandade känslor av att ena stunden känna en viss glädje över att vara fertila för att i nästa 
stund känna sorg över att inte kunna ta hand om barnet. Osäkerheten av kvinnans egen 
fertilitet bekräftas av både Harden och Ogden (1999) samt Helström m.fl. (2003) studier som 
påvisar att kvinnorna ofta är osäkra över sin förmåga att bli gravida. Enligt Dahlberg (2003) 
innefattar livsvärldsteorin den naturliga erfarenheten som betyder att människans 
förhållningssätt till dess vardagliga tillvaro gör att människan ofta tar saker för givna.  

Slutsats 
Resultatet tyder på att kvinnans upplevelse av sin abort var mycket individuell, dock framkom 
det många liknande upplevelser hos kvinnorna som genomgått inducerad abort. Vidare 
framkom det att kvinnor ofta upplevde någon form av lidande i samband med sin abort, vilket 
uttryckte sig på varierande sätt. Ett lidande som framkom i samband med kvinnas abort var 
hur mötet med vårdpersonalen yttrade sig. Detta tyder på att det är viktigt att se till individen i 
vården av den gravida kvinnan för att undvika ett framtida lidande, då upplevelsen varierar 
från kvinna till kvinna. Resultatet och tidigare forskning visar att det kan antas att större 
kunskap och förståelse inom vården av kvinnor som genomgår en inducerad abort, kan leda 
till att minskat lidandet hos kvinnorna.  
 
Under föreliggande arbetes gång har vi förutom att samlat på oss kunskap och förståelse om 
kvinnors upplevelse av att genomgå en inducerad abort även blivit intresserade av att forska 
vidare i ämnet om kvinnors upplevelse av att genomgå abort.  
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ng: Grad I. 

B-M., Halldén, 
K., 
Christensson & 
P., Olsson. 

Sverige 2007 

Artikel 3 

Early 
abortion 
as 
narrated 
by young 
Swedish 
women 

 

Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences 

Syftet med 
studien var 
att belysa 
innebörden 
av att ha 
genomgått 
en inducerad 
abort bland 
unga 
svenska 
kvinnor 

 

Intervjuer 
gjordes med tio 
18 till 20 åriga 
kvinnor, 2 till 6 
veckor efter dem 
genomgått en 
medicinsk eller 
kirurgisk abort i 
sjätte till tolfte 
graviditetsvecka
n. Data 
analyserades 
enligt en 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

 

De unga 
kvinnorna kände 
ett stort ansvar 
över sin egen 
hälsa samt 
människorna i 
deras närhets 
hälsa trots 
smärtan av att 
genomgå 
inducerad abort. 

Kvalitetsbedömni
ng: Grad I 

M., Ekstrand, 
T., Tydén, E., 
Darj & M., 
Larsson. 

Sverige 2009 

Artikel 4. 

An Illusion 
of Power: 
Qualitative 
Perspectiv
es On 
Abortion 
Decision-
Making 
Among 
Teenage 
Woman In 
Sweden 

Perspectives 
on Sexual 
and 
Reproductive 
Health 

Var att 
fördjupa 
förståelsen 
för frågor 
kring tonårs 
abort, 
speciellt 
omständighe
ter som 
graviditeten, 
beslutet, 
aborten och 
stöd från 
familj, 
vänner och 
hälsoinstans
er 

25 kvinnor 
intervjuades 
enskilt mellan tre 
till fyra veckor 
efter sin abort 

Efter aborten 
upplevde 
kvinnorna känslor 
som sorg, lättnad, 
ånger och 
tomhet. Många 
var även rädda 
för att inte kunna 
bli gravida igen. 
De flesta av 
kvinnorna 
upplevde aborten 
som värre än vad 
de hade föreställt 
sig. 

Kvalitetsbedömni
ng: Grad I 

A., Kero & A., 
Lalos 

Sverige 2000 

Artikel 5 

Ambivalen
ce – a 
logical 
response 
to legal 
abortion: a 
prospectiv
e study 
among 
women 

Journal of 
Psychosomat
ic Obstetrics 
and 
Gynecology  

Var att 
klargöra 
ambivalense
n i relation till 
legal abort 
genom att 
studera 
känslor, 
attityder, 
motiv för 
abort och 

Först gjordes en 
enkätundersökni
ng för att sedan 
göra en 
prospektiv 
intervjustudie 
med 57 kvinnor 
och 26 män ett 
år efter aborten. 

Kvinnorna såg 
aborten som ett 
tecken på 
ansvarstagande. 
De uttryckte såväl 
negativa som 
positiva känslor 
för sin abort. 
Hälften av 
kvinnorna kände 
skuld över 
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and men etiskt 
resonemang 
i samband 
med abort. 

aborten då de 
upplevde att de 
gått emot sina 
etiska 
värderingar. 
Majoriteten av 
kvinnorna kände 
sig lättade. Trots 
ambivalenta 
känslor var det 
endast en kvinna 
som såg sin abort 
som ett misstag. 

Kvalitetsbedömni
ng: Grad III 

 

A., Kero, U., 
Högberg & A., 
Lalos. 

Sverige 2004 

Artikel 6. 

 

Wellbeing 
and 
mental 
growth – 
long-term 
effects of 
legal 
abortion 

 

Social 
Science & 
Medicine 

 

Var att få 
ökad 
kunskap om 
legal abort 
genom att 
intervjua 
kvinnor om 
deras 
upplevelser 
och 
erfarenheter 
efter deras 
abort 

 

Fokus intervjuer 
med 58 kvinnor 
fyra och 12 
månader efter 
aborten. Innan 
aborten svarade 
kvinnorna även 
på en enkät om 
livsförhållanden, 
beslutet de stod 
inför och 
känslorna för 
graviditeten och 
aborten. 

 

Majoriteten av 
kvinnorna 
beskrev sin abort 
som en lättnad 
eller en form av 
ansvarstagande. 
Hälften av 
kvinnorna 
upplevde positiva 
känslor då de 
kände mognad 
och att de växte 
mentalt. Studien 
visade även att 
kvinnor hade 
förmåga att ta 
komplexa beslut 
utan att uppleva 
stora negativa 
effekter av sin 
abort. 

Kvalitetsbedömni
ng: Grad I 

H., Söderberg, 
L., Janzon & N-
O., Sjöberg 

Sverige 1998 

Artikel 7 

Emotional 
distress 
following 
induced 
abortion A 
study of its 
incidence 
and 

European 
Journal of 
Obstetrics & 
Gynecology 
and 
Reproductive 
Biology 

Var att 
studera 
utbreddheten 
av den 
emotionella 
sårbarheten 
efter 
inducerad 

Semistrukturerad 
intervju cirka ett 
år efter 
inducerad abort. 
854 av 1285 
kvinnor deltog. 
191 kvinnor blev 
intervjuade över 

Författarna fann 
en riskgrupp hos 
kvinnorna i 
studien som 
kände stor stress 
efter sin abort. 
Risk faktorerna 
för denna grupp 
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determina
nts among 
abortees 
in Malmö, 
Sweden 

 

abort. telefon, det var 
endast en av 
författarna 
närvarande vid 
intervjuerna. 
Intervjuerna hölls 
i  enskilt rum för 
att undvika att bli 
störda.  

var bland annat 
ensamboende, 
litet emotionellt 
stöd från 
närstående och 
att vara aktivt 
religiös.  

Kvalitetsbedömni
ng: Grad III 

Kero, A., 
Wulff, M., & 
Lalos, A.  

Sverige 2009 

Artikel 8 

 

Home abortion 
implies radical 
changes for 
women 

 

The European 
Journal Of 
Contraception 
& 
Reproductive 
Health Care 

 

Var att få 
kunskap om 
kvinnors 
upplevelse, 
åsikter och 
reaktioner av 
att genomgå 
en inducerad 
abort i 
hemmet 
 

Metod: 
kvantitativ och 
kvalitativt 
material 
framkom 
genom intervju 
av 100 kvinnor 
en vecka efter 
den 
inducerade 
aborten. 
 

Majoriteten av 
kvinnorna 
upplevde en 
känsla av 
välbefinnande 
och var nöjda 
med sitt beslut 
av 
abortmetod. 
De var nöjda 
med att få 
utföra den 
inducerade 
aborten privat 
och bekvämt i 
hemmet, även 
det faktum att 
deras partner 
kunde vara 
med vid den 
inducerade 
aborten 
uppskattades. 
Kvalitetsbedö
mning: Grad I 
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Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  
Carlsson & Eiman 
 
Poängsättning                        0           1            2            3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5 – 20 % <5% 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas 
/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc. 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
Slutsatser      
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 p) p p p p 

Grad I: 80%   
Grad II: 70% 
Grad III: 60% 
 

p 

% 

Grad 

Titel 

Författare 
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Tabell 5. Exempel på analysförfarande.                                                        

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Throughout the narratives the 
women emphasized that the 
choice concerning abortion was 
their own, although the 
narratives disclosed that their 
decision-making process was 
influenced in various ways by 
their childhood experiences, 
their partners and friends as 
well as by social norms 

Beslutet om inducerad abort 
påverkades av närstående 

Stöd medförde lidande/ 
välbefinnande 

Trusted others were described 
as important supporters who 
conveyed a sense of security in 
this process. 

Viktigt med stöd 
 

 

Stöd medförde lidande/ 
välbefinnande 

 

The women described both 
physical and psychological 
experiences, which they felt that 
the healthcare staff ignored to a 
large extent or did not 
understand. Some women 
described support from the 
healthcare staff, while most of 
them did not report any support 
from their partners. 

Mötet med vårdpersonal 
påverkade upplevelsen 

Stöd medförde lidande/ 
välbefinnande 

All of them linked painful 
feelings such as injustice, grief 
and emptiness with the 
abortion. Ten viewed their 
abortion as a necessity or a 
sacrifice. 

Kvinnans negativa upplevelser 
av sin inducerade abort 

Upplevelsen kring kvinnans 
inducerade abort var 
mångbottnad 

However, the majority 
associated it with feelings of 
relief or release. 

Kvinnans positiva upplevelser 
av sin inducerade abort 

Upplevelsen kring kvinnans 
inducerade abort var 
mångbottnad 

After the abortion the women 
described feelings of 
ambivalence and emptiness but 
also feelings of maturity and joy 
because they had experienced 
pregnancy 

Kvinnorna upplevde blandade 
känslor i samband med sin 
inducerade abort 
 

 
 

Upplevelsen kring kvinnans 
inducerade abort var 
mångbottnad 
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Deciding whether to give birth 
to a child or to have an 
abortion, many thoughts and 
feelings from their earlier lives 
came to mind. Some disclosed 
experiences of growing up in 
broken homes with alcoholic 
fathers. These negative 
experiences influenced their 
decision because they wanted 
to give their child a happy 
childhood. All the women had a 
strong and clear determination 
not to become a single parent. 

 

Var kvinnan var i livet 
påverkade beslutet av 
inducerad abort 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Kvinnans syn på livet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distance was disclosed when 
the woman visualized the lives 
lodged in their bodies as 
objects and things through 
metaphors such as ‘that’ 
‘earthworm’ ‘virus’or ‘ant’. 

Kvinnans syn på fostret 
påverkade upplevelsen 

Kvinnans syn på livet 

 
The decision to have an 
abortion had been made with 
difficulty and entailed much 
conflict. Furthermore, nine had 
experienced having only 
positive experiences such as 
maturity, deeper self – 
knowledge, strengthened self 
esteem and identity of the 
abortion process. Several had 
become aware of an inner 
strength they had not realized 
they possessed. 
 

 
Kvinnans inducerade abort var 
utvecklande 

Abort medförde mognad och en 
ny syn på sig som kvinna 

Some knew immediately that 
the pregnancy had to be 
terminated, believing that 
abortion was the natural choice 
in their situation. One woman 
explained the paradoxical 
feeling of being overwhelmed in 
a positive way by the 
pregnancy, yet not questioning 
the decision to have an 
abortion. 

Kvinnornas glädje över sin 
fertilitet 

Abort medförde mognad och en 
ny syn på sig själv som kvinna 
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