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Sammanfattning  

Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att 

kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett 

känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelser i samband med en framkallad abort. Metoden som användes för studien 

var en allmän litteraturstudie. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. 

Insamlat material analyserades med en induktiv ansats. Efter analys framkom två 

huvudkategorier och sex underkategorier. Resultat Resultatet visar att vid en 

framkallad abort är Behovet av att få stöd och Behovet att ha kontroll de två viktigaste 

behoven för kvinnan som funderar på att genomgå eller har genomgått en framkallad 

abort. Huvudkategorin Behovet av att få stöd har underkategorierna: Upplevelser av 

ångest, Upplevelser av sorg, skuld och skam. Huvudkategorin Behov av att ha 

kontroll har underkategorierna: Upplevelser av styrka, mognad och att ta ansvar, 

Upplevelser av lättnad, Upplevelser av obehag och rädsla och Upplevelser av 

besvikelse och förlust. Konklusion I studien framkommer att det är viktigt med gott 

bemötande och att stöd från både sjuksköterskan och närstående har en betydande 

roll. Behovet av kontroll är även en viktig faktor för kvinnan som sjuksköterskan kan 

bidra med. Beroende på hur väl dessa två behov tillgodoses kan olika upplevelser 

framkomma. Studien visar att det behövs mer forskning om kvinnors upplevelser i 

samband med en framkallad abort och vilka omvårdnadsinsatser som är viktiga.  
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Abstract 

Background In Sweden, approximately 37,000 induced abortions / year are carried 

out. Reasons for why women carry out an induced abortion can be many. Induced 

abortion is a sensitive subject where ethics and morals are usually discussed. Aim The 

aim of this study was to highlight women's experiences in connection with an induced 

abortion. Methods The metod used for the actual study was a general literature study. 

Both qualitative and quantitative articles were used. Collected material was analyzed 

with an inductive approach. Trough the analysis, two main categories and six 

subcategories emerged. Results The results show that when a woman thinking about 

undergoing or has undergone an induced abortion the need to receive support and the 

need to perceive controll is the two most important needs. Main category The need for 

support has subcategories: Experience of anxiety, Experience of sadness, guilt and 

shame. Main category Need for control has subcategories: Experience of strength, 

maturity and taking responsibility, Experience of relief, Experience of discomfort and 

fear and experience of disappointing and loss. Conclusion of this study reveals that it 

is important to have good treatment and having support from both nurses and related 

parties has a significant role. The need for control is also an important factor for the 

woman that the nurse can contribute to. Depending on how well these two needs are 

met, different experiences may emerge. The study shows that more research is needed 

on women's experiences in connection with an induced abortion and which nursing 

care are important. 
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Inledning 

Enligt WHO (2012) genomförs cirka 43 miljoner aborter i världen varje år. I Sverige 

genomförs cirka 37 000 framkallade aborter per år. Av de aborter som gjordes i 

Sverige är 87 procent innan graviditetsvecka nio (WHO, 2012). Den vanligaste 

metoden av framkallad abort är den medicinska aborten som utgör 93 procent av alla 

aborter i Sverige år 2017 (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Krupkin Whitney (2017) är 

abort ett stort och tungt beslut en kvinna kan behöva göra. Konsekvenserna av valet 

av att göra en framkallad abort kan påverka kvinnans liv på många sätt. Att göra en 

framkallad abort kan påverka den psykiska hälsa och relationer kan ta slut (Krupkin 

Whitney, 2017). Enligt Steyn, Govender och Velaphi Ndimande (2017) är de 

vanligaste upplevelserna skam och skuld hos en kvinna som genomgår en framkallad 

abort. Krupkin Whitney (2017) menar att det inte är alla kvinnor som väljer att berätta 

om sin framkallade abort då det är ett så känsligt ämne att prata om. Sorgen går oftast 

kvinnorna igenom i tystnad och i ensamhet (Krupkin Whitney, 2017).                                                       

Cheng‐Fang, Hui‐Lian, Hsin‐Wan och Shu‐Mei (2016) menar för att sjuksköterskan 

ska kunna erbjuda god omvårdnad till kvinnor som funderar på att genomföra en 

framkallad abort måste sjuksköterskan få en bättre förståelse för den känslomässiga 

upplevelsen som kvinnan går igenom. Endast då blir det möjligt för sjuksköterskan att 

kunna stödja och hjälpa kvinnan igenom deras svåra beslut (Cheng‐Fang et al., 2016).  

 

                                                                              

Bakgrund 

Abort kommer från latinska ordet abortus (Svenska akademins ordbok, 2019). Enligt 

Svenska akademins ordböcker (2018) betyder ordet abort avbytande av havandeskap. 

Socialstyrelsen (2018) visar på att tidigare forskning angående framkallad abort hos 

unga kvinnor har minskat och att de framkallade aborterna i åldern 15–19 har 

halverats sedan 2006. Orsakerna till de minskade framkallade aborterna är att det 

finns fler preventivmedel att välja på och att det har blivit billigare att införskaffa 

preventivmedel (Socialstyrelsen, 2018). I Sverige har abortlagen funnits sedan år 

1938 som sedan uppdaterades år 1946, år 1963 och år 1975 (SFS 2013:271). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) uppdaterades lagen till att kvinnan har rätt att välja upp till 18 

graviditetsveckan om hon ville genomföra en framkallad abort. Önskar kvinnan att 

göra en framkallad abort efter 18e graviditetsveckan måste kvinnan ansöka om 

tillstånd hos Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2018). Enligt abortlagen (SFS 

2013:271) uppdaterades lagen år 2008, vilket innebar att kvinnor som inte bor i 

Sverige kan komma till Sverige för att genomgå en framkallad abort. Tidigare var det 

endast kvinnor som var svenska medborgare eller bosatta i Sverige som hade rätt att 

utför en framkallad abort eller särskilda tillstånd från socialstyrelsen att utför en 

framkallad abort (SFS 2013:271).     
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Sambandet mellan abortlagar och politik är en väldigt komplicerad process globalt. 

Beroende på vilket land som kvinnan bor i kan det finnas en begränsad tillgänglighet 

av en säker framkallad abort (Johnson, Mishra, Lavelanet, Khoslaa & Ganatra, 2017). 

WHO (2012) skriver att många länder inte har någon lagstadgad rättighet angående 

framkallad abort. Detta är ett stort problem då hälften av världens framkallade aborter 

sker illegalt och kan i vissa fall leda till döden (WHO, 2012). Det finns även risk för 

komplikationer i samband med en framkallad abort som infektion som har 

symptomen blödning smärta feber, en annan komplikation är att livmoderväggen kan 

gå sönder (Jerpseth, 2011). Enligt Svenaeus (2018) finns det vissa länder där det 

endast är lagligt att göra en framkallad abort om graviditeten är orsakad av en 

våldtäkt. 

Spontan abort även kallat missfall är vanligt och beror oftast på att något är fel på 

fostret som till exempel en kromosomavvikelse och kroppen stöter därför ut fostret 

(Socialstyrelsen, 2018). Enligt Jerpseth (2011) ökar risken för spontan abort vid 

drogmissbruk, infektion, undernäring och hög ålder. Framkallad abort även kallad 

provocerad abort är när kvinnan själv bestämmer sig för att avsluta graviditeten 

(Jerpseth, 2011). Framkallad abort kan göras som en medicinsk abort eller som en 

kirurgisk abort (Brännström, Danielsson, Hagberg, Landgren, Marsal & Westgren, 

2016). 

                                                                                                                                                                                                                               

Makenzius (2012) menar att det kan finnas flera olika orsaker till att kvinnan 

genomgår en framkallad abort. Det kan vara att graviditeten är oplanerad och inte 

passar in i livssituationen (Chae, Desai, Crowell, & Sedgh, 2017). Ett komplicerat 

förhållande som oenigheter och konflikter till partnern kan även påverka kvinnans 

beslut om en framkallad abort (Makenzius, 2012). Ekonomiska faktorer så som dålig 

ekonomi, arbetslöshet och boendefråga har även visat sig vara en stor faktor i 

abortbeslutet (Steyn et al., 2017). En annan orsak har beskrivits att kvinnan redan har 

barn sedan tidigare och inte önskar fler (Chae et al., 2017). Hälsoproblem för kvinnan 

eller mannen som kan överföras genetisk till framtida barn kan även vara en orsak till 

beslutet att genomgå en framkallad abort (Makenzius, 2012). 

 

Olika typer av framkallad abort 

En framkallad abort kan göras med medicinsk metod eller med kirurgisk metod 

(Brännström et al., 2016). Vilken metod som används beror på hur länge graviditeten 

pågått (Jerpseth, 2011).  Medicinsk abortmetod innebär att kvinnan får ett Progesteron 

hämmande läkemedel som avbryter graviditeten (Brännström et al., 2016). Medicinsk 

abortmetod kan ske både i hemmet och på sjukhus (Socialstyrelsen, 2018). 

Prostaglandin ges efter 2 dygn för att livmoderhalsen ska mjukas upp och vidgas. 

Detta läkemedel gör även att fostret stöts från kroppen (Brännström et al., 2016). En 

medicinsk abortmetod medför mindre risk för komplikation än en kirurgisk 

abortmetod (Jerpseth, 2011). Kirurgisk abortmetod görs via vakuumaspiration vilket 
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innebär att livmoderhålan töms med hjälp av undertryck (Brännström et al., 2016). 

Till slut skrapas livmoderhålan ren. Kirurgisk abortmetod görs med lokal anestesi 

eller narkos (Jerpseth, 2011). 

Sjuksköterskans omvårdnad och etiska aspekter vid framkallad abort 

Etiska aspekter har diskuterats i samband med framkallad abort och när det är etiskt 

försvarbart att genomföra en framkallad abort och är det rätt att ta bort ett liv på grund 

av en kromosomavvikelse eller missbildning (Svenaeus, 2018). Nuccetelli (2017) 

ifrågasätter när i graviditeten blir fostret en människa med moraliska rättigheter. Vissa 

anser att det sker redan i början av graviditeten eftersom det är reproduktion av en 

människa (Svenaeus, 2018). Andra hävdar att de moraliska rättigheterna inte uppstår 

förrän senare. Att avsluta en graviditet kan förhindra livslångt lidande för barnet, men 

vem har rätt att bestämma över någon annans liv (Nuccetelli, 2017). Nuccetelli (2017) 

ifrågasätter även om det nu inte är etiskt rätt att döda en sexåring, varför är det då 

etiskt rätt att döda ett foster.   

                                                                                                                                                                                                                                 

Att känna stöd från både sjuksköterskan och från anhöriga i samband med en 

framkallad abort har stor betydelse för den psykiska återhämtningen (Veiga et al., 

2011). Vidare menar Veiga et al. (2011) att de kvinnor som hade stöd från anhöriga 

och sjuksköterskan kunde hantera känslorna som kom efter en avslutad graviditet på 

ett bättre sätt än de som inte hade fått något stöd alls, vilket betyder att stöd minskar 

även stress och ökar återhämtningen (Veiga et al., 2011). Enligt abortlagen ska 

kvinnor i Sverige bli erbjuden stödsamtal före den framkallade aborten genomförs. 

Kvinnan skall även erbjudas samtal för stöd efter en genomgången framkallad abort 

(Socialstyrelsen, 2018).              

                                                                                                                                                                                                                              

Det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en personcentrerad vård i sin yrkesroll 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Personcentrerad vård är en av de viktigaste 

kärnkompetenserna i yrket som sjuksköterska. Sjuksköterskan har därför en 

betydande roll i den personcentrerade vården när en kvinna genomgår en framkallad 

abort. Sjuksköterskan måste tillsammans med sitt team samverka och skapa en 

relation med patienten för att kunna ge patienten den bästa vården. Sjuksköterskans 

roll är att lindra lidande, ge stöd och ge individanpassad behandling. Detta görs 

genom att lyssna på patienten, fråga patienten och att ha viljan att förstå patienten.  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Tomey-Marinner (2002) beskriver att Joyce Travelbees fokuserar på det 

mellanmänskliga mötet i sin omvårdnadsteori. I omvårdnadsteorin beskriver Joyce 

Travelbee att människan, lidande, mänskliga relationer, kommunikation och mening 

med livet är det centrala. Teorin grundar sig på mötet mellan patient och 

sjuksköterska (Tomey-Marinner, 2002). Tomey-Marinner (2002) menar att med hjälp 

av kommunikation och mänskliga relationer kan sjuksköterskan förstå patienten, dess 

lidande och känslor. Vid en framkallad abort har sjuksköterskan stor betydelse för att 
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förebygga och lindra eventuellt lidande för kvinnan, detta kan ske genom en god 

kommunikation (Krupkin Whitney, 2017). Enligt Tomey-Marinner (2002) kan en 

relation skapas genom att lyssna och försöka förstå patienten och därmed kunna 

tillgodose behov utifrån ett patientperspektiv. Empati och förståelse är viktiga 

förmågor en sjuksköterska måste ha för att kunna ge stöd åt patienten i en svår stund 

(Tomey-Marinner, 2002). Enligt Kjelsvik, Tveit Sekse, Moi, Aasen och Gjengedal 

(2018) måste sjuksköterskan kunna ge stöd till kvinnan gällande den framkallade 

aborten utan att påverka det slutgiltiga beslutet. Sjuksköterskan måste även se varje 

kvinna som en enskild individ för att kunna skapa en god relation för att kunna stötta 

kvinnan genom den svåra situationen (Kjelsvik et al., 2018).   

 

 

Problemformulering 

Framkallad abort är oftast inte något som diskuteras öppet i samhället. Beslutet att 

genomföra en framkallad abort kan ha flera olika anledningar och kvinnorna kan 

uppleva olika känslor. Det är viktigt att beskriva kvinnors upplevelser vid en 

framkallad abort för att öka sjuksköterskors kunskap att kunna bemöta och ge stöd åt 

kvinnor som genomgår en framkallad abort.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort.  

 

 

Metod 

Studien gjordes enligt Forsberg och Wengström (2017) som en allmän litteraturstudie 

fokuserat på ämnet framkallad abort och kvinnors upplevelser. Studien gjordes på 

både kvantitativ och kvalitativ forskning som analyserats och har valts ut från syftet 

med studien (Forsberg & Wengström 2017).  

Datainsamling 

Litteratursökning av artiklar gjordes i databaserna CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature), PubMed och PsykInfo. CINAHL användes 

eftersom databasen innehåller många referenser till olika tidskrifter och det materialet 

som fanns där var bland annat inom området omvårdnad. Det mesta materialet var 

skrivet på engelska. Databasen PubMed användes eftersom det var en stor databas 

som används inom medicin och omvårdnad, även här var det mesta materialet på 

engelska. Då CINAHL och PubMed var inom samma område valdes även databasen 

PsykInfo då materialet här innefattar beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 

2016). Enligt Rosén (2016) bör det finnas inklusionskriterier och exklusionskriterier 

för att begränsa sökningarna och fokusera på syftet. Inklusionskriterier var kvinnors 

upplevelser vid en framkallad abort. Samtliga artiklar skulle vara från 2008-01-01 till 
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2018-12-31. Artiklarna skulle även vara på engelska. Exklusionskriterier för de 

artiklarna som inte var intressanta berörde upplevelser från andra än kvinnan som till 

exempel partner, anhöriga eller sjuksköterska. Fysiska symptom som blödning och 

smärta samt spontan abort var också exklusionskriterier. Artiklar på annat språk än 

engelska och datum som inte håller sig inom ramen från 2008-01-01 till 2018-12-31. 

Ingen hänsyn togs till kvinnornas ålder eftersom framkallad abort sker i alla åldrar på 

grund av olika orsaker. Sammanlagt gjordes nio sökningar i de tre olika databaserna.                                                                                                                                                                                                                                                 

Sökorden som användes i första sökningen i databasen CINAHL var ämnesordet 

(CINHAL Headings) Induced abortion. I PyskInfo användes också ämnesordet 

(Thesaurus) Induced abortion. I PubMed var ämnesordet (MeSH) Induced abortion.  

Den booleska termen AND kombinerades med fritextorden feelings or emotions AND 

experience. Detta gjordes i samtliga databaser för att göra sökningen mer specifik 

(Karlsson, 2016). Filtrering i samtliga databaser vid den första sökningen gjordes på 

engelska artiklar, könet kvinna och från 2008-01-01 till 2018-12-31 (Rosén, 2016).     

Andra sökningen gjordes också på CINAHL, PubMed och PsycInfo med samma 

ämnesord som i första sökningen. Även här kombinerades den booleska termen AND 

med fritextorden early abortion AND experience med trunkering (Karlsson, 2016). 

Trunkering gjordes för att utvidga sökningen ytterligare. Filtreringen gjordes i 

samtliga databaser från 2008-01-01 till 2018-12-31, filtrering gjordes även på könet 

kvinna och på endast engelska artiklar (Östlundh, 2018). Den andra sökningen i 

PubMed gav inga resultat och därför redovisas inte detta i sökhistoriken tabell 2.          

Den tredje sökningen gjordes även den i CINAHL, PubMed och PsykInfo med 

samma ämnesord som i de två tidigare sökningarna. Den booleska termen AND 

kombinerades med fritextorden feelings or emotions AND patient satisfaction. 

Filtrering i samtliga databaserna från 2008-01-01 till 2018-12-31, filtrering gjordes 

även på könet kvinna och på endast engelska artiklar (Östlundh, 2018). Den tredje 

sökningen i PubMed och PsykInfo redovisas inte i tabellen för sökhistorik eftersom 

dessa sökningar endast gav dubbletter eller var inte relevant för syftet, artiklarna 

uppfyllde inte heller inklusionskriterierna. Samtliga sökord som används redovisas i 

tabell 1 Sökordsöversikt.               

                                                                                                                                                                                                                             

Detta resulterade i totalt 311 träffar. Samtliga rubriker lästes igenom och en del 

filtrerades bort eftersom de inte var relevant för syftet och uppfyllde inte 

inklusionskriterierna. Många artiklar valdes bort då det var dubbletter (Rosén, 2016). 

Antal artiklar som var kvar var då 159. Abstrakten lästes igenom och de artiklar som 

ej var relevanta föll bort. Detta på grund av att de inte inriktade sig på endast kvinnans 

upplevelser vid framkallad abort vilket var syftet på denna studie, utan även på andras 

upplevelser runt den framkallade aborten. I första sökningen granskades 39 artiklar. 

Utav dessa valdes 10 artiklar ut då de uppfyllde kriterierna och svarade på syftet för 

studien (Rosén, 2016). Sökhistoriken redovisas i tabell 2 Sökhistorik.                                                
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Artiklarna som valdes ut lästes igenom och en kvalitetsgranskning gjordes för 

kvalitativ och kvantitativ ansats enligt Carlssons och Eiman (2003) bedömningsmall 

för att se om det fanns vetenskaplig kvalité. Granskningsmallen som användes för att 

granska artiklarna fungerar som ett poängsystem där olika grader av kvalité kan 

uppnås. De valda artiklarna begränsades till grad ett och två för att säkra kvalitén på 

artiklarna (Carlsson & Eiman, 2003).                                                                                                        

De artiklar som valdes ut för granskning lästes noggrant igenom för at säkerställa att 

syftet fanns representerat i artikeln (Forsberg & Wengström, 2013). Därför lästes de 

39 artiklarna som valts ut igenom grundligt. En kvalitetsgranskning enligt Carlsson 

och Eiman (2003) gjordes sedan på de 10 utvalda artiklarna som motsvarade det valda 

syftet och även motsvarade inklusionskriterier och exklusionskriterier i studien.  

Artikelöversikt redovisas i tabell tre.  

Databearbetning 

Enligt Forsberg och Wengstöm (2013) analyserades de 10 utvalda artiklarna med 

hjälp av en innehållsanalys. Alla artiklarna lästes igenom grundlig ett flertal gånger 

för att få förståelse för textinnehållet. I samband med detta identifierades kvinnors 

olika upplevelser som markerades med olika färgkoder. Upplevelserna bearbetades i 

sin tur och sorterades in under olika kategorier. 

Efter att ha bearbetat materialet till resultatet framkom två huvudkategorier och sex 

underkategorier. Huvudkategorierna representerar det två största behoven hos kvinnan 

som funderar på att genomgå eller genomgått en framkallad abort. Dessa behov är: 

Behov av att få stöd och Behov av att ha kontroll. Beroende på hur väl dessa behoven 

uppfylls kan upplevelser som vi presenterat som underkategorier framkomma hos 

kvinnor. Dessa underkategorier är: Upplevelser av ångest, Upplevelser av skuld, skam 

och sorg, Upplevelser av styrka, mognad och att ta ansvar, Upplevelser av lättnad, 

Upplevelser av obehag och rädsla och Upplevelser av besvikelse och förlust. 

Resultatet av studierna kommer från kvinnors behov och upplevelser i hela världen.  

Forskningsetiska övervägande 

Helsingforsdeklarationen innebär att samtycke måste finnas och att individen går före 

samhället och vetenskapens intressen (World Medical Association, 2018). 

Helsingforsdeklarationen har även tagits till hänsyn i några av de utvalda 

resultatartiklarna. Enligt Lundin och Sandström (2015) ingår 

människovärdesprincipen i Helsingforsdeklarationen och innebär att alla har samma 

värde oavsett bakgrund, samhällsställning och personliga egenskaper (Lundin & 

Sandström, 2015). Samtliga deltagare har medverkat frivilligt och har kunnat avsluta 

sitt deltagande under förloppet som studien pågick i resultatartiklarna.  

Människovärdesprincipen beskriver de mänskliga rättigheterna där alla är fria, har 

rättigheter och förnuft (Lundin & Sandström, 2015). I Helsingforsdeklarationen ingår 
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även autonomiprincipen innebär att alla har en skyldighet att respektera rätten till 

andras självbestämmande (World Medical Association, 2018). Autonomiprincipen 

innefattar även rättigheter att bestämma och ta beslut över sitt eget liv (Sandman & 

Kjellström, 2013). Alla deltagarna i resultatartiklarna har givit samtycke och är 

medvetna om att de kan avsluta sitt deltagande när de vill. Autonomiprincipen handlar 

alltså om att patienten måste ge sitt samtycke till behandlingar och vård (Sandman & 

Kjellström, 2013).      

                                                                                               

Samtliga artiklar som utgör studiens resultat är granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Nyttan med forskning av kvinnors upplevelser vid en framkallad abort ger 

en bättre förståelse för kvinnor som genomgår en abort. På samhällsnivån kan nyttan 

med denna forskningen vara att det blir en ökad kunskap om vilka behov och 

upplevelser som kan uppstå vid en framkallad abort.  

 

 

Resultat 

Efter bearbetning av resultatet framkom två huvudkategorier. Dessa var: Behov av att 

få stöd och Behov av att ha kontroll. Behov av stöd har underkategorierna: 

Upplevelser av ångest och Upplevelser av skuld, skam och sorg. Dessa upplevelser 

kunde framkomma hos kvinnan om behovet av stöd inte kunde tillgodoses. 

Huvudkategorin Behov av kontroll har underkategorierna: Upplevelser av styrka, 

mognad och att ta ansvar, Upplevelser av lättnad, Upplevelser av obehag och rädsla 

och Upplevelser av besvikelse och förlust. Dessa underkategorier kunde upplevas 

beroende på om och hur väl behovet av kontroll tillgodosågs. 

Behov av att få stöd 

Att sjuksköterskan lyssnar på kvinnans funderingar på ett respektfullt sätt och att 

kvinnan får rätt information spelar en stor roll i processen när det gäller att ta ett 

beslut angående att genomföra en framkallad abort (Ramos, Romero & Aizenberg, 

2015). Kvinnorna upplevde även att det var viktigt att vara involverade i sin pågående 

vård för att kunna uppleva stöd från sjuksköterskan i samband med den framkallade 

aborten (Makenzius, Tyde`n, Darj & Larsson, 2012). Även socialt stöd från partner 

och anhöriga var relevant för att komma fram till ett beslut om att göra en framkallad 

abort (Rousset, Brulfert, Séjourné, Goutaudier & Chabrol, 2012). Stödet från 

närstående kunde också hjälpa kvinnan att se livssituationen ur olika perspektiv som 

kunde vara till hjälp för att komma fram till ett beslut. Upplevelsen av stöd gjorde att 

kvinnan blev säkrare på sitt beslut och att hon visste att det fanns närstående som 

stöttade efter den framkallade aborten (Asplin, Wessel, Marions & Georgsson 

Öhman, 2014). Upplevelsen av stöd från närstående hade en betydande roll för att 

minska negativa psykiska känslor efter en genomförd framkallad abort (Rousset et al., 

2012). Enligt Hedqvist, Brolin, Tydén och Larsson (2016) ansåg kvinnan att ha någon 

närstående hemma vid pågående medicinsk framkallad abort i hemmet ökade 

tryggheten. Ramos et al. (2015) beskriver att de kvinnor som hade ett stort stöd i sin 
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umgängeskrets hade lättare att hantera rädslan och ångest som kunde upplevas efter 

en framkallad abort.  Upplevelsen av att ha folk som kvinnan älskar runt omkring sig, 

ökade välbefinnandet i den svåra situationen (Ramos et al., 2015). Det fanns de 

kvinnor som beskrev att det var viktigt att berätta om graviditeten och om beslutet att 

genomgå en framkallad abort för att underlätta i den psykiska läkningsprocessen. 

Asplin et al. (2014) menar att de kvinnor som hade stödsamtal efter en framkallad 

abort upplevde det som en viktig del i återhämtningen och bearbetningen. Både för att 

kunna hantera sorgeprocessen och för at kunna acceptera beslutet kvinnan gjort. 

Stålhandske, Makenzius, Tydén och Larsson (2012) beskriver att bristen på stöd var 

vanligt att uppleva bland kvinnor. Utan socialt stöd ökade risken för psykisk ohälsa 

(Kimport, Foster & Weitz, 2011). Utan stöd blev upplevelsen av kaos mer uppenbar 

än om kvinnan fått stöd vid den framkallade aborten (Asplin et al., 2014).  De kvinnor 

som inte hade berättat för någon om den framkallade aborten hade större risk att 

utveckla sömnproblem, panikattacker och ångestproblematik (Kimprot et al., 2011). 

Enligt Makenzius et al. (2012) kunde kvinnor uppleva att felaktig, dålig information 

från sjuksköterskan eller förskönad information gjorde att upplevelsen av stöd 

saknades.  

Upplevelser av ångest  

Altshuler, Ojanen- Goldsmith, Blumenthal och Freedman (2017) menar att välja 

kirurgisk abortmetod var ett sätt att dämpa en del kvinnors ångest. De kvinnor som 

hellre valde den kirurgiska metoden såg den framkallade aborten mer som ett 

kirurgiskt ingrepp. Vid ingreppet var det läkaren som avslutade graviditeten, tog bort 

fostret och kvinnan vaknade upp och allt var över. Detta upplevde en del kvinnor som 

minskad ångest (Altshuler et al., 2017). Ångest var en vanlig upplevelse hos kvinnor 

som beslutade sig för att genomföra en framkallad abort. Ångest kunde uppstå på 

grund av moraliska och etiska skäl. Även om kvinnan vet att beslutet var det rätta 

uppstod tankar om det var moraliskt eller etiskt rätt att ta bort ett framtida liv 

(Altshuler et al., 2017). Ramos et al. (2015) beskrev att kvinna kunde även uppleva 

ångest över att kunna dö vid en framkallad abort. Asplin et al. (2014) påpekar att en 

del kvinnor kunde även uppleva ökad ångest då de fick olika svar på sina frågor av 

sjuksköterskan beroende på vem de frågade. Detta gjorde att en del kvinnor kände 

mer ångest inför sitt beslut (Asplin et al., 2014). 

Upplevelser av skuld, skam och sorg  

Upplevelsen av sorg uppstår hos en del kvinnor som tar beslutet att fullfölja en 

framkallad abort på grund av livssituationen, men om kvinnans livssituation hade sett 

annorlunda ut hade kvinnan tagit ett annat beslut. Även om beslutet var självvalt 

kunde kvinnan uppleva en stor förlust och kände en stor sorg över den framkallade 

aborten (Altshuler et al., 2017). Kvinnor upplevde även sorg om partner eller anhöriga 

tog beslutet istället för kvinnan själv, eftersom de som tog beslutet inte tyckte att det 

fanns någon möjlighet för kvinnan att behålla barnet (Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 

2011). Enligt Rousset et al. (2012) var upplevelser av sorg och skuld de känslor som 
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kvinnorna upplevde som starkast efter en genomförd framkallad abort. Kvinnor kunde 

uppleva både skuld och skam eftersom de hamnat i en situation som lett till att en 

framkallad abort var det enda rätta att göra (Altshuler et al., 2017). Kvinnorna kunde 

även uppleva att det var fel att genomgå en framkallad abort eftersom det egentligen 

var en gåva att kunna bli en mamma (Stålhandske et al., 2011). 

Behov av att ha kontroll 

Kimport et al. (2011) menar att det var viktigt att det var kvinnan som tog det 

slutgiltiga beslutet att genomföra en framkallad abort. Upplevelsen av kontroll gav 

kvinnan en bättre förutsättning för att kunna leva med beslutet (Kimprot et al., 2011).  

Enligt Asplin et al. (2014) var det viktigt att kvinnan fick tid för att kunna ställa frågor 

till sjuksköterskan och få den information som kvinnan behövde för att kunna fatta ett 

beslut. Det var viktigt att sjuksköterskan ger denna tiden och tar sig tid att lyssna på 

kvinnan. Detta leder till att kvinnan kunde känna att hon har kontroll över sin 

situation (Asplin et al., 2014). Altshuler et al. (2017) menar att vid en medicinsk 

abortmetod på sjukhus upplevde en del kvinnor en större kontroll över situationen 

tillsammans med sjuksköterskan då det skedde i sjukhusmiljö. Upplevelsen av 

kontroll uppstod eftersom kvinnan var vaken och kunde följa processen så att den 

framkallade aborten utfördes på ett säkert sätt och att fostret behandlades med respekt 

(Altshuler et al., 2017). Vid en god kontinuitet från sjuksköterskan upplevde kvinnan 

att hon hade bättre kontroll (Asplin et al., 2014). Makenzius et al. (2012) beskriver 

genom att göra en medicinsk abort i hemmet upplevde en del kvinnor en större 

kontroll då det var i en miljö som kvinnan kände sig trygg i. Kvinnorna kände sig mer 

avslappnade då den framkallade aborten upplevdes mer privat och inte dömande. 

Kvinnorna tyckte även att det var skönt att slippa att prata med folk och kunna släppa 

ut känslorna utan att tänka på att ha andra runt om sig som hon inte känner 

(Makenzius et al., 2012). Påverkade partner eller föräldrar beslutet gällande den 

framkallade aborten så ökade risken för psykisk ohälsa hos kvinnan i framtiden 

(Kimport et al., 2011). De kvinnor som ansåg att de inte hade fått tillräcklig med 

information sökte själva upp informationen för att öka känslan av kontroll inför 

beslutet (Hedqvist et al., 2016). 

Upplevelser av styrka, mognad och att ta ansvar 

Halldén, Christensson och Olsson (2009) menar att en del kvinnor som genomförde 

en framkallad abort valde att ta ansvar för graviditeten fram till den framkallade 

aborten genom att ta hand om sig själv, exempelvis att sluta röka, att inte dricka 

alkohol, att använda bilbälte och att äta bättre mat. Detta gjordes fram tills den 

framkallade aborten var genomförd. Detta gjordes för att det fortfarande fanns tid att 

ångra sig angående den framkallade aborten (Halldén et al., 2009). Makenzius et al. 

(2012) hävdar att efter en genomförd framkallad abort upplevde kvinnan sig mer 

motiverad till att skydda sig för att undvika att hamna i samma situation i framtiden. 

Halldén et al. (2009) menar att efter en genomförd framkallad abort kunde kvinnan 

känna att hon hade växt som person och kvinna. Detta eftersom hon hade tagit ett 
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viktigt beslut utifrån sin livssituation och ett osjälviskt beslut då barnets framtid hade 

påverkats negativt då tillfället inte var rätt (Halldén et al., 2009). Ramos et al. (2015) 

menar att vissa kvinnor byggde upp sitt självförtroende då de tagit ett stort beslut på 

egen hand som kändes rätt för kvinnan. För en del kvinnor blir detta en positiv 

livserfarenhet för kvinnan.          

Upplevelser av lättnad 

De kvinnor som valde kirurgisk framkallad abortmetod upplevde en tillfällig lättnad 

av de känslor som de har haft inför den framkallade aborten (Altshuler et al., 2017). 

Kvinnors upplevelser av att graviditeten var avslutad efter en framkallad abort 

upplevdes som en stor lättnad för många (Halldén et al., 2009). En del kvinnor 

beskrev även en stor upplevelse av lättnad då de kunde återgå till sina normala liv 

efter en genomförd framkallad abort (Kimprot et al., 2011). En del kvinnor upplevde 

även en viss lättnad när alla eventuella graviditetssymtom försvann och kvinnan 

kände sig som sig själv igen (Stålhandske et al., 2012). 

Upplevelser av obehag och rädsla 

Vid kirurgisk framkallad abortmetod var kvinnan nedsövd och behövde inte se eller 

uppleva att fostret kom ut, detta upplevde kvinnorna minska obehag och rädsla 

(Altshuler et al., 2017). Enligt Stålhandske et al. (2011) upplevde en del kvinnor att 

det största obehaget var att ta det första läkemedlet vid en medicinsk framkallad abort 

då det var steget som dödade fostret och att det var oåterkalleligt (Stålhandske et al., 

2011). Kvinnor som gjorde en medicinsk abort kunde även uppleva obehag och olust 

när fostret avlägsnades (Altshuler et al., 2017). De flesta kvinnor som valde att 

genomföra en kirurgisk framkallad abort var de kvinnor som upplevde obehag och 

rädsla i samband med den framkallade aborten som kommer att påverka dem negativt 

i efterförloppet (Altshuler et al., 2017). Medan Ramos et al. (2015) beskriver att en 

del kvinnors rädsla för att inte ha kontroll på situationen vid en kirurgisk framkallad 

abort eftersom aborten görs under narkos och kvinnan vet inte hur hon eller fostret 

behandlas. Upplevelsen efter en kirurgisk framkallad abort var något som kvinnor 

uttryckte som en rädsla då de fortfarande kände sig påverkade efter narkosen. En del 

kvinnor kunde även uppleva rädslan av att ha förbrukat sin chans till att bli mamma 

på grund av den framkallade aborten (Ramos, et al., 2015). Halldén et al. (2009) 

menar att en vanlig tanke hos kvinnan var att inte kunna bli gravid igen och att 

fertiliteten skulle ha påverkats negativt på grund av den framkallade aborten (Halldén 

et al., 2009). En annan vanlig upplevelse var rädslan för ofullständig abort. Många 

kvinnor tog graviditetstest för tidigt efter den framkallade aborten vilket då ofta 

fortfarande visade positivt (Hedqvist et al., 2016). 

Upplevelser av besvikelse och förlust 

Upplevelsen av besvikelse var även vanligt förekommande i samband med en 

framkallad abort. Besvikelsen för att inte kunna behålla barnet av olika anledningar 
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och nuvarande livssituationer (Altshuler et al., 2017). Stålhandske et al. (2012) menar 

att besvikelsen på sig själv, även upplevelsen av besvikelse från närstående och 

anhöriga var vanligt bland kvinnor som valde att genomföra en framkallad abort 

(Stålhandske et al., 2012). Halldén et al. (2009) menar att efter en genomförd 

framkallad abort kunde kvinnan uppleva en stor förlust. Tankar om den framtid som 

hade varit om kvinnan inte hade genomfört den framkallade aborten, även tankar om 

hur kvinnan hade varit som mamma och hur partnern hade varit som pappa (Halldén 

et al., 2009).      

 

                                                                   

Diskussion 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie gjordes för att beskriva ett visst ämne och hur kunskapen 

kring ämnet såg ut (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort för att öka 

kunskap och förståelse kring upplevelser som uppstår när kvinnor genomgår en 

framkallad abort.  

Litteraturstudien är gjord med en induktiv ansats som innebar att utan förutfattade 

meningar samla in information om ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). För att 

litteraturstudien skulle motsvara syftet användes relevanta sökord. Sökorden som 

användes var både ämnesord och fritextord för att fokusera på relevant forskning 

kopplat till syftet. När detta gjordes ökade även trovärdigheten för studien 

(Wallengren & Henricson, 2016). För att få ett noggrant urval av artiklar utfördes alla 

sökningarna i tre olika databaser (Henricson, 2016). För att hålla sig till 

forskningsområdet användes ämnesordet Induced abortion (Forsberg och Wengström, 

2013). Induced abortion gjorde så att sökningen endast fokuserade på framkallad 

abort och inte på spontan abort som var ett exklusionskriterie. Trunkering användes 

på sökordet experience då detta utökade möjligheten att få fler träffar, eftersom 

sökresultatet skulle visa orden, upplevelse och upplevelser (Forsberg & Wengström, 

2013). Samtliga sökningar gjordes i CINAHL, PubMed och PsycInfo där sökning ett 

gav oss resultatartiklar ifrån alla databaser. I andra sökningen gav endast CINAL och 

PubMed resultatartiklar då resterande visade sig vara dubbletter eller ej relevanta 

artiklar i Psykinfo. I den tredje sökningen var det endast CINAHL som gav 

resultatartiklar. Sökresultatet i både PubMed och PsycInfo var endast dubbletter av 

tidigare sökningar eller uppfyllde inte inklusionskriterierna och syftet för studien. Se 

sökordsöversikt tabell ett och sökhistorik tabell två. Eftersom det blev många 

dubbletter i den tredje sökningen betydde detta att sökningen var mättad. 

Databearbetningen av artiklarna gjordes tillsammans för att minska risken för egna 

feltolkningar (Henricson, 2016). 

Kvalitetsbedömning gjordes av relevanta artiklar med mallen från Carlsson och 

Eiman (2003) när datamättnaden uppstod. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna 
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kontrollerades genom att det gjordes en vetenskaplig kvalitetsgranskning (Wallengren 

& Henricson, 2016). Alla artiklar som valdes ut kontrollerades noggrant för att 

säkerställa att de etiska reglerna var uppfyllda då detta påverkade graden av kvalité 

och därmed överförbarheten (Carlssons & Eiman, 2003). Eftersom forskning gjordes 

på individnivå inom kvalitativ och kvantitativ forskning var etisk granskning av 

artiklarna viktig (Kjellström, 2016). Det framkom att alla resultatartiklarna var minst 

grad två vilket gjorde att bekräftelsebarheten ökade (Carlssons & Eiman, 2003). 

Trovärdigheten ökade även då resultatartiklarna presenterade upplevelser från olika 

synvinklar (Wallenberg & Henricson, 2016). För att öka bekräftelsebarheten gjordes 

kvalitetsbedömningen tillsammans för att minska risken för feltolkning (Henricson, 

2016).  

Artiklarna som användes i litteraturstudien är både kvantitativa och kvalitativa 

(Segersten, 2018; Forsberg & Wengström, 2013). Kvantitativa artiklar valdes 

eftersom det visar skillnader och likheter av kvinnors upplevelser i samband med en 

framkallad abort. I kvantitativa artiklar visade resultat på ett tydligt sätt vilket gjorde 

det möjligt att kunna jämföra kvinnors upplevelser (Segersten, 2018). Kvalitativa 

artiklar användes för att kunna förstå upplevelser som kvinnor har i samband med en 

framkallad abort. Kvalitativa artiklar beskriver erfarenheter, förväntningar, 

upplevelser och hur behov kan mötas (Friberg, 2018). Att använda både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar är av nytta för resultatet då syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelser i samband med en framkallad abort.   

Efter granskning av alla resultatartiklar framkom två huvudkategorier som speglar 

kvinnans största behov vid en framkallad abort. Sex underkategorier av upplevelser 

framkom då dessa behov inte kunde tillgodoses fullt ut. 

Bekräftelsebarheten styrks av att kurskamrater läst och givit feedback under 

processen då utomstående granskat resultatet. Eftersom bekräftelsebarheten hör ihop 

med trovärdighet och pålitlighet ökar även dessa (Wallengren & Henricsson, 2016). 

Studien speglade kvinnors upplevelser från hela världen. Resultatet hade kanske 

kunnat bli annorlunda om endast Europa eller Skandinavium hade inkluderats. Detta 

med tanke på att lagarna skiljer sig i de olika länderna vilket kanske skulle ha 

påverkat kvinnornas upplevelser.   

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att behovet av att få stöd och behovet av att ha kontroll 

visar sig vara viktigast för kvinnorna och för att kunna återhämta sig. Kvinnor som 

genomgår en framkallad abort kan ha olika upplevelser beroende på om dessa behov 

uppfylls eller tillgodoses. Den etiska aspekten vid en framkallad abort är 

genomgående i samtliga resultatartiklar. Enligt Nuccetelli (2017) kan den etiska 

aspekten spela stor roll i beslutet. Veiga et al. (2011) menar att stödet är av stor 

betydelse vid en framkallad abort. Bristen på stöd kan medföra längre återhämtning. 
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Stödet är viktigt från både sjuksköterskan och anhöriga (Rousset et al., 2012; Veiga et 

al., 2011). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan skapar en bra relation med 

kvinnan som funderar på att genomföra eller genomför en framkallad abort för att 

kvinnan ska känna stöd. Kvinnorna kan uppleva stöd när en relation skapas mellan 

sjuksköterskan och kvinnan (Tomey-Marinner, 2002; Kjelsvik et al., 2018). 

Relationen gör att stöd upplevs och att respekt visas från sjuksköterskan (Ramos et 

al., 2015). Enligt Krupkin Whitney (2017) har sjuksköterskan en betydande roll för 

kvinnan. Tomey-Marinner (2002) menar att sjuksköterskan har även en stor påverkan 

på att förebygga hälsa och lindra eventuellt lidande. Lindra lidande är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har den etiska 

koden fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan. Främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.                                                                

Enligt svensk abortlag har kvinnan rätt till stödsamtal både före och efter en 

framkallad abort (Socialstyrelsen, 2018). Stödsamtal både före och efter en 

framkallad abort är viktigt för att kvinnan ska känna förtroende för sjuksköterskan 

men även för att kunna ta rätt beslut (Asplin et al., 2014). Tidigare forskning visar att 

många kvinnor väljer att genomgå den framkallade aborten själva eftersom det är ett 

känsligt ämne och kvinnor vill inte riskera att bli dömda för sitt beslut (Krupkin 

Whitney, 2017). Det är viktigt att kvinnor får information och att sjuksköterskan 

lyssnar, ställer frågor och att kvinnan får ett personcentrerat bemötande. Får 

kvinnorna fel information eller för lite information upplever kvinnorna brist på stöd 

och kontroll (Svensk sjuksköterskeförening, 2019; Asplin, et al., 2014). Kvinnorna 

upplever att de har mest kontroll i samband med en framkallad abort då de själva har 

tagit beslutet (Kimport et al., 2011).                                                                                    

Det kan finnas flera orsaker varför kvinnor genomgår en framkallad abort 

(Makenzius, 2012; Chae et al., 2017; Steyn et al., 2017). Upplevelse av ansvar, styrka 

och mognad framkommer då kvinnorna har gjort ett osjälviskt och aktivt val utifrån 

livssituationen (Ramos et al., 2015). Resultatet visar att det finns en del kvinnor som 

ser aborten som en positiv upplevelse då de känner lättnad efter beslutet och den 

genomgångna framkallade aborten. En del kvinnor upplever lättnad när den 

framkallade aborten är genomförd då de kan återgå till sina normala liv (Altshuler et 

al., 2017).  Det finns även kvinnor som upplever stor ångest inför beslutet att 

genomföra en framkallad abort då de egentligen vill ha barn men det passar inte 

livssituationen just nu (Haldén et al., 2009). Kvinnor upplever även ångest och förlust 

inför att kanske aldrig kunna bli förälder och att de blivit infertila (Haldén et al., 

2009).                                                                                                                                     

Det framkommer att kvinnor upplever obehag och rädsla inför den framkallade 

aborten (Altshuler et al., 2017). Upplevelse av rädsla kan vara rädslan för att dö i 

samband med en framkallad abort och inte vakna efter narkos vid en kirurgisk 

framkallad abort (Ramos et al., 2015; Jerpseth, 2011). Eftersom det är många kvinnor 
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som genomgår en framkallad abort i världen är det viktigt att forska mer på detta 

ämnet. Tidigare forskning visar att alla professioner inom vården ska arbeta efter de 

sex kärnkompetenserna för att en god och säker vård ska uppnås (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). Tidigare forskning visar även att upplevelse av skuld 

och skam är en av de vanligaste upplevelserna för kvinnorna och att beslutet är stort 

och tungt (Krupkin Whitney, 2017). Skuld och skam upplevs som en av de starkaste 

känslorna efter en framkallad abort då kvinnan valt bort ett liv. Besvikelsen på sig 

själv och från närstående upplevs även vid en framkallad abort (Stålhandske et al., 

2012).  

Resultatet i denna studie visar värdet av att sjuksköterskor har förmåga att förmedla 

stöd till kvinnor som genomgått eller ska genomföra en framkallad abort. 

Sjuksköterskor och samhället behöver ha kunskap om kvinnors behov och upplevelser 

i samband med en framkallad abort. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om 

att kvinnans behov och upplevelser i samband med en framkallad abort alltid är 

subjektiva och därför kan upplevas på olika sätt (Tomey-Marinner, 2002). Det är 

viktigt att både sjuksköterskan och samhället inte dömer kvinnor som genomgår en 

framkallad abort då det kan finnas många olika orsaker till deras beslut (Krupkin 

Whitney, 2017; Makenzius, 2012). Det är även viktigt att sjuksköterskan och 

närstående inte påverkar kvinnan i sitt beslut (Kimport et al., 2011). Många anser att 

det är etiskt och moraliskt fel att genomföra en framkallad abort. Det kan finnas flera 

orsaker till att kvinnan inte kan ta hänsyn till det etiska och moraliska perspektivet 

(Makenzius, 2012; Altshuler et al., 2017).  

 

 

Konklusion och Implikation  

Litteraturstudiens resultat visar att en framkallad abort skapar olika upplevelser hos 

kvinnan beroende på i vilken utsträckning behovet av att få stöd och behovet av att ha 

kontroll kan tillgodoses. Studiens viktigaste bidrag är kunskapen om att när behoven 

inte tillgodoses fullt ut så framkommer upplevelser av ångest, skuld, skam och sorg 

samt upplevelser av obehag, rädsla, besvikelse och förlust, vid en framkallad abort. 

Känslorna och upplevelserna är subjektiva och orsakerna olika till varför kvinnan 

väljer eller kanske upplever att hon inte har något annat val än att genomföra en 

framkallad abort. De upplevelser som resultatet tydligt visar är behovet av att få stöd 

och behovet av att ha kontroll och när dessa behov är tillgodosedda kan det leda till 

upplevelser som styrka, mognad och att ta ansvar samt upplevelser av lättnad. I 

samband med en framkallad abort är det tydligt att någon eller några av dessa 

upplevelser påverkar kvinnan. Orsaker till negativa upplevelser är brist på 

information, dåligt bemötande av sjuksköterskan, bristande förståelse från närstående 

och besvikelse på sig själv. Behov av att få stöd och behovet av att ha kontroll över 

situationen är av stor betydelse för att kvinnan ska kunna bearbeta den framkallade 

aborten och kunna gå vidare.  
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Sjuksköterskan behöver ha kunskap om de behov, upplevelser och känslor som 

kvinnor kan erfara vid en framkallad abort. Sjuksköterskor utgör ett viktigt stöd för 

kvinnorna i läkningsprocessen om bemötandet är korrekt och respektfullt. Genom att 

redan i sjuksköterskeutbildningen skapa förståelse och kunskap för vad kvinnor 

genomgår kan studenten utveckla ett professionellt förhållningssätt redan från början 

av sin karriär. I studien framkommer det att det är viktigt med gott bemötande från 

sjuksköterskan och att stöd och kontroll har en betydande roll för det psykiska väl 

måendet. Det framkommer även att förekomst av psykisk ohälsa och läkningstid 

minskar med stöd och tydlig information. Studien visar även att det behövs mer 

forskning om kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort och vilka 

omvårdnadsinsatser som är viktiga. Forskning inom framkallad abort är ett viktigt 

ämne att belysa då det ofta tystas ner i samhället. Forskning kan ge ökad kunskap och 

bidra till att kvinnorna får mer förståelse från sjuksköterskan och närstående och hjälp 

till snabbare återhämtning.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsykInfo 

Framkallad abort Induced abortion Induced abortion Induced abortion 

Känslor Feelings Feelings Feelings 

Känslor Emotions Emotions Emotions 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Tidig abort Early abortion Early abortion Early abortion 

Upplevelse* Experience* Experience* Experience* 

Patienttillfredsställelse Patient satisfaction Patient satisfaction Patient satisfaction 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-02-28 CINAHL 

Induced abortion AND feelings or 

emotions AND experience / 2008-01-

01 – 2018-12-31, english, female. 50 33 8 3 

2019-02-28 PubMed 

Induced abortion AND feelings or 

emotions AND experience / 2008-01-

01 – 2018-12-31, english, female. 52 26 6 1 

2019-02-28 PsykInfo 

Induced abortion AND feelings or 

emotions AND experience / 2008-01-

01 – 2018-12-31, english, female. 34 21 7 2 

2019-03-01 CINAHL 

Induced abortion AND early abortion 

AND experience* / 2008-01-01 – 

2018-12-31, english, female. 37 18 4 1 

2019-03-01 PubMed 

Induced abortion AND early abortion 

AND experience* / 2008-01-01 – 

2018-12-31, english, female. 126 58 12 1 

2019-03-06 CINAHL 

Induced abortion AND feelings or 

emotions AND patient satisfaction / 

2008-01-01 – 2018-12-31, english, 

female. 12 3 2 2 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Altshuler, A. L., Ojanen- Goldsmith, A., Blumenthal, P.D., & Freedman. L.R. (2017). A good 

abortion experience: A qualitative exploration of women's needs and preferences in clinical care. 

Social science & medicine, 191, 109–116. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.09.010 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att belysa vilka behov kvinnor har som avslutar sin graviditet på abortklinik. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Grounded Theory 

Urval 24 kvinnor 18–49 år som har gjort en abort de senaste 5 åren och har även barn sedan tidigare.  

Deltagarna var ej gravida vid intervjutillfället. 

Datainsamling Deltagarna rekryterades via reklam vid offentliga bibliotek och skolor. Semistrukturerad intervju 

som pågick i 70 minuter.12 intervjuer genomfördes via telefonkontakt och resterande 8 personlig 

kontakt. Samtliga intervjuer spelades in. 

Dataanalys Analys gjordes genom ett program Dedoose där olika kodord angående de medverkandes 

personliga information analyserades med hjälp av tabeller. I studien användes även Stigma scale 

där de medverkande svarade på olika frågor på en skala. 

Bortfall Ej relevant 

Slutsats I artiklarna framgår 3 teman, vilket författarna har sammanfattat: att bli bekräftad som moralisk 

beslutsfattare, att själv kunna bestämma angående sin närvaro och medvetenhet vid själva aborten 

och att få en diskret vård och bra bemötande för att undvika att bli dömd av andra för att 

genomföra en abort. Resultatet enligt författarna är att utgå från kvinnornas behov både 

känslomässigt, de olika personliga omständigheterna och den sociala bakgrunden och hur det 

påverkar upplevelsen av abort. Personcentrerad och individanpassat bemötande bidrar till en bättre 

abortupplevelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

 77% 

Grad 2 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Asplin. N., Wessel. H., Marions. L & Georgsson Öhman. S. (2014).  Pregnancy termination due to 

fetal anomaly: Women's reactions, satisfaction and experiences of care. Midwifery Journal, 30(6), 

620–627. doi: 10.1016/j.midw.2013.10.013 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att se vad kvinnorna tycker är viktigt i mötet med sjuksköterskan för att främja hälsa 

och välbefinnande efter en genomgången abort på grund av missbildat foster.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Intervjustudie  

Urval 11 kvinnor deltog i studien efter att ha gjort en abort då det fanns missbildning på fostret. Alla 

kvinnor var av svensk härkomst.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes på 4 vårdcentraler i Stockholm. Kvinnorna som deltog i studien blev 

intervjuade som även spelades in. Frågorna fokuserade på stöd, behandling och vård efter en abort. 

Studien genomfördes mellan maj 2008 till februari 2010. Intervjun genomfördes 6 månader efter 

genomförd abort.  

Dataanalys Intervjuerna skrevs ner och behandlades som en kvalitativ innehållsanalys. Detta gjordes i sex 

följande steg: För att få en helhetsbild lästes och lyssnades intervjuerna igenom flera gånger i steg 

1. I steg 2 identifierades meningar och ord som var relaterade med varandra. I Steg 3 bevarades 

kärnuttryck som var relevanta. I steg 4 gjordes kodning och underkategorisering. Steg 5 

Kategorier gjordes. Steg 6 Teman bildas utifrån tolkning av meningar och ord i intervjuerna. 

Bortfall Ej relevant. 

Slutsats Fördjupad förståelse, stöd, kommunikation och medkänsla från sjuksköterskan var de viktigaste 

punkterna för att främja hälsa och öka välbefinnande för kvinnorna som genomgått abort på grund 

av missbildat foster. Uppföljningsrutiner hade också stor påverkan för välbefinnandet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

90% 

Grad 1. 
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Artikel 3 

Referens Halldén, B., Christensson, K., & Olsson, P. (2009). Early abortion as narrated by young Swedish 

women. Scandinavian journal of Caring sciences, 23(2), 243–250. doi:10.1111/j.1471-

6712.2008.00612x. 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att belysa betydelsen av att ha gjort en framkallad abort. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk metod 

Urval 25 kvinnor 18–20 år 2–6 veckor efter en medicinsk abort i 6–12 veckan i graviditeten. 

Datainsamling Unga kvinnor rekryterades via gynekologiklinik och ungdomsmottagningen i en storstad. 10 

berättande intervjuer spelades in på band. Deltagarna blev uppmanade att berätta om sina 

upplevelser via öppna frågor. Olika icke verbala uttryck transkriberades. 

Dataanalys En strukturanalys genomfördes och resulterade i 4 teman som sedan presenterades i en tabell. 

Dataanalysmetod som användes var fenomenologisk hermeneutisk metod för att förstå och 

betrakta intervjuerna. 

Bortfall Ej relevant. 

Slutsats I studien undersöktes kvinnornas olika existerande frågor angående att välja abort eller 

föräldraskap och hur livet blir efter något av alternativen. Författarna kom fram till 4 olika teman: 

att bry sig om och skydda sig själv och sin graviditet, att känna smärta av att ta bort ett barn, 

känslighet inför godkännandet av andra inför sitt beslut och föreställandet av det barn som hade 

funnits om aborten inte hade genomförts. Det framgår i artikeln att det behövs utbildning och 

information till ungdomar som har ett aktivt samliv.  I studien framgår oron för att kunna bli 

gravid igen efter att ha genomgått en abort 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% 

Grad 1 
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Artikel 4 

 

Referens Hedqvist, M., Brolin, L., Tydén, T & Larsson, M. (2016). Women's experiences of having an early 

medical abortion at home. Sexual & Reproductive Healthcare, 9, 48–54. doi: 

10.1016/j.srhc.2016.07.003 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser och skillnader av hemabort och om den 

information som lämnats innan aborten gjordes. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval Totalt 119 kvinnor som deltog i studien. Dessa skulle ha genomgått en tidig medicinsk abort i 

hemmet.  

Datainsamling Studien genomfördes i november 2012 till februari 2013. Deltagarna rekryterades via  

 poliklinisk klinik på ett universitetssjukhus i Sverige. Datainsamlingen gjordes via 

semistrukturerade telefonintervjuer och gjordes ca 6 veckor efter den genomförda aborten. 

Intervjun bestod av 31 frågor med flervalsalternativ och vissa var öppna frågor. Intervjun varade i 

snitt cirka 12 minuter. Varje svar dokumenterades i samband med telefonintervjun.  

Dataanalys Statistikprogrammet SPSS användes för att analysera datainsamlingen. Även Fisher Exact Test 

användes ör att jämföra yngre/äldre kvinnor, med partner/utan partner, har barn/inga barn, tidigare 

abort/ingen abort och olika utbildningsnivåer. Man-Whitney U test användes för att jämföra olika 

variabler. Kvantitativ innehållsanalys användes för att analysera de öppna frågorna. Författarna 

läste sedan igenom resultatet var för sig för att sedan jämföra med varandra och dela in resultatet i 

de slutgiltiga kategorierna.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats Information angående blödning och smärta efter en abort kan förbättras. Kvinnor utan tidigare 

upplevelser av födsel eller aborter upplevde större smärta än de kvinnor som hade tidigare 

upplevelser och därför bör information till dessa kvinnor förbättras.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Kimport, K., Foster, K & Weitz, T. (2011). Social Sources of Women’s Emotional Difficulty 

After Abortion: Lessons from Women’s Abortion Narrative. Perspectives on Sexual and 

Reproductive Health, 43(2), 103–109. doi: 10. 1363/4310311 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att belysa hur kvinnors känslomässiga behov kan mötas och reduceras.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval 21 deltagande kvinnor med svåra emotionella känslor efter en abort. Studien genomfördes mellan 

mars och augusti år 2009. Kvinnorna som deltog i studien skulle vara över 18 år.  

Datainsamling Sju av kvinnorna rekryterades genom ett forskningsprojekt angående kvinnors upplevelser av en 

abort. 14 kvinnor rekryterades från stödlinjer för abort. Semistrukturerade intervjuer som varade i 

ca 75 minuter genomfördes via telefon och spelades in. Frågorna fokuserade på familj och vänner, 

partner och stödet från samhället angående abort.  

Dataanalys De använde Atlas. TI software som kodning relaterat till aborterfarenheten och behoven. 

Kategorier som uppkom var kvinnors behov, positiva känslor och negativa känslor relaterat till 

aborten. Därefter slogs kategorierna samman till två större kategorier som var beslutsfattande och 

stödet angående aborten.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats Negativa känslor uppkom för kvinnan om hon själv inte hade tagit beslutet angående abort eller 

när kvinnan inte kände av något känslomässigt stöd från närstående. Socialt stöd minskade risken 

för känslomässig nöd.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

73% 

Grad 2. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

Referens  Makenzius. M., Tyde ´n. T., Darj. E & Larsson. M. (2012). Autonomy and dependence – 

experiences of home abortion, contraception and prevention. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 27(3), 569–579. 

doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01068.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska behov och upplevelser av en framkallad medicinsk abort i hemmet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

Urval 24 kvinnor deltog i studien och skulle vara minst 18 år gamla. Kravet var att de skulle ha gjort 

abort på grund av oönskad graviditet.  

Datainsamling Deltagarna rekryterades via fem sjukhus och gynekologmottagningar. Intervjuerna genomfördes 

från april 2009 till augusti 2010. Intervjuerna gjordes via telefon och varade i cirka 40 minuter. 

Alla intervjuer spelades även in.  

Dataanalys En innehållsanalys gjordes. Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få ett sammanhang till 

syftet. Innehållet delades sedan upp i olika koder och bildade två teman: autonomi och beroende. 

Dessa två teman delades sedan upp i 12 olika subkategorier.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats En hemabort ökar autonomi och förmågan till egenvård för kvinnan. Autonomin går hand i hand 

med ett beroende som är individanpassat bestående av information, empati och råd om egenvård 

av sjukvården. För att öka vårdens säkerhet och patienttillfredsställelse bör abortvården 

kontinuerligt uppföljas och uppdateras.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

90% 

Grad 1. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

Referens Ramos, S., Romero, M & Aizenberg, L. (2015). Women's experiences with the use of medical 

abortion in a legally restricted context: the case of Argentina. Reproductive health matters, 22(44), 

4–15. doi: 10.1016/S0968-8080(14)43786-8 

Land  

Databas 

Argentina 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska kvinnors upplevelser av framkallad medicinsk abortmetod.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

Urval 45 kvinnor deltog i studien och samtliga kvinnor hade genomgått en medicinsk abort i hemmet. 

De deltagande kvinnorna var 18–40 år.  

Datainsamling Kvinnor rekryterades via sjukhus när de sökt rådgivning.  De andra kvinnor rekryterades via det 

bekanta nätverket som genomgått en medicinsk abort under de 12 senaste månaderna. 

Datainsamlingen gjordes via intervjuer på spanska mellan oktober 2011 - juli 2012. Frågor som 

användes var hur kvinnan kom fram till beslutet angående abort. Hur kvinnan fick tag i sin 

medicin. Om kvinnorna visste hur medicinen fungerade. Psykiska och personliga upplevelser om 

en tidig abort. Upplevelse av anonymitet och familjerelationer. Om kvinnorna använde sig av 

medicinsk rådgivning eller om de letade upp information själva. 

Dataanalys Intervjuerna kodades oberoende av två personer som ingick i forskningsteamet. Resten av teamet läste 

igenom intervjuerna och diskuterades igen och kodades om. Koderna översattes från spanska till 

engelska. Intervjuerna sammanställdes för att sedan bilda ett resultat.  

Bortfall Ej relevant. 

Slutsats  Säkerhet och integritet var viktigt för att kunna genomföra en medicinsk abort. Det största 

problem var hur de skulle få tag på medicinen. Rätt information angående antal tabletter och 

intervaller som läkemedlet skulle administreras var det största orosmomentet. Möjligheten att 

välja tillfälle och att ha någon nära till hands var viktigt för kvinnorna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75% 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Rousset, C., Brulfert, C., Séjourné, N., Goutaudier, N & Chabrol, H. (2012). Posttraumatic Stress 

Disorder and psychological distress following medical and surgical abortion. Journal of 

Reproductive and Infant Psychology, 29 (5), 506 - 517. doi: 10.1080/02646838.2012.654489 

Land  

Databas 

Frankrike 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors val av abort samt kvinnors upplevelser. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Prospektiv longitudinell studie 

Urval 86 kvinnor som gjort abort efter mellan graviditetsvecka 2 - 12. Kvinnorna skulle vara i åldern 13 

- 44 år för att delta i studien. Kvinnor under 18 år hade föräldrarnas medgivande.  

Datainsamling Rekrytering skedde på 2 olika allmänna sjukhus och olika familjeplanerings centrum i södra 

Frankrike. Datainsamlingen skedde via sju olika skriftliga frågeformulär. Detta gjordes vid 2 olika 

tillfälle. Första tillfället var några timmar efter aborten och andra tillfället var sex veckor efter 

genomförd abort. 

Dataanalys Dataanalys gjordes via Pearsons-korrelationer för att jämföra kvinnors känslor och upplevelse 

efter medicinsk och kirurgisk abort. Datainsamlingen delades upp i 3 steg. Steg 1 abortmetod. 

Steg 2 socialt stöd. Steg 3 olika känslor som nedstämdhet, traumatiska känslor, depressionskänslor 

och ångest.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats Genom att studera vilka känslor och behov som påverkar kvinnans psykiska tillstånd efter en abort 

kan förebyggande åtgärder vidtas och minska riskfaktorerna för psykisk ohälsa.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

96% 

Grad 1 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

Referens Stålhandske. M., Ekstrand. M & Tydén. T. (2011).  Women's existential experiences within 

Swedish abortion care. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 32(1), 35–41. 

doi: 10.3109/0167482X.2010.545457 

Land  

Databas 

Sverige 

PsykInfo 

Syfte Syftet med studien var att studera kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort och 

deras behov av stöd. Fokus var kvinnornas emotionella och kognitiva svar efter en framkallad 

abort.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

Urval 24 kvinnorna i åldern 21–57 som nyligen gjort en abort. 

Datainsamling  Kvinnorna rekryterades mellan år 2006–2009 via en annons i en magasintidning för studenter och 

på en studenthälsoklinik i Uppsala. Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna varade mellan 60–120 minuter och författarna som intervjuade var erfarna av 

abortvård. Intervjun började med att kvinnorna fick fylla i ett frågeformulär. Frågeformuläret 

innehöll frågor angående känslor och tankar i samband med en abort. Därefter fortsatte intervjun 

muntligt där kvinnan berättade om sin abortupplevelse, känslor och tankar kring detta. Alla 

intervjuer spelades in.  

Dataanalys Datainsamlingen analyserades som en innehållsanalys i tre olika steg. Steg 1: första författaren 

läser igenom texten som antecknats vid intervjun och skapade kategorier. Steg 2: Samtliga 

författare läser igenom materialet och sedan diskuterades kategorierna och kodades om. Steg 3: 

All information som var relevant för syftet samlades ihop till 3 kategorier och 6 subkategorier.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats Enligt studien så kände kvinnorna en brist på förståelse och känslomässigt bemötande från 

sjuksköterskan. Detta behöver förbättras för att kunna ge kvinnorna stöd i fysisk och psykisk 

återhämtning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

73% 

Grad 2 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Stålhandske. M., Makenzius. M., Tydén. T & Larsson. M. (2012).  

Existential experiences and needs related to induced abortion in a group of Swedish women: a 

quantitative investigation. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 33(2), 53 - 61. doi: 

10.3109/0167482X.2012.677877  

Land  

Databas 

Sverige 

PsykInfo 

Syfte Att undersöka kvinnors upplevelser och behov bland kvinnor som har begärt en framkallad abort. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 499 kvinnor deltog i studien. Kvinnorna som valdes ut hade genomgått en framkallad abort. 

Datainsamling Kvinnorna rekryterades från 10 olika kvinnokliniker i Sverige. Datainsamlingen skedde mellan 

januari och augusti 2009. Frågeformulär med 51 flervalsfrågor och 5 öppna frågor användes för att 

studera kvinnorna. Enkäten delades upp i 3 domäner angående bakgrundsfrågor, frågor om 

abortbeslutet, och frågor om psykiskt välbefinnande före och efter som svarades i gradskala. 

Flervalsfrågor om existentiella frågor ingick även och bedömdes enligt likertskala. Frågorna 

fokuserade på den upplevda erfarenheten kvinnorna hade från abortvården och livsstil.  Kvinnorna 

var anonyma.  

Dataanalys  För att komprimera de olika svaren används Priciple Component Analysis (PCA) och för att hitta 

gemensamma egenskaper för underliggande kategorier. För all analys användes PASW (Predictive 

Analytics SoftWare) statistics 18.0.  

Bortfall Ej relevant. 

Slutsats 3 olika teman av frågor skapades: Bakgrundsfrågor. Svårigheter att göra abort. Flervalsfrågor om 

existentiella erfarenheter. Studien visar att kvinnor upplever många olika känslor i samband med 

en abort. Dessa känslor och tankar kan vara meningen med livet, tankar om död och liv, moral och 

känslor till fostret. Dessa känslor är en utmaning för sjuksköterskan att bemöta.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

 91% 

Grad 1 
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