
Abstrakt 
 
Bakgrund: Ordet abort kommer från det latinska ordet aboriri som betyder att förgås eller att gå 
ned. Ungefär hälften av alla kvinnor i Sverige gör någon gång en abort. Enligt den svenska 
abortlagen har kvinnan ett fritt val till abort och måste själv komma fram till det bästa beslutet. I 
denna process förtjänar hon stöd och respekt, oavsett hur hon valt att hantera sitt moderskap. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser  samt behov av 
omvårdnad vid inducerad abort. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där 16 
artiklar inkluderades och som granskades. Resultat: Resultatet visade att de vanligaste orsakerna 
till att kvinnor genomförde en inducerad abort var på grund av ekonomiska skäl, en ostabil 
relation och arbetsförhållanden. Kvinnors upplevelser vid inducerad abort var att de kände både 
positiva och negativa känslor. De positiva var bland annat; lättnad, ökad självkänsla och 
personlig mognad. De negativa känslorna var bland andra; skuld, oro och nedstämdhet. När det 
gällde behovet av stöd från vårdpersonalen kände de att personalen var stöttande och informativa 
men även att de kunde vara kalla och ignorerande. Slutsats: Det behövs mer forskning inom 
området, behov av stöd till kvinnor som genomgår en inducerad abort, för att vårdpersonalen ska 
kunna bemöta kvinnorna på bästa möjliga sätt.      
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Bakgrund 
 

Ordet abort kommer från det latinska ordet aboriri som betyder att förgås eller att gå ned. Det 

finns två olika typer av abort. Den ena är spontan abort som innebär att kroppen av olika 

anledningar stöter ifrån sig fostret. Den andra typen är inducerad abort som innebär ett 

medicinskt avbrytande av en graviditet ( Pehrsson, 2000, s.25). Det utförs uppskattningsvis cirka 

50 miljoner aborter i världen varje år, hälften av dessa illegalt. I Sverige fick vi vår första 

abortlag 1938 som var mycket begränsad, men sedan 1975 har kvinnor haft rätt att göra abort 

utan att behöva ange ett speciellt skäl före 18:e graviditetsveckan. Väljer kvinnan att göra abort 

efter graviditetsvecka 18 måste Socialstyrelsen godkänna aborten och det måste finnas speciella 

skäl. Efter graviditetsvecka 22 utförs inga aborter eftersom barnet då oftast förväntas överleva om 

det föds (Gottlieb & von Schoultz, 2004, s.224-225). Ungefär 25-50% av sjukvårdens resurser för 

kvinnosjukvård går till att vårda kvinnor vid abort. I Sverige utförs det årligen ungefär 30 000 

aborter. De flesta aborter görs i tidigt stadium medan enbart 0,6% görs efter vecka 18. De kvinnor 

som väljer att göra abort är oftast under 30 år och de flesta har inte tidigare fött barn (Benson et 

al., 2006).  

 

Ungefär hälften av alla kvinnor i Sverige gör minst en abort under sitt liv och kvinnan som väljer 

att avsluta med en inducerad abort är lika mycket värd som en kvinna som har valt att behålla sitt 

barn (Hellström, 2005, s. 263). Vanliga skäl till att genomgå en abort kan vara dålig ekonomi, att 

kvinnan känner sig för ung och omogen för att bli förälder eller en dålig relation. Oberoende av 

anledningen till varför kvinnan väljer abort så är det alltid ett svårt beslut att ta ( Gottlieb & von 

Schoultz, 2004, s.224-225). 

 

För att framkalla en abort finns det olika metoder. Valet av metod bestäms av hur långt man har 

kommit i graviditeten. Metod väljs dock alltid efter vad som innebär minst risk för skada hos 

kvinnan. Vid tidig abort kan man använda sig av både medicinskt och kirurgiskt ingrepp. 

Medicinskt ingrepp innebär att man tar ett abortpiller som leder till ett missfall. Vid kirurgiskt 

ingrepp använder man sig av ett suginstrument som suger ut fostret, moderkakan och 

livmoderslemhinnan. Vid sen abort, som innebär abort efter graviditetsvecka 14, får man först ett 

abortpiller för att sedan, efter några dygn bli inlagd. Då får man hjälp med smärtlindring och 
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kvinnan genomgår en slags miniförlossning. Om moderkakan inte kommer ut får kvinnan 

genomgå en skrapning under narkos. Det som eftersträvas inom sjukvården är att ge en så god 

vård och ett så gott bemötande som möjligt till alla kvinnor som genomgår en abort. En abort är 

ett relativt ofarligt ingrepp som inte ska innebära någon risk för kvinnans hälsa eller förmåga att 

bli gravid igen i framtiden ( Pehrsson, 2000, s. 32-37). World Health Organisation (WHO) 

rekommenderar att använda vakuumaspiration om man ska utföra en abort efter 12:e 

graviditetsveckan. Genom att använda denna metod går det snabbare, säkrare och medför kortare 

vårdtid för kvinnan efter en inducerad abort (Benson et al., 2006). 

 

Risken för allvarliga komplikationer med dagens metoder är mycket små. Den vanligaste 

komplikationen, som är ofarlig, är att livmodern inte blir ordentligt tömd. Infektioner som kan 

uppstå efter en abort är till exempel endometrios (livmoderinflammation) ( Pehrsson, 2000, s.36).  

Komplikationer som kan uppkomma efter en illegal abort är bland annat sepsis, att livmodern 

spricker, invärtes skador i buken, psykiskt trauma, sterilitet (Curtis, 2007). Kraftiga blödningar 

och hög feber är komplikationer som kan uppstå under eller en kort tid efter en illegal abort. En 

faktor som hade betydelse för uppkomsten av kraftiga blödningar var kvinnans ålder vid 

graviditeten ( Larsen, Mitsunaga & Okonofua, 2005).  

 

För att patienten ska få en god kvalitet på omvårdnaden ska patienten vara nöjd och få den 

omvårdnad som är den rätta för just dennes situation. Som sjuksköterska ska man utföra 

omvårdnaden på ett korrekt sätt, alltså att dokumentera och följa säkerhetsföreskrifter (Athlin 

et.al 1992 s.89).  Den viktigaste anledningen till att sjuksköterskan använder 

omvårdnadsdokumentation är för att få ett bra arbetsunderlag för vårdpersonalen i vårdarbetet, 

och för att ge patienten en känsla av delaktighet. Journalen ska utgöra ett dokument för 

uppföljning av vården som ska beskriva vilka beslut som har tagits och vilka åtgärder som 

genomförts. Den förväntas även innehålla fakta om vem som utfört åtgärden, varför och vilket 

resultat man fått fram ( Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000, s. 35).  

 

Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder avgörande vändning eller plötslig 

förändring. Att vara kvinna definieras av många som förmågan att föda ett välskapt barn. 

Misslyckas kvinnan med det kan det leda till krisreaktioner. Spontana framkallade aborter 
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uppfattas många gånger som plågsamma upplevelser och en abort kan innebära att kvinnan känt 

sig tvungen att gå emot allt hon tidigare tagit för givet. Den traumatiska krisens förlopp delas in i 

fyra faser vilka är; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. När 

vårdpersonal möter en människa i kris ska han/hon stödja den drabbade så att denne får ta sig 

igenom krisens fyra faser och hjälpa han/hon att uttrycka sina känslor och lindra lidandet. Det är 

viktigt att vårdpersonalen ökar sin medvetenhet och kunskap om den drabbades situation och 

dennes behov. Det är även viktigt att kommunikationen fungerar mellan vårdpersonalen och 

patienten (Cullberg 2006 s 15, 128 & 143-159). 

 

Hälsa karakteriserar människan och definieras som att vara ”hel eller integrerad” av kropp, själ 

och ande. Som människa befinner man sig i en ständig förändring från ett tillstånd till ett annat. 

För att känna välbefinnande krävs det att både kropp, själ och ande har ett samspel med varandra 

( Eriksson, 1994, s 63-64).  

 

Kvinnan som väljer att göra abort förväntar sig kanske att bli dåligt bemött på grund av hennes 

val, och förvånas då av personalens vänlighet. Men i vissa fall kan vårdpersonalen känna att de 

genomgår en felaktig handling när barnet inte får födas och att de då för över känslan till den 

gravida kvinnan. Inom abortvården är det viktigt att utveckla möjligheterna och förmågorna för 

att kunna hantera konflikter som uppstår och att personalen har en positiv kvinnosyn. Enligt den 

svenska abortlagen har kvinnan ett fritt val till abort och måste själv komma fram till det bästa 

beslutet. I denna process förtjänar hon stöd och respekt, oavsett hur hon valt att hantera sitt 

moderskap (Hellström, 2005, s. 266-267).  

 

 

Det känns betydelsefullt att öka kunskapen om hur kvinnor kan uppleva en inducerad abort och 

vilket behov av stöd som finns, för att kunna ge en god omvårdnad.  
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Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser samt behov av omvårdnad vid 

inducerad abort.  

 

Frågeställningar 
Vad kan vara orsaker till att kvinnor väljer inducerad abort? 

Vilka känslor kan kvinnor uppleva vid inducerad abort? 

Vilket stöd behöver kvinnor från vårdpersonalen vid inducerad abort? 

 

Metod 
 

För att få reda på kvinnors upplevelser vid inducerad abort och vilket behov av stöd som finns 

har en litteraturstudie utförts. 

 

Litteraturstudien har utförts med hjälp av en litteraturgranskning och därefter har den litteratur 

som fanns inom det valda området sammanställts ( jfr. Backman, 1998, s.66). Artiklar har lästs, 

granskats, kvalitetsbedömts och analyserats för att därefter sammanställas i ett resultat ( jfr. 

Forsberg & Wengström, 2006, s.29-30). 

 

Litteratursökning 
Artikelsökning har utförts i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var; 

induced abortion, care, support, needs och experience ( se tabell 1). Begränsning har gjorts till 

enbart artiklar i fulltext. En artikel hittades via manuell sökning i en studies referenslista, vilken 

inkluderades i litteraturstudien.  
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Tabell 1. Databassökning 2008-01-30. Databaser, sökord och sökordskombinationer, antal träffar och 

inkluderade artiklar. 

Databas PubMed Cinahl 
 

Sökord: Antal träffar: Antal träffar:  
Support 4753838 80059 
Care 1041361 348730 
Experience 288751 47378 
Needs 150452 46848 
Induced abortion 29157 2351 
Induced abortion AND care 3929 398 
Induced abortion AND 
support 

3675 144 

Induced abortion AND 
support 

391 (9)  
Limits: links to free full text 

 

Induced abortion AND 
experience 

1173 130 

Induced abortion AND 
experience 

71 (4) 
Limits: links to free full text 

 

Induced abortion AND needs 599 71 
Induced abortion AND needs 47 (0) 

Limits: links to free full text 
 

Induced abortion AND 
support AND care 

885 57 

Induced abortion AND 
support AND care 

88 (1) 
Limits: links to free full text 

 

Induced abortion AND 
experience AND care 

265 40 (2) 

Induced abortion AND 
experience AND care 

23 (1) 
Limits: links to free full text 

 

Induced abortion AND needs 
AND care 

282  28 (1) 

Induced abortion AND needs 
AND care 

22 (1) 
Limits: links to free fulltext 

 

Induced abortion AND 
support AND needs AND 
experience AND care  

19 (1) 0 

Artiklar till granskning 17 3 
Inkluderade artiklar  12 3 
( )= artiklar till granskning  
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Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterierna som använts i denna litteraturstudie var kvinnor som genomgått en legal 

inducerad abort oavsett ålder. Avgränsning gjordes till artiklar och studier skrivna på svenska, 

engelska och norska. Exklusionskriterierna var studier som bedömdes vara av låg kvalitet och 

studier som handlade om illegal inducerad abort.    

 

Klassificering och värdering av artiklar 
 

Klassificering av studierna har genomförts enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) / Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) nr 4 (1999 s.16-17). 

  

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man gör 

en slumpvis fördelning av patienterna till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerande 

fenomen, exempelvis personers upplevelser och erfarenheter  

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala som hög 

(I), medelhög (II) eller låg (III), ( se bilaga 1).  
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Bearbetning  
 

Artiklarna har bearbetats och analyserats i tre faser enligt SBU/SSF nr 4 (1999 s.16-17) och har 

indelats i grupper: 

Fas 1 

I fas ett utfördes en första bedömning av artiklarna. Antalet abstrakt som lästes var 450 och 20 

artiklar som berörde det valda området valdes ut för granskning. En manuell sökning utfördes i 

en studies referenslista och där hittades en artikel som inkluderades.  

 

Fas 2 

De 21 artiklarna lästes och granskades noggrannare med hjälp av en granskningsmall (bilaga 2) 

och 16 av artiklarna inkluderades och gick vidare till Fas 3.  

 

Fas 3 

I fas 3 genomfördes en kvalitetsbedömning enligt SBU/SSF nr 4 (1999 s.16-17) för att få reda på 

artiklarnas grad av vetenskaplighet. Av de 16 artiklar som inkluderades var nio av hög (I) kvalitet 

och sju av dem av medelhög (II) kvalitet. Artiklarna sammanställdes och redovisades i resultatet 

och även i tabell 3 (bilaga 3). De fem artiklar som inte berörde det valda området eller var av låg 

(III) kvalitet exkluderades och redovisas i tabell 4 (bilaga 4).  

Analys 
 
Grunden i innehållsanalys innebär att på ett metodiskt sätt indela data för att lättare kunna sortera 

och dela in artiklarnas resultat i teman. Artiklarna har lästs flera gånger för att få en bättre 

uppfattning av innehållet. Därefter sorterades artiklarnas resultat efter framträdande begrepp 

enligt frågeställningarna. Utifrån det har tre teman skapats vilka var; kvinnors orsaker till 

inducerad abort, kvinnors upplevelser vid inducerad abort och kvinnors behov av stöd från 

vårdpersonalen vid inducerad abort (jfr. Forsberg & Wengström, 2006, s. 146).  
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Etiska överväganden 

 

I vetenskaplig forskning är det viktigt att ha en god etik och ett krav på alla vetenskapliga studier 

är att det ska finnas etiska överväganden ( Forsberg & Wengström, 2006, s. 73-74). Eftersom 

detta är en litteraturstudie krävs det inget godkännande av någon etisk kommitté. Författarna har 

tagit hänsyn till att vissa av de inkluderade artiklarna har brister eller saknar ett etiskt 

resonemang.  

 

Resultat 
 

I denna studies resultat ingick studier som var kvantitativa och/eller kvalitativa. (I) innebär att 

studien var bedömd till hög kvalitet och (II) betyder medelhög kvalitet. Antal studier som utförts 

i USA var fyra, tre kom från Sverige och från Brasilien och Kanada kom två vardera. Från 

länderna Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Turkiet inkluderades en artikel vardera. 

Utifrån dessa studier delades innehållet upp i tre teman vilka var; kvinnors orsaker till inducerad 

abort, kvinnors upplevelser vid inducerad abort och kvinnors behov av stöd från vårdpersonalen 

vid inducerad abort. Vissa av artiklarna presenterades under mer än ett tema. Citat har använts i 

resultatet för att styrka känslorna hos kvinnorna som genomgått en inducerad abort.    

Kvinnors orsaker till inducerad abort 
 

Under detta tema redovisas studier genomförda av; Högberg, Kero & Lalos (2003), Christensson, 

Halldén & Olsson (2005), Dauphinee, Finer, Frohwirth, Moore & Singh (2005), Aquino, 

Menezes & Oliveira da Silva (2006), Acemoglu, Bozkurt, Ceylan, Ilcin, Ozgur, Sahinoz, 

Sahinoz, Saka & Özcirpici (2004), Bajos, Ducot, Kaminski & Sihvo (2003) samt Knudsen, Rasch 

& Wielandt (2002). Resultatet i studierna visade att de vanligaste orsakerna till att en kvinna 

valde att genomföra en abort var på grund av ekonomiska skäl, en sviktande relation till sin 

partner, arbetsförhållanden, en rädsla för att bli ensamstående förälder och att kvinnan ansåg att 

hon inte ville ha fler barn.  

 

I en studie, som hade både kvalitativ och kvantitativ ansats, av hög (I) kvalitet skrev Högberg 
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et.al (2003) om att öka kunskapen om hantering av legal abort genom att studera kvinnors 

resonemang, reaktioner och känslor. Kvinnor som genomgått en legal abort intervjuades i 

studien. Resultatet visade att några av orsakerna till abort var; att kvinnorna blev pressade att 

göra abort mot sin vilja, andra valde abort på grund av sin partners attityd och utav ekonomiska 

skäl.  

 

”…neither of us is ready to bring children into the world…both of us want to have 
planned children so the child feels that it is loved and longed for…children need love 
and care especially in this hard world…” (Högberg et.al 2003 s.2564). 
 
 

 

Christensson et.al (2005) beskrev i en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet hur kvinnor kände sig 

när de bestämt sig för en inducerad abort. Studien omfattade djupgående intervjuer med unga 

svenska kvinnor. Resultatet visade att största anledningen till att kvinnorna valde abort var att de 

ansåg att de var för unga. De kände att de först måste ta hand om sig själv, skaffa utbildning, ett 

jobb och ha ett stabilt och kärleksfullt förhållande. 

 

”Because I have a lot of things to think about, I´m just on the threshold of becoming 
an adult. I feel too young…when I have a partner, a stable relationship for some 
years… and enough love. I can’t give my child the love a child needs just now. 
Because I have to think of myself.” (Christensson, Halldén & Olsson 2005 s.797).  

 

 

Dauphinee et.al (2005) beskrev i sin studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats, av hög (I) 

kvalitet, kvinnors anledningar till att genomgå en abort. I studien har författarna jämfört kvinnors 

orsaker till abort 1987 och 2004. Resultatet har de uppnått genom att kvinnor har besvarat ett 

frågeformulär och/eller medverkat i djupintervjuer. I resultatet framkom att de vanligaste 

orsakerna till abort 2004 var att ett barn dramatiskt skulle förändra kvinnans liv och att det 

kostnadsmässigt inte skulle fungera. Även en rädsla för att bli ensamstående mor ledde till att de 

valde abort och kvinnorna kände att en graviditet skulle hindra dem i sin utbildning eller karriär. I 

studien kom det fram att orsakerna till abort inte har förändrats drastiskt från 1987-2004.       

 

Aquino et.al (2006) har utfört en kvantitativ studie utav hög (I) kvalitet för att identifiera faktorer 
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som är associerade till en inducerad abort vid kvinnors första graviditet. Unga kvinnor och män i 

tre stora städer i Brasilien intervjuades om orsaker till en abort. I resultatet kom det fram att 

orsaker till att kvinnan valde abort var att hon befann sig i en instabil relation, hade en låg 

inkomst eller att kvinnan fortfarande gick i skolan.  

 

I en kvantitativ studie utförd av Acemoglu et.al (2004) som har bedömts vara av medelhög (II) 

kvalitet har författarna studerat faktorer kring abort hos kvinnor som någon gång varit, eller är 

gift. Kvinnorna svarade på ett frågeformulär angående orsaker till abort. Resultatet visade att den 

vanligaste orsaken till att kvinnan valde abort var att hon inte ville ha några fler barn. Andra 

orsaker visade sig vara att hon nyligen blivit förälder och inte kände sig redo att bli det så snart 

igen. 

 

Bajos et.al (2003) skrev i en kvantitativ studie utav medelhög (II) kvalitet om kvinnors livscykel 

och beslut vid en oplanerad graviditet. Kvinnorna svarade på ett frågeformulär om sin oplanerade 

graviditet. Resultatet visade att orsakerna till att kvinnorna valde inducerad abort var arbetslöshet 

hos kvinnan, problem i förhållandet eller att de redan ansåg att de hade tillräckligt med barn. 

Andra orsaker visade sig vara att kvinnorna var ensamstående eller att både kvinnan och partnern 

fortfarande studerade.  

 

Knudsen et.al (2002) beskrev i en kvantitativ studie utav medelhög (II) kvalitet att kvinnor under 

25 och kvinnor över 35 oftare genomför abort än kvinnor mellan 25-29 år. Sammanlagt deltog 

2614 kvinnor i studien. Resultatet visade att kvinnor som var ensamstående oftare genomförde en 

abort än de i ett förhållande. De kvinnor som hade en låg utbildning valde oftare abort än de som 

hade en högre. Arbetslöshet eller en låg inkomst bidrog till valet av abort och en stark vilja att 

satsa på karriären spelade också stor roll.         
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Kvinnors upplevelser vid inducerad abort 
 

Under detta tema redovisas studier genomförda av; Högberg, Kero & Lalos (2003), Christensson, 

Halldén & Olsson (2005), Edmunds, Fielding & Schaff (2002),  Andrews & Boyle (2003), 

Cooper, Cozzarelli, Gramzow, Major, Richards, Wilhite & Zubeck (2000), Broen, Bödtker, 

Ekeberg & Moum (2004), Greenglass (1975) och Benjamin, Cvejic, Kinch & Lipper (1977). 

Resultatet i studierna visade att både positiva och negativa känslor uppstod hos kvinnor vid 

inducerad abort. De positiva känslorna var bland andra; lättnad, ökad självkänsla och personlig 

mognad. De negativa känslorna var bland andra; skuld, nedstämdhet och oro och många kvinnor 

beskrev sin upplevelse som en kris.   

 

I en studie, som hade både kvalitativ och kvantitativ ansats, av hög (I) kvalitet skrev Högberg 

et.al (2003) om att öka kunskapen om hantering av legal abort genom att studera kvinnors 

resonemang, reaktioner och känslor. Kvinnor som genomgått en legal abort intervjuades i 

studien. Resultatet visade att den största delen av kvinnorna upplevde enbart smärtsamma känslor 

som förtvivlan, panik och skuld när det gällde graviditeten, medan ett mindre antal också hade en 

del positiva känslor. När de bestämt sig för abort använde kvinnorna ofta ordet kris i sin 

beskrivning av sin upplevelse av abort. Uppföljningen ett år efter aborten visade att enbart en 

kvinna ångrade aborten och en såg det som ett misstag. De andra kvinnorna kände sig lättade att 

de genomfört aborten. Men samtidigt som de kände lättnad upplevde hälften av kvinnorna även 

känslor av sorg, tomhet och skuld. Mer än hälften av kvinnorna kände dock enbart positiva 

känslor som ökad självkänsla, bättre självförtroende och personlig mognad. 

 

         ”…I got into a crisis…felt regret, thought I had made the wrong decision…worked 
through the crisis in therapy for some months…now its alright…I am pregnant in 8-9 
weeks…” (Högberg et.al. 2003 s.2566).   

 
 

 

Christensson et.al (2005) skrev i en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet om hur kvinnor kände sig 

när de bestämt sig för en inducerad abort. Studien omfattade djupgående intervjuer med unga 

svenska kvinnor. I resultatet beskrev kvinnorna att de trodde att de inte skulle kunna bli gravida, 

att det bara är sådant som händer andra. Kvinnorna kände ett stort behov av att få prata och få 
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stöd ifrån sina närstående eftersom de gav kvinnorna en känsla av trygghet i hela situationen. De 

fann ett stort stöd i att prata med kamrater eller mödrar som gått igenom en abort själv. De ville 

också känna att de närstående litade på att kvinnan själv kunde fatta ett eget beslut om valet av 

abort. Många av kvinnorna kände en rädsla att göra sina föräldrar besvikna och att de skulle 

döma dem i deras situation. Kvinnorna kände en rädsla och oro inför en inducerad abort och 

känslorna förstärktes av andras skräckhistorier om abort.   

 
 
Edmunds et.al (2002) beskrev i en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet om skillnaden mellan hur 

kvinnor upplevde kirurgisk respektive medicinsk abort. Studien bestod av kvinnor som svarade 

på ett frågeformulär och vissa av dessa kvinnor deltog sedan i en djupintervju. Känslor som 

kvinnorna upplevde angående valet av abort var att de kände skuld, ambivalens, oro och 

osäkerhet. De kände sig splittrade och skyldiga men samtidigt kände de en lättnad över beslutet.  

 

Andrews & Boyle (2003) hade i sin kvalitativa studie av hög (I) kvalitet syftet att utforska 

afroamerikanska tonåringars upplevelse vid oplanerad graviditet och vald inducerad abort. 

Studien bestod av tonåringar i åldrarna 15-18 år. I resultatet framkom det att de unga kvinnorna 

upplevde graviditeten som en kris eller tragedi. Ett av deras största bekymmer var att de inte 

kände sig redo att bli förälder ännu och de oroade sig även över hur deras familj skulle påverkas. 

De kände också att ett barn skulle komma i vägen för deras skolgång och sätta stopp för en 

möjlighet till en framgångsrik karriär.     

 

I en kvantitativ studie utförd av Cooper et.al (2000) som har bedömts vara av hög (I) kvalitet 

undersöktes kvinnors känslor och mentala hälsa efter en inducerad abort. I resultatet framkom det 

att vid aborten kände kvinnorna sex negativa känslor och tre positiva. De negativa känslorna 

visade sig vara; ledsamhet, besvikelse, skuld, nedstämdhet och känslor av förlust. De positiva 

var; lycka, tillfredställelse och en känsla av att vara nöjd.  

 

Broen et.al (2004) skrev i en kvantitativ studie av hög (I) kvalitet om psykologisk påverkan hos 

kvinnor vid abort eller missfall. Av de 120 kvinnor som deltog i studien hade 80 genomgått en 

inducerad abort. Resultatet visade att kvinnorna som genomgick en inducerad abort upplevde 

känslor som lättnad, skuld och skam.  
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Greenglass (1975) beskrev i en kvantitativ studie av medelhög (II) kvalitet om hur 188 kvinnor 

påverkades psykiskt av att genomgå en inducerad abort. I resultatet framkom det att kvinnorna 

upplevde känslor som nedstämdhet, skuld och oro men att dessa känslor oftast försvann inom 

några veckor eller månader.  

 

Benjamin et.al (1977) har i en kvantitativ studie, som bedömts vara av medelhög (II) kvalitet, 

följt upp 38 unga kvinnor två år efter de genomgått en inducerad abort. Resultatet visade att de 

flesta av kvinnorna kände att aborten hade varit en positiv upplevelse. Kvinnorna upplevde att de 

var i samma psykiska tillstånd som tidigare men att de mentalt kände sig äldre efter aborten.  

 

”I feel older than girls my age”, ”I can make decisions now”, ”I am more tolerant  
and considerate of others”, ”I think of the consequences before I do something” 
(Benjamin et.al 1977 s.45).      

 

 

 

Kvinnors behov av stöd från vårdpersonalen vid inducerad abort  
 

Under detta tema redovisas studier genomförda av; Aléx & Hammarström (2004), Bajos, Bouyer 

& Moreau (2004) och Almedida, Mariutti & Panobianco (2007). Resultatet i studierna visade att 

kvinnorna upplevde personalen både som stöttande och informativa men att de även kunde vara 

kalla och ignorerande. Kvinnorna kände även att de inte fått det stöd som de var i behov av och 

det är viktigt att vårdpersonalen skapar en miljö som tillåter kvinnan att fritt uttrycka sina 

känslor.   

 

Aléx & Hammarström (2004) har utfört en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet om kvinnors 

upplevelser vid inducerad abort ur ett feministiskt perspektiv. Studien innefattade intervjuer med 

fem kvinnor en månad efter aborten. Resultatet visade att kvinnorna hade både positiva och 

negativa upplevelser av vården i samband med aborten. Det positiva var att de kände att 

personalen var stöttande, positiva och informativa. De negativa aspekterna var att personalen var 

kalla, negativa och att de ignorerade kvinnan. De kände också att personalen fick dem att känna 
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skam, ledsamhet, ensamhet och osäkerhet. Slutsatsen i denna studie blev att sjuksköterskor och 

barnmorskor måste vara medveten om kvinnornas svåra upplevelse vid abort för att kunna stötta 

och stärka kvinnan. 

 

Bajos et.al (2004) har i en kvantitativ studie av medelhög (II) kvalitet tagit reda på tillgången till 

sjukvård vid inducerad abort. Studien innefattade 10975 kvinnor som svarade på ett 

frågeformulär, 677 utav dessa hade genomgått en inducerad abort. Resultatet visade att utav dessa 

var det ungefär hälften som ansåg att de inte fått det stöd de behövde från läkaren och de ansåg 

även att vårdpersonalen inte varit tillräckligt stöttande.  

 

I en kvalitativ studie av medelhög (II) kvalitet beskrev Almedida et.al (2007) om omvårdnad av 

kvinnor vid abortsituationen. Studien omfattade 13 kvinnor som intervjuades medan de var 

inneliggande på sjukhuset. I resultatet framkom det att eftersom abortsituationen upplevs som en 

kris så måste vårdpersonalen i sitt arbete ta hänsyn till de känslor kvinnan uttrycker. Situationen 

är smärtsam och komplicerad och kvinnan behöver därför stöd och förståelse. Det är viktigt att 

vårdpersonalen respekterar varje individs egenhet utan att diskriminera. Att skapa en miljö som 

bidrar till att kunna lyssna på kvinnan kan hjälpa dessa kvinnor att uttrycka sina känslor och 

tillåter personalen att förstå kvinnan på ett djupare plan.   

 

”Also because we suffer a lot, you know, it is very sad and we need support…” (Almedida, 

Mariutti & Panobianco 2007 s.23).  
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Metoddiskussion 
Resultatet har innefattat 16 vetenskapliga artiklar och några få av dessa saknade etiskt 

resonemang. Dessa inkluderades ändå eftersom det fanns så tydliga svar på frågeställningarna i 

dessa artiklar. En svaghet i litteraturstudien var att granskningen gjordes genom att artiklarna 

delades upp emellan författarna. En styrka var att artiklarna sedan lästes gemensamt och därefter 

sorterades artiklarnas resultat efter framträdande begrepp och tre teman skapades. Sedan fördes 

artiklarna in i resultatet under rätt tema. En annan styrka var att vi var två som skrev vilket 

underlättade när det uppstod oklarheter, som då tillsammans löstes. Det har även lett till att det 

väsentliga ur artiklarna har kommit fram.      

  

Två av artiklarna som fanns med i resultatet kan tyckas innehålla inaktuell vetenskap eftersom de 

är från 70-talet. Dessa inkluderades ändå eftersom studien inte innehöll några begränsningar när 

det gällde årtal eftersom vi anser att kvinnornas sätt att reagera och känna inte förändrats genom 

åren, det vill säga hur kvinnorna kände inför situationen utan att ta hänsyn till allt runtomkring, 

vilket har visats sig i resultatet. Däremot om man ser till allt som sker runtomkring en inducerad 

abort, som själva vården, miljön och attityden till abort så har det förändrats betydligt vilket i sin 

tur påverkar kvinnans upplevelse, så detta är något som det tagits hänsyn till.   

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser samt behov av omvårdnad 

vid inducerad abort. Litteraturstudiens resultat delades in i tre teman vilka var; kvinnors orsaker 

till inducerad abort, kvinnors upplevelser vid inducerad abort och kvinnors behov av stöd från 

vårdpersonalen vid inducerad abort. 

 

Kvinnors orsaker till inducerad abort 
 

Alla artiklar som redovisades under detta tema kom i sitt resultat fram till att de vanligaste 

orsakerna till att kvinnorna valde att genomgå en inducerad abort var på grund av en sviktande 
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relation till sin partner, att kvinnan var ensamstående eller beroende på 

arbetsförhållanden/ekonomi (Aquino et.al 2006, Bajos et.al 2003, Christensson et.al 2005, 

Dauphinee et.al 2005, Högberg et.al 2003, Knudsen et.al 2002). Andra orsaker visade sig vara att 

kvinnorna inte ville ha fler barn (Acemoglu et.al 2004 & Bajos et.al 2003). 

 

Vi kan förstå att kvinnorna valde abort på grund av dessa orsaker. Alla vill naturligtvis ha en 

trygghet i förhållandet innan man skaffar barn, men samtidigt vet man aldrig vad som kommer att 

ske, exempelvis en plötslig bortgång. Självklart vill kvinnorna även ha en stabil ekonomisk grund 

att stå på när barnet kommer, men vi anser att det aldrig är omöjligt att få det att fungera för de 

kvinnor som inte vill avbryta sin graviditet.  

 

Kvinnors upplevelser vid inducerad abort 
 

Många av kvinnorna som gick igenom en inducerad abort kände positiva känslor som ökad 

självkänsla, lättnad och tillfredställelse (Broen et.al 2004, Cooper et.al 2000 & Högberg et.al 

2003). Kvinnorna upplevde ofta en personlig mognad efter den inducerade aborten. De kände sig 

äldre än vad de var och att de hade lättare för att ta viktiga beslut och att de tänkte på 

konsekvenserna av sitt handlande (Benjamin et.al 1977).  

 

Att kvinnorna kände känslor som lättnad och ökad självkänsla kanske beror på att de absolut inte 

kände sig redo för att bli mamma och att det då var en lättnad att genomgå den inducerade 

aborten. Den ökade självkänslan och den personliga mognaden kan  bero på att de blivit 

”tvingade” att ta ansvar för sina handlingar och att de själva fått tagit detta stora beslut.   

 

De negativa känslorna som uppstod hos kvinnorna vid den inducerade aborten var att de kände en 

stor rädsla och oro inför den inducerade aborten och över hur deras familj skulle påverkas 

(Andrews & Boyle 2003 & Christensson et.al 2005). Andra känslor som kvinnorna upplevde vid 

den inducerade aborten var nedstämdhet och skuld men dessa känslor försvann inom några 

veckor eller månader (Greenglass 1975).   
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Att kvinnorna upplevde en stor rädsla och oro inför den inducerade aborten kan bero på att de 

inte fått tillräckligt med information och kunskap om vad som skulle ske. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen ger en noggrann information om allt som rör den inducerade aborten. 

Nedstämdheten berodde säkert i många fall på att familjen och andra i deras närhet påverkat dem 

med sina åsikter. Många kände nog skuld eftersom de kände att de inte tagit ansvar för sig själv 

och inte trott att de skulle bli gravida.  

 

Kvinnorna som bestämde sig för att genomgå en inducerad abort beskrev ofta sin upplevelse som 

en kris eller tragedi. Detta bland annat på grund av att de inte kände sig redo att bli förälder ännu 

(Andrews & Boyle 2003 & Högberg et.al 2003). När en kvinna väljer att genomgå en inducerad 

abort och därmed kanske går emot allt hon tidigare tagit för givet kommer det förmodligen att 

leda till att hon går igenom en kris. Det är då viktigt att vårdpersonalen har kunskap om den 

drabbades situation och dennes behov för att vara så stödjande som möjligt (Cullberg 2006 s 15, 

128 & 143-159). 

 

Många kvinnor beskrev sin upplevelse kring den inducerade aborten som en kris. Att vara gravid 

är en väldigt stor förändring i kvinnans liv och det är stora och svåra beslut som hon ställs inför. 

När vårdpersonalen möter dessa kvinnor är det därför viktigt att de tar reda på varför kvinnan har 

valt att genomgå den inducerade och aborten och att man går på djupet med vilka känslor 

kvinnan känner inför det hon går igenom. 

 

När det gäller omvårdnadsdokumentationen ska sjuksköterskan utföra omvårdnaden korrekt och 

dokumentera och följa de säkerhetsföreskrifter som finns. Omvårdnaden ska vara anpassad för 

varje enskild individ (Athlin et.al 1992 s.89). Omvårdnadsdokumentation används för att alla i 

arbetsgruppen ska följa med i vad som händer och även för att patienten ska känna sig delaktig i 

vården ( Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand 2000 s. 35). 

 

Omvårdnadsdokumentation är något som vi anser är en väldigt stor och viktig del när man arbetar 

inom vården, och kanske extra viktigt just vid abortvården. Detta eftersom det är viktigt att se till 

varje enskild individ och verkligen ta hänsyn till hur just en specifik kvinna upplever situationen. 

Att alla i arbetsgruppen ska vara delaktiga och veta vad som sker runt varje patient är en 
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förutsättning för optimal omvårdnad och för att patienten ska känna sig sedd och värdefull.   

 

Kvinnors behov av stöd från vårdpersonalen vid inducerad abort  
 

Kvinnorna som gick igenom en inducerad abort upplevde personalen både som stöttande och 

informativa men upplevde samtidigt att de kunde vara kalla och ignorerande. Kvinnorna kände 

även att de inte fått det stöd som de var i behov av och det är viktigt att vårdpersonalen skapar en 

miljö som tillåter kvinnan att fritt uttrycka sina känslor (Aléx & Hammarström 2004, Almedida 

et.al 2007 & Bajos et.al 2004).  För att kunna stötta och stärka kvinnan är det viktigt att 

sjuksköterskorna och barnmorskorna är medvetna om kvinnornas svåra upplevelse vid en 

inducerad abort. Slutsatsen i denna studie blev att sjuksköterskor och barnmorskor måste vara 

medveten om kvinnornas svåra upplevelse vid abort för att kunna stötta och stärka kvinnan (Aléx 

& Hammarström 2004). Det är även viktigt att att ta hänsyn till både kropp, själ och ande. För att 

man som människa ska kunna känna ett optimalt välbefinnande måste kroppen, själen och anden 

ha ett samspel. En holistisk människosyn är nödvändig när man ska vårda en människa (Eriksson 

1994 s 63-64).  

 

Vårdpersonal bör  inte under några omständigheter ignorera eller döma sina patienter. Tvärtemot 

så måste man som vårdpersonal kunna sätta sig in i patientens upplevelse för att kunna ge bästa 

möjliga omvårdnaden. Att skapa en miljö som får kvinnorna att känna sig trygga, exempelvis att 

de får egna rum istället för att ligga i en fyrsal med enbart skynken emellan sängarna, tror vi är 

något som påverkar kvinnans upplevelse vid den inducerade aborten. Att sjuksköterskan är väl 

införstådd i att kvinnan genomgår något mycket svårt i och med aborten anser vi är något som är 

mycket viktigt för att sjuksköterskan ska kunna ge kvinnan allt det stöd och all förståelse som 

hon är i behov av.  Johansson, Klingberg-Allvin, Ransjö-Arvidson & Thu Nga (2006) skriver att 

det är viktigt att respektera känslorna som kvinnorna bär på inför den inducerade aborten.  

 

Just inom abortvården tycker vi att man kan arbeta efter Erikssons teori. En holistisk 

människosyn är viktigt för dessa kvinnor eftersom de är i stort behov av stöd och om man inte ser 

till mer än kvinnans kropp och den inducerade aborten är det en stor risk att upplevelsen blir 
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svårare att hantera och ta sig igenom för kvinnan. För att man ska tillfredställa kvinnans själ och 

ande kan man föreslå att kvinnan pratar med en psykiatriker eller eventuellt en präst.  

 
Slutsats 
 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att det finns gott om forskning som svarar på vilka 

orsakerna till inducerad abort är och om hur kvinnor upplever en inducerad abort. Däremot 

behövs vidare forskning kring vilket stöd kvinnor är i behov av vid en inducerad abort. Detta är 

nödvändigt för att ge vårdpersonalen möjlighet att förstå kvinnorna som genomgår en inducerad 

abort bättre och på det viset kunna ge dem det stöd de så väl behöver. Det är även viktigt att man 

diskuterar dessa problem i personalgruppen som kommer i kontakt med de kvinnor som valt att 

genomgå en inducerad abort. På det viset kan man kanske komma fram till andra sätt att arbeta på 

som bidrar till att kvinnorna upplever bättre omvårdnad och stöd än vad de gör i dagsläget.  
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Bilaga 1 
 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ och kvalitativ metod. 
 Hög (I) Medel (II) Låg (III) 

C Prosektiv 
radnomiserad studie. 
Större väl planerad 
och genomförd 
mulicenterstudie med 
advekat beskrivning 
av protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Antalet patienter 
tillärckligt stort för att 
besvara 
frågeställningen. 

- Randomiserad studie 
med för få patienter, 
och/eller för många 
delstudier, vilekt ger 
otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt 
antal patienter, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 
randomisering. 
Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter, adekvata 
statistiska metoder. 

- Litet antal  patienter, 
brister i 
genomförande, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

R Retrospektiv studie. 
Stort konsekutivt 
patientmaterial väl 
beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder ( t.ex 
multivariantanalys). 
Lång uppföljning. 

- Begränsat 
patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort 
uppföljning eller 
inadekvat statistiska 
metoder. 

K Studie med kvalitativ 
metod. Väldefinierad 
frågeställning, 
relevant urval samt 
väl beskriven 
undersökningsgrupp 
och kontext. Metod 
och analys väl 
beskriven och  
genomförd, resultatet 
är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

- Dåligt/vagt 
formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt 
beskriven, 
metod/analys ej 
tillräckligt beskriven 
eller bristfällig 
resultatredovisning. 

Kvalitetskriterier för C,P,R, & K enligt SBU, 1999 Kapitel 5 sidan 2. 
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Bilaga 3 
Författare 
Årtal 
land 

Titel Studiens syfte Design Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Acemoglu et. al. 
2004 
Turkiet 
 

Induced abortion 
and effecting 
factors of ever 
married women in 
the Southeast 
Anatolian Project 
Region, Turkey: a 
cross sectional 
study 

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar kvinnor i 
Turkiet vid abort 
 

Kvantitativ 
Prospectiv 
Tvärsnittstudie 
 

1126 (24) 
 

Deskriptiv statistic 
SPSS, Chi-square, 
T-test 
 

Största anledningen 
till att välja abort 
var att kvinnan inte 
ville ha några fler 
barn 
 

(II) 

Aléx et.al 
2004 
Sverige 

Womens 
experiences in 
connection with 
induced abortion- a 
feminist perspective 

Att analysera 
kvinnors upplevelse 
av abort ur ett 
feministiskt 
perspektiv 
 

Kvalitativ 
deskriptiv 

5 (0) Innehållsanalys Kvinnorna hade 
både positiva och 
negativa 
upplevelser av 
vården i samband 
med aborten 

(I) 

Almedia et. al. 
2007 
Brasilien 

Nursing care 
according to 
women in abortion 
situations 

Att förstå hur 
kvinnor upplever 
omvårdanden efter 
abort 

Kvalitativ 
explorativ & 
deskriptiv studie 
 

13 (0) 
 

Innehållsanalys Situationen är 
smärtsam och 
komplicerad och 
kvinnan behöver 
därför stöd och 
förståelse 

(I) 

Andrews et. al. 
2003 
USA 

African american 
adolescent´s 
experiences with 
unplanned 
pregnancy and 
elektive abortion 

Att utveckla en 
teori om hur 
afroamerikanska 
tonåringar upplever 
oplanderad 
graviditet 
 

Kvalitativ 
deskriptiv 
etnografisk 

12 (0) Innehållsanalys Unga kvinnorna 
upplevde 
graviditeten som en 
kris eller tragedi 
 

(I) 

Aquino et. al. 
2006 
Brasilien 

Induced abortion 
during youth: social 
inequalities in the 
outcome of the first 
pregnancy 

Identifiera 
faktorerna som är 
associerade med 
inducerad abort vid 
första graviditeten 
hos unga kvinnor    

Kvantitativ  
tvärsnittstudie 
retrospektiv studie 

4634 (0) Deskriptiv statistik 
Stata version 8.0 
och Chi-2-test 

Familjeinkomst och 
utbildning 
påverkade valet av 
abort, och även i 
relationer som inte 
var stabila 

(I) 



 

 
Bajos et. al. 
2004 
Frankrike 
 

Access to health 
care for induced 
abortions 

Ta  reda på 
tillgången till 
sjukvård vid 
inducerad abort 
 

Kvalitativ 
randomiserad 
 

10975 
(3729) 

Deskriptiv statistik 
Cross-tabulation,  
Chi- 2- test & 
Anova test 
 

Hälften av 
kvinnorna ansåg att 
vårdpersonalen inte 
hade varit 
tillräckligt stöttande 

(II) 

Bajos et.al 
2003 
Finland 

Women´s life cycle 
and abortion 
decision in 
unintended 
pregnancies 

Studera påverkan 
av faktorer som är 
relaterade till 
kvinnors beslut om 
de ska avsluta eller 
fortsätta en 
oplanerad graviditet 

Kvantitativ 
randomiserad 
 

2863 (0) T-test & Stata Anledningen till att 
kvinnan valt abort 
varierade mycket 
beroende på åldern 

(II) 

Benjamin et. al. 
1977 
Canada 

Follow-up of 50 
adolescent girls 2 
years after abortion 

Att ta reda på om 
det finns några 
kvarstående besvär 
efter en abort hos 
unga kvinnor 
 

Kvantitativ 
prospektiv 

38 (12) Chi square De flesta av 
kvinnorna kände att 
aborten hade varit 
en positiv 
upplevelse 

(II) 

Broen et. al. 
2004 
Norge 

Impact on women 
of misscarriage 
Versus Induced 
Abortion: A 2- year 
Follow-up study 
 

Att jämföra 
reaktioner hos 
kvinnor som 
genomgått missfall 
eller  inducerad 
abort efter två år 
 

Kvantitativ. 
retrospektiv  

120 (13) IES, T-test Kvinnorna som 
genomgick en 
inducerad abort 
upplevde känslor 
som lättnad, skuld 
och skam 

(I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Christensson et. 
al. 
2005 
Sverige 
 

Meanings of 
being pregnant 
and having 
decided on 
abortion: Young 
swedish womens 
experiences 

Ta reda på 
meningen med 
fenomenet att 
vara gravid och 
ha bestämt sig 
för abort, 
upplevt av 10 
unga svenska 
tjejer 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk/hermeneutisk 
studie 

10 (4) Fenomenologisk/hermaneutisk 
analys 

Största 
anledningen till 
att kvinnan valde 
abort var att de 
ansågs sig vara 
för unga 

(I) 
 

Cooper et.al  
2000 
USA 

Psychological 
Responses of 
women after first-
trimester abortion 

Undersöka 
kvinnors känslor 
och mentala 
hälsa efter en 
abort 

Kvantitativ randomiserad 882 (161) Deskriptiv statistik och 
repeated-mesaures analysis 

De flesta kvinnor 
hade inte några 
psykiska besvär 
efter aborten 

(I) 

Dauphinee et. al.  
2005 
USA 

Reasons U.S 
women have 
abortions: 
Quantitative and 
qualitative 
perspectives 
 

Ta reda på 
kvinnors 
anledningar till 
att genomgå 
abort  
 

Kvalitativ/kvantitativ 
retrospektiv studie   

1247 (0)   Deskriptiv statistic 
Chi-square-tests, multivariate 
logistic regression, factor 
analysis 
 

Största orsaken 
till att kvinnorna 
valde abort var 
att ett barn skulle 
ställa till det i 
deras karriär eller 
studier 

(I) 

Edmunds et. al 
2002 
USA 
 

Having an 
abortion using 
mifepristone and 
home 
misoprostol: A 
qualitative 
analysis of 
women 
experience´s 
 

Att ta reda på  
skillnaden 
mellan hur 
kvinnor upplever 
kirurgisk 
respektive 
medicinsk abort 
 

Kvalitativ deskriptiv studie. 
 

43 (17) 
 

Grounded Theory 
 

Känslor som 
kvinnorna 
upplevde 
angående valet 
av abort var att 
de kände skuld, 
ambivalens, oro 
och osäkerhet 
 

(I) 

 
 
 
 



 

 
Greenglass 
1975 
Canada 

Therapeutic 
abortion and its 
psychological 
implications: The 
Canadian 
experience 

Att ta reda på hur 
kvinnor påverkades 
psykiskt  av att 
genomgå en abort 
 

Kvantitativ 
kontrollerad studie 

188 (0) DPI scores De känslor 
kvinnorna upplevde 
tiden kring aborten 
försvann efter några 
veckor 

(II) 

Högberg et. al. 
2003 
Sverige 

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

Öka kunskapen 
om att hantera en 
legal abort 

Kvantitativ & 
Kvalitativ  
Prospective 
intervjustudie 

65 (184) 
Bortfallsanalys 

Deskriptiv analys 
SPSS, Chi square 
test & 
Innehållsanalys 

Den största delen 
av kvinnorna 
upplevde enbart 
smärtsamma 
känslor som  
förtvivlan, panik 
och skuld när det 
gällde graviditeten, 
medan ett mindra 
antal också hade en 
del positiva känslor 
 

(I) 

Knudsen et. al. 
2002 
Danmark 

Living conditions, 
contraceptive use 
and the choice of 
induced abortion 
among pregnant 
women in Denmark 

Att beskriva kvinnor 
som genomgått 
inducerad abort och 
ta reda på  
levnadsförhållanden 
och misslyckande 
med att använda 
preventivmedel 
hänger ihop med 
valet av abort hos 
danska gravida 
kvinnor 
 

Kvantitativ 
retrospektiv case-
referent design 

2614 (698) Case-referent 
design     

Att vara singel, 15-
24 år eller 35 år och 
äldre och ha 
upplevt att man 
misslyckats med 
användadet av 
preventivmedel var 
faktorer som 
påverkade valet av 
inducerad abort 

(II) 
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Tabell 4. Exkluderade artiklar  
Författare, årtal, land Titel Orsak till exklusion 

 
Billings et.al, 2003, 
Mexiko 

Comparing the quality of 
three models of 
postabortion care in public 
hospitals in Mexico city  

Svarar inte på syftet  

Schmiege et.al, 2005, USA Depression and unwanted 
first pregnancy: 
longitudinal cohort study 

Svarar inte på syftet 

Johnston et.al, 2003, Indien Where do rural women 
obtain postabortion care? 
The case of Uttar Pradesh, 
India 

Svarar inte på syftet 

Lowy et.al, 1998, England Meeting women’s need for 
a flexible abortion service; 
retrospective study of a 
specialist day-care unit  

Svarar inte på syftet 

Huntington, 2002, Nya 
Zeeland 

Working with women 
experiencing mid-trimester 
termination of pregnancy: 
the integration of nursing 
and feminist knowledge in 
the gynaecological setting 
 

Ej vetenskaplig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


