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Abstrakt	
 
Bakgrund: Globalt genomgick ca 56 miljoner kvinnor abort mellan år 2010-2014. Oplanerad 
graviditet var ofta orsaken till inducerad medicinsk eller kirurgisk abort. Abort kunde 
medföra psykisk påverkan hos kvinnor. Sjuksköterskan beskrevs behöva en god relation 
med kvinnor samt förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser för att främja hälsa och 
lindra lidande i samband med abort. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa 
kvinnors emotionella upplevelser av att ha genomgått inducerad abort. Metod: 
Litteraturöversikt innehållande tio vetenskapligt granskade artiklar funna i databaserna 
PubMed, CINAHL och PsycINFO. Artiklarna granskades och analyserades 
systematiskt. Resultat: Kvinnor beskrev emotionellt lidande i form av svårigheter och 
ambivalenta känslor i abortbeslutet, bristande stöd samt negativa känslor i samband med 
abort. Att gå vidare med livet innebar känslor och minnen samt olika sätt att hantera och 
acceptera aborten. Diskussion: Sjuksköterskor skulle enligt Travelbee se individen och skapa 
en relation med kvinnorna för att lindra lidandet i den moraliska konflikten. Att säkerställa 
stöd och information till kvinnor var sjuksköterskans ansvar tillsammans med att skapa ett 
öppet klimat för kvinnor att prata om abort. Förebyggande åtgärder krävdes för att minska 
antalet aborter och främja kvinnors hälsa. Slutsats: Kvinnors behov i samband med abort 
behövde förbättras. Utökad omvårdnadsforskning önskades för att reducera negativa 
upplevelser och lindra lidande hos kvinnor i samband med abort. 
 
Nyckelord: emotionella upplevelser, inducerad abort, kvinnor, kvinnors hälsa, känslor, 
litteraturöversikt 
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Introduktion	

Kvinnors rätt till att genomföra en inducerad abort ser olika ut runt om i världen och 

abortlagarna fortsätter att förändras. Kvinnor behöver ta beslutet om de vill genomgå abort 

och detta måste göras inom specifika tidsramar. Att genomgå en inducerad abort till följd av 

oplanerad graviditet kan medföra olika påfrestningar och förändringar i kvinnors liv. 

Bakgrund	
 
Sexuell	och	reproduktiv	hälsa	

Starrs et al. (2018) beskriver att sexuell och reproduktiv hälsa omfattar alla människor genom 

hela livet. Den beskrivs som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 

välbefinnande i samband med sexualitet och reproduktion. Sexuella och reproduktiva 

rättigheter baseras på mänskliga rättigheter och innebär att varje människa ska respekteras i 

sin kroppsliga identitet, sitt privatliv samt sitt personliga självbestämmande. Rättigheterna 

inkluderar att alla har ett val att själva avgöra om, när, samt hur många barn de vill ha och 

för att kunna göra det har alla människor rätt till information, resurser, tjänster och det stöd 

som krävs. Grundläggande hälso- och sjukvård inom sexuell och reproduktiv hälsa ska vara 

tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, social klass, ursprung och etnicitet. Hälso- och 

sjukvården ska tillgodose människor med tillgänglig, korrekt information och rådgivning, 

möjlighet att välja bland säkra och effektiva preventivmetoder samt tillgänglighet till säker 

och effektiv abortvård (Starrs et al., 2018). 

 
Abort	i	världen	

Globalt uppskattades det att cirka 56 miljoner kvinnor i världen årligen genomgick 

inducerad abort mellan 2010–2014. 55 procent av dessa uppskattas ha varit så kallade 

medicinskt säkra aborter (Singh, Remez, Sedgh, Kwok & Onda, 2017). En inducerad abort 

beskrivs som medicinskt säker när den utförs av utbildad personal utefter 

rekommendationer för säkra aborter (Världshälsoorganisationen [WHO], 2014). Under 2018 

genomgick cirka 36 000 kvinnor i Sverige inducerad abort (Socialstyrelsen, 2019). Kvinnor i 

Sverige har haft rätt till fri abort sedan nya abortlagen år 1975. Enligt lagen har kvinnor rätt 
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till att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan, därefter krävs tillstånd 

från Socialstyrelsen för särskilda skäl till aborten (Abortlag, 1974:595, 1 § och 3 §).  

 

Inducerad	abort	samt	abortmetoder	

Enligt ICD-10 SE, 004 betyder abort avbrytande av graviditet (Socialstyrelsen, 2019b). 

Inducerad abort innebär att aborten är framkallad och inte spontan. Detta kan ske genom 

medicinsk metod eller kirurgiskt ingrepp. Inducerad abort får genomföras utefter landets 

aktuella lagar och föreskrifter. Under de två senaste åren användes den medicinska metoden 

i 93 procent av alla aborter i Sverige vilket innebär att graviditeten avslutas med hjälp av 

läkemedel. Vid medicinsk metod får kvinnan tabletter som hämmar effekten av det 

graviditetsbevarande hormonet progesteron. Efter några dagar tas en andra omgång av 

tabletter vilka framkallar livmodersammandragningar som leder till att fostret stöts ut. 

Medicinsk abort utförs antingen på sjukhus eller i kvinnans hem. När kvinnan genomgår 

abort i hemmet tas den första dosen på sjukhus eller klinik medan den andra dosen tas 

hemma. Medicinska aborter i hemmet ökar i Sverige och under 2018 genomfördes 78 procent 

av aborter före graviditetsvecka nio i hemmet. Kirurgisk abortmetod innebär att kvinnan får 

farmakologisk förbehandling och sedan avlägsnas fostret från livmodern med hjälp av en 

sugkateter och vakuum. Den medicinska aborten går att utföra under alla veckor abort är 

tillåtet, medan den kirurgiska endast går att utföra mellan den sjunde och trettonde 

graviditetsveckan (Socialstyrelsen, 2019a). 

 

Orsaker	till	abort	

De flesta kvinnor som genomgår en inducerad abort gör det på grund av oplanerad 

graviditet (Starrs et al., 2018). För många kvinnor handlar det om att de inte kommer kunna 

försörja barnet ekonomiskt och väljer därför att genomgå en abort. (Biggs, Gould & Foster, 

2013; Larsson, Aneblom, Odlind, & Tydén, 2002). En del kvinnor uttrycker att det är fel 

tidpunkt i livet och att de inte är redo att bli mamma. De beskriver att de känner sig för 

unga, att de vill studera innan de får barn eller att de har andra planer som de inte vill 

avbryta genom att behöva ta hand om ett barn. Andra har sedan tidigare flertalet barn och 

önskar inga fler (Kirkman, Rowe, Hardiman, Mallett & Rosenthal, 2009; Larsson et al., 2002). 

Relationen mellan kvinnan och hennes partner visar sig ha en betydande roll. Ett nytt, 
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ostadigt eller turbulent förhållande nämns som bidragande orsaker till att kvinnor genomgår 

abort (Kirkman et al, 2009). 

 

Sjuksköterskans	roll	

Sjuksköterskans främsta kompetens är omvårdnad och det grundläggande huvudansvaret är 

att erbjuda människor ökade möjligheter till att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden innefattar rätten till liv och egna val, värdighet och 

att alla ska bli bemötta med respekt. Sjuksköterskan ska kunna ge korrekt, tillräcklig och 

lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt för att tillgodose patienten med 

kunskapen som krävs för att kunna välja eller avstå behandling (International council of 

nurses [ICN], 2012). Sjuksköterskor som arbetar inom abortvård är involverade i 

omvårdnaden inom både medicinska- och kirurgiska abortmetoder (Gallagher, Porock & 

Edgley, 2010). De träffar kvinnor som genomgår abort på gynekologiska avdelningar eller 

mottagningar, men även på andra instanser utanför sjukhuset. På sjukhuset har de kontakt 

med kvinnorna innan och efter läkarbesöken. Sjuksköterskor som träffar kvinnor i samband 

med abort beskriver att de strävar efter att bemöta varje enskild kvinna med respekt och 

värdighet samt att samla information gällande kvinnans egna åsikter och upplevelser av 

aborten (Kjelsvik, Tveit Sekse, Moi, Aasen & Gjengedal, 2018). I de fall kvinnor använder 

abort som en preventivmedelsmetod eller gör abort när graviditeten är långt gången skapas 

negativa attityder till abort och detta anses påverka sjuksköterskors omvårdnad (McLemore 

& Levi, 2011). 

 

Teoretisk	anknytning	

Joyce Travelbees omvårdnadsteori beskriver vikten av en god relation mellan sjuksköterska 

och patient. Teorin bygger på grundläggande tankar om människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Travelbee beskriver olika aspekter av 

lidande; fysiskt, emotionellt och själsligt. Lidandet är del av att vara människa och varje 

individs upplevelse av lidande är unik och uppstår när en individ stöter på svåra situationer 

som framkallar känslomässig smärta. Det finns en strävan efter att sudda ut gränserna 

mellan sjuksköterska och patient genom att istället benämna vårdrelationen som människa 

till människa relation. Med denna relation menar Travelbee att relationen är god, hjälpsam 
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och individens behov tillgodoses. Relationen måste vara ömsesidig och sjuksköterskan 

behöver få förståelse för patientens unika upplevelse för att kunna utforma omvårdnaden 

utefter individen.  Omvårdnaden innefattar att hjälpa människor hitta en mening i sina 

livserfarenheter genom människa till människa relationen (Travelbee, 1971, s.7, 33–35, 39–40, 

61–64, 119, 121). 

Problemformulering	

Att genomgå en inducerad abort kan medföra både fysisk och psykisk påverkan på kvinnor. 

Med tanke på förändringar inom hälso- och sjukvården där allt fler kvinnor genomgår 

medicinska aborter, ofta i hemmet, kan det tänkas att det kommer behövas en annan typ av 

omvårdnad och stöd. Sjuksköterskor träffar kvinnor som genomgår inducerad abort på olika 

instanser inom hälso- och sjukvården och avseendet med denna litteraturöversikt är att 

tillgodose dem med kunskap och en djupare förståelse av kvinnors upplevelser. Med ökad 

kunskap och förståelse finns möjligheter att anpassa omvårdnaden och främja hälsa hos de 

kvinnor som genomgått inducerad abort. 

Syfte	

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors emotionella upplevelser av att ha 

genomgått inducerad abort. 

Metod	

Design	

Detta examensarbete genomfördes i form av en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017, s.141–

142) är syftet med en litteraturöversikt att undersöka kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsområde. Det innebär att undersöka aktuell forskning, både kvalitativ och 

kvantitativ för att skapa insikt och utöka kunskapen inom området. Polit och Beck (2017, s. 

88) beskriver även att en litteraturöversikt görs för att kritisk granska, värdera och summera 

omvårdnadsforskning för att på bästa sätt kunna bidra till utökad evidens inom området. 
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Inklusions-	och	exklusionskriterier	

Inklusions- och exklusionskriterier används för att specificera egenskaper hos deltagarna i 

studien så att de i största möjliga utsträckning kan representera populationen inom området 

som studeras (Polit & Beck, s. 250). Artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades i litteraturöversikten. Artiklar från ställen i världen där abort är lagligt 

inkluderades.  De skulle beskriva kvinnors perspektiv av att ha genomgått legal inducerad 

abort. Kvinnor i alla åldrar inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska. De skulle vara originalartiklar som publicerats i vetenskapligt granskade 

tidskrifter under tidsperioden 2009–2019. Alla artiklar som inkluderades skulle vara av 

medelhög till hög kvalitet efter kvalitetsgranskning. Inkluderade artiklar eller artiklarnas 

tidskrift skulle ha ett tydligt beskrivet etiskt resonemang. Artiklar med upplevelser av att ha 

genomgått illegal abort, abort på grund av fosteravvikelser eller våldtäkt exkluderades. 

Artiklar där kvinnorna erhöll någon form av fysisk eller psykisk diagnos exkluderades från 

litteraturöversikten. 

 

Litteratursökning	

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO genom MeSH 

termer, Cinahl Headings och Thesaurus. Ämnesord i respektive databas valdes utifrån 

meningsbärande begrepp i syftet. De meningsbärande begreppen i syftet var kvinnor, 

inducerad abort och emotionella upplevelser. Ämnesord som användes var Abortion, 

Induced/psychology, Abortion, Induced, Women, Women´s Health, Human Females, Patient 

Attitudes och Emotions. Om inga passande ämnesord fanns i databaserna eller om det 

kändes relevant användes även fritextord i sökningarna. Fritextordet som användes var 

experience. Sökorden kombinerades med de booleska termerna AND och OR. En manuell 

sökning utfördes vilket bidrog med en artikel till litteraturöversiktens resultat. Sökningarna 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 
Översikt av sökningar. 
Databas 
Datum 

Sökord Avgr. Antal  
relevanta  
träffar 

Urval* 
1 

Urval* 
2 

Urval* 
3 

Urval* 
4 

Antal 
valda 

Artikel 

          
PubMed 
190905 
 

("Abortion, 
Induced/psychology
"[Mesh]) AND 
"Women"[Mesh] 

2009- 2019 

English  
Swedish 

58 30 13 6 5 5 Altshuler et 
al.( 2017); 
McLemore 
et.al (2014); 
Mukkavara 
et al. (2011); 
Rocca et al. 
(2013); 
Stålhandske 
et al. (2011)  

 

Cinahl 
190906 

(MH "Abortion, 
Induced") AND ( 
(MH "Women") OR 
(MH "Women's 
Health") ) AND ( 
(MH "Patient 
Attitudes") OR (MH 
"Emotions") OR 
"experienc*" )  

  

2009- 2019 
Peer 
reviewed 

 
English 
Swedish 

 

71 23 

 

8 2 2 2 Brauer et al. 
(2018); 
Dykes et al. 
(2011) 

PsycInfo 
190912 

MAINSUBJECT.EX
ACT("Induced 
Abortion") AND 
MAINSUBJECT.EX
ACT("Human 
Females") AND 
(MAINSUBJECT.EX
ACT("Emotions") 
OR "experienc*") 

 

2009- 2019 
Peer   
reviewed 

 
English 
Swedish 

66 14 10 2 2 2 Halldén et 
al. (2009); 
Stålhandske 
et al. (2011) 

Manuell 
sökning 
190914 

  1 1 1 1 1 1 Kimport et 
al. (2011) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 
kvalitetsgranskades.  

 
 
Urval,	relevansbedömning	och	kvalitetsgranskning	

Artiklarnas titel lästes och om dessa verkade motsvara syftet lästes abstraktet. De artiklar 

som fortfarande ansågs relevanta lästes i sin helhet och de som svarade på syftet samt 

innehöll alla inklusionskriterier gick vidare till kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes 

noggrant flera gånger för att kunna bedömas relevanta till studiens syfte. Statens beredning 

för medicinsk utvärderings (SBU, 2014) granskningsmall användes till kvalitetsgranskning 

av de kvalitativa artiklarna. Granskningsmallen innehåller frågor utifrån syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Två frågor ur granskningsmallen uteslöts då de inte 
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ansågs relevanta utifrån syftet. Frågorna som uteslöts handlade om att studien hade en 

teoretisk referensram eller genererade en hypotes, modell eller teori. Utifrån de resterande 

frågorna skulle 90 procent besvaras med “ja” för att klassas som hög kvalitet och 80 procent 

för att klassas som medelhög. De kvantitativa artiklarna granskades utifrån Fribergs 

granskningsfrågor för kvantitativa studier (Friberg, 2017, s. 187–188). De frågor som 

handlade om en teoretisk referensram eller genererade en hypotes, modell eller teori uteslöts 

även där. 

 

Analys	

De kvalitativa artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Se exempel i figur 1. För att undvika feltolkning och 

missförstånd analyserades artiklarna gemensamt. Artiklarnas resultat lästes noggrant 

flertalet gånger för att skapa förståelse för innehållet. Därefter sammanfattades artiklarna i 

en översiktstabell. Se bilaga 1. Meningsenheter som svarade på syftet valdes ut och 

kondenserades. Dessa översattes från engelska till svenska, samt kodades. Koderna beskrev 

kortfattat innebörden av meningsenheterna. Koderna grupperades och färgkodades. Varje 

upplevelse fick en särskild färg för att lättare kunna särskiljas från andra. Sedan skapades 

relevanta kategorier som tillslut utmynnade i två kategorier och fem subkategorier. Dessa 

bildade rubriker och underrubriker till litteraturöversiktens resultat.  

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
“Women spoke with 
great emotion about the 
feelings resulting from 
TOP; all expressed 
sadness.” 
 

Beskrev känslor av 
aborten, alla kände 
sorg   

Sorg från abort Negativa känslor Att lida emotionellt 

Figur 1. Analys enligt Graneheim och Lundman 

 

Den kvantitativa artikeln analyserades enligt Friberg (2017, s. 148-150). Den lästes i sin helhet 

med fokus på resultatet och utifrån syftet identifierades nyckelfynd. Dessa sammanfördes 

med de kvalitativa artiklarna till resultatet. 
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Etiska	överväganden	

Delar av artiklarna översattes från engelska till svenska med hjälp av lexikon. De citat som 

användes i litteraturöversikten skrevs på originalspråk för att undvika 

feltolkning.  Förförståelse samt egna värderingar åsidosattes under analysprocessen för att få 

en så korrekt bild som möjligt av kvinnors upplevelser. 

Resultat	

Litteraturöversiktens resultat bygger på tio vetenskapliga originalartiklar från Europa och 

USA. Resultatet består av nio artiklar med kvalitativ ansats och en med kvantitativ ansats, 

som beskriver kvinnors emotionella upplevelser av att ha genomgått inducerad abort och 

presenteras utifrån Figur 2. 

 

 
Figur 2. Resultatets kategorier och subkategorier 
 

Att	lida	emotionellt	

Svårigheter	med	beslutet	

Beslutet att genomgå inducerad abort upplevdes som emotionellt påfrestande och kunde 

bidra till att kvinnor drabbades av ångest och nedstämdhet (Altshuler, Ojanen-Goldsmith, 

Blumenthal & Freedman, 2017; Brauer, van Ditzhuijzen, Boeije & van Nijnatten, 2019; 

Kimport, Foster, & Weitz, 2011; 2012; McLemore, Desai, Freedman, James & Taylor, 2014; 

Mukkavaara, Öhrling, & Lindberg, 2012; Stålhandske, Ekstrand, & Tydén, 2011a). Kvinnorna 

beskrev att de tänkte igenom beslutet noggrant och övervägde för- och nackdelar med att 

genomgå en abort. Det var viktigt att känna att beslutet var bearbetat, både för sin egen och 

andra familjemedlemmars skull för att stärka känslan av att det var det bästa de kunde göra i 

situationen de befann sig i (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; Halldén, Christensson & 

Olsson, 2009; Stålhandske et al., 2011a). 

Att lida emotionellt	

Svårigheter med beslutet	

Bristande stöd	

Negativa känslor	

Att gå vidare med livet	

Minnen och känslor efter aborten	

Hantering av aborten	
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Ambivalenta känslor uppstod då många började tänka på liv och död och vad som var rätt 

och fel gällande aborten (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; Halldén et al., 2009; 

Stålhandske et al., 2011a). 

 
Relatively long drawn-out, wavering, struggle between head and heart. The decision difficulty was very 

strong. It was so bad, that in the evening I could decide: OK, we´ll go for abortion, and then the next 

morning: No, we won´t. That went on for a couple of weeks. I found it very difficult. I found that period 

very tough, because my feelings about it kept changing (Brauer et al., 2019, s.1087). 

 

Det uppstod ibland en moralisk konflikt där kvinnorna kände sig tvingade att välja mellan 

sina värderingar och sin nuvarande situation. Kvinnor beskrev även att beslutet blev svårare 

desto längre graviditeten pågick då de kände mer samhörighet med fostret och började tänka 

på fostret som ett framtida barn (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; Halldén et al., 2009; 

Stålhandske et al., 2011a). Stålhandske et al. (2011a) beskriver ”For other women, the trouble 

was related to their competing views of the pregnancy, where experiences of connectedness 

to the foetus sometimes collided with their decisions to postpone motherhood” (s. 361).  

 

En del kvinnor kände sig pressade eller tvingade av sin partner eller sina föräldrar att 

genomgå abort när de berättade om graviditeten. Dessa påtryckningar från andra gjorde det 

svårare att acceptera beslutet och komma till rätta med sina känslor gällande aborten (Brauer 

et al., 2019; Kimport et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011a). Dykes et 

al. (2011) beskrev däremot att kvinnor inte hade svårt att acceptera sitt beslut utan 

uppmärksammade aborten som en del av livet. “(I) can`t alter the past, but it does affect me” 

(s.104). 

 

Bristande	stöd	

Många kvinnor saknade stöd från familj, vänner och sjukvården under sin abort (Altshuler et 

al., 2017; Brauer et al., 2019; Halldén et al., 2009; Kimport et al., 2011; Stålhandske et al., 

2011a; Mclemore et al., 2014). De berättade att de kände sig ensamma och upplevde att ingen 

i deras närhet förstod den svåra situation de gick igenom (Kimport et al., 2011; Stålhandske 

et al., 2011a). Kvinnor beskrev bristande stöd från sin partner vilket medförde att de undvek 
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att prata med dem om aborten (Brauer et al., 2019; Halldén et al., 2009; Kimport et al., 2011). 

Relationer förändrades beroende på hur stöttande familjemedlemmar var. När familjen inte 

gav sitt medgivande i aborten förändrades relationen till det sämre (Dykes et al., 2011; 

Halldén et al., 2009). Däremot när familjen fanns vid deras sida fick de en djupare relation 

och kom varandra närmare (Halldén et al., 2009; Kimport et al., 2011).  

 

Kvinnorna saknade förståelse och empati från vårdpersonal och upplevde att de fokuserade 

mer på de fysiska symtomen än de emotionella. Kvinnorna önskade lättförståelig 

information om aborten för att lättare kunna förbereda sig på vad de skulle gå igenom 

(Altshuler et al., 2017; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011b). De berättade “On 

the actual day of the abortion, women did not really know what to expect except those who 

had given birth earlier” (Mukkavaara et al., 2012, s. 722). På grund av tankar och funderingar 

som var svåra att hantera för kvinnorna efter aborten uttryckte de en önskan om emotionellt 

stöd under längre tid efteråt (Brauer et al., 2019; Kimport et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012; 

Stålhandske et al., 2011b). Trots avsaknad av stöd fanns det kvinnor som träffat respektfull 

och lyhörd vårdpersonal under aborten vilket ingav trygghet och var uppskattat (Altshuler 

et al., 2017; Halldén et al., 2009; Mclemore et al., 2014; Mukkavaara et al., 2012;).  

 

Negativa	känslor	

Många kvinnor kände sig sorgsna efter sin abort (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; 

Dykes et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011a). 

En del av sorgen kunde relateras till en känsla av att ha förlorat ett barn och förlusten 

upplevdes svårare desto längre graviditeten pågått. Kvinnor som hade barn sedan tidigare 

upplevde en stark känsla av förlust då de ansåg att de övergett ett barn. Det fanns även 

kvinnor som sa att de upplevde tomhet när aborten var över oavsett om de känt att de gjort 

rätt eller inte (Altshuler et al., 2017; Mukkavaara et al., 2012).  

 

En del kvinnor beskrev att de var rädda för att inte kunna få barn i framtiden som en 

konsekvens av aborten och därmed missat sin enda chans att bli mamma. Vissa tänkte att de 

skulle bli barnlösa som en bestraffning för att de genomgått abort, andra trodde att aborten 

kunde ha skadat den fysiska förmågan att bli gravid (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; 
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Halldén et al., 2009). De var besvikna på sig själva över att ha hamnat i en situation som fått 

dem att genomgå abort och klandrade sig själva över sitt misslyckande gällande 

preventivmedel. Andra omständigheter som skapade besvikelse var att de befann sig i ett 

ostadigt förhållande eller hade dålig ekonomi (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; 

Dykes et al., 2011).  

 

Aborten påverkade kvinnornas självbild negativt på så sätt att de såg sig själva som svaga 

och sämre personer för att ha genomgått en abort (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; 

Dykes et al., 2011; Mclemore et al., 2014; Stålhandske et al., 2011a). 

 

Feelings of shame set off questions like: what kind of a person am I, and what kind of a person do I want 

to be? This could sometimes be related to the idea that there is a specific kind of woman who has 

abortions- and that the women did not see themselves as belonging to that category (Stålhandske et al., 

2011, s. 358). 

 

Känsla av skuld och skam var vanligt förekommande och gjorde att kvinnor höll sin abort 

hemlig från familj och vänner (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; 

Kimport et al., 2011; Mclemore et al., 2014; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011a). 

En del kvinnor uttryckte en rädsla för att dömas och bli skuldbelagda av såväl familj och 

vänner samt sjukvårdspersonal på grund av valet att genomgå en inducerad abort (Altshuler 

et al., 2017; Dykes et al., 2011; Kimport et al., 2011; Stålhandske et al., 2011a). Skuld 

upplevdes gentemot det ofödda barnet då det beskrevs som själviskt att göra abort på grund 

av sin egen livssituation (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; Halldén et al., 2009). 

Samtidigt beskrev kvinnor att de inte kände sig själviska då de ansåg att situationen de 

befann sig i var olämplig för ett barn (Halldén et al., 2009). Många beskrev att det var svårt 

att glömma händelsen och efter aborten tänkte de på fostret som ett liv som aldrig fick 

chansen att leva. De uttryckte känslor av skuld och psykisk smärta av att ha berövat fostret 

livet (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; Halldén et al., 2009; Mukkavaara et al., 2012). 

Samtidigt fanns det en del kvinnor som uttryckte att de inte kände någon skuld över sin 

abort och kände att det var ett självklart val (Dykes et al., 2011). 
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Rocca et al. (2013) uppgav att 392 kvinnor (59 %, n = 665) kände skuld av att ha genomgått 

abort och att 193 kvinnor (29 %, n = 665) kände ilska över aborten. 

 

Att	gå	vidare	med	livet	

Minnen	och	känslor	efter	aborten	

Kvinnorna uttryckte att det var viktigt att valet att genomgå abort var deras eget oavsett 

andras åsikter (Dykes et al., 2011; Kimport et al., 2011). De var tacksamma över sina 

rättigheter att få göra abort, även om beslutet kändes jobbigt (Stålhandske et al., 2011a). Trots 

negativa känslor relaterade till att ha genomgått en inducerad abort kände många att de tagit 

rätt beslut utifrån sina egna förutsättningar (Altshuler et al., 2017; Brauer et al., 2019; 

Kimport et al., 2011). Beslutet beskrevs även av vissa kvinnor som självklart och enkelt utan 

känsla av skuld eller tankar på att de tog bort ett barn (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011, 

Kimport et al., 2011; Stålhandske et al., 2011a). Samtidigt fanns kvinnor som i efterhand 

tvivlade på beslutet eller kände att de tagit fel beslut när de valt att genomgå en abort (Dykes 

et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012).  

 

Många upplevde en känsla av glädje eller lättnad när aborten var över och de kunde återgå 

till sina dagliga liv (Brauer et al., 2019; Halldén et al., 2009; Kimport et al., 2011; Stålhandske 

et al., 2011a).  

 
The relief came straight after I´d had the abortion. It felt wonderful, that the whole circus was over and I 

could go back to normal. It wasn´t relief over getting rid of the child, really, it wasn´t like that. It was just 

that all the trouble was gone (Halldén et al., 2009 s. 246). 

 

Aborten beskrevs som något som kvinnorna aldrig skulle glömma utan den skulle vara en 

del av dem för resten av livet (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; Halldén et al., 2009; 

Kimport et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011a). Minnen från aborten 

uppstod när kvinnor såg barnvagnar eller gravida kvinnor samt när de lyssnade på folk som 

pratade om barn. Detta framkallade en känsla av sorg och tankar på att de kunde ha varit 

mamma (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011; Halldén et al., 2009). Många upplevde tiden 

efter aborten som emotionellt påfrestande och för vissa tog det lång tid att återhämta sig 

(Brauer et al., 2019; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011a).   
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Aborten medförde personliga förändringar hos kvinnorna. Vissa upplevde att de mognat 

och utvecklats som personer samtidigt som de blivit starkare mentalt och fått ökat 

självförtroende av upplevelsen (Dykes et al., 2011; Halldén et al., 2009; Stålhandske et al., 

2011a). Att ha gått igenom en inducerad abort medförde insikt om ökat ansvar för sitt eget 

liv, sina handlingar och en vilja att förändra det som de inte var nöjda med i livet (Dykes et 

al., 2011; Halldén et al., 2009). Kvinnor beskrev att graviditeten medförde att de kände sig 

mer feminina och det var positivt och glädjande att veta att moderskap är möjligt i 

framtiden. Detta bidrog till ökad livskvalitet för en del av kvinnorna (Dykes et al., 2011; 

Stålhandske et al., 2011a). 

 

Efter att ha genomgått inducerad abort kände 612 kvinnor (92 %, n=665) lättnad och 366 

kvinnor (55 %, n=665) kände glädje efteråt. 632 kvinnor (95 %, n=665) upplevde att beslutet 

var det rätta för dem. 253 kvinnor (38 %, n= 665) kände ånger efter genomgången abort. Av 

de kvinnor som uppgav ånger kände 225 (89 %, n=253) att de tagit rätt beslut (Rocca et al., 

2013.) 

 

Hantering	av	aborten	

För att hantera aborten försökte kvinnorna tränga undan minnen och tankar som påminde 

om händelsen. De ville ta avstånd från aborten och därmed undvika jobbiga känslor (Dykes 

et al., 2011; Halldén et al., 2009; Stålhandske et al., 2011a). Kvinnor undvek att tänka på 

fostret som ett barn i ett försök att lämna aborten bakom sig (Halldén et al., 2009; 

Stålhandske et al., 2011a).  

 

När de fick prata om aborten och de känslor som uppkom, upplevdes lättnad och detta var 

något som hjälpte dem att gå vidare i livet (Brauer et al., 2019; Kimport et al., 2011; 

Stålhandske et al., 2011a; Stålhandske et al., 2011b). Vissa kvinnor beskrev vänner och 

bekanta som ett viktigt socialt stöd och pratade gärna med dem som ett sätt att hantera 

aborten (Halldén et al., 2009; Stålhandske et al., 2011). Andra kvinnor ansåg det vara svårt att 

prata med någon de känner och föredrog att prata med utomstående eller professionellt stöd 

(Brauer et al., 2019; Kimport et al., 2011; Mukkavaara et al., 2012; Stålhandske et al., 2011b). 

Kimport et al. (2011) beskriver “Respondents wanted to talk to someone who they believed 
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would not judge them. Without such an assurance, they opted to conceal their experience 

and all the complex emotions it engendered” (s. 107). 

 

Kvinnor gick vidare med det dagliga livet, började jobba och höll sig själva sysselsatta i ett 

försöka att hantera aborten. Att blicka framåt och återgå till rutiner beskrevs som jobbigt till 

en början men med tiden kunde de släppa tankarna på aborten, acceptera den och få ett 

avslut (Brauer et al., 2019; Dykes et al., 2011). 

Metoddiskussion	

Detta examensarbete utfördes i form av en litteraturöversikt för att få en överblick av 

befintlig forskning (Friberg, 2017, s. 141–142). Kvinnor i alla åldrar inkluderades i 

litteraturöversikten. Detta eftersom att även kvinnor under 18 år genomgår abort. Trots en 

minskning, existerar tonårsaborter fortfarande i stor utsträckning i Sverige (Socialstyrelsen, 

2019a). Ingen begränsning sattes för hur lång tid det skulle ha gått sedan kvinnornas abort. 

Detta för att få en bred bild av kvinnors upplevelser. Kvinnor med fysiska och psykiska 

diagnoser exkluderades då upplevelserna ansågs beskriva sjukdomen mer än aborten. Även 

kvinnor som genomgått abort på grund av fosteravvikelser exkluderades. Detta gjordes för 

att kvinnorna planerat att bli gravida och upplevelserna handlade mer om känslan av att 

förlora ett barn, vilket inte ansågs svara på syftet. Artiklar som inkluderade kvinnor som 

blivit utsatta för våldtäkt eller som genomgått illegal abort exkluderades. Det ansågs att 

dessa upplevelser innehåller en helt ny dimension av trauma som inte var passande för 

litteraturöversiktens syfte.  

 

Litteratursökningen utfördes i tre olika databaser som ansågs relevanta till syftet. Använda 

fritextord avslutades med en asterisk för att utöka söktermen och inkludera alla böjningar av 

ordet i sökningen (Polit & Beck, 2017, s. 92). Ett antal artiklar som genererades från sökningar 

i databaserna fanns inte tillgängliga utan kostnad. I stället för att ignorera dessa artiklar 

söktes de upp i Google Scholar som innehåller ett brett sortiment av kostnadsfritt material 

(Polit & Beck, 2017, s. 96-97). För att säkerställa att inga artiklar missats och som ett försök att 

utöka materialet till litteraturöversikten utfördes manuella sökningar. De utfördes genom 

inkluderade artiklar i PubMed där artiklar som databasen föreslog utforskades. Detta 

genererade en artikel till resultatet. Vissa av artiklarna hittades i fler än en av databaserna 
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och om de redan inkluderats från en tidigare sökning exkluderades de direkt. Att 

sökningarna genererade samma artiklar kan ses som en styrka då detta kan påvisa att 

sökorden var relevanta till syftet och att viss datamättnad uppnåtts. Datamättnad 

identifieras av att materialet i datainsamlingen är återkommande och ingen ny information 

uppstår (Polit & Beck, 2017, s.60).  

 

Flertalet litteratursökningar utfördes men endast tio artiklar som svarade på syftet återfanns. 

Detta kan tolkas som att det råder en brist på aktuell forskning inom ämnet. Alla relevanta 

artiklar inkluderades, oavsett forskningsdesign, vilket anses vara en styrka då det annars 

skulle kunna medföra att artiklar som svarar på syftet förbises. Enligt Östlundh (2017, s. 77) 

är vetenskapligt material en färskvara. Artiklarnas publiceringstid avgränsades från 2009- 

2019 eftersom inga särskilda skäl fanns till att använda äldre forskningsmaterial. Den 

begränsade mängden vetenskapligt material anses ha påverkats av detta beslut då ett längre 

tidsspann skulle ha kunnat generera fler träffar. Publiceringstiden avgränsades för att få 

kunskap om relativt ny forskning men även med avseende att abortlagarna har förändrats 

och därför är ny forskning mer intressant. Detta anses vara en styrka med 

litteraturöversikten.  

 

Litteratursökningarna genererade huvudsakligen kvalitativa artiklar. Detta kan bero på att 

en kvalitativ ansats är mer tillämplig till litteraturöversiktens syfte då den strävar efter en 

djupare förståelse av fenomen, erfarenheter och upplevelser. En kvantitativ ansats syftar mer 

till att se samband och förklara fenomen och förbiser den subjektiva upplevelsen av 

omvärlden (Polit & Beck, 2017, s.60). Då syftet var att undersöka kvinnors emotionella 

upplevelser anses det vara en styrka att majoriteten av artiklarna är av kvalitativ ansats.  

Kvalitativa studier har färre deltagare jämfört med kvantitativa studier. Det hade därför varit 

önskvärt med mer kvantitativ forskning för att stärka och komplettera den kvalitativa 

forskningen och att få upplevelser från fler antal kvinnor (Forsberg & Wengström, 2016, s.46-

49). Kvantitativ forskning tillsammans med fler antal artiklar hade medfört att 

trovärdigheten av resultatet stärkts och det hade blivit lättare att generalisera kvinnors 

upplevelser av inducerad abort (Polit & Beck, 2017, s.500). Då liknande eller samma 
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upplevelser beskrevs i flera artiklar betraktas dessa som genomgående i resultatet. Detta 

ökar trovärdigheten av litteraturöversikten.  

 

Den inkluderade kvantitativa artikeln jämförde kvinnornas upplevelser mellan de som 

genomgått tidig abort och de som genomgått sen abort. Då denna litteraturöversikt inte har 

några begränsningar gällande graviditetslängd vid aborten presenterades kvinnornas 

upplevelser från den kvantitativa artikeln tillsammans i resultatet. Detta innebar att antalet 

deltagare från de båda grupperna slogs samman och att procentsatsen beräknades utifrån 

den totala summan kvinnor som genomgått abort. Den nya procentsatsen gällande varje 

upplevd känsla avrundades till närmaste heltal. 

 

Polit & Beck (2017, s. 559) beskriver att ett övergripande mål med kvalitativ forskning är att 

uppnå giltighet i data. Med detta menas hur stor sannolikhet det är att data och tolkning av 

data är korrekt. Tolkningen i denna litteraturöversikt utfördes genom Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys vilket ansågs som en passande metod utifrån syftet. 

Bekräftelsebarhet syftar till att data inte ändrats eller blivit vinklad vid tolkning. Samtliga 

artiklar relevansbedömdes, kvalitetsgranskades och analyserades gemensamt för att minska 

risken för feltolkning och missuppfattning samt för att se till att inga osanna slutsatser drogs. 

Samarbete bidrar till enighet gällande innehållet vilket stärker litteraturöversikten. Det 

noggranna analysförfarandet anses öka giltigheten i litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017, 

s.559-560, 653).  

 

Resultatet innehåller artiklar från endast fyra olika länder, vilket anses vara en svaghet då 

abort är lagligt i fler länder än de som inkluderats. Litteraturöversiktens resultat anses 

överförbart till liknande sammanhang där abort är lagligt men anses inte överförbart till 

ställen där abort är olagligt då andra faktorer kan påverka upplevelserna (Polit & Beck, 2017, 

s.560). Det anses vara en styrka att flertalet artiklar var från Sverige då det gör resultatet mer 

överförbart till svensk sjukvård. Om litteraturöversikten skulle göras om utifrån samma 

kriterier anses det att liknande resultat skulle framkomma, vilket anses öka pålitligheten 

(Polit & Beck, 2017, s.559).  
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Resultatdiskussion	

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att kvinnor upplevde emotionellt lidande av att 

ha genomgått inducerad abort. Beslutet upplevdes som svårt och krävde noggranna 

överväganden. Kvinnorna saknade stöd före, under och efter sin abort från vänner och familj 

samt från vårdpersonal.  De uttryckte att de inte fick tillräcklig information och bristande 

förståelse från vården. Många kvinnor upplevde skuld och skam vilket bidrog till att de höll 

aborten hemlig. Trots mycket emotionellt lidande beskrev kvinnor även lättnad efter att ha 

genomgått inducerad abort.  

 

Resultatet visade att beslutet att genomgå inducerad abort upplevdes som komplicerat då 

det uppstod en moralisk konflikt med tankar om liv och död och vad som var rätt och fel att 

göra i situationen. Kirkman et.al (2009) instämmer att kvinnor upplever ambivalenta känslor 

gällande beslutet och är rädda att de ska ångra sig efteråt. Dessa känslor anses skapa 

emotionellt lidande. Travelbee (1971, s.61, 64) menar att alla kommer att stöta på svåra 

situationer i livet som orsakar lidande. När något betydelsefullt eller viktigt för individen går 

förlorat upplever individen lidande enligt Travelbee. Hoggart (2017) beskriver att vissa 

kvinnor känner samhörighet med barnet i magen och känner en moralisk konflikt i att ta 

beslutet att genomföra abort. Gallagher et al. (2010) och Kjelsvik et al. (2018) säger att 

sjuksköterskan undviker att tala om fostret som ett barn då det skapar mer oro och lidande 

för kvinnan vid aborten. Travelbee (1971 s. 40–41, 44, 64) beskriver att sjuksköterskor bör 

vara medvetna om sin egen sårbarhet och att de som människor påverkas av att möta 

lidande. Hon menar att sättet hur sjuksköterskor hanterar sina egna svårigheter är 

avgörande för hur de kan hantera patientens lidande. Resultatet påvisade att kvinnor 

upplevde beslutet som emotionellt påfrestande med ambivalenta känslor. Broen, Moum, 

Bödtker och Ekeberg (2006) beskriver i en uppföljningsstudie att ambivalenta känslor och 

svårigheter gällande beslutet visar samband med depression efter aborten. Denna kunskap 

skulle kunna vara av vikt för sjuksköterskor för att se värdet av att arbeta förebyggande och 

bidra till att främja hälsa hos kvinnor som genomgått abort. Enligt andra och åttonde 

paragrafen i Abortlagen (1974:595) har kvinnor i Sverige rätt till stödsamtal innan och efter sin 

abort. Det förebyggande arbetet skulle kunna innebära att sjuksköterskor säkerställer att 
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kvinnor får rådgivning i samband med sitt beslut samt efter aborten. Gould, Foster, Perucci, 

Barar & Roberts (2013) bekräftar att många kvinnor anser att det hjälper att få prata med 

någon.  

 

Travelbee (1971, s.64) menar att när en individ känner sig isolerad från människor i sin 

närhet upplever individen lidande. Resultatet påvisade att kvinnor kände avsaknad av stöd 

från partner, familj och vänner och de upplevde att ingen förstod vad de gick igenom. Detta 

stärks av Ekstrand, Tydén, Darj och Larsson (2009) som berättar att kvinnor uttrycker att 

deras partner inte förstår hur svår situationen är och att de inte kommer att få något stöd 

från sina föräldrar om de berättar om sin abort. I resultatet framkom att kvinnorna ansåg att 

vården var bristande i förståelse och stöd. De berättade att sjukvården inte gav tillräcklig 

information om hur aborten går till, vad som händer efteråt och vad kvinnor har rätt till för 

stöd i samband med aborten. Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2013) säger att kvinnor 

anser att information gällande aborten är av stor vikt. De beskriver till skillnad från resultatet 

att majoriteten får adekvat information och känner sig trygga med informationen. 

De poängterar även att det finns kvinnor som får för lite eller irrelevant information vilket 

skapar en känsla av osäkerhet. Enligt Sveriges Patientlag (SFS 2014:821, 3 kap. 1§) har 

patienten rätt att informeras om sitt tillstånd och om vård- och behandlingsförloppet. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att bidra till att varje individ känner sig trygg och får rätt 

information anpassad utefter sina behov (ICN, 2012). Sjuksköterskor strävar efter att varje 

enskild individ ska känna att de behandlas med respekt och värdighet. Omvårdnaden 

beskrivs som en fin balans mellan att vara involverad i kvinnan och hennes funderingar utan 

att påverka hennes val. Detta genom att kommunicera med kvinnan och få reda på mer om 

hennes liv (Kjelsvik et al., 2018). Varje interaktion mellan sjuksköterskan och individen är en 

möjlighet att lära känna individen och dess behov av omvårdnad. Interaktion med individen 

och en god relation kan göra det lättare för sjuksköterskan att uppmärksamma tecken på 

ohälsa (Travelbee 1971, s.97–98). I takt med att aborter i hemmet ökar, minskar 

interaktionerna med kvinnorna vilket skulle kunna tänkas medföra svårigheter för 

vårdpersonal att identifiera tecken på ohälsa.   
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I resultatet framkom att känsla av skuld och skam gjorde att kvinnorna höll aborten hemlig 

från familj och vänner och undvek att prata om aborten. De uttryckte en rädsla över att bli 

dömda av sin familj och sjukvårdspersonal. I enlighet med resultatet säger Hanschmidt, 

Linde, Hilbert, Riedel och Kersting (2016) att kvinnor upplever att de kommer bli dömda av 

familj, vänner och samhället och håller därför aborten hemlig. Detta leder till att de känner 

sig isolerade och ensamma. Hoggart (2017) bekräftar att kvinnor uttrycker skuldkänslor över 

att de gör något fel och skamligt genom att genomgå en abort. Skuldkänslorna beskrivs 

uppkomma då de har egna fördomar gällande aborter och att de inte trodde att de själva 

någonsin skulle genomgå en abort. Enligt ICN (2012) har sjuksköterskan ansvar att bidra till 

en kultur som främjar en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt inom vården. 

Mclemore, Kools & Levi (2015) beskriver att sjuksköterskor pendlar mellan sina egna 

värderingar, känslor och attityder kring abort. De menar även att för att ge det emotionella 

stödet och adekvat omvårdnad till kvinnor som genomgår abort krävs det att sjuksköterskor 

är självmedvetna och förberedda inför vad de kommer mötas av samt att de kan sätta sina 

egna åsikter åt sidan. Detta har samband med Travelbees omvårdnadsteori som menar att 

sjuksköterskor bör vara kapabla att sätta sina förutfattade meningar åt sidan och se 

individen bakom patienten. Den stereotypa bilden av patienten måste förbises för att 

människa till människa relationen ska kunna uppstå (Travelbee, 1971, s.43–44). Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 3kap. 1§ säger att “Målet med hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. För att utföra omvårdnad på 

lika villkor anses en neutral attityd och ett öppnare klimat behövas i mötet med kvinnor som 

genomgår inducerad abort. 

 

I resultatet beskrev kvinnorna att de kände sig besvikna över sitt misslyckande med 

preventivmedel och andra omständigheter i livet som bidrog till att de genomgått abort. De 

såg sig själva på ett mer negativt sätt efter aborten. Larsson et al. (2002) beskriver att 

anledningar till att kvinnor inte använder preventivmedel beror på biverkningar eller att de 

glömmer bort att ta sina p-piller. Vissa beskriver att de preventivmedel de använt inte 

fungerat och att de blivit gravida. Majoriteten av kvinnorna beskriver att de planerar att 

använda preventivmedel efter att de genomgått en abort. Ekstrand et.al (2009) instämmer att 

en inducerad abort bidrar till att många kvinnor blir mer beslutsamma att skydda sig mot 
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oönskad graviditet. Trots att kvinnor planerar att använda preventivmedel efter aborten 

misslyckas många med att använda dem regelbundet. I Socialstyrelsens föreskrifter om abort 

(SOSFS 2009:15), 3 kap. 2 § fastställs att vårdgivare är skyldiga att ge 

preventivmedelsrådgivning innan samt efter en abort. ICN (2012) beskriver att det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att bidra med korrekt, tillräcklig och lämplig information för att ge 

människor bästa möjliga förutsättningar och vård. För att jobba förebyggande anses det vara 

viktigt att sjuksköterskor kan identifiera kvinnors behov av preventivmedel, informera samt 

hänvisa dem vidare till barnmorskan. Barnmorskan är den som är främst ansvarig för 

preventivmedelsrådgivning och administrering (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Det 

anses vara av vikt att sjuksköterskor har denna kunskap då sjuksköterskor som arbetar på 

olika instanser inom sexuell- och reproduktiv hälsa möter kvinnor som genomgår abort. 

WHO (2018) menar att den medicinska abortvården är avgörande för att kunna erbjuda 

säker, effektiv och acceptabel abortvård för alla kvinnor. De beskriver vidare att den 

medicinska metoden har blivit vanligare och därmed minskar behovet av professionella 

kirurger inom detta område. Detta skulle kunna medföra en förändring inom abortvården. 

WHO (2015) har utfärdat rekommendationer om hur resurser kan omfördelas och 

effektiviseras. De anser att sjuksköterskor bör kunna ha en större roll inom abortvård 

gällande tidiga medicinska aborter. Detta förutsätter att de erhålls specifik träning inom 

arbetsuppgifterna. Sjuksköterskor rekommenderas bland annat kunna ge säker och effektiv 

information, stödsamtal innan och efter en abort samt administrera preventivmedel till 

kvinnor. 

 

Resultatet påvisade många negativa upplevelser av att ha genomgått en abort men 

det framkom även att kvinnor kände lättnad och glädje. De var lättade att allt var över och 

att de kunde gå vidare. Detta bekräftas av Aléx och Hammarström (2004) och Goodwin och 

Ogden (2007) som beskriver att vissa kvinnor känner lättad efter aborten för då kan de återgå 

till sina rutiner och sina dagliga liv. Detta går i linje med Kirkman et.al (2009) som beskriver 

att kvinnor väljer att göra abort då de inte är redo för ett barn och upplever att de inte vill 

förändra sina livsplaner. Resultatet beskrev att kvinnorna kände att aborten skulle vara en 

del av dem för resten av livet. De kände att de mognat som person och att de blivit starkare 

av erfarenheten. Travelbee (1971 s.65) beskriver att sättet individer hanterar svårigheter i 
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livet, som orsakar lidande, är avgörande för hur framtida motgångar kan bemästras. Genom 

att hjälpa individer finna mening i sina erfarenheter kan sjuksköterskor stötta, minska 

lidande och förhoppningsvis hjälpa kvinnor att gå vidare i livet efter abort.  

 

Inducerad abort påverkar kvinnor emotionellt och skapar ett lidande för många därför anses 

det vara av vikt att sträva efter att minska antalet aborter. I motionen Förbättrad rådgivning om 

preventivmedel (Motion 2019/20:423) beskrivs att forskning visar att bristande 

preventivmedelsanvändning är en bidragande orsak till aborter. Detta inkluderar inte 

bara valet av metod, vilket inte alltid är det bästa för individen, men även tillgängligheten av 

preventivmedel. Makenzius et al. (2013) bekräftar kvinnors upplevelser av otillgängliga 

preventivmedel “I wish there were inexpensive contraceptives… without side effects” 

(s.574). När det kommer till sexuell och reproduktiv hälsa verkar det finnas ett glapp mellan 

ungdomsmottagningen och barnmorskemottagningen vilket skulle kunna vara anledningen 

till att kvinnor inte får den rådgivning och tillgång till preventivmedel de behöver. Det krävs 

ett ständigt förbättringsarbete inom rådgivningen för att öka medvetenheten hos både tjejer 

och killar om det egna ansvaret att undvika oönskade graviditeter (Motion 2019/20:423). 

Slutsats	

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka kvinnors emotionella upplevelser av 

att ha genomgått inducerad abort. Resultatet visar åtskilliga negativa upplevelser och 

emotionella svårigheter. Detta kan tolkas som att kvinnors behov i samband med abort inte 

blir uppfyllda. För att uppfylla kvinnors behov har sjuksköterskan ett ansvar i att bemöta 

kvinnorna på ett respektfullt och empatiskt sätt där varje individ ses som unik. Befintlig 

forskning inom ämnet anses vara begränsad och därmed är vidare omvårdnadsforskning om 

kvinnors emotionella upplevelser önskvärd. Utökad kunskap och förståelse för kvinnor 

skulle kunna leda till större möjligheter att reducera negativa upplevelser och lindra lidande 

i samband med inducerad abort. 
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jämföra dem 
med upplevelser 
av att bli nekad 
till abort. Detta 
för att skapa en 
djupare 
förståelse för 
kvinnors 
negativa känslor 
efter abort. 

Kvantitativ, 
longitudinell 
studie 

 843 Intervjuer 
 

Multivariat 
regression, 
bivariat mixad 
effekt regressions 
modell 
 

Många upplevde 
svårigheter att ta 
beslut till abort. De 
kvinnor som gjorde 
abort sent i 
graviditeten hade 
svårare att ta 
beslutet kring abort 
än de som gjorde det 
tidigt. De flesta 
kvinnor upplevde 
att de tagit rätt 
beslut. De flesta 
kvinnor kände 
någon grad av sorg, 
ånger eller skuld. 
Vissa kände lättnad 
och glädje.  

Hög 

Stålhandske, 
Ekstrand & 
Tydén 
2011a 
Sverige  
  

Att undersöka 
om kvinnor 
hade några 
existentiella 
upplevelser vid 
abort. Om de 
hade 
existentiella 
tankar 
undersöktes hur 
kvinnorna 
hanterade dessa. 

Kvalitativ 
utforskande 
studie 

 24 Individuella 
intervjuer, 
semistrukturerade 
frågor 
samt enkäter 
 
Tolkande 
innehållsanalys 

De flesta kvinnor 
beskrev existentiella 
upplevelser. Dessa 
var tankar på 
meningen med livet 
och moral. De 
upplevde en 
förändrad självbild 
efter aborten. De 
beskrev vikten av 
socialt stöd och att få 
prata om aborten. 
De beskrev känslor 
som ensamhet, 
lättnad, skam och 
skuld. 

Medel- 
hög 

Stålhandske, 
Ekstrand & 
Tydén 
2011b 
Sverige  

Att undersöka 
svenska 
kvinnors 
upplevelser av 
abortvård, i 
relation till deras 
existentiella 
behov. 

Kvalitativ 
utforskande 
studie 

24 
 

Individuella 
djupgående 
intervjuer, 
semistrukturerade 
frågor och enkäter 
 
Tolkande 
Innehållsanalys 

Kvinnorna beskrev 
att medicinska 
processen väckte 
existentiella tankar 
och känslor, att 
personalen undvek 
de existentiella 
aspekterna och 
fokuserade mer på 
det fysiska än det 
känslomässiga i 
abortsituationen och 
att de kände sig mer 
eller mindre 
delaktiga i aborten.  

Medel-
hög 
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