
 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Den svenska abortlagen från 1 januari 1975, ger den gravida kvinnan rätt att själv 

bestämma om hon vill avbryta graviditeten. Mannens roll behov nämns inte alls.  

Syfte: Att belysa kvinnors och mäns upplevelser och behov av stöd under abortprocessen. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med 16 vetenskapliga artiklar analyserades och 

kvalitetsgranskades.  

Resultat: Litteraturstudien visade på abortupplevelsen som en jobbig period i livet men det 

resulterade även i en beslutsamhet och mognad.  

Diskussion: Resultatet tyder på att det är nödvändigt att få en ökad förståelse för den individuella 

vårdtagarens behov och förväntningar av vården och behandlingen. För att få en förståelse för 

mångsidigheten i abortsituationen bör man synliggöra både mannens och kvinnans delaktighet. 

Konklusion: Männens upplevelser av abortprocessen är föga outforskade. Sjuksköterskans roll i 

processen är betydelsefull och därför är det oerhört viktigt att personalen innehar kunskap och 

intresse att kunna bemöta dessa patienter. 

 
 
 
 

Nyckelord 

Framkallad abort (induced abortion), hanterbarhet (coping), omvårdnad (nursing), 
stöd (support) och upplevelse (experience). 
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Introduktion 

I Sverige var aborter länge förbjudna. Redan så långt tillbaka som 1200-talet nämns 

abort som något förbjudet och ända fram till 1920-talet straffades och fängslades 

kvinnor, även de som gett råd eller hjälpt kvinnorna till detta. Kvinnorna led av stor 

osäkerhet, rädsla, skuld och skam. De illegala aborterna ökade under första 

världskriget och så även under efterkrigstiden, det uppskattas att cirka 10 000 – 20 

000 kvinnor per år i Sverige hjälptes att genomföra illegala aborter. Abortörerna 

kunde straffas med upp till två års fängelse eller straffarbete. Kvinnan däremot, 

straffades oftast med ett års villkorlig dom. De kvinnor som inte fick utomstående 

hjälp, ofta på grund av fattigdom, tog saken i egna händer. Detta medförde ofta svåra 

infektioner som emellanåt ledde till döden. En abortkommitté tillsattes av regeringen 

1934, för att utreda om abort kunde tillåtas i särskilda fall. Sveriges första abortlag 

blev resultatet och utkom en trädde i kraft 1938. Den tillät abort på tre olika grunder; 

den medicinskt-sociala som innebar att indikationen gällde om kvinnan led av 

sjukdom, kroppsfel eller svaghet av en sådan grad att barnet kunde vara en fara för 

kvinnans liv och hälsa. Den andra indikationen för abort var den humanitära, den 

gällde efter incest, våldtäkt eller om kvinnan inte hade fyllt 15 år. Den sista, 

eugeniska indikationen innebar att om modern eller fadern överförde arvsanlag för 

sinnessjukdom, sinneslöshet eller annan svårartad sjukdom så skulle man hindra det. 

Samma år avskaffade man preventivlagen och kvinnor fortsatte att genomföra 

illegala aborter (Wahlberg, 2004, s. 30-32; Pehrsson, 2000, s, 83).  

 

Den svenska nuvarande abortlag trädde i kraft 1 januari 1975. Det ger den gravida 

kvinnan rätt att själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e 

graviditetsveckan. Detta gäller svenska medborgare eller kvinnor bosatta i Sverige 

eller om särskilt tillstånd av socialstyrelsen tillgivits. Aborter efter graviditetsvecka 

18 kräver också tillstånd av socialstyrelsen (SFS 1974:595). Den svenska 

lagstiftningen uttrycker tydligt vem som beslutar om abort, kvinnan. Mannens roll 

samt behov nämns inte alls, mannen har ingen laglig rätt att påtvinga kvinnan ett 

beslut. Vare sig om mannen inte önskar eller önskar abort så har han också blivit 

gravid och på det psykiska planet även blivit pappa. Detta gör att även han kan 

känna samma känslor som kvinnan; skuld över att inte vilja behålla barnet, en stor 

längtan över det ofödda barnet, glädje över att kunna få barn men kanske också 

skamsen över att man inte varit aktsam och skyddat sig. Mannen förväntas ofta ta 
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ansvaret i att stödja och hjälpa kvinnan i hennes beslut. Har kvinnan beslutat att 

genomgå abort tvingas mannen att förlora sitt barn men ändå förväntas han vara ett 

stöd för kvinnan. Detta gör att han upplever sina egna åsikter och känslor som 

meningslösa (Sjögren, 2005, s.266; Faxelid, 2001, s.398). 

 

I en översikt (Harris, 2004) visar majoriteten av undersökningar att det finns få bevis 

på att abort orsakar kvarstående negativa känslomässiga påföljder. Forskning visar 

att kvinnor som genomgår ingreppet finner att dessa känslor är generellt kortlivade 

vare sig upplevelsen varit positiv eller negativ. Uppskattningsvis är det mellan 1-20 

% som genomgår en abortrelaterad depression. Ungefär 17 % upplever skuld efter 

aborten och andra negativa känslor som besvikelse, ånger, ilska och känslan av 

förlust. Känslorna är ofta lätta och vanligtvis uppkommer dessa de första dagarna till 

en vecka efter aborten men försvinner snabbt under de kommande veckorna. I en del 

nyligen gjorda studier märks sammankopplingar mellan aborter och självmord, 

missbruk och sexuell dysfunktion även om andra forskare motsätter sig dessa resultat 

och kritiserar metoderna. Det är många studier som är överens om att den mentala 

hälsan innan aborten är avgörande och förebyggande för hur man hanterar 

situationen efteråt. De kvinnor som utvecklar depression efter abort har oftare 

upplevt en depression innan. Undersökningar på kvinnors reaktioner i samband med 

abort hjälper till att identifiera riskfaktorer som riskerar att utvecklas till psykiskt 

ohälsa efter ingreppet. Även om känslorna är hanterbara för kvinnor kan rådgivning 

både före och efter aborten underlätta det psykiska förloppet. Att finna dem som är i 

riskzonen för mer utmärkande ångest och oro är en viktig del i rådgivningen. Genom 

att fråga hur det känns att ha genomgått en abort vid ett uppföljningsmöte kan 

barnmorskan tillgodose kvinnans behov av att uttrycka sina känslor och är ett 

uppmuntrande sätt till att kvinnan ska ta sig an sin erfarenhet om aborten. 

 

Årligen utförs cirka 31 000 aborter i Sverige. De flesta aborter görs av kvinnor under 

30 år, där 95 % av aborterna sker innan vecka 12 och endast 0,6 % görs efter vecka 

18. Det finns många orsaker till att avbryta en graviditet. Av dem som genomgått en 

abort hävdar många att de skyddat sig från graviditet men att inte preventivmetoden 

fungerat. De som inte använts sig av skydd har haft dåliga erfarenheter med tidigare 

preventivmedel och dess biverkningar. När en abort ska genomföras så görs en 

gynekologisk undersökning där graviditetslängden fastställs. Utifrån graviditetslängd 
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rekommenderas antingen kirurgisk eller medicinsk abortmetod då kvinnan måste få 

en noggrann information om abortmetoderna och eventuella risker som detta medför 

för att kunna ha en möjlighet att välja. Kvinnan kan välja abortmetod som ska 

användas upp till vecka 9 i graviditeten. Den medicinska metoden går ut på att få en 

lokal progesteronbrist som är ett effektivt icke-kirurgiskt sätt och leder till att 

graviditeten avbryts. Denna metod kan användas till vecka 9 och liknar ett spontant 

missfall.  Efter vecka 9 till vecka 14 används vanligtvis kirurgisk metod med medel 

som mjukar upp och vidgar cervikalkanalen följt av vakuumaspiration, en så kallad 

skrapning. Efter vecka 14 blir denna metod alltför komplicerad och riskfylld som då 

ersätts av en metod där man framkallar ett värkarbete som leder till utstötning av 

fostret. När en sen abort sker måste kvinnan vara kvar på avdelningen oftast mindre 

än ett dygn och sällan mer än två dygn. Kvinnan är i stort behov av psykologiskt stöd 

och effektiv smärtlindring och det är viktigt att ha personal som kan bistå med detta 

(Gottlieb & von Schoultz, 2005. s. 224-229).  

 

En bra omvårdnad utgår från en bra kommunikation mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Det handlar om att kunna tolka och känna av situationen, inte bara det 

som sägs utan även det som inte nämns bör uppmärksammas. Det finns många olika 

sätt att kommunicera på och varje möte med en människa är unik och sättet att 

kommunicera måste anpassas. (Arnold & Boggs, 2003, s. 217-218, 220-223, 226).   

Ett medicinskt eller kirurgiskt ingrepp försätter patienter inte bara i fysisk obalans 

utan även en psykologisk obalans. Det blir en ny erfarenhet att anpassa sig efter, en 

situation man aldrig mött tidigare och inte har kunskap sedan tidigare att kunna 

hantera. Många tankar kring både det fysiska, psykiska och det sociala framkommer 

när en sådan allvarlig händelse inträffar. Det sätter många saker på svåra prov. För 

att kunna hantera dessa nya utmaningar och bemästra svårigheter på ett 

framgångsrikt sätt krävs olika förhållningssätt, coping (Rydén & Stenström, 1994, s. 

10, 76-78). 

 

I mötet med vårdtagaren ska vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ha 

en helhetssyn på patienten där deras självbestämmande ska ha stor plats i 

behandlingsutformningen. Helhetssynen omfattar inte bara de fysiska och de 

biologiska dimensionerna utan även de sociala behoven. Dessa behov ska inte ses 

som en annan nivå utan vara en sammansmältning av det hela eftersom människan är 



 6

av en komplex natur så ska man se till hela människan. Humanismens synsätt är 

grunder till människosynen och etiken i den holistiska vårdmodellen (Barbosa da 

Silva & Ljungquist, 2003, s. 38-40, 52-53). Etik och människosyn är starkt 

sammanlänkade till varandra och de bedömningar vi gör på människan är oskiljaktigt 

förenat till de etiska bedömningarna vi gör. Etik är inte bara något som är inneboende 

egenskaper hos människan utan även färdigheter som vi kan utveckla. Etiken är alltid 

med i möten med andra människor. Vi uppmanas till att rannsaka olika sätt att förstå 

människan. Det kan skapa problem och då är det viktigt för vår yrkesetik att vara 

förberedd med att veta vilken människosyn vi har och hur vi tänker agera efter den 

(Henriksen & Vetlesen, 2001 s. 121-123). 

”Varje åtgärd som en människa utför i förhållande till en annan återspeglar en 

människosyn. Vare sig den människosynen är medveten eller omedveten, formas 

handlingen av den.” (Sivik & Theorell, 1995, s. 229). 

Alla som arbetar professionellt med människor bör medvetandegöra sin människosyn 

eftersom den leder till handlingar. Att ha en människosyn innebär att ha en grundsyn 

på vad människor är. Sedan att utifrån grundsynen göra professionella val för varje 

situation (Sivik & Theorell, 1995, s. 299). 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors och mäns upplevelser och behov 

av stöd under abortprocessen. 

 

Metod 

För att uppnå syftet med studien används en systematisk litteraturstudie, med 

vetenskapliga artiklar som bakgrund (Backman, 1998, s. 66).  

 

Sökstrategier 

Problemområde avgränsades och sökord formulerades till databassökningen som 

passade till syftet enligt Forsberg och Wengström (2003, s. 76-77). Nästa steg var att 

välja databaser. Enligt Polit och Beck (2004) är PubMed och Cinahl databaser som 

är vetenskapligt pålitliga inom omvårdnadsforskning (s. 92-93). Dessa sökord 

användes: nurs*, induced abortion, coping, experience. Sökorden valdes att 

kombineras på olika sätt för att få fram ett sökresultat (bilaga 1), detta med hjälp av 

de booleska operatorerna, and, or och not, med stöd av Forsberg och Wengström 
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(2003, s. 82-83). Manuell sökning gjordes även i artiklars referenslistor.  

 

Tabell 1. Artikelsökning i tabellform. Limits användes endast vid kombinationer; 

Added and Published in the last 10 years, swedish, english, adult: 19-44 years. 

Sökord PubMed Cinahl Urval 

1 Nurs* 479 753 375 961  

2 Induced 

abortion 

28 872 2 262  

3 Coping 77 139 14 794  

4 Experience 281 215 44 015  

1+2 110 (4) 38 (4) 8 

2+3 31 (1) 6 (1) 2 

2+4 164 (4) 41 (1) 5 

 
Artikelsökning gjord den 4/9-07.  

De inkluderade artiklarna redovisas inom parentes i respektive sökmotor. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

För att införskaffa relevanta vetenskapliga artiklar som passade det valda ämnet 

begränsades urvalet. Inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att lättare 

urskilja och bearbeta materialet (Willman & Stoltz, 2002, s. 65-66). 

Artiklar skrivna på svenska och engelska med undersökningar som handlar om 

upplevelser och stöd under abortprocessen inkluderades. Dessa limits användes: 

Added and Published in the last 10 years, swedish, english, adult: 19-44 years. 

De artiklar som var äldre än 10 år, inte skrivna på svenska eller engelska, de som var 

riktade till annan åldersgrupp än 19-44 år och de som var av låg kvalitet användes ej. 

 

Klassificering och värdering 

En klassificering och kvalitetsbedömning av studier har gjorts med stöd av SBU 

rapport nr 3. Artiklarna har klassificerats och indelats i följande grupper:  

- Randomiserad och kontrollerad studie (RCT) vilket är en prospektiv studie där 

undersökningsgrupper jämförs genom att deltagarna slumpvis delas in i en eller flera 

experimentgrupper och en kontrollgrupp. 

-  Kontrollerad klinisk studie (CCT) vilket är en experimentgrupp som jämförs med 

en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. 
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- Deskriptiv studie (DS) vilket beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp 

hos definierad grupp. Studien saknar jämförelsegrupp. 

- Kvalitativ studie (K)vilket visar insamlad, analyserad och sammanställd data i form 

av intervjuer, berättelser eller observerade beteenden. Studiens syfte är att ge en 

djupare förståelse för livsvärden, upplevelse och erfarenheter hos individer. 

Den vetenskapliga kvaliteten bedömdes efter en tregradig skala, se bilaga 2 (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999, s. 14-15). 

 

Bearbetning 

Utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) så granskades artiklarna i följande tre 

faser: 

Fas 1: En preliminär bedömning av artiklar genomfördes genom att läsa 390 titlar 

och/eller abstrakt som var relevanta till syftet utifrån valda sökord som utarbetades. 

Fas 2: De 23 artiklar som var relevanta för syftet och uppfyllde inklusionskriterierna 

lästes igenom för att undersöka om de var aktuella för en mer utförlig granskning och 

kvalitetsbedömning. De 6 artiklar som exkluderades på grund av dålig kvalitet samt 

de som ej var relevanta till vår studie, redovisas i tabell för exkluderade artiklar 

(bilaga 3). 

Fas 3: Den fortsatta granskningen av de 17 artiklarna genomfördes med en 

granskningsmall som låg som grund och stöd i vår kvalitetsgranskning av kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Den har tidigare använts i en SBU-rapport (Hellzén & 

Pejlert, 1999) se bilaga 4. Kvalitetsbedömning av de 17 kvarstående artiklarna 

värderades utifrån klassificeringskriterierna enligt Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999, s. 14-15), bilaga 2. I den slutliga granskningen exkluderades ännu en artikel 

på grund av låg kvalitet. De 16 artiklar som bedömdes vara relevanta och ha hög 

kvalitet användes i vårt resultat varav 8 artiklar var kvalitativa och 3 kvantitativa 

samt 5 kombinerade kvalitativa/kvantitativa. De 16 studier som valts att användas i 

litteraturstudien redovisas alla i löpande text i resultatet samt i tabell (bilaga 5). 

 

Analys 

I syfte att klassificera data och identifiera specifika mönster användes 

innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2003, s, 146-147). Alla artiklar lästes 

igenom systematiskt och organiserades stegvis utifrån syftet för att urskilja mönster 

och utifrån dessa skapa kategorier. Utifrån innehållsanalysen framkom 7 kategorier. 
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Det finns olika typer av modeller av innehållsanalys, författarna använde sig av en 

manifest innehållsanalys som hjälpte till att kategorisera innehållet i artiklarna. De 

resultat som framkom i litteraturstudien presenteras oavsett om de strider mot eller 

stödjer författarnas föreställning (Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74).  

 

Etisk granskning 

Eftersom en litteraturstudie gjordes bejakades vissa etiska överväganden, detta enligt 

Forsberg och Wengström (2003). När det gäller urval och presentation av resultatet 

var det viktigt att tänka på att välja studier där man noggrant fört ett etiskt 

resonemang eller att välja studier som hade tillstånd från en etisk kommitté att 

genomföras.  

Vid granskning förhöll författarna sig så opartiska och kritiska som möjligt (Polit & 

Beck, 2004, s, 108). 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie omfattar 16 artiklar, av dessa är fem från Sverige, fyra från 

USA, två från Sydafrika, två från Storbritannien och en vardera från Brasilien, 

Kanada och Finland. Resultatet av litteraturstudien presenteras i 7 kategorier. 

 

 Bemötande vid abort  

 Upplevelser av abort på lång sikt 

 Männens delaktighet i processen 

Förändrade relationer 

 Behovet av stöd 

Ansvarstagande  

Abortmetod 

  

Bemötande vid abort 

I en svensk klinisk kontrollerad studie (CCT) med kvalitativt inslag var syftet att 

undersöka kvinnors erfarenheter med vården och behandlingen i samband med 

aborten. Alla kvinnor som genomgick en abort under 1989 var tillfrågade att delta i 

undersökningen. 854 kvinnor deltog i en intervjuunderökning med uppföljning 

ungefär 1 år senare. Det stora bortfallet (n=431) tolkas av författarna som en 

bristande förmåga i vårdkedjan att kunna etablera en förtroendefull relation till dessa 
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kvinnor. Det framgick att erfarenheten av stödet från omgivningen och 

omvårdnadspersonalen influerade kvinnorna hur de skulle hantera de psykologiska 

aspekterna efter aborten. Det är därför viktigt att förvissa sig om vilken grad av stöd 

den sökande kvinnan behöver för att uppfylla dennes individuella behov och 

förväntningar (Söderberg, Andersson, Janzon & Sjöberg, 1998).  

 

I en kvalitativ studie (K) var syftet att belysa kvinnors upplevelser av abort ur ett 

feministiskt perspektiv. Undersökningen påvisar upplevelser relaterade till 

beslutsprocessen, upplevelser sammanhängande med själva aborten samt efter 

aborten. Beslutet att utföra aborten var på många olika sätt påverkade av upplevelser 

från barndomen, partner och vänner samt av samhällets normer. Under själva 

aborten beskriver kvinnorna fysiska och psykologiska upplevelser som de inte ansåg 

att vårdpersonalen förstod eller som de enbart ignorerade. Några kvinnor hade blivit 

positivt omhändertagna men de kvinnor som upplevt att de inte fått det stöd som 

hade behövts var i majoritet. Vårdpersonalen upplevdes som negativ och ignorant 

och framkallade känslor av skam, ensamhet och osäkerhet. Några beskrev även 

vårdpersonalen som stödjande, positiva och upplysande. Efter aborten infann sig 

känslor av tomhet och ambivalens men kvinnorna kände också att man hade mognat 

genom den process som pågått, kvinnorna upplevde glädje över att kunna bli gravida 

(Aléx & Hammarström, 2004).  

 

Mariutti, Almeida och Panobianco (2007) fann i sin kvalitativa studie (K) att 

upplevelser var relaterade till behovet av stöd, omvårdnaden centrerad till de 

psykiska behoven, rädsla för att bli dömda i abortsituationen och de lagliga 

aspekterna vid abort. De kvinnor som deltog i studien beskrev vårdpersonalen 

ungefärligen likadant, de ansåg att de var normala människor som fanns där för dem 

när de behövde det som mest. Med normala människor menade kvinnorna; 

personalen var tillmötesgående och naturliga i deras sätt oavsett befattning. 

Uppfattningen om stödet under processen varierade dock när det gällde 

informationen och bearbetningen. Många kände att trots att personalen fanns där så 

saknades ändå någon närstående som verkligen visade att de var beredda att lyssna, 

på ett djupare plan, någon som emellanåt bara fanns där för att lyssna. Många 

saknade information om sitt eget tillstånd rent fysiskt och procedurer i samband med 

aborten. Rädslan för det okända skapade oro. 
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Enligt Slade, Heke, Fletcher och Stewarts kliniska kontrollerade studie (CCT) från 

2000 undersöktes två gruppers erfarenheter av abortmetod. Det framkom att den 

medicinska undersökningsgruppen upplevde det som var mest stressande relaterat 

till de psykiska och känslomässiga aspekterna av processen, medan den kirurgiska 

undersökningsgruppen upplevde det mest stressande att vänta på sjukhuset inför 

ingreppet. Fler i den medicinska gruppen upplevde att vissa aspekter i processen 

kom som en överraskning, medan den kirurgiska gruppen ansåg att de flesta 

händelser var väntade. All den information som tillgivits till patienterna 

uppskattades och ansågs hjälpsam dock önskade man mer information gällande den 

fas som kom efter aborten. Vården som personalen givit värdesattes positivt, vissa 

delar ansåg man dock kunde förbättras. Möjligheten att ställa fler frågor kunde 

förbättras och att som vårdgivare försäkrar sig om att tid fanns avsatt för detta. 

Vårdpersonalens attityder spelade stor roll, det ansågs vara att viktigt att inte vara 

dömande, vilket gjorde upplevelsen mindre stressande.  

 

För att beskriva kvaliteten av abortvården gjordes en randomiserad kontrollerad 

studie (RCT) om kvinnors erfarenheter av den vård de mottagit under aborten. I 

denna studie fann man att en fjärdedel av de 2189 kvinnorna som var med i studien 

sa att de gärna haft mer samtal med en psykiater före aborten och 30 % hade velat ha 

mer samtal efter aborten. De flesta deltagarna ansåg att det var för få samtal både 

före och efter aborten, oavsett kvinnornas ålder och om de hade genomgått en abort 

tidigare. Kvinnorna hade lika gärna pratat med en sjuksköterska som en psykiatriker. 

De ämnen som man gärna pratat mer om var de psykiska effekter som uppkommit 

utav sorgen, beslutsprocessen och i vissa fall depressioner. Tillfredställelsen av 

vården ökade över tid (Sihvo, Hemminki, Kosunen & Koponen, 1998). 

 

Upplevelser av abort på lång sikt 

En kvalitativ intervjustudie (K) som syftade till förståelse av karaktärsdragen i 

kvinnors långtidserfarenhet av abort. Kvinnorna berättade att de tänkte på aborten 

vid olika tillfällen. Aborten var inte en tidsbegränsad händelse, istället fanns det 

tankar, känslor och insikt kring meningen med denna erfarenhet som pågick genom 

hela livet. Problematik med följande graviditeter, milstolpar i livet och triviala 

händelser rörande vänners barn var vanliga triggers för återkommande tankar om 
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den abort som de hade genomfört. Dessa återkommande tankar var av undvikande, 

hemlighållande och inkräktande karaktär (Trybulski, 2005).  

 

Major, Cozzarelli, Cooper, Zubek, Richards, Wilhite och Granzoms randomiserade 

kontrollerade studie (RCT) från 2000 undersöktes den generella hälsan och 

abortrelaterade känslor samt värderingar som uppstår i samband med abort. Syftet 

var också att se skillnader över tid hos kvinnorna som deltog i undersökningen. I 

undersökningen framkom det att känslan av lättnad efter aborten övervägde både de 

negativa samt de positiva känslorna, däremot ökade de negativa känslorna över tid. 

Vid uppföljningen efter en månad respektive två år så kände de flesta kvinnorna att 

aborten hade gjort dem mer gott än ont. Det var 79 % av 418 kvinnor som ansåg att 

de hade gjort det rätta valet, 11 % var missnöjda över sitt beslut och 10 % var 

neutrala. De kvinnor som hade flertalet barn sedan tidigare och de yngre kvinnorna 

som deltog värderade sin abort mer negativ än de övriga deltagarna. Flertalet kvinnor 

ansåg att de skulle göra om aborten om de hade behövt ta det beslutet igen. 

 

En amerikansk kvalitativ studie (K) syftade till att undersöka och beskriva kvinnors 

upplevelser av en tidig abort när minst fem år hade förflutit. Rådgivningen innan 

aborten upplevdes väldigt stressig för flertalet kvinnor och personalen samt den 

omgivande miljön gav kvarvarande intryck. Händelsen har på olika sätt påverkat 

kvinnor långsiktigt. De mest dominerande, negativa följderna efter aborten var 

sökandet efter tillfredställande stöd. Tiden kan dock förändra uppfattningen, minnena 

och meningen med det som hänt. Alla kvinnor som deltog i studien medgav att deras 

liv var format utav abortupplevelsen (Hess, 2004).  

 

Männens delaktighet i processen 

En svensk kliniskt kontrollerad studie (CCT) undersöktes om det finns skillnader i 

mäns uppfattning mellan de som har tidigare erfarenheter av legala aborter och de 

som inte har det. Huvudsyftet med studien var att öka förståelsen och kännedomen 

om abortsituationer genom att synliggöra männens ”havandeskap” och tydliggöra 

denna synvinkel. De män som hade tidigare erfarenheter av aborter (25 %), var äldre 

än den andra gruppen, de hade också haft en längre relation till kvinnan och flera 

hade barn sedan tidigare med samma kvinna. Fler än hälften av männen som deltog 

hade klargjort för sin partner att han vill göra abort om en oönskad graviditet skulle 
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uppstå. Trots kluvna känslor inför aborten ansåg männen att aborten var en 

acceptabel åtgärd för att avsluta graviditeten. De som inte hade en bestämd åsikt 

överlämnade beslutet till kvinnan och några få hade inte bestämt sig för hur han 

skulle ställa sig i frågan (Kero, Lalos, Högberg & Jacobsson, 1999).  

 

Kero och Lalos (2004) kvalitativa studieresultatet (K) visar att nästan alla 26 män 

som deltog var glada över att kvinnorna tagit beslutet om abort, dock upplevde 14 av 

de 26 männen både positiva som negativa känslor inför aborten. Vid uppföljning av 

dessa män ansåg fortfarande de flesta att man var nöjda med beslutet, man uttryckte 

lättnadskänslor. Majoriteten av männen ansåg i efterhand att de hade hanterat denna 

process väl hittills. Det var 10 av 26 män som beskrev att de inte hade behövt något 

stöd under och efter aborten men uttryckte att de hela tiden hade pratat öppet om vad 

de hade gått igenom med deras partner. Maktlöshet i relation till beslutsprocessen var 

något männen betonade. En känsla av maktlöshet var antingen relaterat till att de inte 

hade något val, det var den enda utvägen, eller så var det relaterat till den 

underordnade positionen som männen upplevde att de hade i relationen till kvinnan i 

abortsituationen. Vid ett års- uppföljningen upplevde männen en mognadskänsla, ett 

ökat självförtroende och en djupare självinsikt, de värdesatte livet på ett annat sätt än 

innan aborten och var mer medveten om sin reproduktiva förmåga.  

 

Myburgh, Gmeiner och van Wyk (2001) genomförde en kvalitativa intervjustudie 

(K) med män vars syfte var att undersöka och beskriva hur blivande biologiska fäder 

upplevde abort. Utifrån de intervjuer som gjordes på de 9 männen som deltog fann 

författarna att männen upplevde hjälplöshet relaterat till att de inte hade något val i 

abortbeslutet. Beslutet inverkade på relationen till andra men påverkade även synen 

på mannen själv. Männen upplevde en stor känslomässig oro och maktlöshet i och 

med att bli fråntagen beslutsrätten. Det framkom även att männen använde sig av 

försvarsmekanismer som ett sätt att bemästra den stress som uppkom i samband med 

abortsituationen. Enligt författarna är det ingen som förnekar att abort inte påverkar 

kvinnan dock är det få människor som känner till vilken effekt abort har på män. 

 

Förändrade relationer 

En kvalitativ studie (K) med syfte att undersöka och beskriva kvinnors erfarenhet av 

avslutad graviditet. Syftet var även att beskriva riktlinjer för rådgivning som används 
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av vårdpersonal för att stödja kvinnor som väljer att avsluta en graviditet. Ett 

väsentligt tema som framkom i undersökningen var att kvinnorna upplevde 

förändrade relationer som en följd av aborten. Deras relationer gentemot sig själva, 

deras partner, till det borttagna barnet, deras mödrar och vänner var förändrade. 

Kvinnorna upplevde negativa förändringar i relationer till närstående baserad på 

deras egna aborterfarenheter. Reaktioner på förändringarna var att dra sig undan 

psykologiskt och fokusera mer på sig själva. Resultatet av den andra frågeställningen 

var att nödvändiga förutsättningar för rådgivning till dessa kvinnor är att visa 

omsorg och förenkla kommunikationen (Poggenpoel, Myburgh, 2006).  

 

En kvalitativ studie (K) från Kanada hade som syfte att undersöka kvinnors 

upplevelser av abort. Varje berättelse var inte bara historien om beslutet eller 

erfarenheten av aborten utan även om graviditeten och dess innebörd i kvinnans liv. 

Kvinnorna ångrade inte sitt beslut men berättade att de saknade stöd och upplevde 

tystnad. Författarna ansåg att samhället fäster meningar och värderingar angående 

graviditet och abort. Dessa värderingar gjorde det svårare att berätta för andra om 

graviditeten och aborten. Aborten blev en hemlighet. För vissa kvinnor ledde deras 

hemlighet till en tystnad av deras erfarenheter och det gjorde att relationer till andra 

förändrades. Hemligheten som omsluter abort tenderar att begränsa kvinnans 

möjlighet att uppsöka stöd. Flera av kvinnorna upptäckte att andra kvinnor de kände 

hade också upplevt abort som de aldrig förr hade pratat om. För många kvinnor 

konkurrerade önskan att ha barn med verkligheten. De kvinnor som beslöt sig för att 

fullfölja graviditeten trots bristande resurser bemöttes av en attityd som gav dem 

dåligt samvete. De kände sig övergivna av flera när de behövde stöd. (McIntyre, 

Anderson & McDonald, 2001).  

 

Behov av stöd 

Charlan, Kroelinger och Oths (2000) kliniskt kontrollerad studie (CCT) med 

kvalitativt inslag tydliggjordes olika faktorer som påverkade abortbeslutet. Kvinnor 

som hade ett seriöst förhållande var i större grad villiga att fullfölja graviditeten 

gentemot de kvinnor som levde singel. Den grad av påverkan och stöd som partnern 

gav var helt beroende av stabiliteten i relationen till kvinnan. Att inte vilja eller att 

vilja fullfölja graviditeten var ur kvinnans perspektiv beroende av pålitligheten till 

partnern, mycket var också relaterat till hur stort ekonomiskt stöd partnern var beredd 
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att ge. Partnerns villighet att ge både känslomässigt stöd samt instrumentellt stöd 

spelade störst roll under graviditeten. När detta inte upplevdes infann sig negativa 

känslor, olycklighet, kvinnan anklagade sig själv för att ha blivit gravid och i vissa 

fall kunde det leda till depression.  

 

Ansvarstagande 

Det som framkom ur en kliniskt kontrollerad studie (CCT) med kvalitativt inslag 

gjord av Kero, Högberg och Lalos (2004) var att huvudparten av kvinnorna inte 

upplevde någon känslosam stress efter aborten och att de flesta beskrev aborten som 

en räddning eller en form av ansvarstagande. Fler än hälften av kvinnorna sa att de 

var positiva till händelsen eftersom de hade psykiskt mognat under processen. De 

som inte upplevde känslomässig stress hade redan innan aborten klargjort att de inte 

ville ha barn för de prioriterade andra saker så som arbete, studier och/eller 

befintliga barn. Generellt är kvinnor förmögna att ta ett sådant komplext beslut som 

att genomföra en abort utan att det ger ånger och negativa följder i framtiden.  

 

Abortmetod 

Slade, Heke, Fletcher och Stewart (1998) undersökte i en kliniskt kontrollerad studie 

(CCT) med kvalitativt inslag om det fanns skillnader i känslomässig stress före och 

efter en abort, beroende på typ av abort. Det undersöktes även vilka faktorer som 

påverkade valet av abortsätt och vilka effekter detta val hade på de känslomässiga 

reaktionerna samt tillfredsställelsen av den vård de mottagit. Av undersökningen 

framkom att kvinnor som valt att genomgå ett kirurgiskt ingrepp fick vänta längre på 

ingreppet än de som genomgått en medicinsk abort. Det fanns en negativ marginell 

skillnad för de kvinnor som genomgått medicinsk abort när man undersökte den 

känslomässiga stressen. I jämförelsen mellan grupperna när det gällde 

tillfredsställelsen av vården fann man ingen signifikant skillnad. 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie har genomförts för att uppnå syftet. Artiklarna har 

sökts via databaserna PubMed och Cinahl och en artikel hittades genom manuell 

sökning i artiklarnas referenslistor. Styrkan i studien har varit att två personer 

granskat och bedömt kvaliteten på de innefattade artiklarna samt att möjligheten att 
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diskutera och reflektera tillsammans har funnits. En svaghet i arbetet är att författarna 

är noviser, detta innebär en risk för att översättningen och sammanställningen av 

ursprungstexterna inte blivit korrekta och att data kan ha förlorats under processen. 

När artiklarna bearbetats och värderats så anser författarna att det mest väsentliga har 

tagits fram ur varje artikel. 

 
Resultatdiskussion 

En fjärdedel av alla graviditeter slutar med abort och anses som ett lika självklart 

avslut som en födsel. Det är därför viktigt att tydliggöra abortsituationen eftersom 

den är en del av omvårdnadsprocessen (Sjögren, 2005, s. 263-264). Vårdpersonalen 

har en viktig funktion att informera om vart kvinnorna kan vända sig och vilket stöd 

de kan få samt hur abort går till. Det är viktigt att personalen är kunniga inom 

området då det är de som lämnar graviditetsbeskedet och blir den första som kvinnan 

vänder sig till med frågor och funderingar. Även om kvinnan söker abort kan hon 

känna sorg och kan behöva prata med någon kompetent utomstående person. Enligt 

lag ska alla kvinnor erbjudas kuratorsamtal. Många gånger är det till stor hjälp att 

partnern deltar i dessa samtal. Samtalet ska utformas som ett stöd inför beslutet 

(Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001, s. 401-402). Det som framgick i Sivho, 

Hemminki, Kosunen och Korponens studie (1998) var att kvinnorna ansåg att de 

varit för få samtal både före och efter aborten. De upplevde att man gärna hade 

samtalat mer om de psykiska effekter som uppkommit utav sorgen, beslutsprocessen 

och i vissa fall depressioner.  

Vi anser att man som vårdpersonal kan betona för vårdtagaren betydelsen av 

uppföljningssamtal. En idé är att uppmuntra kvinnorna till få med partnern i denna 

del av processen. Uppföljningssamtalen är till för att stödja och att bidra till en 

positiv kommunikation. 

 

Några studier, Söderberg et al. (1998), Slade, Heke, Fletcher & Stewart, (2001) och 

Mariutti, Almeida & Panobianco, (2007) påvisar att det brister i omvårdnad vid 

abort. Omvårdnaden som personalen gav värdesattes högt men ansågs kunna 

förbättras. Vårdpersonalens attityder vid abort spelade stor roll och det var viktigt att 

inte vara dömande, vilket gjorde upplevelsen mindre stressande.  

Vi finner att det är en nödvändighet att få en ökad förståelse för den individuella 

vårdtagarens behov och förväntningar av vården och behandlingen. I relationen 
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mellan vårdtagaren och vårdgivaren bör tillit ligga som grund för att uppnå en 

förtroendefull och tillfredställande omvårdnad. Det är då enligt oss viktigt att utgå 

ifrån en bra kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare. I möte med 

människor som genomgår abort krävs det att man ser både mannen och kvinnan i sin 

komplexitet. Detta är först genomförbart när man som vårdgivare innehar ett 

humanistiskt synsätt, eftersom kvinnan och mannen utgör helheten i 

omvårdnadssituationen. 

 

I en undersökning framgick det att kvinnor som valt att genomgå ett kirurgiskt 

ingrepp fick vänta längre på ingreppet än de som genomgått en medicinsk abort. Det 

fanns en negativ marginell skillnad för de kvinnor som genomgått en medicinsk 

abort när man undersökte den känslomässiga stressen. I jämförelsen mellan 

grupperna när det gällde tillfredsställelsen av vården fann man ingen signifikant 

skillnad (Slade, Heke, Fletcher & Stewart, 1998). Omvårdnadsrutinerna bör enligt 

oss ses över. Det bör vara lättare för kvinnorna att få tid för abortrådgivning och 

abortköerna behöver förkortas för att minska stresspåverkan. Stressen påverkar både 

vårdgivaren och vårdtagaren. 

 

Vi anser att de kvinnor som upplevt svårigheter med att hantera känslor under 

abortprocessen kan ha sin grund i att beslutet är påverkat av sociala, ekonomiska 

faktorer och det faktum att partnern inte varit tillräckligt stöttande. Vilket kan leda 

till känslor av ensamhet och maktlöshet inför sitt beslut. Det är viktigt som 

vårdgivare att försöka kompensera kvinnors bristande stöd. Enligt Aléx och 

Hammarström (2004) med stöd av Charlan, Kroelinger och Oths (2000) visar många 

studier att kvinnor inte fått det stöd de haft behov av. Beslutet om aborten var på 

många sätt påverkat av förhållandet till partnern.  

 

Mannens del i abortsituationen har länge varit outforskad. Denna syn stöds av vår 

lagstiftning (SFS 1974:595) som säger att mannen inte har någon laglig rätt till 

beslut. Trots det förväntas mannen ta ansvaret för att stödja och hjälpa kvinnan i 

hennes beslut. Det är viktigt att synliggöra mannens delaktighet för att få en 

förståelse av mångsidigheten i abortsituationen. Vi som vårdgivare kan underlätta för 

mannen att vara delaktig och närvarande under abortprocessen.  I studier gjorda av 

Kero och Lalos (2004) och Myburgh, Gmeiner och van Wyk (2001) betonas 
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männens känsla av maktlöshet. Dock anser Kero, Lalos, Högberg och Jacobsson 

(1999) att fler än hälften av männen som deltog i deras studie hade klargjort för sin 

partner hur denne ville göra angående en abort och om en oönskad graviditet skulle 

uppstå.  

 

På grund av samhällets syn har abort länge varit en skuldbelagd handling och ett 

känsligt ämne att diskutera. Kvinnorna drar sig många gånger undan för att slippa bli 

dömda för sina val. Detta påverkar kvinnornas relationer negativt och därmed blir 

avsaknaden av stöd tydlig (jmf. McIntyre, Anderson och McDonalds, 2001). 

Vi anser att det är viktigt att kvinnan accepterar sitt val till abort. För att få 

tillräckligt stöd från partnern underlättar det om kvinnan vågar prata ut om sina 

känslor och behov. Vårdgivaren kan uppmuntra till samtal mellan kvinnan och 

mannen. Det är minst lika viktigt att partnern kan läsa av vilket behov kvinnan har 

och stödja henne under abortprocessen.  

 

Abort påverkar kvinnors liv. När man i studier gjort uppföljningar på kvinnor visar 

resultatet att tid förändrar upplevelsen. Det som till en början upplevdes stressande 

och obehagligt övergick till en mer positiv erfarenhet där de upplevde en 

mognadskänsla. Med erfarenhet av processen skulle man därför ta samma beslut igen 

(Major et al. 2000; Hess, 2004; Kero, Högberg & Lalos, 2004). Vi anser att det borde 

finnas möjlighet till återbesök för både de som genomgått kirurgisk och medicinsk 

abort. De som fortfarande känner att de negativa känslorna tar stor plats kan i tidigt 

skede fångas upp och få det stöd som behövs för att uppnå välmående. Då tankar och 

reflektioner över det som hänt kan diskuteras (jmf. Harris, 2004).  

 

Vid uppföljning av mäns erfarenheter på längre sikt är det tydligt att upplevelsen 

givit en mognadskänsla och männen värderade saker och ting annorlunda än tidigare 

(Kero & Lalos, 2004). Vi finner att männen många gånger har en sämre 

utgångspunkt än kvinnorna vid bemötandet och rätten till likvärdigt stöd inom detta 

område. Vi anser även att den mentala hälsan innan aborten är av stor betydelse hur 

man hanterar aborten och hur stort behovet av stöd blir. 

 

Konklusion 

Resultatet visar tydligt att det är nödvändigt att öka förståelsen och tydliggöra 
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kvinnan och mannens behov av stöd under abortprocessen. Det är få studier gjorda 

gällande mäns erfarenheter av abort. Därav få redovisade artiklar relaterat till detta i 

vårt resultat. Därför bör man i framtiden specifikt studera mannens upplevelse och 

tydliggöra dennes roll i abortprocessen. Resultatet visar att människor kan genomgå 

en abortprocess utan att det innebär ånger och negativa följder i framtiden. 

Sammanfattningsvis framgår det i vårt resultat att bemötandet är den viktigaste delen 

i upplevelsen av processen. Det visar att sjuksköterskans roll i processen är 

betydelsefull och därför är det oerhört viktigt att personalen innehar kunskap och 

intresse att kunna bemöta dessa patienter.  
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 Bilaga 1. Kriterier för kvalitetsbedömning. Berg, Dencker & Skärsäter, 1999. 

 1. Hög kvalitet 2. Medel kvalitet 3. Låg kvalitet 

K Väldefinierad 
frågeställning. Relevant 
och tydligt urval. 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt 
begripligt beskrivna 
tolkningar och 
slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

Definierad 
frågeställning. 
Beskrivet urval, 
datainsamling, 
analysmetod, tolkningar 
och slutsatser. 
Kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

Vagt definierad 
frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. 
Otillräcklig beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar 
och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
 
 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalité av artiklar med kvantitativ metod. 
 
 1. Hög kvalitet 2. Medel kvalitet 3. Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterial 
tillräckligt stort för att 
besvara 
frågeställningen. 

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

CCT Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är 
väl beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder. Lång 
uppföljning. 

 Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 
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Bilaga 2. Exkluderade artiklar. 

Författare Titel Orsak till exklusion 

Holmberg & 
Wahlberg 
2000 
Sverige 

The process of decision-making 
on abortion: a grounded theory 
study of young men in Sweden 

Stämde ej med syftet. 

Lafaurie,  
Grossman, 
Troncoso , 
Billings & 
Chávez 
2005 
Mexiko, 
Colombia, 
Ecuador och 
Peru. 
 

Women's perspectives on 
medical abortion in Mexico, 
Colombia, Ecuador and Peru: a 
qualitative study. 

Låg kvalitet. 

Kero & Lalos 
2000 
Sverige 

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

Stämde ej med syftet. 

Holmberg & 
Wahlberg 
1999 
Sverige 

The staffs' views regarding 
young men involved in decisions 
on abortion: preliminary 
information from a study of 
outpatient clinics for adolescents 
in Sweden. 

Stämde ej med syftet. 

Abdel-Aziz, 
Hassan & Al-
Taher 
2004 
UK 

Assessment of women's 
satisfaction with medical 
termination of pregnancy. 

Stämde ej med syftet. 

Maaita, 
Prasarman, 
Smith & 
Neale 
1999 
UK 
 

Women's satisfaction with 
medical termination. 

Stämde ej med syftet 

Coyle & 
Enright 
1997  
USA 

Forgiveness intervention with 
postabortion men. 

Stämde ej med syftet. 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall. 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….……… 

Titel:…………………………………………………………………………………………….……… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….……… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 
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                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..……… 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 



 28

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Bilaga 4. Inkluderade artiklar. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design Deltagare Analysm
etod 

Huvudresultat Studiede
signens 
kvalitet 

Aléx & 
Hammarstr
öm 
2004 
Sverige 

Att belysa 
kvinnors 
upplevelser i 
samband med 
en abort ur ett 
feministiskt 
perspektiv. 

Kvalitativ 
studie med 
halvstruktu
rerade 
intervjuer. 

Svenskspråkig
a kvinnor som 
genomgått en 
abort. 
N= 5 

Innehålls
analys. 
Resultera
de i tre 
teman 
och nio 
undertem
an. 

Kring aborten 
beskriver många 
kvinnor fysiska och 
psykologiska 
upplevelser som 
man inte ansåg att 
vårdpersonalen 
förstod eller som de 
enbart ignorerade. 

K = II 

Charlan, 
Kroelinger 
& Kathryn 
2000 
USA 

Att förklara 
partnerns stöd 
och inverkan i 
kvinnans 
beslut att 
fullfölja eller 
ej fullfölja 
graviditeten. 

En 
kvantitativ 
del av 
undersökni
ng med 
kliniska 
intervjuer 
och en 
kvalitativ 
del med 
djup 
intervjuer. 

Kvinnor 
mellan 20-34 
år, ingen 
gravid längre 
än 14 veckor. 
N= 349 
N=20 

Beskriva
nde och 
jämföran
de 
statistik. 
Chi-
square-
test och 
T-test. 
Innehålls
analys. 

Den grad av 
påverkan och stöd 
som partnern gav 
var helt beroende 
av stabiliteten i 
relationen till 
kvinnan. 

K=II 
CCT= I 

Hess 
2004 
USA 

Undersöka 
och beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
en tidig abort, 
minst 5 år 
efter det egen 
valda 
ingreppet. 

Kvalitativ, 
fenomenol
ogisk 
studie. 
Semistrukt
urerade 
intervjuer 
med 
konstant 
jämförbar 
analys. 

Kvinnor som 
genomgått 
abort. 
N= 17 

Innehålls
analys. 

Rådgivningen innan 
aborten och 
abortlagen 
upplevdes väldigt 
stressig för de flesta 
kvinnor, och 
personalen samt 
den omgivande 
miljön gav 
kvarvarande 
intryck. Tiden kan 
dock förändra 
uppfattningen, 
minnena och 
meningen med det 
som hänt. 

K = I 

Kero, 
Högberg & 
Lalos 
2004 
Sverige 

Studera 
hanteringen 
av kvinnors 
känslor och 
reaktioner 
under 1 år 
efter en abort. 

Både 
kvantitativ 
och 
kvalitativ 
design har 
använts i 
form av 
frågeformu
lär och 
semistrukt
urerade 
intervjuer. 

Kvinnor som 
genomgått en 
abort för 1 år 
sedan. 
Frågeformulär
et N= 250  
Bortfall= 30 
Intervju 
N=  98 
Bortfall= 40 

Beskriva
nde och 
jämföran
de 
statistik. 
Innehålls
analys är 
gjord. 

Majoriteten sade sig 
hantera aborten bra 
efter 1 år, endast 12 
st hade upplevt en 
direkt känslomässig 
stress alldeles efter 
ingreppet. De flesta 
beskrev aborten 
som en befrielse 
och ett 
ansvarstagande. 

K= I 
CCT= I 

Kero & 
Lalos 
2004 
Sverige 

Att öka 
förståelsen för 
tankar och 
reflektioner 

Kvalitativ, 
prospektiv 
studie. 
Intervjuer 

Män till 
kvinnor som 
genomgått 
abort. 

Innehålls
analys. 3 
kategorie
r 

Maktlöshet i 
relation till 
beslutsprocessen 
var något männen 

K = I 
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kring mäns 
attityder och 
känslor till en 
abort. 

samt 
semistrukt
urerade 
frågeformu
lär. 

N=26 identifier
ades 
samt 9 
underkat
egorier. 

betonade. Positiva 
till abortbeslutet. 
Uppföljning visade 
på mognad, 
självinsikt och ökad 
medvetenhet om sin 
reproduktiva 
förmåga. 

Kero, 
Högberg, 
Lalos & 
Jacobsson 
1999 
Sverige 

Att belysa och 
synliggöra 
männens syn 
på 
abortsituation
en. 

Kvantitativ 
design 
med 
frågeformu
lär.  

Män som 
deltog i 
aborten.? 
N= 78 
Bortfall= 3 

Beskriva
nde och 
jämföran
de 
statistik. 

Fler än hälften 
upplevde kluvna 
känslor inför den 
kommande aborten. 
Trots den rådande 
situationen var 
abort en acceptabel 
åtgärd för att 
avsluta en oönskad 
graviditet.  

CCT = I 

Major , 
Cozzarelli, 
Cooper, 
Zubek, 
Richards, 
Wilhite & 
Granzom 
2000 
USA 

Att undersöka 
den generella 
hälsan och 
abortrelaterad
e känslor samt 
värderingar 
som uppstår i 
samband med 
abort. 

En 
kvantitativ 
studie med 
demografis
kt 
utformade 
frågeformu
lär. 
 

Kvinnor som 
genomgått 
vakuumaspirat
ion under 
perioden Feb-
1993- Sep- 
1993. 
N= 442 
Bortfall= 440 
 

Beskriva
nde och 
jämföran
de 
statistik. 

I undersökningen 
framkom det att 
känslan av lättnad 
efter aborten 
övervägde både de 
negativa och de 
positiva känslorna, 
däremot ökade de 
negativa känslorna 
över tid 

RCT = I 

Mariutti,  
Aleida & 
Panobianco 
2007 
Brasilien 

Få förståelse 
för hur 
kvinnor som 
genomgår 
abort upplever 
omvårdnaden. 

Kvalitativ 
studie med 
öppna 
intervjuer. 

Kvinnor som 
genomgått en 
abort mellan 
maj och juli 
2003 på ett 
allmänt 
sjukhus i São 
Paulo. 
N=13 
 
 

Innehålls
analys 
utfördes. 
6 
kategorie
r samt 
underkat
egorier 
identifier
ades.  

Många kände att 
även om personalen 
fanns där så 
saknades ändå 
någon utomstående 
som verkligen visar 
att de är villiga att 
lyssna. 
Uppfattningen om 
stödet varierade när 
det gällde 
informationen och 
bearbetningen. 

K = I 

McIntyre, 
Anderson & 
McDonald. 
2001 
Kanada 

Att undersöka 
kvinnors 
upplevelser av 
abort utifrån 
deras egna 
personliga 
berättelse. 

Kvalitativ 
studie. 
Hermeneut
iskt och 
fenomenol
ogisk 
utformade 
intervjuer 
med öppna 
frågor. 

Kvinnor 
mellan 19-44 
år. 
N= 14 

Innehålls
analys. 
Det 
identifier
ades 7 
kategorie
r. 

Samhällets 
värderingar gjorde 
att många kvinnor 
gjorde aborten till 
en hemlighet. 
Kvinnorna 
upplevde brist på 
stöd. 

K = I 

Myburgh, 
Gmeiner & 
van Wyk 
2001 

Att undersöka 
och beskriva 
hur fäder 
upplever 

Kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv 
studie. 

Män 
N= 9 

Innehålls
analys. 3 
kategorie
r 

Män upplevde 
maktlöshet, 
emotionell oro 
relaterat till 

K= I 
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Sydafrika aborten som 
deras partner 
genomgått.  

identifier
ades. 

relationsproblemen 
och de använde 
försvarsmekanismer 
för hanteringen av 
aborten. 

Poggenpoel 
& Myburgh 
2006 
Sydafrika 

Undersöka 
och beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
abort och 
beskriva 
rådgivningen 
som kan 
stödja 
kvinnan under 
denna 
process. 

Kvalitativ, 
explorativ, 
deskriptiv 
studie. 

Kvinnor 
mellan 15-50 
år. 
N= 26 
 
 

Innehålls
analys. 
Tesch´s 
metod av 
deskripti
v analys.  

Det som framkom i 
undersökningen var 
att kvinnorna 
upplevde ändrade 
förhållanden till sig 
själva och de 
närmaste som en 
följd av aborten. 

K = I 

Sihvo, 
Hemminki, 
Kosunen & 
Koponen. 
1998 
Finland 

Att beskriva 
kvalitén av 
abortvården 
och kvinnors 
erfarenheter 
av den vård 
de mottagit 
under aborten. 

Kvantitativ 
studie. 

Kvinnor 
mellan 18-44 
år. 
N=  2189 
Bortfall= 811 

Kvantitat
iv data 
analysera
des med 
hjälp av 
chi-
square-
test samt 
Fishers´s 
exact 
test. 

Kvinnorna hade 
lika gärna pratat 
med en 
sjuksköterska som 
en psykiatriker 
under aborten. Det 
man gärna pratat 
mer om var 
psykiska effekter 
som uppkommit 
utav sorgen, 
beslutsprocessen 
och i vissa fall 
depressioner. 
Tillfredställelsen av 
vården ökade över 
tid. 

RCT= I 

Slade, 
Heke, 
Fletcher & 
Stewart 
2001 
UK 

Undersöka 
varje enskild 
patients 
perspektiv av 
abortprocesse
n samt den 
vård de 
mottagit. 

Kvantitativ 
samt 
kvalitativ 
studie. 
Värderings
skalor, 
med 
tilläggande 
öppna 
frågor. 

Kvinnor som 
genomgått 
abort under 
den första 
tremånaderspe
rioden, dock ej 
p.g.a. 
abnormalitet. 
Kvinnorna var 
äldre än 16 år 
och hade ej 
blivit gravid 
p.g.a. 
övergrepp.  
N= 208 
Bortfall= 109 
 
 

Kvantitat
iv data 
analysera
des med 
chi-
square-
test.  
Kvalitati
v data 
analysera
des enligt 
Dey 
procedur. 

Vården som 
personalen givit 
värdesattes positivt, 
vissa delar ansåg 
man dock kunde 
förbättras. 
Information som 
tillgets till 
patienterna 
uppskattades och 
ansågs hjälpsam, 
dock önskade man 
mer information om 
den fas som 
kommer efter 
aborten. 

K= II 
CCT= II 

Slade, 
Heke, 
Fletcher & 
Stewart. 
1998 
UK 

Undersöka 
om det fanns 
skillnader i 
känslomässig 
stress före och 
efter en abort 
beroende på 
metod. Vilka 

Kvantitativ
/Kvalitativ, 
prospektiv, 
komparativ 
studie.  

Kvinnor som 
genomgått 
medicinsk 
eller kirurgisk 
abort. 
N= 275 
Bortfall = 42 
 

Kvantitat
iv data 
analysera
des med 
t-test och 
chi-
square-
test.  

Det framkom att 
kvinnor som valt att 
genomgå ett 
kirurgiskt ingrepp 
fick vänta längre på 
ingreppet än de som 
genomgått en 
medicinsk abort. 

K = I 
CCT= I 
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typer av 
faktorer som 
påverkade 
valet av 
abortsätt och 
vilka effekter 
det valet hade 
på de 
känslomässiga 
reaktionerna 
samt 
tillfredsställel
sen av den 
vård de 
mottagit. 

Kvalitati
v data 
analysera
des enligt 
Dey 
procedur.   

Det fanns en 
negativ marginell 
skillnad för de 
kvinnor som 
genomgått en 
medicinsk abort när 
man undersökte den 
känslomässiga 
stressen. 

Söderberg, 
Andersson, 
Janzon & 
Sjöberg. 
1998 
Sverige 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter 
med vården 
och 
behandlingen 
i samband 
med aborten. 

Både 
kvantitativ 
och 
kvalitativ 
design har 
använts i 
form av 
frågeformu
lär och 
intervjuer. 

Alla kvinnor 
som 
genomgick en 
abort under 
1989 i Malmö. 
N= 854 
Bortfall= 431 

Beskriva
nde och 
jämföran
de 
statistik. 

Det framgick att 
stödet från 
omgivningen och 
vårdpersonalen som 
kvinnorna mötte 
influerade dem att 
hanterade de 
psykologiska 
aspekterna efter 
aborten. 

K=II 
CCT= I 

Trybulski 
2005 
USA 

Undersöka 
karaktärsdrag
en hos 
upplevelsen 
för kvinnor 
som 
genomgått en 
abort, detta 
under en 
längre period. 

En 
kvalitativ 
studie med 
öppna 
intervjuer 
och ett 
demografis
kt 
frågeformu
lär 

Kvinnor som 
genomgått en 
egenvald 
abort, ej p.g.a. 
genetiska 
komplikatione
r, för tidigast 
15 år sedan. 
N= 16 

Fenomen
ologisk 
innehålls
analys 
med 
hjälp av 
Van 
Manen´s 
analysme
tod. 
 
 
 
 

Aborten var inte en 
tidsbegränsad 
händelse, istället 
fanns det tankar, 
känslor och insikt 
kring meningen 
med denna 
erfarenhet som 
pågick genom hela 
livet. 

K = I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


