
 

 
 
_____________________________________________________ 
 

Barnmorskeprogrammet 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnors känslor och upplevelser efter 
inducerad abort 

 
En litteraturstudie 
 
 
 
 
 
 
Sandra Berneros 
 
 
 
 
 
 

 
C-uppsats 15 hp Handledare: Birgitta Marklund 
Högskolan i Kalmar Humanvetenskapliga institutionen  
Vårterminen 2008 



 

HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga Institutionen 
 
 
 
Arbetets art:  C-uppsats, 15 hp 
 Barnmorskeprogrammet 
Titel: Kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad abort  
Författare: Sandra Berneros  
Handledare: Birgitta Marklund  
 
 
 

ABSTRAKT 
Bakgrund: Abort är en händelse som berör många. Orsaker till avbrytande av 
havandeskap kan variera. Kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad abort är 
viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om.  
Syfte: Syftet var att belysa kvinnors känslor och upplevelser efter att ha genomgått 
inducerad abort.  
Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga 
artiklar söktes genom databaser på Internet och genom manuell sökning. Nio studier 
användes i litteraturstudien. Artiklarna analyserades och resultatet sammanställdes 
utifrån Travelbee´s begrepp Lidande och Mening. 
Resultat: Resultatet strukturerades i underrubrikerna Mental ohälsa, Trauma, 
Sorg, Tankar, Hälsa, Lättnad och Självförtroende. De flesta kvinnor kände någon 
form av lättnad efter aborten. Negativa känslor och upplevelser efter aborten 
behövde inte betyda att valet av abort kändes fel för kvinnan.  
Diskussion: Känslorna och upplevelserna efter abort varierade från kvinna till 
kvinna.  De kvinnor som är i behov av samtal och stöd efter aborten bör hittas i tid 
för att kvinnan inte ska hinna uppnå psykisk ohälsa.   
Slutsats: Kunskap om hur olika känslorna och upplevelserna kan vara för kvinnor 
efter abort kan göra att vårdpersonalen bättre kan förstå och möta den enskilda 
kvinnans unika behov av omvårdnad.   
 
Nyckelord: Induced abortion, experience, pregnancy, legal, women 
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INLEDNING 

 
När författaren såg dokumentären ”Jag ska göra abort”, väcktes intresset att få mer 
kunskap i hur framkallad abort påverkar kvinnor. I dokumentären diskuterades hur 
kvinnor mår efter abort, att kvinnor till och med kan känna lättnad. I dokumentären 
lyftes det fram att kvinnor kan få psykiska men efter att ha genomgått en framkallad 
abort. Kvinnans psykiska hälsa och/eller ambivalens inför abortbeslutet diskuterades 
i samband med den psykiska ohälsa som visade sig efter aborten (www.svt.se). 
Många i samhället tror att kvinnor mår dåligt efter framkallade aborter, samtidigt 
som det väldigt sällan tidigare har pratats om aborter. Media väljer att ta upp ämnet, 
via både dokumentärer och pratshower. Abort har länge varit tabu, men i dagens 
samhälle sker förändringar. Ämnet kommer upp till ytan och frågan är vad kvinnor 
som genomgått abort egentligen känner och upplever.  
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BAKGRUND 
 
Definition av abort 
 
Abort betyder avbrytande av havandeskap. Ordet abort kommer från det latinska 
ordet Abortus. Abortus betyder att födas för tidigt, att förgås/förgöras eller avgå i 
förtid. Spontan abort är detsamma som ett missfall. Framkallad eller inducerad abort 
är när aborten har provocerats fram genom läkemedel eller kirurgiskt ingrepp 
(Wahlberg, 2004). 
 
Orsaker till avbrytande av havandeskap kan variera likaså vilka kvinnor som 
genomgår inducerad abort. En tillfällig förbindelse, ålder, utbildning, saknad av 
bostad, dålig ekonomi, tidigare barn eller arbetslöshet kan vara anledning till 
inducerad abort. Medicinska orsaker och missbildat foster kan ligga till grund för 
abortbeslutet. Kvinnor som gör abort utgör inte en homogen grupp. De har alla sin 
egen bakgrund och historia som påverkar tankar och känslor inför beslutet 
(Wahlberg, 2004). I Sverige kan föräldraförsäkringens konstruktion påverka valet av 
abort eftersom föräldraförsäkringen är baserad på tidigare inkomstnivå (Kero, 2005). 
Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 (SFS 1974:595) och innebär i 
huvudsak fri abort fram till och med den 18: e graviditetsveckan. Sena aborter efter 
graviditetsvecka 18 får genomföras endast om särskilda skäl föreligger, detta ger 
socialstyrelsen tillstånd om. Aborttillstånd ges inte vid ett livsdugligt foster oavsett 
om kvinnans liv eller hälsa är i fara. Avbrytande av graviditet används istället och 
avsikten är då att rädda både moderns och barnets liv (Socialstyrelsen 2004; 
Wahlberg, V, 2004). Antalet aborter efter år 1975 har varierat mellan 30 000 och 
knappt 38 000 per år (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska följas vid tillämpningen av 
abortlagen (SOSFS 2004:4). Information bör ges både muntligt och skriftligt. 
Aborten bör utföras snarast möjligt. Den inledande läkemedelsbehandlingen vid en 
medicinsk abort skall ges på sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen har godkänt.  
Ansvaret för den medicinska aborten har den ansvarige läkaren vid den inledande 
sjukvårdsinrättningen. Vid sjukvårdsinrättningen där den medicinska aborten inleds 
skall det finnas rutiner som säkerställer att kvinnans behov av hjälp och stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonalen blir tillgodosedda under och efter abortens 
genomförande, oavsett tid på dygnet. Kvinnan ska erbjudas stödsamtal av 
”yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens” innan och efter aborten. En 
efterkontroll ska fastställa att aborten är helt genomförd. Vid efterkontrollen bör även 
preventivmedelsrådgivning ingå (Socialstyrelsen, 2004). I efterkontrollen ingår ofta 
gynekologisk undersökning, antingen hos barnmorska eller hos läkare. Ibland ingår 
ultraljudsundersökning (Faxelid, Hogg, Kaplan, och Nissen, 2001). 
 
Abortmetoder 
 
Medicinsk abort måste utföras före graviditetsvecka nio. Den kan liknas vid ett 
missfall med kraftiga blödningar. Av de medicinska aborterna blir 95-97 % 
kompletta. Kvinnan får Mifegyne i tablettform. Mifegyne är ett läkemedel som gör 
att näringstillförseln från moderkakan stängs av och fostret dör. Vid besöket som är 
efter några dagar, ges vagitorium med hormonet prostaglandin. Detta för att kvinnan 
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ska få sammandragningar och livmodern stöter ut fostret. Detta sker vanligen inom 
sex timmar. Efterkontroll sker ett par veckor efter aborten, då läkaren konstaterar att 
det skett en fullständig abort (Wahlberg, 2004; Faxelid et al., 2001). 
 
Efter graviditetsvecka nio och fram till graviditetsvecka 14 utförs kirurgisk abort 
(Wahlberg, 2004; Faxelid et al., 2001). Vid kirurgisk abort utförs vakuumaspiration 
av en gynekolog. Antingen är kvinnan nedsövd eller får lokalbedövning. 
Livmoderhalsen vidgas med hjälp av Hegars stift och gynekologen tömmer 
livmodern med en vakuumsug. En ögletång och trubbig curette används för att 
kontrollera att livmodern är tom (Faxelid et al., 2001).  
 
Vid abort efter graviditetsvecka 14 görs tvåstegsabort. För att stöta ut graviditeten 
vid en tvåstegsabort kan livmodern förbehandlas med antiprogesteron. Ett 
prostaglandinvagitorium lägges in i slidan efter 36-48 timmar, vilket gör att uterus 
kontraheras. Ytterligare prostaglandinvagitorium införes i slidan var 5:e – 6:e timma 
vid behov. Inom ett dygn brukar aborten vara komplett. Detta snabba förlopp kan 
göra att kvinnan får gå hem samma dag. Komplikationsrisken ökar med 
graviditetslängden. Ingen ökad risk för infertilitet, utomkvedshavandeskap eller 
förtidsbörd har påvisats efter abort. Vanligaste komplikationerna är blödning och 
infektioner (Faxelid et al., 2001).  
 
Förebyggande åtgärder 
 
För att minska antalet aborter bedrivs abortförebyggande arbete. Öppnande av fler 
ungdomsmottagningar och kostnadsfri preventivmedelsrådgivning ska stärka 
ungdomars sexualitet, minska oönskade graviditeter och sexuellt överförbara 
sjukdomar (Wahlberg, 2004). Fler aborter förhindras genom att förebygga oönskade 
graviditeter än genom att försöka övertala kvinnor att föda oönskade barn (Faxelid et 
al., 2001).  
 
Beslutet 
 
Kvinnor som söker för abort kan befinna sig i en kris. Sorg kan kännas av kvinnan 
trots att hon har bestämt sig för abort. Det finns alltid tungt vägande skäl till att 
kvinnan väljer att göra abort trots känslan av ambivalens inför beslutet. 
Kuratorssamtal kan vara till stor hjälp. Det kan vara bra om mannen medverkar i 
kuratorssamtal. Samtalet kan förhoppningsvis hjälpa paret till att fatta ett väl 
genomtänkt beslut (Faxelid et al., 2001). Då kvinnan och mannen lyckas samtala om 
beslutsprocessen kan en fördjupning av relationen ske eller åtminstone uppnå ett 
värdigt slut på förhållandet (Wahlberg, 2004).  
 
Psykologiska reaktioner efter abort 
 
Enligt Wahlberg (2004) leder abort sällan till svårare psykiska besvär. Oftare upplevs 
en stor lättnad. I tidigare forskning har mindre fysiska och psykiska besvär 
återfunnits efter abort ju tidigare aborten utförts. För 25-30 år sedan var det betydligt 
mer skuld och tabu kring abort än idag. Många kvinnor har känt svårighet att tala 
med andra om sin abort. Det har visat sig vara en stor lättnad när de väl talat om 
aborten. Enligt Faxelid med flera (2001) är psykologiska komplikationer ovanligt i 
Sverige. Dock är en sorgereaktion efter en abort vanlig. Detta drabbar oftast kvinnor 



6 

som känt sig övertalade till aborten eller kvinnor som lever i en kultur som starkt 
fördömer abort. Kvinnan kan drabbas av skuldkänsla, skam och ångest på grund av 
valet hon gjort samt på grund av andras förhållningssätt och handlingar som tilldelar 
henne allt ansvar gällande aborten (Wahlberg, 2004).  

 
Vi lider, vi har ont, vi lär oss… Vad har jag gjort? Är det rätt?… 
Här ligger jag och tänker på mitt brott, ett brott som snart försvunnit… 
Man förstår aldrig risken man tar, förutom när det är för sent.  
Jag har förstått. Och jag skäms (Wahlberg, 2004 s.62) (egen översättning). 

 
Travelbee 
 
Ett sätt att försöka förstå kvinnors känslor och upplevelser efter inducerad abort kan 
vara att relatera deras känslor och upplevelser till Travelbee´s begrepp Lidande och 
Mening. Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens 
mellanmänskliga dimension. Travelbee´s definition av omvårdnadsbegreppet lyder 
som följer; 

 
Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 
omvårdnadspraktiken hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att 
förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov 
finna mening i dessa upplevelser (Kirkevold, 2000).  

 
Lidande 
 
Enligt Kirkevold (2000) ser Travelbee lidande som en fundamental allmänmänsklig 
erfarenhet. Lidandet är en ofrånkomlig del av att vara människa. Lidande är ett 
personligt fenomen, en erfarenhet som ger individen insikt om innebörden i fysisk, 
emotionell eller andlig smärta. Individen förknippar lidande med upplevelser som är 
betydelsefulla i livet. Som sjuksköterska är det viktigt att förhålla sig till individens 
egna upplevelser av lidande. 
 
Mening 

 
Det är av fundamental betydelse att finna mening i livets skiftande upplevelser enligt 
Travelbee. Upplevelsen av mening ger svar på frågor som ”varför hände detta mig?” 
och ”hur ska jag komma igenom detta?”. Upplevelse av lidande har inte någon 
mening i sig. Endast individen själv kan finna mening i den erfarenhet som hon 
befinner sig i. Det är bara den människa som går in i och kommer igenom en 
bestämd upplevelse som når fram till mening (Kirkevold, 2000). 
 
Vårdpersonal 
 
Kvinnan möter både läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal under sin vårdtid. 
För att kunna ge en god omvårdnad, främja hälsa och minska lidande bör personalen 
tänka över etiska riktlinjer med grundläggande ansvar. Personal ska respektera 
individens egna värderingar. Kvinnan som valt abort ska kunna förvänta sig samma 
vård som andra patienter inom vården (Wahlberg, 2004).  

PROBLEMFORMULERING  
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Känsla  
 
Känslor uppstår via reaktioner på händelser i livet. Händelserna kan delas upp i 
positiva och negativa, naturliga och förvärvade samt mellan yttre och inre. Rädsla, 
vrede och sorg är alla känslor som många har erfarenhet av men som kan vara svåra 
att definiera (http://sv.wikipedia.org). Ett allmänt kännetecken för känslor är att de 
har ett objekt som känslan riktar sig mot. Känslor innefattar oftast upplevelser, 
fysiologiska förändringar och beteendetendenser (NE, 2007; http://sv.wikipedia.org). 
Inom psykologin har det gjorts många försök att klassificera känslorna. Med 
grundemotioner avses vanligen glädje och sorg, vrede och fruktan. Forskare har 
betonat det limbiska systemets roll för våra känsloreaktioner. Vi ska då lättare kunna 
förstå hur vi mår, om vi känner lust eller olust av olika stimuli från omvärlden eller 
kroppens inre (Bra böckers lexikon, 2000). Svenska Akademins ordlista definierar 
känsla som "kännande el. upplevelse av lust el. olust o.d." (SAOL, 1998). 
 
Upplevelse 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) är upplevelse något som man upplevt. 
Upplevelse är att vara med om något som direkt berörd part, att uppfatta och värdera 
på ett känslomässigt plan (NE, 2007). Enligt den engelska ordboken översätts ordet 
experience till upplevelse, erfarenhet, kunskap och händelse etc. 
(http://lexin2.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng). I föreliggande arbete används begreppen 
”känslor” och ”upplevelser” för att innefatta såväl själva erfarenheterna som 
reaktionerna på dessa. 
 
För sjukvårdspersonal är det viktigt att ha kunskap om kvinnors känslor och 
upplevelser efter inducerad abort. Detta för att kunna hjälpa och ge kvinnan den 
omvårdnad som hon kan vara i behov av.  Som sjukvårdspersonal är det viktigt att ta 
del av ny kunskap och tillämpa den. Om sjukvårdspersonal är öppna för ny kunskap 
och insikter kan det leda till en större självinsikt. Vilket kan bidra till att 
sjukvårdspersonalen utvecklas och omvårdanden får en högre kvalité. 

SYFTE 
 
Syftet var att belysa kvinnors känslor och upplevelser efter att ha genomgått 
inducerad abort.  

METOD 
 
Undersökningsmetod  
 
Som metod användes systematisk litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att 
identifiera, söka, analysera och sammanställa vetenskaplig litteratur för att få en 
bakgrund och överblick med fokus på det valda problemområdet (Backman, 1998; 
Polit & Beck, 1999).  
 
Urval 
 
Inklusionskriterier 
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• Artiklar publicerade 1998-2008 
• Språk: engelska eller svenska 
• Framkallad abort 

 
Exklusionskriterier 

• Missfall 
• Mannens upplevelse 

 
Datainsamling 
 
Relevant litteratur har sökts via litteraturdatabaser och genom referenslistor i funna 
artiklar. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna SweMed, Elin, PubMed, Cinahl, 
Libris och PsycInfo. Använda sökord och mesh-termer var; abortion, experience, 
health care, pregnancy, legal, mental health, long-term, post-abortion, women och 
induced abortion. Alla sökord kombinerades vid databassökningarna. De sökningar 
som resulterade i de använda artiklarna återfinnes i bilaga 1, där också sökvägar, 
kombinationer av sökord samt resultat av sökningarna presenteras. Artiklar återfanns 
i flera databaser under de olika kombinationerna av sökord. I de fall titlarna 
bedömdes stämma överens med syftet lästes abstracten. Femton artiklar skrevs ut 
eller beställdes som fulltext. Sex av dessa artiklar uteslöts då de inte motsvarade 
syftet. Sökningen resulterade i att nio artiklar användes i analysen. Sju artiklar 
hittades under databassökning och manuell sökning av artiklars referenslista 
resulterade i ytterligare två artiklar. Sex artiklar är av kvalitativ design och tre 
artiklar är av kombinerad kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna kommer från 
USA (n = 2), Europa (n = 6) och Nya Zeeland (n = 1). De artiklar som ingår i 
resultatet presenteras i en artikelöversikt som redovisar studie, syfte, urval, metod, 
resultat och kvalitet (bilaga 3).  
 
Kvalitetsbedömning 
 
Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna enligt bedömningsmallen som Carlsson och 
Eiman (2003) utfärdats godkändes resterande nio artiklar. Artiklarnas 
vetenskaplighet bedömdes utifrån en III-gradig skala, där grad I motsvarade bäst 
kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen har artiklarnas syfte och resultat granskats samt 
resultatets giltighet. Bortfallets betydelse och påverkan på resultatet har granskats. 
För utförligare beskrivning av artikelgranskningen se bilaga 2 som visar 
bedömningsmallen för studier med kvalitativ metod. Det finns bedömningsmallar 
även för kvantitativ metod och för litteraturstudie. 
 
Dataanalys 
 
Artiklarna lästes av författaren ett flertal gånger och granskades utifrån syftet. De 
analyserades genom att textstycken som motsvarade syftet markerades, kodades och 
sammanställdes. Utifrån sammanställningen skapades rubriker för att få en tydlig och 
överskådlig struktur av datamaterialet. Utifrån det framkomna resultatet såg 
författaren möjligheten att sammanställa materialet med utgångspunkt från 
begreppen Lidande och Mening. Resultatet av analysen presenteras under två 
rubriker med fyra respektive tre underrubriker. 
 
Etiska övervägande 
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Författaren har valt att enbart ha med studier som blivit granskade av etisk kommitté 
eller där noggranna etiska ställningstaganden gjorts. Vid intervju eller i enkäter bör 
det visas hänsyn av de kvinnor som genomgått abort, vilket det har gjorts i de studier 
författaren har valt att ta med i litteraturstudien.  

 

RESULTAT 
 
Kvinnorna som medverkade i de valda studierna varierade i ålder mellan 14 och 92 
år. Hur lång tid efter aborten som kvinnorna blev tillfrågade om sina känslor och 
upplevelser varierade från några dagar upp till minst 15 år efter aborten. Flera av 
studierna bygger på datainsamlingar (intervjuer eller enkäter) vid upprepade tillfällen 
efter aborten. Resultatet från litteraturgenomgången presenteras under begreppen 
Lidande och Mening. 
 
Lidande 
 
De negativa känslorna och upplevelser som framkom vid analysen av datamaterialet 
kunde indelas i Mental ohälsa, Trauma, Sorg och Tankar.  
 
Mental ohälsa 
 
I studien av Goodwin och Ogden (2005) kände sig kvinnorna upprörda vid tiden för 
aborten men försökte sedan gå vidare. De ville återgå till det normala och stängde ute 
tankarna på aborten; 

 
På kvällen bröt jag ihop och grät i en timma och så var det, efteråt så stängde jag 
det ute, och tog aldrig upp det igen (Goodwin et al., 2005 s. 239) (egen 
översättning). 

 
Efter hand kom känslorna upp till ytan och de blev upprörda igen (Goodwin et al., 
2005). Känslor av sorg, ensamhet, skam, skuld och ånger upplevdes av kvinnor som 
kände kortvarig mental ohälsa men inte på sikt kände någon mental ohälsa efter 
aborten. Blandade känslor eller enbart negativa känslor relaterade kvinnorna till 
emotionell eller mentalt lidande, dåligt bemötande på sjukhuset och/eller sämre 
sexliv. Kvinnor med svår mental ohälsa relaterade till etisk konflikt, dåligt stöd 
och/eller otrevligt bemötande på sjukhus. Kvinnorna med svår mental ohälsa 
uttryckte sin upplevelse direkt efter aborten som en sorgeprocess, en kris och/eller 
depression (Kero, Högberg och Lalos, 2004). Även om kvinnorna inte ångrade 
beslutet att göra abort ville de ha besparats upplevelsen av aborten. Några kvinnor 
uttryckte att aborten inte var något att vara stolt över. De upplevde aborten som ett 
misslyckande eller kände sig som en sämre människa efter aborten. Känslan av skam 
infann sig, och en kvinna kände att aborten var en förnedring. Några kvinnor 
upplevde enbart negativa känslor i samband med aborten, en del på grund av det 
dåliga bemötandet på sjukhuset i samband med deras abort (Kero och Lalos, 2000).  
 
Den mentala hälsan visade sig vara sämre hos kvinnorna som genomgått en abort än 
kvinnorna som inte varit gravida. Kvinnorna som gjort abort kände sig mer oroliga 
än icke gravida kvinnor, undantaget av ångest (Fergusson, Horwood och Ridder, 
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2005). Kvinnor som beskrevs som ihärdigt upprörda berättade att aborten hade 
inflytande på deras liv genom att deras självidentitet och deras förhållande till andra 
påverkades negativt. Känslan av att de själva inte var något att lita på och att kvinnan 
inte kunde lita på någon annan (Goodwin et al., 2005). 
 
I studien av Nordal Broen, Moum, Sejerstad Bødtker, och Ekeberg (2005) var 
känslan av depression starkare direkt efter aborten. Det visade sig att känslan av 
depression, sorg och ilska minskade efter en tid, medan känslan av ångest, lättnad 
eller skam inte minskade över tiden. Enligt studien av Pope, Adler och Tschann, 
(2001) visade kvinnorna på märkbar minskning av depression och inre negativa 
känslor (ånger, tvivel och ilska) efter aborten jämfört med före aborten. De positiva 
känslorna (lycka och lättnad) hade ökat markant efter aborten jämfört med före 
aborten. De socialt negativa känslorna (skam, skuld och rädsla för ogillande) visade 
ingen större skillnad före och efter aborten. I flera av studierna rapporterade en del av 
kvinnorna någon sort av depression, psykisk störning eller mental ohälsa relaterad till 
aborten. Det kunde visa sig som psykologiska eller sexuella problem (Kero et al., 
2004; Kero et al., 2000; Söderberg, Janzon och Sjöberg, 1998). Nästan hälften av 
kvinnorna i studien gjord av Söderberg med flera (1998) upplevde ingen psykologisk 
reaktion över huvudtaget, lite fler än hälften upplevde ånger eller emotionell 
utmattning av kortare eller längre varaktighet.  
 
I studien av Nordal Broen med flera (2005) hade kvinnor som genomgått en abort en 
högre känsla av ångest än kvinnor som inte genomgått abort. Medan i studien av 
Kero med flera (2000) nämnde bara ett fåtal att de ångrade aborten och pratade om 
aborten som ett misstag. Kvinnornas ambivalens tydde inte på att kvinnorna ångrade 
sitt beslut eller tyckte att det var fel att göra abort.  
 
Trauma 
 
Kvinnorna i studien som beskrevs vara ihärdigt upprörda före aborten, berättade hur 
de kände sig upprörda även efter aborten. De använde sig av ord som trauma, 
upprörd och väldigt kall. En kvinna berättade; 

 
Jag insåg inte hur traumatiskt det skulle bli (Goodwin et al., 2005 s.237) (egen 
översättning). 

 
I studien av Pope med flera (2001) hade kvinnorna som genomgått en traumatisk 
händelse högre stressymtom än kvinnor som genomgått abort. 
 
Sorg 
 
En kvinna som tyckte att hon var för ung för att skaffa barn beskrev känslan efter 
aborten;  

 
När jag vaknade hade jag en omedelbar känsla av förlust… Jag mådde inte bra 
och kände mig ganska tom… Jag kände bara för att ligga i sängen… Jag ville 
stänga av allt… Perioden direkt efter, kände jag stor skuld (Goodwin et al., 2005 
s.236) (egen översättning). 

 
I flera av studierna visade det sig att kvinnor som genomgått inducerad abort kände 
ambivalens, sorg, tomhet, skuld och skam efter aborten (Alex och Hammarström, 
2003; Nordal Broen et al., 2005; Kero et al., 2004; Kero et al., 2000). Känslan av 
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förlust och sorg beskrevs över barnet som inte fick födas och reflektioner över 
konsekvenserna av deras val att göra en abort (Kero et al., 2000).   
 
Tankar 
 
Mer än hälften av kvinnorna i studien tänkte aldrig eller nästan aldrig på aborten. En 
tredjedel tänkte någon gång i månaden på aborten, några kvinnor någon gång i 
veckan (Kero et al., 2004). En tid efter aborten kände några av kvinnorna att de inte 
tänkte på aborten lika ofta. En av kvinnorna beskriver; 

 
Det är bara ett minne och det har ingen betydelse längre… Det var hemskt under 
en lång tid och nu är det som om det inte skulle ha hänt mig (Goodwin et al., 
2005 s.237) (egen översättning). 

 
Studien visade även att några kvinnor kände att de negativa känslorna inte avtog och 
de hade inte anpassat sig till det som hänt. De kände sig upprörda över aborten och 
tänkte fortfarande på den; 

 
Jag tänker på det antagligen mer än jag borde, och jag tänker på det mer än vad 
som är hälsosamt (Goodwin et al., 2005 s.238) (egen översättning). 

 
Även när kvinnorna flera år efter aborten fortfarande kände att abort hade varit det 
bästa beslutet vid den tiden i livet och att de inte ångrade sig, så tänkte de fortfarande 
på aborten eller barnet de förlorade. Tankarna kunde komma plötsligt och utan 
förvarning; 

 
Jag kan inte tro att någon kvinna gör detta lättvindligt. Jag tror aldrig man blir 
av med det. Precis som med vilken död som helst egentligen, det är alltid där, 
och jag tror det cirkulerar genom dina erfarenheter (Trybulski, 2005 s.568) 
(egen översättning). 

 
Dessa tankar behövde inte bara vara negativa utan kunde även ge kvinnan tröst eller 
en känsla av lättnad. Vid tidpunkten för intervjun kunde de flesta kvinnorna återge 
åldern på barnet som aborterats. Om de såg ett barn eller ungdom i den åldern deras 
barn skulle befinna sig i, kom det tankar och funderingar kring hur eller vem deras 
eget barn skulle ha varit (Trybulski, 2005). Många ville inte prata om aborten med 
andra. De var rädda att bli dömda för sin handling (Trybulski, 2005; Kero et al., 
2000).  En kvinna ville inte berätta om aborten; 

 
Om jag delade med mig av det till min familj skulle jag bli övergiven och de 
skulle bli oerhört besvikna på mig. Jag var väldigt rädd för att dela det med 
någon av mina vänner… Så jag levde i en lögn med min familj, med 
människorna runt mig, och levde en lögn med mig själv (Trybulski, 2005 s.568) 
(egen översättning). 

 
En livsavgörande händelse hade fått en av kvinnorna att återuppta tankarna kring 
aborten, hon skilde sig och upptäckte starkt negativa känslor kring aborten (Goodwin 
et al., 2005). 
 
Mening 
 
De positiva känslorna och upplevelser som framkom vid analysen av datamaterialet 
kunde indelas i Hälsa, Lättnad och Självförtroende. 
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Hälsa 
 
I studien av Goodwin med flera (2005) hade de kvinnor som inte upplevt negativa 
känslor kring eller efter aborten inte heller känt att aborten var någon betydelsefull 
händelse i deras liv, och de tänkte inte längre på aborten. I studien av Kero med flera 
(2004) jämfördes kvinnornas känslor före och efter aborten. De enbart positiva 
känslorna hade ökat markant, medan de enbart negativa känslorna hade minskat. 
Kvinnorna med både positiva och negativa känslor före aborten visade inte på någon 
större skillnad efter aborten. I stort sett alla kvinnorna kunde hantera aborten och 
bedömde sin hälsa som väldigt bra eller bra (Kero et al., 2000; Kero et al., 2004). Ett 
år efter aborten kände de flesta kvinnorna att aborten var relativt distanserad (Kero et 
al., 2000). Kvinnor utan känslomässig ohälsa hade känslan av att det skulle bli 
jobbigare efter aborten, vilket det inte visade sig bli. Två av kvinnorna undrade om de 
var omänskliga eftersom de inte kände vare sig ånger, skuld eller sorg (Kero et al., 
2004). Kvinnorna som tyckte sig ha en positiv utgång av aborten hade även negativa 
upplevelser, som att deras sexliv blev stört av rädslan att bli gravida och erfarenheten 
av att bli illa bemötta på sjukhuset i samband med aborten (Kero et al., 2000). På lång 
sikt hade aborten inte någon effekt. Återhämtandet hade tagit tid och livet hade blivit 
upp och ned, men gav inga konsekvenser (Goodwin et al., 2005).  
 
Lättnad 
 
Den grupp av kvinnor som inte hade varit upprörda vare sig vid tiden för aborten 
eller efter aborten, hade upplevt sig ha positiva känslor; 
 

Jag vaknade och kände mig lätt som en fjäder, för allting (Goodwin et al., 2005 
s.240) (egen översättning). 

 
Aborten var relaterad till en känsla av lättnad, och livet hade återfått en känsla av det 
normala (Goodwin et al., 2005; Kero et al., 2004; Alex et al., 2003; Nordal Broen et 
al., 2005; Kero et al., 2000; Trybulski, 2005).  Några hade dock funderingar på var i 
graviditeten de skulle befinna sig nu om graviditeten inte hade avbrutits (Alex et al., 
2003). Även om många kvinnor kände lättnad hade de parallella jobbiga känslor som 
sorg, tomhet och skuld (Kero et al., 2004). 
 
Självförtroende 
 
Några av kvinnorna såg aborten som antingen en neutral eller positiv erfarenhet och 
kände att det hade varit en liten eller till och med fördelaktig händelse i deras liv 
(Goodwin et al., 2005). Sjuttio procent av kvinnorna beskrev sig ha huvudsakligen 
positiva känslor, i form av självkänsla och mognad (Kero et al., 2000).  En känsla av 
att ta ansvar infann sig hos de kvinnor som gjort abort (Kero et al., 2004). 
 
Kvinnorna kunde känna positiva känslor som moderskärlek, djupare självkänsla, 
starkare självförtroende och självidentitet efter aborten. Flera hade fått en inre styrka 
de inte visste att de hade. Moderskänslorna visade sig genom vissheten om att de var 
fertila och hade upplevt speciella kvinnliga erfarenheter. De hade också en ökad 
tolerans för andra människor (Kero et al., 2004). Känslan av mognad och glädje 
infann sig eftersom de hade fått uppleva graviditet (Alex et al., 2003). Två av 



13 

kvinnorna i studien upplevde moderskärlek för första gången under graviditeten, 
vilket försvårade beslutet att göra abort (Kero et al., 2000). Vissa kvinnor kände att 
barnens rättigheter var viktigare än deras moderskap; 
 

Du ska inte skaffa barn för din egen skull, eftersom barnet inte har bett om att få 
komma till världen (Alex et al., 2003 s. 164) (egen översättning). 

 

DISKUSSION  
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors känslor och upplevelser efter 
inducerad abort. Resultatet delades in under begreppen Lidande och Mening samt sju 
underrubriker; Ohälsa, Trauma, Sorg och Tankar respektive Hälsa, Lättnad och 
Självförtroende. 
 
Kvinnorna som medverkade i studierna var i alla åldrar och olika skeden i livet. 
Författaren valde att inte specificera tiden efter aborten av den anledning att 
kvinnornas känslor och upplevelser i stort inte skiljer sig beroende på ålder eller 
tiden efter aborten utan känslan och upplevelsen efter abort varierade från kvinna till 
kvinna.  Kvinnorna kunde uppleva både positiva och negativa känslor efter abort. 
Kvinnor upplevde enbart negativa känslor, enbart positiva känslor eller blandade 
känslor vilket gör den enskilda kvinnan unik.  
 
De negativa känslorna bland kvinnorna som framkom i studien var färre än de 
positiva känslorna. Dock beskrevs troligen de negativa känslorna mer ingående, 
kvinnorna som upplevde negativa känslor hade troligen större behov av att prata om 
sina känslor och upplevelser kring aborten. Kvinnor upplevde sig också ha både 
positiva och negativa känslor efter aborten. Till exempel var det någon kvinna som 
kände att beslutet hon gjort var rätt, men upplevde negativa känslor i mötet med 
vårdpersonal och andra som inte var överens med hennes beslut. Flera av kvinnorna 
kände sig påverkade av andra i sitt beslut att göra abort. Kvinnorna kände att de 
indirekt inte själva tog beslutet att genomgå en abort. Beslutet att göra abort är oftast 
inte svart eller vitt, rätt eller fel. Att inte vilja ha genomgått en abort men ändå känna 
att beslutet var rätt gör det svårt för kvinnan att känna att det blev rätt beslut trots allt.  
 
Enligt Kirkevold (2000) menar Travelbee att människor reagerar ofta på lidande 
genom ”Varför just jag”, de förstår inte varför de har drabbats av lidandet och har 
svårt att acceptera lidandet. Lidandet upplevs som meningslöst och orättvist, och kan 
uttrycka sig i att klandra både sig själv och andra, i förvirring, vrede, depression, 
självmedlidande, förtvivlad uppgivenhet eller apatisk likgiltighet. Det finns 
människor som istället reagerar med ”varför inte jag”. De har lättare att acceptera 
lidande. De är i regel bättre rustade att klara av lidandet som de ser som en naturlig 
del i livet. Travelbee förknippar lidande med det som känns betydelsefullt i livet. 
Individen måste bry sig om det hon förlorar eller riskerar att förlora för att uppleva 
lidande (Kirkevold, 2000). Avsaknad av negativa känslor efter abort kan ha att göra 
med avsaknaden av känslor till det som blivit aborterat.  
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Att tänka på aborten och det aborterade fostret kan vara ett sätt att bearbeta 
händelsen som gåtts igenom. En kvinna måste ta ett beslut om abort inom en viss 
tidsram, vilket kan göra det svårt att hinna bearbeta situationen och veta om man 
lyckas komma fram till rätt beslut. Travelbee pratar om mening, en mening som 
möjliggör för individen att finna sig tillrätta och utnyttja meningen för att finna en 
stärkande och självaktualiserande livserfarenhet. Erfarenheten kan medföra att 
individen kan gå utanför sig själv och sina egna begränsningar. Upplevelse av 
lidande har ingen mening i sig. Individen upplever själv konsekvenser av sitt tillstånd 
och genom det finna mening eller värde i denna erfarenhet (Kirkevold, 2000). I 
flertalet av studierna visade sig att kvinnor kände lättnad efter aborten. En lättnad 
som kunde ha samband med kvinnans känsla av att problemet nu var borta och 
kvinnan kunde återgå till det liv som hon levde tidigare. Kvinnor beskrev att de 
kände sig mer tillfreds med sig själva på olika sätt efter aborten. De upplevde mer 
självförtroende, troligen för att de klarade av att genomgå aborten. De kunde känna 
sig positiva över att de kunde bli gravida, vilket medförde att de kände sig mer 
kvinnliga. Kvinnorna kände att de mognade som människa, och tog ett helt annat 
ansvar. Kvinnorna kände att de hade mer tålamod för andra människor och deras 
beslut i livet. Ett beslut som är svårt och som känns stort avgörande för hur livet 
kommer att fortsätta gör ofta att man växer som människa oberoende på vilket beslut 
det är. Bara beslutet är tillräckligt stort för den människa beslutet görs av och har 
avgörande för.  
 
En föreställning som författaren hade kring beslutet att genomgå en abort var att det 
fanns kvinnor som ångrade sitt beslut efter att de genomgått aborten. Det visade sig 
att enbart ett fåtal kvinnor ångrade aborten och att de flesta kvinnorna kände sig valt 
rätt oberoende på om de upplevde negativa eller positiva känslor efter aborten. 
 
Upplevelsen av mening kopplar Travelbee med känslan av att någon eller något 
behöver en. Det gör livet värt att leva. Dock kan människan behöva hjälp att hitta 
mening i sina livserfarenheter. Travelbee anser detta vara viktigaste delen i 
omvårdnaden (Kirkevold, 2000). Kvinnorna kände att den negativa upplevelsen av 
aborten kunde ha berott på dåligt bemötandet av vårdpersonal. Som barnmorska är 
det viktigt att prata med individen för att få veta hur individen upplever sitt tillstånd. 
En mellanmänsklig relation är när båda parter reagerar på den andres ”mänsklighet”. 
Tas inte den mellanmänskliga relationen på allvar kommer omvårdnaden att 
avhumaniseras (Kirkevold, 2000). Kvinnan kan vara i behov av utökad omvårdnad 
en tid efter aborten för att finna mening. Enligt kompetensbeskrivning för 
legitimerad barnmorska ska barnmorskan främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Barnmorskan ska identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och motivera till 
förändrad livsstil i ett livscykelperspektiv vid behov. Se till den enskilda individen 
och identifiera de människor med särskilt behov av vård och stöd (Socialstyrelsen, 
2006). Barnmorskans kunskaper är viktiga i ämnet abort både när det gäller 
information och rådgivning när kvinnan söker för abort och under abortens 
genomförande och efter abort. De kvinnor som är i behov av samtal och stöd efter 
aborten bör hittas i tid för att kvinnan inte ska hinna uppnå psykisk ohälsa.  Att så få 
kvinnor söker hjälp efter abort behöver inte betyda att de inte behöver hjälp. En 
uppföljning ett par månader efter aborten skulle vara till fördel för de kvinnor som 
behöver hjälp men inte själva söker. Enligt Söderberg (1998) skulle detta kunna 
medföra att kvinnans eventuella svåra och varaktiga psykiska ohälsa minskar.  
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Metoddiskussion 
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Valet av metod gjordes för 
att få en överblick över forskningen inom området. Den använda metoden innebär 
både för- och nackdelar. Genom en systematisk litteraturstudie blir resultatet en 
sekundär sammanställning av redan tillgängligt material. Den senast sammanställda 
forskningen inom ämnet kan ge ett nytt resultat och inspirera till vidare forskning. 
 
Det hade varit intressant att få göra en intervjustudie inom ämnet. Att intervjua 
kvinnor om upplevelsen efter abort hade ökat trovärdigheten. Materialet i resultatet 
hade då baserats på primära källor. Dock är abort ett känsligt ämne. Precis som för 
forskarna i de använda studierna kunde det medföra att svaren från kvinnorna och 
forskarens analys av resultatet kan påverkas av att abort är ett känsligt ämne att tala 
om. En fördel kan vara för de kvinnor som vill prata om sina upplevelser och 
bearbeta händelsen. Eftersom abort är ett så känsligt ämne kan urvalet i både de 
använda studierna och kommande studier påverkas av det känsliga ämnet.  
 
Det är inte säkert att sökningen gav ett heltäckande resultat. Studiernas resultat 
verkade trovärdiga då flera forskare kommit fram till liknande resultat. Sökschema 
och artikelöversikt finns med som bilagor och ger möjlighet till att utföra sökning på 
samma sätt som författaren. 
 
Alla använda artiklar var skrivna på engelska. Språkfel skulle kunna finnas med i 
studien på grund av att engelska inte är författarens modersmål. Dock har osäkerhet i 
översättningen lett till användande av engelsk-svensk ordbok för att inte få med 
översättningsfel i studiens resultat. De vetenskapliga artiklarna som är skrivna av 
svenska författare har varit lättare att översätta och förstå, vilket har underlättat.  
 
De använda artiklarna kom från USA, Sverige, Norge, Nya Zeeland och 
Storbritannien. Flest artiklar kommer från Sverige, vilket kan göra resultatet mer 
användbart i Sverige. Författaren har valt att inte exkludera några artiklar för att det 
har varit många artiklar från samma land. Legal abort finns inte i alla länder i 
världen, varför forskning på legal inducerad abort har viss geografisk begränsning. 
 
Statistik som var svårtolkad gavs mer tid till att granskas för att få ut rätt resultat av 
artiklarna. De kvantitativa studierna styrker resultatet då det inte är lika troligt att 
kvinnorna fyller i enkäter och formulär med undersökarens övervakning.  Några 
enkäter fylldes dock i med hjälp av intervjuaren i studierna, vilket kan ge samma 
effekt som vid en intervju. En kvinna som genomgått abort kan känna skuld och 
skam, en intervju kring en jobbig upplevelse kan medföra att man inte berättar vad 
man känner. Detta kan bero på intervjuaren och på situationen och viljan att dela med 
sig. Intervjuarens förförståelse, egna värderingar och känslor kan ha inverkan på 
tolkningen av kvinnans svar vid intervjuerna.  
 

SLUTSATS 
 
Alla kvinnor som genomgår en inducerad abort blir mer eller mindre påverkade 
känslomässigt. Forskningen visade att även om kvinnan kan få psykiska men efter en 
abort, så är graden av den psykiska ohälsan varierande och inte lika vanligt 
förekommande som känslan av lättnad. Kvinnorna ångrade sällan sitt beslut även om 
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de upplevde negativa känslor efter aborten. Det är viktigt att lyssna till den enskilda 
kvinnan hur hon mår efter att hon genomgått aborten. Omvårdnadens målsättning är 
att minska och lätta kvinnans lidande efter aborten. Genom att klarlägga kvinnors 
egna känslor och upplevelser ökar möjligheten till att förstå kvinnornas livsvärld och 
omvårdnadsbehoven kan lättare identifieras och tillgodoses. 
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BILAGA 1 

 
 
SÖKSCHEMA 

Elin Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Medtagna artiklar 
071217 

Abortion 
Experience 

267     

Abortion 
Experience 
Health care 

13 13 1 1 0  

071217 

Abortion 
Pregnancy 

2089     

Abortion 
Pregnancy 
Experience 

133     

Abortion 
Pregnancy 
Experience 
Legal 

12 12 2 2 2  

080213 

Women  
Abortion 

2232     

Women  
Abortion 
Experiences 

54 54 6 6 2 

080220 

Abortion 
Mental health 

32 32 2 1 1  

080228 

Induced 
abortion 
Mental health 

7 7 2 1 1 

PsycInfo      
080310 

Induced 
abortion 
Experience 
Pregnancy 

183     

Induced 
abortion 
Experience 
Pregnancy 
Long term 

46     

Induced 
abortion 
Experience 
Pregnancy 
Long term 
Mental health 

27 27 4 1 1  



 
BILAGA 2 

 
 
Exempel på bedömning av vetenskaplighet utifrån mall för studier med 
kvalitativ metod (Carlsson och Eiman, 2003) 

 
Poängsättning  0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
Introduktion  Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte  Ej angivet  Otydligt Medel Tydligt 
Metod     

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig)  

Ej angiven  Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas  Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet)  

Ej 
acceptabel  

Låg  Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos  Ej undersökt  Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall  Ej angivet  > 20 %  5-20 %  < 5 % 
Bortfall med betydelse för  
resultatet  

Analys 
saknas / Ja  

 
Nej 

  

Kvalitet på analysmetod  Saknas  Låg  Medel Hög 
Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna   

Resultat     
Frågeställning besvarad  Nej  Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc.)  

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc.)  

Ej 
acceptabel  

Låg  Medel  God 

Diskussion     
Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor  

Saknas  Låg God  

Anknytning till tidigare forskning  Saknas  Låg Medel God 
Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses)  

Slutsats 
saknas  

Låg  Medel  God 

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas   
 
Total poäng (max 48 p) p p p p 
    p 
Grad I: 80 %    % 
Grad II: 70 % Grad    Grad 
Grad III: 60 %     
 
Titel 

    

Författare     
 



 
BILAGA 3 

 
 
ARTIKELÖVERSIKT 
 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Urval Metod/ 
Instrument 

Resultat Kvalitet 

Aléx, 
Hammarström 
2003 
Sverige 

Women´s 
experiences in 
connection 
with induced 
abortion – a 
feminist 
perspective 
 

Att 
analysera 
kvinnors 
upplevelser 
av 
framkallad 
abort ur ett 
feministiskt 
perspektiv. 

n=5 kvinnor 19-33 
år som genomgått 
abort. 

Kvalitativ studie, en 
intervju en månad 
efter genomförd 
abort. 

Kvinnorna 
upplevde känslor 
av mognad efter 
aborten. 

Grad I 
 

Fergusson, 
Horwood, 
Ridder 
2005 
Nya Zeeland 

Abortion in 
young women 
and 
subsequent 
mental health 

Att 
undersöka 
sambandet 
mellan att ha 
genomgått 
en abort och 
den mentala 
hälsan. 

n=506-520/630 
kvinnor i åldrarna 
15-25 som varit 
gravida och 
genomgått en 
abort, varit gravida 
och fött barn eller 
inte varit gravida. 
Vid 25 år hade 205 
(41 %) av 
kvinnorna varit 
gravida, 74 
(14.6%) av 
kvinnorna hade 
genomgått abort. 
 

Kvinnorna 
intervjuades vid 
åldrarna 15, 16, 18, 
21 och 25. För att 
mäta den mentala 
hälsan användes vid 
16 år Diagnostic 
Interview Schedule 
for children (DISC) 
och vid 18-25 år 
användes Composite 
International 
Diagnostic Interview 
(CIDI). Chi square 
test kontrollerade 
signifikansen. 

Kvinnorna som 
genomgått en 
abort har fått 
sämre hälsa 
såsom 
depression, 
ångest och 
självmords-
tankar. 

Grad II 
 

Goodwin, 
Ogden  
2005 
Storbritannien 

Women´s 
reflections 
upon their past 
abortions: An 
exploration of 
how and why 
emotional 
reactions 
change over 
time 
 

Att 
undersöka 
hur kvinnor 
upplever sin 
abort några 
år efter 
aborten ägt 
rum. 
 

n=10 kvinnor 23-
31 år som 
genomgått elektiv 
abort 1 till 9 år 
tidigare. 

Kvalitativ design 
med djupa semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Kvinnorna 
beskrev hur 
deras känslor 
förändrats över 
tiden. Både 
positiva och 
negativa känslor 
upplevdes. 

Grad II  

Kero, Lalos 
2000 
Sverige 

Ambivalence – 
a logical 
response to 
legal abortion: 
a prospective 
study among 
women and 
men 

Att förklara 
ambivalens i 
relation till 
abort genom 
att studera 
känslor, 
attityder, 
motiv för 
abort och 
etiskt 
resonemang 
före och 
efter abort i 
en grupp av 
kvinnor och 
män. 
 

n=250 kvinnor som 
ansökte om abort 
tillfrågades att fylla 
i ett frågeformulär, 
211 kvinnor deltog. 
Ett år efter aborten 
deltog 57 kvinnor i 
en intervju. 

En kombination av 
kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Enkät och en semi-
strukturerad intervju 
användes. 
  

De flesta kvinnor 
och män 
beskriver sig ha 
huvudsakligen 
positiva 
upplevelser efter 
aborten, i form 
av djupare 
självkänsla och 
mognad. 25 % av 
kvinnorna hade 
negativa 
upplevelser. 
 

Grad I 
 



 
Kero, 
Högberg,  
Lalos 
2004 
Sverige 
 

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

Att öka 
kunskapen 
kring 
kvinnor som 
gjort abort, 
genom att 
studera 
deras 
resonemang, 
reaktioner 
och känslor 
under ett år. 

n=250 kvinnor som 
sökte för abort 
tillfrågades att fylla 
i en enkät. 88 % 
ställde upp. 98 
kvinnor av dessa 
tillfrågades om att 
ställa upp på en 
intervju. Vid 4 
månader deltog 61 
kvinnor, vid 1 år 
deltog 58 kvinnor. 

Kombination av 
kvantitativ och 
kvalitativ design, i 
form av en enkät och 
prospektiva 
intervjuer vid tre 
tillfällen. Några 
dagar, 4 månader och 
1 år efter aborten. 

Majoriteten av 
kvinnorna 
upplevde inte 
känslomässig 
stress efter 
aborten. Mest 
var det positiva 
upplevelser som 
mental 
utveckling och 
mognad. 

Grad II 
 

Nordal Broen, 
Moumi, 
Bödker, 
Ekeberg 
2005 
Norge 

The course of 
mental health 
after 
miscarriage 
and induced 
abortion: a 
longitudinal, 
five-year 
follow-up 
study 

Att avgöra 
om det finns 
någon 
skillnad, hos 
kvinnor som 
genomgått 
abort eller 
missfall, 
gällande den 
mentala 
hälsan. 

n=40 kvinnor som 
genomgått missfall 
och 80 kvinnor 
som genomgått 
abort. Kvinnorna 
var mellan 18-45 
år. Kvinnorna som 
genomgick abort 
var som längst i 
graviditetsvecka 
13. 

Semistrukturerade 
Intervjuer 10 dagar, 
sex månader, 2 år och 
5år efter aborten eller 
missfallet. 
Författarna använde 
sig 
 av Impact of event 
scale (IES), Quality 
of Life, Hospital 
Anxiety och 
Depression Scale 
(HADS). 

Kvinnor som 
genomgått abort 
upplevde 
skyldighet, skam 
och befrielse. 
Kvinnorna 
visade tendens 
till mental ohälsa 
i form av 
depression och 
ångest. 

Grad II 
 

Pope, Adler, 
Tshann 
2001 
USA 

Postabortion 
psych- 
ological 
adjustment: 
Are minors at 
increased risk? 

Att fastställa 
huruvida 
yngre 
tonåringar 
upplevs må 
sämre 
psykologiskt 
efter abort 
än 
tonåringar i 
åldrarna 18-
21 år.  

n=96 unga kvinnor 
14-21 år som sökte 
rådgivning pga. 
oönskad graviditet. 
63 kvinnor blev 
intervjuade 4 
veckor efter 
aborten. 

Alla svarade på 
frågeformuläret Beck 
Depression 
Inventory-BDI. De 
intervjuade kvinnorna 
kompletterade med 
att fylla i emotional 
scale, Spielberger 
State Anxiety 
Inventory, Rosenberg 
Self-esteem Scale, 
Impact of Events 
scale och Positive 
States of Mind Scale.  
Chi-squares and 
student´s t-test 
användes för att 
jämföra. 

Studien visade 
inte på någon 
betydlig 
psykologisk 
reaktion bland 
kvinnorna. 
Känslomässiga 
situationen före 
aborten och 
påverkan från 
partner hade 
inflytande i 
reaktionen efter 
aborten.  

Grad II 
 

Söderberg, 
Janzon, 
Sjöberg 
1998 
Sverige 

Emotional 
distress 
following 
induced 
abortion 

Att studera 
förekomsten 
av 
känslomässi
g smärta 
efter 
framkallad 
abort. 

n=854 av 1285 
kvinnor som gjorde 
abort under 1989 
valde att delta.  

Retrospektiv follow-
up studie, med 
semistrukturerad 
intervju ett år efter 
aborten. 

Kvinnorna med 
känslomässig 
smärta efter 
abort visade sig 
vara 
ensamstående, ha 
dåligt stöd från 
anhöriga, bråkat 
med sin partner, 
vara ambivalent 
eller fientlig mot 
abort eller aktivt 
religiös. 

Grad I 
 

 


