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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Fyrtiosex miljoner inducerade aborter, det vill säga graviditeter som avsiktligt 

avbryts, utförs i världen varje år. Flera olika fysiska samt psykiska konsekvenser kan uppstå 

hos den kvinna som genomgått en abort. Beroende på förutsättningar, process och bemötande 

ser verkan olika ut hos olika kvinnor. Det kan vara betydelsefullt för barnmorskor att ha 

kunskap kring detta för att vid behov kunna ge det stöd som behövs under hela 

abortprocessen.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva psykologiska reaktioner samt risk för psykisk 

ohälsa hos kvinnor till följd av legal abort som genomförts på grund av oönskad graviditet.  

 

Metod: Följande arbete är en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar inkluderadats. 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier som kvalitetsgranskats ingår i studien.  

 

Resultat: Resultatet genererade tre teman; Positiva upplevelser av abort, Negativa upplevelser 

av abort samt Risk och riskfaktorer att utveckla psykisk ohälsa. Oavsett om kvinnan överlag 

hade positiva eller negativa känslor fann kvinnorna vanligen att beslutet var det rätta. Risken 

att utveckla psykisk ohälsa tycktes inte öka efter en inducerad abort.  

 

Slutsats: Kvinnor kan uppleva både positiva och negativa känslor efter att de genomgått en 

inducerad legal abort. Den mest förekommande känslan efter aborten var känslan av rätt 

beslut. Kvinnor tycks inte löpa någon större risk att utveckla psykisk ohälsa efter att de 

genomgått en abort. 

 

 

 Nyckelord: Abort, psykologiska reaktioner, psykisk ohälsa, stöd 

 



                       

 

 

ABSTRACT 

 

 

Background: Forty-six million induced abortions, which mean intentionally interrupted 

pregnancies, are performed in the world each year. An induced abortion may lead to several 

physical and psychological consequences after an induced abortion. The aim of this study was 

to describe what psychological reactions and if mental disorder occur among women after a 

legal induced abortion because of unwanted pregnancy. It is important for midwifes to gain 

knowledge in this field, to be able to give the support that is needed throughout the process.  

 

Method: A literature review was conducted and 15 scientific articles were included. The 

search for articles was performed in the databases PubMed, PsycINFO and CINAHL. Both 

qualitative and quantitative articles were chosen and the authors to this study performed a 

qualitive audit on all of the articles.  

 

Result: The result generated three themes; Positive feelings after an abortion, Negative 

feelings after an abortion and risk and risk factors to develop mental disorder. One of the most 

common feeling, regardless of any other feeling, was that the abortion was the right choice. 

The risk to develop a mental disorder did not appear to increase after an induced abortion.  

 

Conclusion: Women can experience both positive and negative emotions after an induced 

legal abortion. The most common feeling was that the abortion was the right decision. 

Women do not appear to have an increased risk to develop a mental disorder after an abortion.  

 

 

Key words: Induced Abortion, psychological reactions, mental disorder, support 
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BAKGRUND 

 

 

Historiska abortmetoder 

 

Det finns dokumenterat hur inducerad abort kan ha gått till i olika delar av världen sedan år 

1550 före Kristus. På den tiden kunde kvinnor i till exempel Egypten föra upp krossade dadlar 

och honung i vaginan och på så vis avsluta graviditeten (Bygdeman & Gemzell-Danielsson, 

2008). Lennerhed (2008) beskriver hur kvinnor under alla tider försökt framkalla en abort 

genom att massera, trycka eller slå på magen. I Europa var örter och växter de vanligaste 

abortmedlen där växten sävenbom finns beskrivet som abortmedel sedan 1500-talet. Andra 

växter eller örter som finns beskrivna är bland annat mjöldryga, kinin, kolokvint, mynta och 

bomullsrot. Det finns inte beskrivet hur effektiva dessa abortmedel var, en del vet man idag 

var verkningslösa. Intog kvinnorna stora mängder av vissa växter eller örter kunde de få 

skador på lever eller njurar. Vid sena aborter brukade till exempel koksalt injiceras i fostret. 

En annan metod var att en läkare med inoljad hand förde upp fingrar i livmodern och drog ut 

fostret (Lennerhed, 2008).  

 

I början av 1900-talet finns det beskrivet från bland annat Hamburg och Berlin att tvål blandat 

med vatten sprutades in med högt tryck i livmodern. Andra metoder som rapporterats från 

England var våld, så som att ramla ner för en trappa, höga doser droger eller direkt våld mot 

livmodern (Drife, 2010). Det var vanligt att använda en sond eller en kateter vilka var gjorda 

av metall, glas eller gummi. Denna fördes upp i livmodern och fick sedan ligga kvar från 15 

minuter till några timmar. På detta sätt skadades fostret eller livmodersammandragningar 

framkallades. Dessa metoder var effektiva men kvinnan kunde ofta bli skadad, steril eller få 

svåra infektioner och med risk för att dö (Lennerhed, 2008). Fram till 1950-talet kunde abort i 

andra trimestern endast utföras genom olika typer av kirurgi. Därefter upptäcktes olika ämnen 

som kunde föras in i livmodern och framkalla kontraktioner som till slut stötte ut fostret. År 

1971 upptäcktes prostaglandinet, ett läkemedel som då fördes upp i livmodern. Sedan dess har 

det hormonliknande ämnet och metoden utvecklats vidare (Bygdeman & Gemzell-Danielsson, 

2008).    

 

 

Svensk aborthistoria 

 

Fram till år 1864 var det dödstraff för de som utförde abort i Sverige (Gemzell Danielsson, 

2015). Dock ändrades straffet från döden till straffarbete och år 1921 var straffet fängelse eller 

böter. Även om abort definierades som ett brott kunde läkare trots det utföra en abort om det 

verkligen handlade om att kvinnans liv var i fara. Det fanns flera aborträttskämpar som under 

1930-talet kämpade för att abort skulle tillåtas på grund av såväl medicinska, som sociala och 

rashygieniska skäl. Några framsteg skedde ändå inte. I samband med dessa frågeställningar 

hade Sverige ett sjunkande födelsetal, att ha fortsatt abortförbud och begränsad tillgång till 

preventivmedel tycktes då vara ett sätt att öka födelsetalet. Nu skapades en kommitté som 

skulle utreda orsakerna till den minskade befolkningstillväxten. Utvecklingen fortsatte och på 

några decennier hade Sverige ändrat sina lagar från dödsstraff till kvinnans egenbestämmande 

kring abort (Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU], 2014a). 

 

År 1938 kom den första lagen som tillät abort i Sverige. För att vid den tiden få göra en abort 

krävdes specifika skäl. Ett skäl kunde vara att kvinnan var så sjuk att en graviditet skulle vara 

riskfylld. Om mannen eller kvinnan hade en psykisk eller allvarlig sjukdom var det också en 
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skälig anledning till att få genomgå en abort (RFSU, 2014b). På den tiden var det vanligt att 

tro att fler sjukdomar och egenskaper gick i arv till skillnad från synen på arvsgenetiken idag. 

Det sista godkända motivet var på grund av humanitära skäl. Sociala skäl var fortfarande inte 

ett tillräckligt starkt skäl (RFSU, 2014a). En abort godkändes oftast på grund av medicinska 

skäl men de första åren fick endast 400-700 personer beviljat att genomgå en abort (RFSU, 

2014b). För att bli beviljad en abort krävdes dessutom ett intyg av två läkare samt att partner 

eller vårdnadshavare skrev under ett godkännande intyg (Gemzell Danielsson, 2015; RFSU, 

2014b). 

 

 

Säker- och osäker abort 
 

Fyrtiosex miljoner inducerade aborter, det vill säga graviditeter som avsiktligt avbryts, utförs i 

världen varje år (Gemzell Danielsson, 2014; Svenska Akademin, 2016a). Inducerad abort 

säger ingenting om på vilket sätt aborten utförs eller om den utförs lagligt eller olagligt, säkert 

eller osäkert (Svenska Akademin, 2016a). Ungefär 24 miljoner av alla inducerade aborter i 

världen utförs under säkra förhållanden (World Health Organization [WHO], 2012). Med 

säker abort menas att aborten utförs av en person som har den kunskap som krävs och att 

aborten utförs i en miljö som har den lägsta medicinska standarden som krävs (WHO, 2015). 

För att en abort ska definieras som osäker saknas utbildad personal och en medicinsk standard 

vid utförandet av aborten. En av de främsta anledningarna till att kvinnor dör i samband med 

graviditet och förlossning är de osäkert utförda aborterna (Gemzell Danielsson, 2014). Enligt 

en studie gjord av Åhman & Shah (2011) dog år 2008 ca 47 000 kvinnor i världen på grund av 

osäkra aborter till skillnad från år 1990 då mödradödligheten var 69 000 (Åhman & Shah, 

2011). Utöver dödsfall drabbas så många som cirka fem miljoner kvinnor av övergående eller 

bestående komplikationer relaterat till abortingrepp. I sin tur leder dessa besvär till 

påfrestningar för kvinnorna och deras närstående. Även samhällets resurser påverkas genom 

exempelvis sjukvård. Det finns inget samband mellan restriktiva abortlagar och minskad 

abortfrekvens (Gemzell Danielsson, 2014). 

 

Svensk abortlag 

 

Hur lagen kring abort ser ut idag är olika i alla länder. Sedan 1975 kan kvinnor i Sverige på 

egen hand bestämma om de vill genomgå en abort upp till graviditetsvecka 18. Kvinnor som 

inte är svenska medborgare får också göra abort i Sverige (Socialstyrelsen, 2015a). Vid en 

abort måste en läkare vara ansvarig och den ska utföras på sjukhus (1974:595). Det finns 

möjlighet att fram till vecka 9+0 utföra aborten i hemmet, men den ska fortfarande startas på 

ett sjukhus (Kero, Wulff, & Lalos, 2009). 

 

Sen abort 

 

Enligt paragraf 3 (1974:595) i svensk abortlag krävs det ett tillstånd från Socialstyrelsen att få 

göra ett avbrytande efter graviditetsvecka 18. Kvinnan skickar in en ansökan till det Rättsliga 

rådet som ansvarar för att ge tillstånd till bland annat abort, sterilisering och insemination 

(Socialstyrelsen, 2015b). Till abortansökan ska ett läkarutlåtande och en kuratorsutredning 

bifogas. Är fosterskada eller medicinska argument orsaken till att kvinnan söker tillstånd om 

abort ska det beskrivas noggrant i läkarutlåtandet (Gemzell Danielsson, 2015). Det ska finnas 

synnerliga skäl för att kvinnan ska få genomgå aborten så sent i graviditeten parallellt med att 

fostret inte skulle klara av att överleva utanför livmodern. Exempelvis skulle anledningen 
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kunna vara en allvarlig psykosocial situation för kvinnan eller en fosterskada. Huruvida 

fostret är livsdugligt eller inte bedöms av ansvarig läkare som tar hänsyn till hur långt gången 

kvinnan är i sin graviditet, fostrets hälsotillstånd samt eventuella skador eller missbildningar. 

Idag, med dagens neonatalvård, är den övre gränsen för att få genomgå en abort 21 veckor + 6 

dagar (Rynning, Axelsson & Sandén, 2014). År 2014 utfördes 447 sena aborter 

(Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Enligt paragraf 6 (1974:595) i svensk abortlag kan en abort utföras av skäl som hotar 

kvinnans liv. Vid dessa fall finns inte någon övre gestationsvecka som gräns för avbrytande, 

med andra ord kan avbrytande av detta motiv ske när som helst under graviditeten. 

Huvudregeln menar att tillstånd från Socialstyrelsen ska finnas vid dessa tillfällen också, 

bortsett från de akuta situationer då avbrytandet måste ske för att inte kvinnans liv ska hotas. 

Enligt denna paragraf är det av vikt att understryka att avbrytandet av graviditeten syftar till 

att rädda kvinnans liv och inte till att avvärja barnets tillväxt. Är fostret i det skick att det 

skulle överleva utanför livmodern bör avbrytandet utföras i mån om att både moder och det 

väntade barnet har de bästa förutsättningar för överlevnad (Rynning, Axelsson & Sandén, 

2014). 

 

 

Anledningar till abort 
 

År 2014 utfördes 36 600 legala aborter i Sverige och de kvinnor som genomgått flest aborter 

var mellan 20 och 24 år. Nittiotre procent av alla aborter utfördes innan den 12:e 

graviditetsveckan, 82 procent innan den nionde graviditetsveckan och 50 procent innan vecka 

sju (Socialstyrelsen, 2015a). I Sverige förs idag inget kvalitetsregister, vilket gör att det inte 

finns statistik på vilka kvinnor som väljer att genomgå en abort (Folkhälsoinstitutet, 2010). En 

studie gjord vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå visar att majoriteten av de 

abortsökande kvinnorna lever i funktionella tvåsamheter och upp till 52 procent är sambos 

eller gifta. Hälften av de abortsökande kvinnorna har barn sedan tidigare och 25 procent av 

kvinnorna har högskoleutbildning (Kero, Högberg, Jacobsson, & Lalos, 2001). 

 

En enkätstudie gjord i Sverige med 798 deltagande kvinnor undersökte bland annat 

anledningen till varför kvinnor väljer att göra abort. Mer än hälften av kvinnorna rapporterade 

att de ville avsluta graviditeten då den inte var planerad eller passade i livet just då. Ungefär 

en tredjedel ville genomgå aborten eftersom de inte hade en stadig relation eller att det var 

dåligt i den nuvarande relationen. En femtedel kände att de redan hade de antal barn som de 

önskade. Denna studie visade också att 35 procent av de som söker för abort hade genomgått 

en abort tidigare. Det är alltså en riskfaktor för ytterligare en abort om kvinnan redan 

genomgått en. Tre fjärdedelar av kvinnorna i studien som gjort en abort använde inte 

preventivmedel vid konceptionstillfället, detta visar att många abortsökande kvinnor inte 

skyddar sig vid samlag (Makenzius, Tydén, Darj, & Larsson, 2011).  

 

Det finns två olika abortmetoder som används idag; kirurgisk abort och medicinsk abort 

(Gemzell Danielsson, 2014). 

 

 

Kirurgisk abort        

                                                                                    
Efter läkemedelsbetingad och mekanisk dilatation av livmoderhalsen kan vakuumaspiration 

utföras som en kirurgisk abort. Vakuumaspiration kan utföras genom antingen en elektrisk 
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eller en manuell metod och rankas idag bättre än “skraptekniken”. Detta på grund av att 

skrapning av endometriet kan ge sammanväxningar i slemhinnan. Innan graviditetsvecka sju 

är det inte lika vanligt med kirurgisk abort av den anledningen att metoden inte är tillräckligt 

säker för en fullständig abort. Kirurgisk abort utförs sällan efter graviditetsvecka 12 (1177, 

2015). Smärtlindring vid kirurgisk abort kan vara paracervikalblockad eller generell anestesi. 

Kuratorsstöd erbjuds innan, under och efter aborten om så önskas (Gemzell Danielsson, 

2014). 

 

Komplikationer av kirurgisk abort 

 

Enligt Ireland, Gatter & Chen (2015) ger kirurgisk abort väldigt få komplikationer och ger ett 

lyckat resultat i 99,8 procent av fallen om aborten utförs innan graviditetsvecka nio (Ireland, 

Gatter & Chen, 2015). Den främsta komplikationen vid kirurgisk abort är resultatlös abort, 

alltså fortsatt graviditet. För att minska risken för fortsatt graviditet kan utbytet inspekteras 

noggrant och en ultraljudsundersökning av livmodern kan utföras. Andra komplikationer kan 

vara ofullständig abort, skador från den mekaniska insatsen, infektioner samt blödning. 

Postoperativa infektioner samt blödningar kan behandlas med antibiotika respektive 

uteruskontraherande läkemedel. Uterusperforation är en allvarlig komplikation där symtom 

uppstår tidigt under abortingreppet. Åtgärder som tilltas är då avbrytande av den kirurgiska 

aborten för att därefter fortsätta med ett medicinskt avbrytande. Ju längre graviditeten 

fortskridit, ju mer retro- eller anteflekterad uterus kvinnan har eller om kvinnan har myom, 

desto mer ökar risken för att livmodern ska perforeras. Skulle några av ovan nämnda 

komplikationer inträffa är det viktigt att kvinnan söker vård. Graviditetslängd och kirurgens 

kompetens är viktiga komponenter i förhållandet till komplikationer och risken för morbiditet 

vid abort (Gemzell Danielsson, 2014). 

 

 

Medicinsk abort 
 

Vid medicinsk abort används en kombination av antiprogesteron och prostaglandinanalog. 

Den farmakologiska läkemedelskombinationen har använts i Sverige sedan år 1992 (Gemzell 

Danielsson, 2015). Åttioåtta procent av de aborter som gjordes 2014 utfördes med medicinsk 

metod (Socialstyrelsen, 2015a). Medicinsk abort går att använda som metod oavsett 

graviditetslängd. De läkemedel som används är mifepriston och misoprostol där mifepriston 

är en progesteronantagonist som binder till progesteronreceptorn och 

glukokortikoidreceptorer. Mifepriston gör att myometriet kontraheras, påverkar 

cervixutmognaden (Gemzell Danielsson, 2014) och gör att deciduan går i nekros (Stjerndahl, 

2015). Misoprostol är en prostaglandinanalog som kan ges peroralt i tablettform, sublingualt 

eller som vagitorium. Behandling med tabletter fungerar upp till 49 dagars graviditet och 

därefter avtar effekten, vaginal behandling uppfyller då ett bättre resultat. Läkemedlet verkar 

uteruskontraherande (Gemzell Danielsson, 2014). 

 

Utförandet 

 

Aborten blir mest effektiv när kvinnan tar mifepriston i kombination med misoprostol till och 

med 63 dagars graviditet. Den kombinationen ger även färre biverkningar än om kvinnan 

endast skulle få misoprostol (Chawdhary, Rana, & Pradhan, 2009). Upp till 63 dagars 

graviditet ges först 200 mg mifepriston peroralt, efter 24-48 timmar ges 800 mikrogram 

misoprostol vaginalt och skulle blödningen inte starta kan ytterligare 400 mikrogram 

misoprostol ges efter 3-4 timmar. Vid graviditetslängd mellan 9-22 veckor ges 200 mg 
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mifepriston peroralt och 36-48 timmar senare ges 800 mikrogram vaginalt, därefter ges 

misoprostol 400 mg peroralt eller sublingualt med tre timmars intervall till dess att aborten 

sker. Idag måste kvinnan komma till sjukhuset och ta mifepristontabletten peroralt men kan 

sedan ta misoprostol hemma om de så önskar (Gemzell Danielsson, 2015) fram till vecka 9+0, 

vid längre graviditetslängd måste hela aborten slutföras på sjukhus (Kero et al., 2009). 

 

I en studie gjord i Indien där 731 kvinnor deltog tog 389 kvinnor misoprostol hemma och de 

övriga kom in till sjukhuset för att få det. Studien visade att kvinnorna som fick ta den sista 

medicinen i hemmet var lika nöjda som de som tog medicinen på sjukhus. Det var inte heller 

någon skillnad i hur effektiv aborten var eller hur säker den var beroende på var man tog 

misoprostol (Iyengar, Klingberg-Allvin, Iyengar, Paul, Essen & Gemzell-Danielsson, 2015). 

En annan studie visade att de kvinnor som gör hemaborter oftast hade sällskap av sin partner 

eller annan närstående vilket var en trygghet. Nittioåtta procent av kvinnorna som deltog i 

studien var nöjda med beslutet att utföra den andra delen av aborten i hemmet. Det gav dem 

en känsla av autonomi samt en positiv upplevelse att få genomgå aborten i sitt hem. 

Kvinnorna uttryckte också att aborten kändes mer naturlig när den utfördes hemma (Kero et 

al., 2009). En annan studie visade också att abort i hemmet ökade både kvinnan och partnerns 

autonomi. Deltagarna i studien betonade att det var viktigt att bli behandlad med empati och 

respekt samt att få den information som krävs för aborten (Makenzius, Tydén, Darj, & 

Larsson, 2013). 

 

En studie av Ireland och medarbetare (2015) visade att medicinsk abort före graviditetsvecka 

nio är mycket effektiv och ger få komplikationer, däremot visade studien att det är något mer 

effektivt med kirurgisk abort (Ireland et al., 2015). När kvinnan tagit mifepriston börjar 

ungefär hälften blöda och aborten sker innan misoprostol tagits. Blödningen kan bli riklig och 

kan uppstå flera dagar efter behandlingen, kvinnan brukar blöda ungefär 80 ml och 

blödningen kan pågå i cirka 11-14 dagar. Efter den medicinska aborten ska kvinnan vanligen 

komma på återbesök efter en till tre veckor då ett hCG-test ska tas och på så vis bekräfta att 

kvinnan inte längre är gravid. Eventuellt behövs en gynekologisk undersökning och en 

ultraljudsundersökning utföras (Gemzell Danielsson, 2015). 

 

Komplikationer av medicinsk abort 

 

I 96 procent av fallen sker en komplett abort vid medicinsk behandling, blir aborten inte 

komplett kan en vakuumaspiration behöva genomföras. Hos en liten andel (ca 0,5-1 procent) 

av kvinnorna misslyckas aborten och graviditeten fortsätter. De komplikationer som kan 

uppstå beror oftast på inverkan av misoprostol och kvinnan kan känna illamående och smärta. 

Vid medicinsk abort finns det risk att kvinnan får lågt blodtryck och/eller endometrit. Om 

kvinnan tidigare reagerat på mifepriston eller misoprostol, har kronisk binjurebarkssvikt eller 

står på långtidsbehandling med kortikosterioder, har porfyri eller ektopisk graviditet 

rekommenderas inte medicinsk abort (Gemzell Danielsson, 2015). 

 

 

Fördelar med kirurgisk respektive medicinsk abort 
 

Både kirurgisk och medicinsk abort är säkra metoder. Kvinnan ska i samråd med vårdpersonal 

få stöd att välja med vilken metod hon vill genomföra aborten med fram till graviditetsvecka 

nio (Socialstyrelsen, 2008). En studie från Nepal visar att nöjdhetsfaktorn 20 dagar efter 

utförd abort i första trimestern var något högre när kvinnan genomgått en kirurgisk abort (Di 

Carlo et al., 2016). I en studie från Sydafrika ansåg kvinnor att medicinsk abort kändes mer 
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privat och diskret om aborten är något kvinnan skulle vilja dölja för sin omgivning (Gresh & 

Maharaj, 2011). Vidare har Gresh & Maharaj (2011) visat i en studie att kvinnorna föredrar 

medicinsk abort för att undvika operation, eftersom det innebär en nedsövning. Den 

medicinska aborten upplevdes som ett mindre ingrepp. Vid kirurgisk abort ansåg kvinnorna 

att de skulle ha mindre kontroll över situationen. Kvinnorna i studien menade att medicinsk 

abort kan liknas med en menstruation eller ett missfall och att det av den anledningen kändes 

bättre. 

 

I en studie gjord i Finland mellan år 2000 och 2009 undersökte författarna om det finns någon 

ökad risk för nästkommande graviditet efter en inducerad abort. Alla kvinnor som var gravida 

för första gången valdes ut från Finlands nationella abortregister, vilket blev sammanlagt 8294 

kvinnor. Författarna undersökte skillnader mellan medicinsk abort och kirurgisk abort 

gällande prematur födsel, låg födelsevikt, tillväxthämmande foster eller 

placentakomplikationer. Studiens resultat visade att ingen av metoderna är förenad med ökad 

risk för någon av dessa komplikationer under nästa graviditet (Männistö et al., 2013). 

 

 

Barnmorskans roll 
 

Författarna i en Cochrane artikel har genom en systematisk litteraturöversikt undersökt 

huruvida aborter ska kunna utföras av andra yrkesgrupper utöver läkare, som till exempel 

barnmorskor. Åtta studier med sammanlagt 22 018 deltagare ingick. Studien visade att det vid 

medicinsk abort var lika säkert och effektivt när en barnmorska var ansvarig i jämförelse med 

när en läkare var det. Vid kirurgisk metod var det otydligt om barnmorskor till skillnad från 

läkare skulle utföra det kirurgiska ingreppet lika säkert och effektivt. Resultatet från studien är 

ändå att mödradödligheten eventuellt skulle kunna minska om barnmorskor fick ett större 

ansvar vid aborter efter mer utbildning, då antalet osäkra aborter bör minska (Barnard, Kim, 

Park, & Ngo, 2015). I en svensk studie av Kopp Kallner et al. (2015) har författarna undersökt 

huruvida abortvården skiljer sig om en läkare eller barnmorska ansvarar för aborten. 

Barnmorskorna som deltog i studien fick extra utbildning i utförande och datering med 

vaginalt ultraljud. Resultatet visar ingen signifikant skillnad i abortvården mellan läkare och 

barnmorskor, vare sig det handlar om smärta, blödning, information eller 

preventivmedelsrådgivning. 

 

I Sverige får en barnmorska med speciella kunskaper inom ultraljud datera graviditeten upp 

till vecka 8+6 och sedan ge råd och starta medicinsk abortbehandling enligt generella direktiv 

(Svensk förening för obstetrik och gynekologi [SFOG], 2013). På vårdavdelningar där aborter 

utförs arbetar både gynekologer, barnmorskor och sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2008). I 

barnmorskans eller läkarens arbetsuppgifter kring aborten ingår att ge all adekvat information 

inför en abort, samt erbjuda kuratorssamtal. Det ingår även preventivmedelsrådgivning i 

samband med en abort (SOSFS 2009:15). En studie gjord i Stockholm visade att de som 

arbetar med den här typen av vård ansåg att det var viktigt att ha kunskap för att kunna ge en 

trygghet till kvinnorna. De något mer oerfarna sjuksköterskorna eller barnmorskorna 

rapporterade att de upplever att de ibland kan föra över sina oroskänslor till kvinnan. Att ta 

hand om fostret efter aborten var det som ansågs svårast i arbetet vid sena aborter. Personalen 

berättade att de på arbetet ofta känner sig glada men att de ibland blir ledsna och sorgsna. 

Deltagarna i studien ansåg att det är svårare att ta hand om kvinnor ju längre i graviditeten de 

Dhar kommit (Andersson, Gemzell-Danielsson, & Christensson, 2014). Det är även viktigt ur 

barnmorskans perspektiv att få dela erfarenheter och diskutera upplevelser med andra kollegor 

(Mauri, Ceriotti, Soldi, & Guerrini Contini, 2015). 
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En annan studie menade att barnmorskans upplevelser av sena aborter till stor del grundas på 

splittrade känslor. En del känslor grundas av tankarna att de respekterar kvinnans frihet att 

själv styra över sin kropp och sina egna val, men vissa känslor formas också av tanken på att 

en liten människas liv försummas. Barnmorskorna som deltog i studien var även ambivalenta 

i frågan huruvida handhavandet av sena aborter måste ingå i barnmorskans profession. 

Studiens resultat visade att barnmorskornas upplevelser kan sorteras in i olika delar av känslor 

som formuleras enligt följande; att bli berörd, att se förbi, att känna omtänksamhet och 

medlidande, att söka förståelse, att känna ensamhet i professionen, att uppleva brister i 

ansvarstagande hos kvinnan och en ovilja att vara delaktig (Parstedt & Wikström 2009). 

 

Männens reaktioner på abort 

 

Enligt abortlagen är det alltid kvinnan själv som ska bestämma om hon vill genomgå en abort 

eller inte, mannen har därför inte någon rätt enligt lag att bestämma över graviditeten 

(1974:595). I en studie där 30 belgiska och grekiska män intervjuats kring abortfrågan, 

beskriver en av männen att han upplever att beslutet om abort har tagits mot hans vilja. En 

känsla som männen beskrev var att de inte hade någon kontroll. Nästan häften av männen 

rapporterade att deras relation har blivit sämre efter att kvinnan trots att mannen ville behålla 

barnet genomgått en abort (Naziri, 2007). 

 

I en studie gjord i Sverige har författarna undersökt hur både mannen och kvinnan upplevt 

vården vid aborten. Det ingick 798 kvinnor och 590 män som hade en nära relation till 

kvinnorna i studien. De svarade på en enkät med frågor kring aborten. Kvinnorna hade 

genomgått tidig eller sen medicinsk abort, eller kirurgisk abort. Resultatet i studien visade att 

ungefär hälften av männen är nöjda med abortvården och anser att de fått vara delaktiga. En 

del av männen rapporterade att de blivit dåligt bemötta och önskar mer uppmärksamhet av 

sjukvårdspersonalen. Ett annat resultat var att kvinnor som lever i en stabil relation oftare är 

missnöjda än de kvinnor som inte gör det. Författarna har delvis tolkat detta som att kvinnans 

nöjdhetsfaktor påverkas av hur mannen upplever aborten och vården kring den (Makenzius, 

Tydén, Darj, & Larsson, 2012). 

 

De aborter som får mest uppmärksamhet bland studier är de aborter som görs hos kvinnor 

med instabila förhållanden varför föreställningen av abort kan ses som en företeelse som mest 

sker hos en viss typ av kvinnor. Detta medför även att de män som engageras i förloppet inte 

får någon stor uppmärksamhet i studier då de inte är involverade i abortbeslutet (Kero, 

Högberg, Jacobsson, & Lalos, 2001). 

 

 

Psykologiska reaktioner och psykisk ohälsa vid abort 

 

Psykologiska reaktioner syftar till de reaktioner som en människa upplever i det själsliga livet 

efter en händelse (Svenska Akademin, 2016b). Definitionen av psykisk ohälsa är bred och kan 

inkludera egenuppfattande bekymmer som exempelvis ångest eller oro men även psykiska 

sjukdomar som depression eller schizofreni. Lättare psykiska besvär kan störa den 

emotionella tillfredsställelsen och inkräkta på personens vardag. Psykisk sjukdom, till skillnad 

från psykiska besvär, innebär ett syndrom utifrån olika kriterier och symtom där hjälp och 

behandling kan vara nödvändig (Socialstyrelsen, 2013). I detta arbete definieras psykisk 

ohälsa som psykiatriska diagnoser.  
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Både innan och efter en abort kan det vara av vikt att få prata med någon då det kan väcka 

olika känslor och det är individuellt för varje enskild person. Kvinnan kan själv välja om hon 

vill prata med en närstående eller med någon professionell som exempelvis kurator eller 

psykolog. I Sverige har alla, oavsett när aborten utförs, rätt till samtalsstöd kostnadsfritt 

(1974:595). Psykiska problem till följd av abort har inte kunnat påvisas enligt ett flertal 

studier. Däremot kan kvinnor med tidigare psykiska problem vara känsligare för situationen 

och därmed behöva extra stöd (Gemzell Danielsson, 2014). Känslor som kan uppstå i 

samband med oönskad graviditet och beslut om abort är bland annat sorg, lättnad och skuld 

(Gemzell Danielsson, 2015). 

 

Beslutet gällande abort är ofta svårt oavsett om kvinnan tänkt göra en abort om hon mot 

förmodan skulle bli gravid. Många menade att aborten var ett absolut måste, ca 70 procent av 

kvinnorna var mycket säkra på sitt abortbeslut enligt en studie av Kero, Högberg, Jacobsson, 

& Lalos (2001). När kvinnorna i studien tillfrågades hur deras känslor uttrycktes inför 

abortprocessen svarade de flesta kvinnor att deras huvudsakliga känslor inför havandeskapet 

var panik, skräck och förtvivlan. Åttioåtta procent av kvinnorna upplevde även känslor som 

oro, skuld, ångest och sorg inför aborten medan nio procent upplevde känslorna så starka att 

de definierades som krisartade. Trots dessa negativt tolkade känsloupplevelser finns även 

positiva upplevelser i abortprocessen. En del kvinnor upplever både lättnad och befrielse inför 

aborten. Vid beslutet om abort kan samvetskonflikter uppstå hos de abortsökande kvinnorna 

som till stor del beror etik (Kero et al., 2001). 

 

 

Problemformulering 

 

Ca 24 miljoner säkra aborter utförs varje år (WHO, 2012). Det finns idag två metoder för att 

göra en säker abort; kirurgisk metod och medicinsk metod. En rad olika fysiska 

komplikationer kan uppstå efter en abort vilka kan påverka livet efter graviditetens 

avbrytande (Gemzell Danielsson, 2014). Denna studie är av intresse att göra för att undersöka 

om det finns några psykologiska eller psykiatriska komplikationer till följd av abort, och vilka 

de i så fall är. I denna studie undersöks därför vilka psykologiska reaktioner som kan 

förekomma efter en abort samt om det finns risk för psykisk ohälsa. Denna kunskap är viktig 

för vårdpersonal som arbetar på abortavdelningar, mödravårdscentraler och 

ungdomsmottagningar för att de ska kunna informera kvinnor om vilka reaktioner som kan 

förekomma efter en abort. Det kan vara betydelsefullt för barnmorskor att ha kunskap kring 

detta för att i så fall kunna ge det stöd som behövs under hela processen. Avsikten med denna 

studie är att närmare undersöka hur kvinnor i höginkomstländer emotionellt kan påverkas av 

en säker abort vid oönskad graviditet. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats var att beskriva psykologiska reaktioner och risk för psykisk ohälsa 

hos kvinnor till följd av legal abort som genomförts på grund av oönskad graviditet. 
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METOD 
 

Design 

 

Metoden som valdes till denna uppsats var en litteraturöversikt då metoden ansågs vara det 

bästa alternativet för att besvara syftet. För att en litteraturöversikt ska kunna användas krävs 

det att det finns tillförlitliga studier i ämnet så att syftet kan besvaras. Tidigare empiriska 

studier har därför använts som bas för att åstadkomma svar till den här studiens ändamål i 

enlighet med Forsberg & Wengström (2015). 

 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier 

 

En av inklusionskriterierna var att studierna skulle vara genomförda i höginkomstländer. 

Endast studier kring aborter till och med graviditetsvecka 18 som gjorts vid oönskad 

graviditet har inkluderats. Både kvantitativa samt kvalitativa studier har använts för att få svar 

på arbetets syfte. Enligt Forsberg & Wengström (2015) klarläggs på detta sätt fenomenet ur 

olika synvinklar. I huvudsak valdes artiklar som var skrivna de senaste 10 åren. Dock har 

några få artiklar inkluderats trots att de är äldre än 10 år då de är av god kvalitet och är 

betydelsefulla inom abortområdet. Artiklarna som valdes var skriva mellan åren 2000-2015. 

Artiklarna som inkluderats i studien var peer-reviwed granskade och var skrivna på svenska 

eller engelska.  

 

Exklusionskriterier 

 

Studier utförda i utvecklingsländer har exkluderats. Ett annat exklusionskriterium var studier 

som baserades på kvinnors upplevelser av aborter när de var önskat gravida och valde att göra 

en abort på grund av fostermissbildningar. Författarna har exkluderat studier där aborter 

utförts illegalt eller skett under osäkra förhållanden. 

 

 

Genomförande 
 

Studien utfördes genom att ett flertal vetenskapliga artiklar genomlästes och granskades i 

syfte att få en inblick i hur kvinnor som genomgått en legal abort emotionellt påverkas. Vid 

artikelsökning har framförallt databasen PubMed använts, vilket enligt Polit & Beck (2016) är 

den vanligaste vägen att hitta medicinska studier. I PubMed användes ”Avancerad sökning” 

för att få fram resultatet. Svensk MeSH har utnyttjas för att få fram vilka sökord som passar 

att använda. Under avancerad sökning har under “All fields” valt “MeSH Terms” olika 

sökordskombinationer skrivits in vilket har genererat i artiklar, se tabell 1. 

Sökordskombinationerna Abortion och Affective symtoms, Legal Abortion och Psycological 

stress, Abortion och Mental Health gav inga relevanta artiklar. Vid sökning i PubMed har 

titlarna till en början lästs och därmed har en snabb sållning gjorts och artikeltitlar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. I de övriga artiklarna har abstrakts lästs och 

sedan har det avgjorts om studien passat för syftet till detta arbete vilket Polit & Beck (2016) 

även styrker. Artiklarna som lästes valdes antingen bort eller inkluderades, utifrån hur 

inklusions- och exklusionskriterierna var formulerade i enlighet med hur Rosén (2012) 

beskriver att processen ska gå till. En del av artiklarna har hittats i PubMed under flera olika 
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sökordskombinationer. Eftersom de redan valts ut under andra sökningar har de inte valts ut 

igen. Därmed ser det i tabellen ut som om det endast fanns några artiklar per sökord. 

Författarna har också gjort sökningar i databaserna CINAHL och PsycINFO, de artiklar som 

hittades där var samma artiklar som funnits i PubMed. 

 

Manuell sökning 

 

Genom manuell sökning har ett fåtal artiklar hittats. Bland annat när sökorden abortion och 

mental health användes hittades en litteraturöversikt vid namn Abortion and mental health: 

evaluating the evidence. Genom denna litteraturöversikt hittades i artikelns referenslista en 

artikel med namn Psychological responses of women after first-trimester Abortion. Manuell 

sökning gjordes även från en avhandling inom ämnet och författarna till detta arbete gick 

igenom referenslistan där en artikel som passade för syftet hittades. Två artiklar har hittats 

genom att handledare till arbetet har tipsat om författare som har gjort studier inom ämnet. 

Författarna har då sökt på författarnamnet Kero och Major i PubMed. 

 

Tabell 1. Databassökning 

Databas/Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

PubMed / 2016-

04-16 

Abortion, emotional 10 år, människor, 

engelska 

114 16 4 

PubMed / 2016-

04-19 

Legal abortion, 

feelings 

10 år, människor, 

engelska 

16 2 1 

PubMed / 2016-

04-22 

Abortion, mental 

health 

10 år, människor, 

engelska 

33 10 1 

PubMed / 2016-

04-23 

Abortion, women 10 år, människor, 

engelska 

111 5 1 

PubMed / 2016-

04-25 

Induced abortion, 

mental disorder 

10 år, människor, 

engelska 

170 6 1 

PubMed / 2016-

04-25 

Abortion, Thoughts 10 år, människor, 

engelska 

450 4 1 

PubMed/ 2016-04-

24 

Abortion, Sweden Människor, engelska 187 3 1 

PubMed / 2016-

04-26 

Abortion, mental 

disorder, pregnancy 

10 år 318 4 1 

PubMed / 2016-

04-26 

Abortion, mental 

disorder, risk 

10 år 177 4 1 

PubMed 2016-05-

11 

Abortion AND Feeling 

AND Emotion 

10 år 290 7 1 

Totalt   1807 59 13 
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Databearbetning 
 

Efter litteratursökningen var genomförd hade 17 artiklar framkommit. När de hade valts ut 

började författarna systematiskt gå igenom dem. Under granskningen upptäcktes det att två av 

artiklarna inte kunde användas till studien. Den ena artikeln svarade inte på studiens syfte och 

den andra artikeln stämde inte överens med inklusions- och exklusionskriterierna. De två 

artiklarna valdes därför bort under processen. Av de artiklar som valdes ut fördes protokoll 

med korta sammanfattningar i enlighet med Polit & Beck (2012) som sedan formulerades i en 

matris (se bilaga 2). Matrisen är utvecklad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). För att 

bedöma studiernas kvalitet och tillförlitlighet klassificerades artiklarna enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (se bilaga 1), även kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats bedömdes, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

 

Dataanalys 
 

Denna studie innefattar artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Forsberg & 

Wengström (2015) är det bra vid innehållsanalys att dela upp resultaten i olika teman. Först 

formulerades resultatet utifrån varje enskild artikel. Därefter skapades en överblick och 

resultaten sammansmältes. På så vis utvecklades olika stycken där tre teman naturligt tog 

form. Dessa teman var: Positiva upplevelser av abort, Negativa upplevelser av abort, Risk och 

riskfaktorer att utveckla psykisk ohälsa efter en abort. De kvalitativa och kvantitativa 

studiernas resultat sorterades in och sammansmältes under de olika teman.  

 

För att tillförlitligheten i en studies resultat ska vara god måste författarna undvika 

systematiska fel. Exempelvis måste kontrollgruppen och interventionsgruppen vara lika stora 

för att studien ska lyckas hålla en hög, intern validitet. Validitet innebär hur väl 

mätinstrumentet har rätt innehåll. Eftersom föreliggande arbete grundas av redan befintligt 

utförda studier, är det extra viktigt att författarna till denna litteraturöversikt har använt sig av 

flera olika databaser för att ha ett stort utbud av potentiella studier som underlag. Detta i syfte 

att hålla hög validitet. Med reliabilitet menas hur väl en mätmetod fungerar. Om 

undersökningen i en studie kan repeteras med samma metod och ge samma resultat, har 

studien en god reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

 

Forskningsetiska övervägande 
 

När forskning utförs är det väsentligt att ta hänsyn till forskningsetiken innan studien påbörjas 

och att beakta det urval som används samt hur studiens resultat presenteras. Att förvränga, 

förfalska, vilseleda eller plagiera är något en forskare aldrig får göra. Resultaten som 

författarna framför är ärliga och korrekta (Vetenskapsrådet, u.å.). Författarna till denna studie 

har därför noggrant läst artiklarna flera gånger så att resultaten av dessa inte förvrängts och 

blivit felaktiga. När forskning utförs på människor är det viktigt att beakta forskningsetik och 

försäkra sig om att människorna inte utnyttjas, skadas eller såras. Detta har tagits hänsyn till 

när artiklarna har valts ut. Enligt Belmontrapporten (1978) som syftar till att vara en etisk 

plattform, avses forskning uträttas med hänsyn till tre etiska principer. Dessa lyder; respekt 

för personer, göra gott samt rättviseprincipen och är till för att kunna ge råd om etiska 

dilemman skulle infinna sig (Kjellström, 2012). I överensstämmelse med Forsberg och 

Wengström (2015) har författarna med avseende på de etiska överväganden; valt studier som 
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fått godkännande från en etisk kommitté, redovisat alla artiklar som ingått i 

litteraturöversikten samt presenterat alla resultat som både stöder och inte stöder arbetets 

frågeställningar. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas genom de tre teman som framkom i dataanalysen; Positiva upplevelser av 

abort, Negativa upplevelser av abort och, Risk och riskfaktorer att utveckla psykisk ohälsa. 

 

 

Positiva upplevelser av abort 
 

I en studie utförd i Umeå upplevde cirka två tredjedelar av kvinnorna enbart positiva känslor 

inklusive personlig, psykisk utveckling samt mognad ett år efter aborten. Majoriteten av 

kvinnorna upplevde inte heller någon stress och dessa kvinnor visste också vid upptäckten av 

graviditeten att de ville genomgå en abort, då exempelvis utbildning och befintliga barn 

prioriterades (Kero, Högberg, & Lalos, 2004). I Aléx & Hammarströms studie upplevde en 

del av kvinnorna känslor som mognad och glädje relaterat till hur de upplevt graviditeten 

(Aléx & Hammarström, 2004). Åttiosex procent av kvinnorna i en studie från Nya Zeeland 

rapporterade en av dessa positiva känslor: lättnad, glädje och tillfredsställelse (Fergusson, 

Horwood, & Boden, 2009). 

 

Fler positiva känslor har upplevts i samband med abort. Dessa känslor var bland annat bättre 

psykisk hälsa, lättnad, en känsla av ansvarstagande eller som att ”en sten lyfts från axlarna” 

(Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012). I studien av Major et al. (2000) visade det 

sig att kvinnorna med bättre mental hälsa innan aborten, upplevde aborten mer positiv än de 

kvinnorna med sämre mental hälsa (Major et al., 2000). Minnet av aborten var överlag positiv 

hos kvinnor som genomgått en sen abort (Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielsson, 

2014). 

 

Rätt beslut 

 

I en amerikansk studie granskades två grupper av kvinnor som genomgått en inducerad abort. 

Den ena gruppen var kvinnor som genomgått abort i första trimestern. Den andra gruppen 

bestod av kvinnor som genomgått abort två veckor innan den lagliga gränsen för sent 

avbrytande under graviditet. Den lagliga gränsen för avbrytande varierade beroende på 

distriktets riktlinjer. Kvinnorna intervjuades upp till tre år efter aborten och över 99 procent av 

alla kvinnorna upplevde att genomförandet av aborten var rätt beslut vid alla frågetillfällen. 

Resultaten av studien visade att den emotionella intensiteten minskade ju längre tiden gick 

från aborttillfället (Rocca et al., 2015). Trots att kvinnor kände vissa negativa känslor 

(Fergusson, Horwood, & Boden, 2009; Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larssons, 2012) 

kände de flesta kvinnorna att aborten var rätt beslut (Fergusson, Horwood, & Boden, 2009; 

Major et al., 2000; Trybulski, 2006).  

 

Känsla av lättnad 

 

Många kvinnor upplevde en lättnad efter aborten (Andersson, Christensson & Gemzell-

Danielsson, 2014; Major et al., 2000; Trybulski, 2016). Major et al. (2000) gjorde en studie i 

USA där de undersökte kvinnors generella mentala hälsa efter en kirurgisk abort i första 
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trimestern vid oönskad graviditet. Kvinnorna kände lättnad oavsett om det var en timme efter 

aborten eller två år efter aborten. Även de oönskat gravida kvinnorna i en svensk studie fann 

en känsla av lättnad efter den inducerade aborten på grund av att aborten var över men också 

relaterat till att de klarat sig utan större komplikationer (Andersson, Christensson, & Gemzell-

Danielsson, 2014). 

 

 

Negativa upplevelser av abort 
 

I en studie gjord av Aléx & Hammarström (2004) intervjuades fem kvinnor vilka genomgått 

en inducerad abort en månad innan intervjutillfället. Efter att intervjuerna var genomförda 

analyserades svaren och författarna till studien kategoriserade svaren till tre teman. Dessa var 

Upplevelser i samband med beslutsfattandet, Upplevelser i samband med aborten samt 

Upplevelser efter att aborten var genomförd. Ingen av de fem kvinnorna hade planerat att bli 

gravida. Kvinnorna uttryckte olika känslor vid upptäckten av deras graviditet och känslor som 

uppstod var alltifrån chock till glädje. Den del av abortprocessen som kvinnor i en studie 

upplevde som svår var att ta beslutet att genomgå aborten men också att hitta stöd efteråt 

(Kimport, Foster, & Weitz, 2011). Flertalet upplevde att det var viktigt att de hade fått ta 

beslutet om aborten på egen hand (Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielsson, 2014).  

 

Efter aborten upplevde kvinnorna känslor som ambivalens och tomhet (Aléx & 

Hammarström, 2004). I studier rapporterades negativa känslor som skuld och ånger 

(Fergusson, Horwood & Boden, 2009; Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2012). Även sorg 

(Fergusson, Horwood & Boden, 2009; Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2012; Stålhandske, 

Makenzius, Tydén & Larsson, 2012) och besvikelse (Fergusson, Horwood & Boden, 2009; 

Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson 2012) var vanliga förekommande känslor som 

kvinnorna upplevde. I en studie var drygt sex procent upprörda över sitt abortbeslut två år 

efter aborten (Major et al., 2000). Cirka en femtedel av kvinnorna upplevde svår stress efter 

aborten (Kero, Högberg, & Lalos, 2004). Några kvinnor ångrade sitt abortbeslut. Vissa 

kvinnor trodde även att minnen från aborten skulle finnas kvar för resten av livet 

(Mukkavaara, Öhrling, & Lindberg, 2012). En studie av Kimport, Foster, & Weitz (2011) 

visar på att dåligt stöd från omgivningen gav en negativ abortupplevelse. Kvinnorna upplevde 

sig vara fria i sitt abortval men uttryckte också att faktorer i hennes närmiljö påverkar valet 

(Aléx & Hammarström, 2004). 

 

I en svensk studie av Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson (2012)  rapporterade många 

kvinnor att de hade funderat mycket kring liv, död och moral i samband med aborten. En del 

upplevde fostret som ett barn och de kvinnorna upplevde aborten som svårare. En del kvinnor 

gjorde något speciellt som till exempel tända ett ljus, rita en teckning av fostret eller säga 

farväl för att markera att aborten var utförd. Andra rapporterade att de hade velat göra något 

speciellt för att markera detsamma men att de inte gjort det (Stålhandske, Makenzius, Tydén 

& Larsson, 2012). Alla 16 kvinnor som deltog i en studie från USA redogjorde att 

aborterfarenheten triggade tankar och ibland insikter under dagliga livshändelser och att det 

alltså inte var en tidsbegränsad händelse. Efterdyningarna av aborten beskrev de vara 

pågående där exempelvis vid efterföljande graviditeter, livsmilstolpar och vardagliga 

händelser som involverar vänners barn kunde vara utlösande faktorer för påminnelsen om en 

tidigare abort (Trybulski, 2006). 

 

Kvinnorna i en studie från USA rapporterade att de upplevde aborten som negativ då de inte 

kände att de fick ta beslutet om aborten på egen hand. Även om beslutet i det sista var deras 
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eget, hade de personer i sin omgivning som hade synpunkter och tryckte på att de borde 

genomgå en abort. Pressen från omgivningen kunde vara från både partner eller föräldrar, och 

den kunde vara så stor att kvinnan inte kände att hon hade något val. En del kvinnor upplevde 

att de inte ville berätta om sin abort för personer i sin närhet eftersom de var rädda för att bli 

känslomässigt berörda av deras synpunkter. Det innebar att de bar på sina tankar efter aborten 

i sin ensamhet. En kvinna berättade att hon berättat om aborten för sin omgivning och efter 

det förlorat ett flertal vänner som inte kunde acceptera hennes val att ha genomgått en abort 

(Kimport, Foster, & Weitz, 2011). 

 

Det är påvisat att risken för att få sämre mental hälsa inte ökade då kvinnorna gjorde en abort 

i andra trimestern jämfört med den första (Biggs, Neuhaus & Foster, 2015, Rocca et al., 

2015). Däremot upplevde kvinnorna i en studie från Sverige att aborten upplevdes svårare ju 

längre graviditeten var gången (Mukkavaara, Öhrling, & Lindberg, 2012). 

 

Vårdpersonalens inverkan 

 

Under själva abortprocessen beskrev en del kvinnor i en studie att stödet från 

sjukvårdspersonal var negativt, kyligt och ignorant vilket fick kvinnorna att känna sig 

skamfyllda, ledsna, ensamma och osäkra. Andra kvinnor upplevde sjukvårdpersonalen som 

positiv, stöttande och informativ (Aléx & Hammarström, 2004). I Andersson, Christensson, & 

Gemzell-Danielssons (2014) studie visades att en del kvinnor upplevde att de hade fått dålig 

information inför aborten. De intervjuades kring känslor och upplevelser av aborten och de 

uttryckte att de på grund av den dåliga informationen känt att de haft dålig kontroll och just 

därför kände sig oförberedda (Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielssons, 2014). 

Kvinnorna efterfrågade mycket stöd och information från personalen vid abort efter 

graviditetsvecka 12. Extra viktigt var det att kvinnan fick skräddarsydd information där hon 

fick individuell hjälp både skriftligt och verbalt av omhändertagande personal (Mukkavaara, 

Öhrling, & Lindberg, 2012). 

 

Risk för att utveckla psykisk ohälsa efter abort 
 

Ett flertal studier har undersökt hur den psykiska hälsan påverkas av en abort. I Danmark har 

Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen (2011) undersökt hur många 

kvinnor som söker psykiatrisk kontakt för första gången efter att hon gjort en inducerad abort 

för första gången. I studien ingick 84 620 kvinnor där deras kontakt med vården undersöktes. 

Det visade sig att 1,5 procent av kvinnorna hade en psykiatrisk kontakt 12 månader efter 

aborten och en procent av kvinnorna hade haft en psykiatrisk kontakt nio månader innan 

aborten. Det fanns därmed inte någon signifikant skillnad i att kvinnorna söker mer 

psykiatrisk vård efter en inducerad abort jämfört med innan aborten (Munk-Olsen, Laursen, 

Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 2011). Wallin Lundell et al. (2013) har visat att risken för 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller posttraumatiskt stressymptom (PTSS) inte ökar 

avsevärt efter en inducerad abort. En studie har visat att även de kvinnor som blivit nekade en 

abort och därmed fullföljt hela graviditeten inte hade ökad risk för sämre mental hälsa (Biggs, 

Neuhaus & Foster, 2015). 

 

Det är beskrivet i några studier att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa efter en abort. I 

Danmark har det visats att det finns en signifikant skillnad att de kvinnor som genomgått en 

abort i större utsträckning söker psykiatrisk vård i jämförelse med de kvinnor som fött barn 

(Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 2011). Även Biggs, Neuhaus & 
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Foster (2015) visade på att kvinnor kan få psykisk ohälsa efter en abort. Författarna kom fram 

till att det tre år efter aborten var 9 till 14 procent av kvinnorna i studien som blivit 

diagnostiserade med depression och 10 till 16 procent som blivit diagnostiserade med ångest. 

Endast 11 av de 720 kvinnor, cirka 1,5 procent, som deltog i Wallin Lundells et al. (2013) 

studie utvecklade antingen PTSD eller PTSS på grund av en inducerad abort. Dessa kvinnor 

var i regel lågutbildade och unga. De hade också mer sällan ett heltidsjobb eller barn sedan 

tidigare. Samtal med kurator eller liknande innan aborten förekom ofta hos dessa kvinnor. De 

övriga kvinnorna i studien som utvecklade PTSD eller PTSS drabbades av det på grund av 

andra anledningar än abort. De kvinnor som haft starka negativa emotionella reaktioner direkt 

efter aborten tenderade att lättare falla in i psykisk ohälsa senare i livet (Fergusson, Horwood, 

& Boden, 2009). I studien av Major et al. (2000) hade 6,2 procent av depression två år efter 

aborten. Kvinnornas mentala hälsa var bättre och depressionsfrekvensen lägre efter aborten än 

innan (Major et al., 2000). 

 

Hur tidigare psykiatriska problem har påverkat hur kvinnan mår efter en abort har visats vara 

olika i olika studier. I en studie utförd i Nederländerna har det påvisats att kvinnor med 

tidigare psykisk ohälsa är mer benägna att känna tvivel och börda vid graviditet och abort. 

Kvinnor med tidigare psykiatriska problem upplevde i större utsträckning press från 

omgivningen att genomföra aborten. De var även mer benägna att ha negativa känslor efter 

aborten och upplevde dessutom abortvården som sämre (Van Ditzhuijzen, Ten Have, De 

Graaf, Van Nijnatten & Vollebergh, 2015). I en studie gjord i Danmark har författarna 

undersökt om kvinnor med tidigare psykiatriska problem återinläggs på psykiatrisk enhet efter 

en inducerad abort. Resultatet visar att ungefär tio procent av kvinnorna återlades på 

psykiatrisk enhet 9 till 12 månader efter aborten (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, 

& Mortensen, 2012). Tjugosex procent av kvinnorna hade upplevt depression någon gång 

innan graviditeten och aborten. Efter aborten upplevde 20 procent depression vid något 

tillfälle (Major et al., 2000). 

 

Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen (2012) jämförde kvinnor med 

tidigare psykiatriska problem som genomgått en abort med kvinnor som tidigare haft 

psykiatriska problem och fött barn. Det visade sig då att första månaden efter en förlossning 

hade kvinnorna störst risk att återintas på psykiatrisk enhet, och risken var även större i 

jämförelse med första månaden efter en inducerad abort. Därefter minskade risken med tiden. 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion 

Denna studie kring hur kvinnor påverkas psykologiskt av legal abort, är utförd som en 

litteraturöversikt. Varför en litteraturöversikt valdes som metod att studera föreliggande 

arbetes syfte var delvis på grund av att en litteraturöversikt ger ett brett resultat från en stor 

population, vilket anses vara en styrka för arbetets syfte. Dessutom gav en litteraturöversikt 

ett aktuellt kunskapsläge samt en övergripande sammanställning över redan befintliga, 

genomförda studier inom abortvård (Forsberg och Wengström, 2015). Att utforska arbetets 

syfte via en kvalitativ intervjumetod ansågs av författarna vara svårt att genomföra då tiden är 

begränsad och de eventuella intervjuerna skulle vara svårrepresentativa för en större grupp 

kvinnor.  
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Majoriteten av valda studier är kvalitativa då dessa studier var mest relevanta för att få klarhet 

i hur de psykologiska reaktionerna tas i uttryck efter att kvinnor genomgått en legal abort. 

Den kvalitativa ansatsen möjliggör den subjektiva upplevelsen en människa har (Forsberg och 

Wengström, 2015) vilket är relevant då subjektiva upplevelser med psykologiska reaktioner 

skulle studeras. Några kvantitativa studier har använts då dessa fokuserat, ur ett statistiskt 

perspektiv, på huruvida kvinnans sannolikhet är att åter hamna eller utveckla psykisk ohälsa. 

Eftersom både kvalitativa och kvantitativa studier gjorda i flera olika länder har inkluderats i 

arbetet, visar resultatet på hur de psykologiska reaktionerna och den psykiska ohälsan kan 

uttryckas ur ett brett perspektiv. 

 

Med avsikt att nå föreliggande studies syfte, valdes olika inklusions- och exklusionskriterier 

ut där exempelvis endast psykologiska reaktioner och psykisk ohälsa vid legala aborter i 

höginkomstländer studerades. Även studier som belyste upplevelserna av abort i både första 

eller andra trimestern inkluderades. Det kan betraktas som en svaghet att inte studera hur de 

psykologiska reaktionerna ser ut hos de kvinnor som lever i låginkomstländer. Att resultatet 

alltså inte skulle vara representabelt ur ett globalt perspektiv. Resonemanget har dock varit att 

illegala aborter är mycket mer vanligt förekommande i låginkomstländer (WHO, 2016), och 

de psykologiska reaktionerna vid illegala aborter torde vara mer komplexa. 

 

De flesta artiklar som valdes ut var publicerade under det senaste decenniet i syfte att erhålla 

modern, ny empiri då för gammal forskning kan vara förlegad och därmed inte representabelt 

för föreliggande arbetets syfte. Dock menar Forsberg och Wengström (2015) att studier äldre 

än fem år är otillförlitliga då forskning hela tiden bör vara en färskvara. Trots detta har några 

få artiklar som är mer än 10 år gamla använts då det finns relativt få studier i ämnet. Dessa har 

lästs igenom väl och ansågs vara tillräckligt aktuella i sina innehåll för att kunna användas i 

denna studie. 

 

De studier som inkluderades har utförts i höginkomstländer där de deltagande kvinnorna har 

använt landets officiella språk alternativt engelska, för att besvara de frågor som ställts till 

dem. Flera studier har alltså exkluderat de kvinnor som inte talar landets språk eller engelska, 

vilket innebär att immigranter och andra kvinnor som inte talat något av de ovan nämna 

språken inte har fått delta i studierna. Detta kan ses som en brist i resultatet då flera kvinnor 

inte haft möjligheten att kunna dela med sig av sina erfarenheter. En ytterligare svaghet i 

språkområdet kan ha varit att de studier som inte primärt varit utförda på engelska senare har 

översatts till engelska. Det kan därmed ha riskerats att översättningen inte har utförts på helt 

korrekt sätt vilket i sin tur skulle kunna ha angivit ett missvisande resultat. Även de studier 

som direkt varit utförda på engelska och alltså inte har behövt blivit översatta, kan också 

anses vara ett hinder för ett helt felfritt resultat då författarna till denna studie felaktigt kan ha 

tolkat och översatt studiernas utfall från engelska till svenska (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Genom att använda tre databaser, PubMed, CINAHL och PsycINFO, breddades sökningen 

eftersom de olika databaserna har olika utbud vad gäller artiklar och dess kvantitet (Rosén, 

2012). Detta tillvägagångssätt, att använda olika databaser, styrker även studiens validitet då 

innehåller av det som skall mätas ökas (Forsberg & Wengström, 2015). Även manuell 

sökning utfördes, vilket enligt Karlsson (2012) är en annan tillförlitlig metod. Författarna 

valde i enlighet med Karlsson (2012) att artiklarna som användes till forskningsstudien skulle 

vara peer-reviewade för att hålla en hög kvalitet, validitet och pålitlighet genom arbetet. Till 

följd av att avgränsa sig till vetenskapliga och peer-reviweade artiklar håller metoden en hög 

kvalitet då dessa artiklar ska vara granskade av andra forskare (Karlsson, 2012) och även i 

detta avseende stärks föreliggande arbetes validitet (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Efter att författarna till studien sökt artiklar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO 

med hjälp av MeSH-termer, skapades en överblick av artiklar där titlarna lätt kunde 

överblickas. På så sätt valdes många artiklar bort, då författarna till studien ansåg att genom 

titelns formulering var en del artiklar inte relevanta nog att läsa igenom. Genom detta 

tillvägagångssätt kan en del relevant forskning med hög kvalitet ha gallrats bort vilket i sig 

kan vara en svaghet för studien (Karlsson, 2012). 

 

Arbetets matris ger en möjlighet till en överblick över vilka sorts studier som använts, deras 

resultat samt även en kvalitetsklassificering. Med hjälp av en modifierad version av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2011) mall (Bilaga 1) 

som används vid Sophiahemmet Högskola, användes bedömningsunderlaget för vetenskaplig 

klassificering. Alla valda artiklar höll medelhög till hög kvalitet. På grund av bristande 

erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar finns en risk att kvalitetsgranskningen inte utförts på 

ett korrekt sätt och att artiklar som tyckts ha för låg kvalitet enligt bedömningsunderlaget, 

exkluderades ur studien (Rosén, 2012). Eftersom flera av artiklarnas resultat pekat på 

liknande fynd, anses tillförlitligheten vara hög. Oberoende på när artiklarna varit utförda tycks 

studierna ha ett ungefärligt liknande resultat gällande de psykologiska reaktionerna och den 

psykiska ohälsan. Detta skulle kunna tyda på att reaktionerna på abort inte förändrats de 

senaste decennierna.  

 

Som Forsberg och Wengström (2015) menar är de etiska principerna viktiga att ha hänsyn till 

när forskning bedrivs. Författarna till denna studie var därför noggranna vid läsning av de 

utvalda artiklarna, att godkännande från en etisk kommitté fanns. Några artiklar presenterade 

det etiska hänsynstagande genom att istället tydligt beskriva hur de deltagande kvinnorna 

blivit väl informerade angående studiens struktur och därefter lämnat sina samtycken. Tack 

vare de grupphandledningar föreliggande studies författare varit delaktiga i under 

uppsatsskrivandet, har litteraturöversikten lästs igenom av både lärare men även andra 

barnmorskestudenter. Litteraturöversiktens kvalitet stärks därmed ytterligare (Gunnarsson & 

Billhult, 2012). Då författarna till detta arbete har försökt att hålla en så god reliabilitet som 

möjligt är det förstås ingen garanti att reliabiliteten är av högsta kvalitet. Detta på grund av att 

författarna är nya inom forskning. För att reducera risken att få en sämre reliabilitet har 

handledare samt andra studenter också läst och följt arbetets metod.  

 

Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) är ett stort bortfall ett stort problem. I denna studie 

valdes 15 artiklar ut varav nästan alla hade ett stort bortfall, ibland på över 50 procent. Det 

stora bortfallet gör att studiernas styrka försämras vilket inte har tagits hänsyn till vid 

kvalitetsgranskningen. Detta på grund av att bortfallet är stort i majoriteten av de studier som 

är utförda på kvinnor som genomgått en abort. Det beror troligen på att det är ett känsligt 

ämne som vissa kvinnor förmodligen inte vill prata med någon utomstående om, eller behöva 

tänka på när aborten är avklarad. Möjligen kan en förklaring vara att de kvinnor som lämnat 

en relation där en abort genomförts, och därefter påbörjat en ny relation, inte vill fokusera på 

vare sig aborten eller den dåvarande relationen. I exempelvis en studie följde författarna 

kvinnorna under tre års tid där de blev intervjuade var sjätte månad vilket med andra ord 

ställer höga krav på närvaro hos deltagarna. På grund av studiernas bortfall kan resultatet i 

denna studie ha blivit påverkat med en eventuellt mer positiv slutsats. Detta på grund av att de 

kvinnor som valt att inte delta kan antas ha haft jobbiga upplevelser i samband med sin abort.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att beskriva vilka psykologiska reaktioner och om psykisk 

ohälsa förekommer hos kvinnor till följd av legal abort som genomförts på grund av oönskad 

graviditet. Resultatet visade att kvinnor upplevde både positiva och negativa känslor efter att 

de genomgått en abort (Kero, Högberg, & Lalos, 2004; Aléx & Hammarström, 2004; 

Fergusson, Horwood, & Boden, 2009; Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012; 

Major et al., 2000; Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielsson, 2014; Rocca et al., 2015; 

Trybulski, 2006; Mukkavaara, Öhrling, & Lindberg, 2012; Kimport, Foster, & Weitz, 2011). 

En av de starkaste känslorna efter aborten, oavsett om kvinnan överlag hade positiva eller 

negativa känslor, var att det var rätt beslut (Makenzius, Tydén & Larsson, 2012, Major et al., 

2000; Fergusson, Horwood & Boden, 2009; Trybulski, 2006). Resultatet av denna studie 

visade bland annat att risken att utveckla psykisk ohälsa inte verkar öka efter en inducerad 

abort (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 2011; Wallin Lundell et al., 

2013). Däremot visade det att de kvinnor som genomgått en inducerad abort lättare utvecklar 

en psykisk ohälsa än de kvinnor som går igenom en hel graviditet och föder barn (Munk-

Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 2011). 

 

Anledningen till varför kvinnor gör abort kan förmodligen påverka hur kvinnan mår efter 

aborten. I en studie av Makenzius, Tydén, Darj & Larsson (2011) ville mer än hälften avsluta 

sin graviditet då det inte passade in i livet just då. Genomgår kvinnan en abort på grund av 

detta så kan det bidra till bland annat känslan av just lättnad. Lättnad var en känsla som 

många kvinnor rapporterat (Major et al. 2000; Trybulski 2006; Andersson, Christensson, & 

Gemzell-Danielsson, 2014). 

 

Kvinnor har rapporterat olika negativa känslor efter en abort (Aléx & Hammarström, 2004; 

Fergusson, Horwood, & Boden, 2009; Kero, Högberg & Lalos, 2004; Mukkavaara, Öhrling, 

& Lindberg, 2012). Några kvinnor menade även att de ångrade sitt beslut (Mukkavaara, 

Öhrling, & Lindberg, 2012). En anledning till negativa känslor och ånger kunde vara att de 

inte själva fick fatta beslutet om aborten (Kimport, Foster, & Weitz, 2011) vilket av kvinnorna 

anses viktigt att få göra (Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielsson, 2014). När denna 

situation uppstår är det viktigt att vårdpersonalen informerar om lagar och kvinnans 

rättigheter, så att hon kan fatta ett välgrundat beslut. I föreliggande arbete verkar psykiska 

reaktioner efter aborten även bero på egna värderingar och tankar. Negativa känslor skulle 

kanske kunna minska om kvinnorna fick tillräckligt med information innan aborten och då 

även information om hur de eventuellt kan känna efter. Det är viktigt att vårdpersonal 

fortsätter erbjuda samtalskontakt under hela abortprocessen (1974:595). Trots att vissa 

kvinnor upplevde negativa känslor efter sin abort kände majoriteten att de tagit rätt beslut 

gällande aborten (Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larssons 2012; Major et al., 2000; 

Fergusson, Horwood, & Boden, 2009; Trybulski, 2006). Detta resultat kan alltså visa på att 

känslorna av att beslutet var rätt väger över känslorna av bland annat sorg, ledsamhet eller 

tomhet. 

 

Det framkom även att en del kvinnor funderat mycket över liv och död i samband med 

aborten. En del såg fostret som ett barn, och de som gjorde det upplevde aborten som svårare 

(Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012). Att kvinnor ser på fostret som ett barn 

och anser det svårt att genomgå en abort på grund av det, skulle kunna bero på hur vissa 

personer i samhället ser på abort. Kvinnorna kan bli färgade eller oroa sig över hur andra runt 

omkring ska reagera på abortbeslutet (Shellenberg et al., 2011). Det kan vara viktigt att media 

och liknande inte pratar om fostret som ett barn, utan just som ett foster eller embryo, 
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beroende på graviditetsvecka. Detta kan annars väcka mycket tankar hos kvinnor som vill 

genomgå en abort. Studier visar olika gällande hur kvinnor upplever en abort i första 

respektive andra trimestern. Två studier visar på att kvinnor inte mår sämre om aborten 

genomgås i andra jämfört med första trimestern (Biggs, Neuhaus & Foster, 2015; Rocca et al., 

2015) medan en tredje studie visar att aborten upplevdes svårare ju längre graviditeten var 

gången (Mukkavaara, Öhrling & Lindberg, 2012). Att reaktionerna kan bli olika beroende på 

när aborten genomgås kan bero på kulturskillnader. De två studier som visar på att kvinnor 

inte upplever någon skillnad beroende på graviditetslängd är utförda i USA och den tredje 

studien är utförd i Sverige. Eventuellt kan det anses mer tabubelagt att genomgå en sen abort i 

Sverige. I USA kan det hända att det är mer tabubelagt att genomgå en abort oavsett 

graviditetslängd och att det därmed inte spelar någon roll när i graviditeten avbrytandet 

utförts. Att det är jobbigare att genomgå en abort i andra trimestern kan antas ge mer negativa 

känslor då fostret är mer synligt och liknar mer ett barn. Som Stålhandske, Makenzius, Tydén 

& Larsson (2012) menar så upplevde de kvinnor, som såg fostret som ett barn aborten som 

svårare. 

 

Då några kvinnor rapporterat att de kom att tänka på aborten vid milstolpar i livet som 

exempelvis en efterföljande graviditet (Trybulski, 2006) kan det vara viktigt att barnmorskan 

på barnmorskemottagningen har detta i åtanke. Barnmorskan kan ta upp detta och fråga om 

det är något kvinnan mår dåligt över och återigen erbjuda en samtalskontakt. Kvinnan kanske 

behöver någon att prata om sina tankar kring aborten med, trots att det möjligen gått lång tid 

sedan aborten ägde rum. Studien gjord av Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2011) visar 

att det är en större sannolikhet för ytterligare en abort om kvinnan redan genomgått en. Andra 

riskfaktorer till ytterligare en abort är att kvinnan är bland annat har ofullständigt stöd. 

Behovet av ett möjligt samtalsstöd kan därför vara extra viktigt, och eventuellt skulle alla 

kvinnor som genomgått en abort rutinmässigt få samtalsstöd även i preventivt syfte inför en 

möjlig nästa graviditet. 

 

Hur kvinnorna känner inför och under aborten kan påverka hur de upplever aborten och hur 

de senare mår av den (Andersson, Christensson, & Gemzell-Danielssons, 2014). Det kan 

antas att de kvinnor, som har positiv abortupplevelse, har erfarit abortvården som bättre än de 

kvinnor som upplevt aborten som svår. Därför är det av stor vikt att barnmorskor, 

sjuksköterskor och gynekologer bemöter kvinnor som söker för abort med största respekt. På 

de flesta abortavdelningar arbetar både barnmorskor och sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 

2008) där sjuksköterskor har lite eller ingen utbildning i abortvård (Uppsala Universitet, 

2013). Vårdpersonal har i en studie beskrivit att de upplever sorg och att de kan överföra det 

till kvinnan som kan känna oro (Andersson, Gemzell-Danielsson & Christensson 2014). 

Därför är det viktigt att se till att vårdpersonalens känslor inte påverkar kvinnornas egna 

upplevelser av aborten. Det vore bra om sjuksköterskor som arbetar på en sådan typ av 

avdelning där abort förekommer får extra utbildning. Förslagsvis en utbildning med fokus på 

hur kvinnor kan reagera under abortprocessen men också hur vårdpersonalens bemötande 

påverkar deras upplevelse av aborten. 

 

Några kvinnor upplevde vårdpersonalen som positiva, stöttande och informativa men en del 

kvinnor har beskrivit att stödet från sjukvårdspersonalen varit dåligt. Detta har visats kunna 

påverka hur kvinnan senare tänker på sin abort (Aléx & Hammarström, 2004). Därför borde 

sjukvårdspersonal satsa på att ge optimal vård under hela processen och försöka fånga upp de 

kvinnor som upplever vården eller aborten som sämre, så att de kan få prata med någon om 

detta. På så vis kan det förmodligen undvikas att några kvinnor utvecklar psykisk ohälsa 

längre fram eller har negativa erfarenheter och tankar kring sin abort. Kvinnor önskar mycket 
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stöd och information från vårdpersonal under abortprocessen (Mukkavaara, Öhrling, & 

Lindberg, (2012) vilket några kvinnor upplevt att de inte fått (Andersson, Christensson, & 

Gemzell-Danielssons, 2014). Då kvinnor upplever att de dessutom saknar tillräckligt stöd i sin 

nära omgivning (Kimport, Foster, & Weitz, 2011) skulle kunna vara en idé att som 

komplement till kuratorskontakt ha någon form av stödgrupp. Där skulle kvinnor som upplevt 

aborten som svår, få stöd av andra kvinnor som också genomgått en abort och upplevt den 

som negativ. På så sätt kan de stötta varandra och dela upplevelser. 

 

En svensk studie visar att majoriteten av abortsökande kvinnor lever i ett stadigt förhållande 

(Kero, Högberg, Jacobsson, & Lalos, 2001). Makenzius, Tydén, Darj & Larssons studie 

(2012) visar att de kvinnor som var missnöjda med abortvården ofta var de som levde i ett 

stabilt förhållande. Studien visar också att hälften av männen som ingick i studien var 

missnöjda med abortvården och att de inte fått vara delaktiga. Detta kunde enligt Makenzius, 

Tydén, Darj & Larsson (2012) bero på att kvinnorna påverkas av hur mannen upplevde 

vården. I syfte att kvinnor ska vara nöjda med sin abort, kan det alltså vara viktigt att de blir 

väl bemötta på abortkliniker och att deras partner, om det finns någon, också blir bra bemött. 

De som arbetar på en abortklinik bör ta in partnern i vården och ge plats åt honom. Även om 

abortlagen säger att det är kvinnan och endast kvinnan som ska ta beslutet om sin pågående 

graviditet (1974:595), bör vårdpersonalen lyssna på mannen och hans tankar. Mannen bör 

även han erbjudas en kuratorskontakt och på så vis undviker vårdpersonalen att han känner 

sig utelämnad eller bortglömd i processen.  

 

Kvinnor tycks lättare utveckla psykisk ohälsa efter en abort jämfört med kvinnor som föder 

barn (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 2011). Enligt Charles, Polis, 

Sridhara & Blum (2008) är det olämpligt att jämföra dessa grupper med varandra. Att jämföra 

dessa grupper kan ge ett felaktigt resultat. Det är inte så förvånande att kvinnor som fött ett 

önskat barn mindre ofta utvecklade psykisk ohälsa jämfört med kvinnor som genomgår en 

abort. Däremot finns det en viss risk på ungefär 13 procent för kvinnor att efter en förlossning 

utveckla en postpartumdepression (Andersson, 2014). Enligt de sifforna skulle det kunna 

innebära att risken att utveckla någon form av psykisk ohälsa efter en abort borde vara större 

än 13 procent, eftersom kvinnor lättare utvecklar psykisk ohälsa efter en abort än i jämförelse 

med kvinnor som föder barn (Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, Lidegaard, & Mortensen, 

2011). Biggs, Neuhaus & Foster (2015) visade på att 9 till 14 procent av kvinnorna utvecklade 

depression och 10 till 16 procent utvecklade ångest efter en abort. Major et al. (2000) visar i 

sin studie att 6,2 procent led av depression två år efter aborten. Alltså innebär det att det inte 

är så stor skillnad i hur stor risken är att utveckla postpartumdepression efter en förlossning 

eller psykisk ohälsa efter en abort. Som slutsats av det tolkar författarna att kvinnor överlag 

inte i större utsträckning utvecklar psykisk ohälsa efter en abort i jämförelse med kvinnor som 

föder barn. En studie visar på att kvinnor som blivit nekade en abort och blivit tvingade att 

fullfölja graviditeten inte hade större risk att utveckla psykisk ohälsa jämfört med de som fick 

genomgå aborten (Biggs, Neuhaus & Foster, 2015). Det kan antas vara problematiskt att 

jämföra de olika grupperna med varandra, och det kan vara svårt att hitta en bra 

jämförelsegrupp för att kunna svara på frågeställningen om kvinnor efter en abort har större 

risk att utveckla psykisk ohälsa.  

 

I studien av Wallin Lundell et al. (2013) utvecklade endast en liten del (1,5 procent) av 

kvinnorna PTSD eller PTSS på grund av aborten. Den svenska kvinnliga normalbefolkningen 

har en prevalens av PTSD på 6,7 procent (Frans, Rimmö, Aberg, & Fredrikson, 2005). Det 

visar då att den procent kvinnor som utvecklar PTSD efter en abort är låg i jämförelse med 

hur det ser ut i hela befolkningen. Trots att det är en liten andel kvinnor som utvecklar PTSD 
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eller PTSS efter en abort, skulle det vara av intresse att undersöka orsaken till varför dessa 

kvinnor utvecklade något av ovan nämnda tillstånd. Det finns kanske någonting i abortvården 

som skulle kunna förbättras så att kvinnorna inte upplever den lika svår. Vården skulle 

möjligen kunna utveckla något frågeformulär där kvinnor som har risk att utveckla PTSD 

efter sin abort fångas upp. På så vis kan de tas om hand om innan de hinner utveckla PTSD 

alternativt hjälpa dem komma ur det snabbare. 

 

Resultatet av föreliggande studie visade att kvinnor som haft psykiatriska problem innan en 

inducerad abort kan ha lättare att utveckla psykisk ohälsa efter aborten (Van Ditzhuijzen, Ten 

Have, De Graaf, Van Nijnatten & Vollebergh, 2015; Munk-Olsen, Laursen, Pedersen, 

Lidegaard, & Mortensen, 2012). Det kan bero på att dessa kvinnor lättare känner tvivel, börda 

och dessutom får mer press från omgivningen att de borde genomgå en abort (Van 

Ditzhuijzen, Ten Have, De Graaf, Van Nijnatten & Vollebergh, 2015). Att ha upplevt press 

från omgivningen till att genomgå en abort skulle kunna leda till att en del av dessa kvinnor 

valde att göra abort trots att de egentligen kanske hade velat behålla barnet. Det skulle vidare 

kunna leda till att aborten känns svårare. 

 

Kvinnor som innan aborten har en bättre mental hälsa upplevde aborten som mer positiv än de 

kvinnorna med sämre mental hälsa (Major et al., 2000). Kvinnor som tidigare haft psykiska 

problem, som exempelvis PTSD, är mer benägna till att uppleva abortvården på ett negativt 

sätt (Wallin Lundell et al., 2015). Att kvinnorna då också kan vara mer labila och ha lättare 

till jobbiga tankar och känslor, kan spekuleras kring. Dessa kvinnor behöver i så fall fångas 

upp av vården och få extra stöd av både barnmorskor och kuratorer. De kanske också behöver 

följas upp mer noggrant efter aborten och få något extra återbesök om de önskar, i syfte att 

prata om sina tankar och känslor. Det finns även en studie av Major et al. (2000) som visar på 

att kvinnor har bättre mental hälsa efter aborten än innan aborten är utförd och 

depressionsfrekvensen blev lägre. Detta skulle kunna bero på att kvinnor som blivit oönskad 

gravida känner, som beskrivet ovan, lättnad och som att en sten lyfts från axlarna när aborten 

är utförd (Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012). En känsla av att de har kontroll 

över sin egen kropp och själva får bestämma, skulle kunna ge dem positiva känslor vilket i sin 

tur eventuellt skulle minska depressionsfrekvensen. 

 

 

Slutsats 
 

Kvinnor kan uppleva både positiva och negativa känslor efter att de genomgått en inducerad 

legal abort på grund av en oönskad graviditet. Den mest förekommande känslan efter aborten 

var känslan av rätt beslut. Kvinnor tycks inte löpa någon större risk att utveckla psykisk 

ohälsa efter att de genomgått en abort.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Mer utbildning till vårdpersonal som arbetar på abortavdelningar kan antas vara bra då denna 

studie visar på att kvinnorna ofta är missnöjda med bemötandet i abortvården och att de inte 

fått tillräckligt med information. Eftersom kvinnornas negativa känslor efter aborten är 

korrelerat till missnöjet kring vårdpersonalen, är utbildning av personal av stor relevans. Det 

är viktigt för barnmorskan i sin yrkesroll har kunskaper kring hur kvinnan påverkas av att 

genomgå en abort. Barnmorskor har användning av de kunskaperna på abortavdelningar, 

mödravårdscentraler, ungdomsmottagningar och även förlossningen. Detta för att kunna möta 



                       

22 

kvinnor i olika stadier i livet och kunna stödja dem om de önskar. 

 

 

Fortsatta studier 
 

Hur psykologiska reaktioner ser ut hos kvinnor som genomgått en abort är ett relativt 

outforskat ämne varför det i framtiden borde utformas fler studier som undersöker just de 

psykologiska reaktionerna och den psykiska ohälsan efter en abort. Detta är viktigt då vården 

ska kunna utvecklas i ämnet huruvida kvinnorna egentligen påverkas av en abort. Det är även 

av intresse för att eventuellt kunna driva rättigheten till abort i de länder där abort idag är 

olagligt eller där abortgränsen anses låg. Viktigt är det också att undersöka hur en abort 

emotionellt skulle kunna påverka en framtida graviditet för kvinnan. Hur mannen upplever 

abortbeslutet och abortprocessen är inte heller ointressant att forska vidare på, och hur vården 

då kan stötta även honom på bästa sätt.  

Det är relevant att undersöka och jämföra hur kvinnor upplever en abort då den sker i länder 

med striktare abortlag eller starkt abortmotstånd. Konsekvensen kan resultera i att kvinnor i 

de delar av världen som tvingas genomgå en osäker abort i smyg, istället får allvarliga 

komplikationer både fysiskt och psykiskt (Shahbazi, 2012). 
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Kvalitetsgranskning        BILAGA I 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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Matris        BILAGA II 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Aléx 

Hammarström 

2004 

Sverige 

Women’s experiences in 

connection with induced 

abortion a feminist 

perspective 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

kvinnor i åldrarna 19-33 

år upplever utförandet av 

en abort ur ett 

feministiskt perspektiv. 

En kvalitativ studie gjordes med 

hjälp av intervjuer av de fem 

deltagande kvinnorna. För att få 

vara med i studien krävdes att 

kvinnorna kunde prata och förstå 

svenska samt ha genomgått en 

abort för en månad sedan. Alla de 

fem kvinnorna kom från ett och 

samma hälsodistrikt. Kvinnorna 

som deltog var unga, ogifta samt 

saknade högskoleutbildning. 

n=5 

(6) 

Intervjuerna med de fem deltagande kvinnorna 

analyserades och kategoriserades i tre teman; 

upplevelser i samband med beslutsfattandet, 

upplevelser i samband med aborten samt upplevelse 

efter aborten. Studien visar att kvinnorna upplevde 

sig vara fria i sitt val angående aborten men 

påverkades av yttre faktorer såsom splittrade 

familjer, ekonomi, ålder samt relationsstatus. Att 

genomgå en abort kan vara det första valet en 

kvinna gör helt oberoende av sin miljö, och 

upplevelsen av att göra ett sådant viktigt val kan 

utveckla kvinnan och stärka hennes självkänsla. 

Upplevelser efter aborten var ambivalens, tomhet 

men också glädje och mogenhet.  

II 

K 

Andersson, 

Christensson, 

Gemzell-

Danielsson 

2014 

Sverige 

Experiences, Feelings and 

Thoughts of Women 

Undergoing Second 

Trimester Medical 

Termination of pregnancy 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

förväntningar och 

erfarenheter av en abort i 

andra trimestern 

oberoende av 

anledningen till aborten. 

En tvärsnittsstudie. Deltagarna 

fick svara på en enkät innan 

mifepristontabletten. De fick 

också delta i semistrukturerade 

intervjuer efter aborten, precis 

innan de lämnade sjukhuset. 

Studien är både kvalitativ och 

kvantitativ. Datainsamlingen 

skedde på ett sjukhus i 

Stockholm mellan juni 2013 och 

januari 2014 

n=30 (11) 

Enkät 

n=22(19) 

Analysen av intervjuerna delades in i 5 teman: vet 

ej vad som förväntas, att lida, att hantera, att få stöd 

och att komma ihåg. En del ansåg att de fått för lite 

information och gav känslor som dålig kontroll och 

rädsla. En del uttryckte att de var oförberedda. Den 

vanligaste känslan efter aborten var lättnad, lättnad 

över att det var över och att de klarat sig från 

komplikationer. En del kvinnor var i behov av att 

reflektera och att tänka på minnena efter aborten, 

några upplevde att det kändes bra att prata om 

aborten. Minnet av aborten var överlag positiv. 

I 

K 

Biggs, Neuhaus, 

Foster 

2015 

USA 

Mental Health Diagnoses 

3 Years After Receiving 

or Being Denied an 

Abortion in the United 

States 

Syftet med studien var 

att undersöka om nya 

diagnoser som 

depression och ångest 

har uppstått hos kvinnor 

som genomgått en abort 

och 3 år framåt. 

Prospektiv longitudinell studie. 

Telefonintervjuer användes. 

Kvinnor som sökte för abort då 

fostret var missbildat 

exkluderades ur studien. 

Kvinnorna följdes upp var 6e 

månad under hela perioden, då de 

n=877 

(131)  

Resultatet visar att under 3 år efter en abort drabbas 

9-14 procent av depression och 10-16 procent av 

ångest. Det är ingen skillnad på kvinnor som gjort 

sen abort, tidig abort eller oönskat fick behålla 

barnet. 

I 

P 
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blev tillfrågade om de fått en 

depression-eller ångestdiagnos.   

Fergusson, 

Horwood, Boden 

2009 

Nya Zeeland 

Reactions to abortion and 

subsequent mental health 

Syftet med denna studie 

var att undersöka de 

emotionella reaktionerna 

hos kvinnor som 

genomgår abort samt att 

se om det finns någon 

koppling mellan de 

kvinnor som genomgår 

abort och efterföljande 

psykiska hälsoresultat. 

En studie gjordes i form av att 

data samlades av uppgifter från 

Christchurch hälsa och 

utvecklingsstudien (CHDS) där 

en kvinnlig årskull följts från 

födsel till 30 års ålder. Data 

samlades från över 500 kvinnor 

som varit gravida där de godkänt 

att vara med i studien genom 

skriftliga medgivanden. 

n=536 Både positiva och negativa emotionella reaktioner 

finner studiens författare existera hos kvinnor som 

utfört abort. Nittio procent av de kvinnor som utfört 

abort anser däremot att det var rätt beslut utan 

ånger. Analysen i studien visar också att de kvinnor 

som haft mycket negativa emotionella reaktionerna 

till följd av aborten kan sammankopplas till 

efterföljande psykisk ohälsa. Minst en av följande 

negativa känslor rapporterades av 85 % av 

kvinnorna: sorg, ledsamhet, skuldkänslor, ånger, 

besvikelse och bedrövelse. 86 % av kvinnorna 

rapporterade även en av dessa positiva känslor: 

lättnad, glädje och tillfredsställelse.   

I 

K 

Kero 

Högberg 

Lalos 

2003 

Sverige 

Wellbeing and mental 

growth - long-term effects 

of legal abort 

Syftet med denna studie 

var att få en större 

klarhet i hur en laglig 

abort påverkar kvinnor 

med avseende på 

kvinnans resonemang, 

reaktioner samt känslor 

vid Umeå 

Universitetssjukhus i 

norra Sverige. 

Metoden som användes var ett 

semistrukturerat frågeformulär 

med frågor som livstillstånd, 

anledning till abort, 

beslutsprocessen samt känslor 

och attityd till graviditeten och 

abort. Efter aborten fortsatte 

studien med frågor kring 

positiva, negativa samt blandade 

känslor och erfarenheter 4 

respektive 12 månader efter 

aborten. 

n= 58 

(7) 

 

Nästan två tredjedelar av de deltagande kvinnorna 

upplevde enbart positiva känslor med bland annat 

personlig utveckling och mognad vid 1 års 

uppföljning efter att de genomgått aborten. Även 

fler än 50 procent av kvinnorna upplevde inte 

någon stress över huvud taget efter aborten. Dessa 

kvinnor visste också säkert vid upptäckten av 

graviditeten att de inte ville behålla barnet då 

exempelvis utbildning och befintliga barn 

prioriterades. 20 procent av kvinnorna hade dock 

svår stress direkt efter aborten. 

I 

P 

Kimport, Foster, 

Weitz 

2011 

USA  

Social Sources of 

Women’s Emotional 

Difficulty After Abortion: 

Lessons from Women’s 

Abortion Narratives 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

faktorer som påverkar 

kvinnor att uppleva en 

oönskad graviditet och 

abort som negativ. 

Kvinnorna rekryterades till 

studien genom att de blev 

tillfrågade att delta i samband 

med ett telefonsamtal via en 

stödlinje, då de då förväntades ha 

negativa känslor efter aborten. 

Några kvinnor rekryterades två år 

efter en abort där de deltog i en 

pilotstudie. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes.  

n = 62 (41) Den del av aborten som kvinnor i en studie 

upplevde som svår var att ta beslut om aborten men 

också att hitta stöd efteråt. Resultatet visar på att 

dåligt stöd från omgivningen gav en negativ 

abortupplevelse. Kvinnorna i studien rapporterade 

också att de upplevde aborten som negativ då de 

inte kände att de fick ta beslutet om aborten själva. 

Pressen från omgivningen kunde vara från både 

partner eller föräldrar, och den kunde vara så stor 

att kvinnan inte kände att hon hade något val. En 

del kvinnor upplevde att de inte ville berätta om sin 

abort för personer i sin närhet eftersom de var rädda 

I 
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för att bli emotionellt påverkade av deras 

synpunkter. Det innebar att de bar på sina tankar 

efter aborten i sin ensamhet.  

Major, 

Cozzarelli, 

Cooper, Zubek, 

Richards, 

Wilhite, 

Gramzow 

2000 

USA 

 

Psychological Responses 

of Women After First-

Trimester Abortion 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnors 

generella mentala hälsa 

och känslor efter 

kirurgisk abort i första 

trimestern vid oönskad 

graviditet.  

 

Kvinnorna som deltog i studien 

fick innan aborten fylla i en 

enkät. 1 timme efter aborten fick 

de fylla i ytterligare en enkät. 

Därefter var det uppföljning med 

enkäter 1 månad respektive 2 år 

efter aborten.  

n=442 

(600) 

Resultatet visar att kvinnor, oavsett om det är 1 

timme eller 2 år efter aborten, känner lättnad. 

Kvinnorna upplevde vid 1 månad och 2 år efter 

aborten att de dragit nytta av aborten och 78 % var 

nöjda med sitt beslut. De kvinnor som innan 

aborten hade bättre mental hälsa rapporterade bättre 

upplevelse av aborten. Sextionio procent av 

kvinnorna rapporterar att de skulle valt att åter 

genomgå aborten om de var tvungna att välja igen. 

I 

P 

Munk-Olsen, 

Munk Laursen, 

Pedersen, 

Lindegaard & 

Mortensen 

2011 

Danmark 

Induced First-Trimester 

abortion and Risk of 

mental disorder 

En del av syftet med 

studien var att bedöma 

risken för psykiatrisk 

kontakt (för första 

gången) efter inducerad 

abort i första trimestern.  

Kohort-studie. Data hämtades 

från Danska Civil Registration 

system. Även Danish psychiatric 

central register användes för att 

få fram information om mental 

disorder hos kvinnorna. 

Datainsamling gjordes mellan 

1995-2007. 

n=84 620 

(0)  

1,5 % av kvinnorna hade psykiatrisk kontakt 12 

månader efter aborten. Det finns ingen signifikant 

skillnad i risken att söka psykiatrisk vård innan och 

efter en abort (p=0,19).  

Det finns en signifikant skillnad att kvinnor som 

genomgått en abort i större utsträckning söker 

psykiatrisk vård i jämförelse med kvinnor som 

föder barn.   

I 

CCT 

Munk-Olsen, 

Munk Laursen, 

Pedersen, 

Lidegaard, 

Mortensen 

2012 

Danmark 

First-Time First-Trimester 

Induced Abortion and 

Risk of Readmission to a 

Psychiatric Hospital in 

Women With a History of 

Treated Mental Disorder 

Syftet med studien var 

bland annat att 

undersöka om det fanns 

någon ökad risk för 

psykiatriskt återintag 

efter en inducerad abort i 

första trimestern. Ett 

annat syfte var också att 

se om återintag skiljer 

sig mellan kvinnor som 

genomgår abort eller 

föder barn.  

Kohort-studie. Data hämtades 

från Danska Civil Registration 

system och Danish Psyciatric 

central register. Alla kvinnor som 

varit inlagda på psykiatrisk enhet 

9 månader innan en inducerad 

abort inkluderades i studien.  

n=2838 (0) 321/2838 av de som genomgått en abort blev 

återintagna på en psykiatrisk enhet efter 9-12 

månader. Av de kvinnor som födde barn var det 

273/5293 som återintogs på en psykiatrisk enhet. 

Risken att återintas till psykiatrisk enhet var större 

den första månaden hos kvinnor som fött barn i 

jämförelse med de som gjort en abort. Efter den 

första månaden var det fler av de som gjort en abort 

som återintogs på psykiatrisk enhet.  

II 

CCT 

Mukkavaara 

Öhrling 

Lindberg 

2011 

Sverige 

Women’s experiences 

after an induced second 

trimester abortion 

Syftet med den här 

studien var att undersöka 

hur upplevelsen var hos 

kvinnor som utförde en 

abort i andra trimestern. 

Metoden som användes var en 

kvalitativ design med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer. 

Kvinnorna var mellan 15 och 27 

år gamla. Intervjuer utfördes 

under 1 till 4 månader efter 

aborten och intervjuerna 

n=6 

(6) 

Kvinnorna i studien upplevde flera svåra känslor 

som skuldkänslor, sorg och skam. Att göra abort 

efter den 12e graviditetsveckan kräver information 

och stöd från personal och minnen från aborten kan 

finnas kvar för resten av livet. Viktigt är att kvinnan 

får individuellt stöd med hjälp av både skriftlig och 

muntlig information. Ju längre graviditeten var 

II 
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analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. 

gången desto svårare upplevdes aborten. 

Rocca, Kimport, 

Roberts, Gould, 

Neuhaus, Foster 

2015 

USA 

Decision Rightness and 

Emotional Responses to 

Abortion in the United 

States: A Longitudinal 

Study 

Syftet med denna studie 

var att ta reda på hur 

kvinnor i USA 

påverkades emotionellt 

efter en inducerad abort. 

Två grupper av kvinnor 

jämfördes; en grupp 

kvinnor som utförde 

abort i första trimestern 

samt en grupp kvinnor 

som utförde abort i sent 

skede (två veckor innan 

den lagliga gränsen för 

sent avbrytande under 

graviditet). 

Detta var en kvalitativ studie där 

kvinnorna som deltog blev 

intervjuade vid olika tillfällen 

upp till 3 år efter den inducerade 

aborten. Trettio kliniker var med 

i studien vilka hade en så sen 

gräns för avbrytande i graviditet. 

n= 956 

(289) 

Över 99 % av deltagarna rapporterade att abort var 

rätt beslut vid alla tidpunkter under förfrågningarna 

under 3 års tid. Det finns inga skillnader i 

upplevelsen av vare sig negativa eller positiva 

känslor mellan de kvinnor som gjorde tidig 

respektive sen abort. Den emotionella intensiteten 

minskade över tiden hos kvinnorna. 

I 

CCT 

Stålhandske 

Liljas, 

Makenzius, 

Tydén, Larsson 

2012 

Sverige 

Existential experiences 

and needs related to 

induced abortion in a 

group of Swedish women: 

a quantitative 

investigation 

Syftet med studien var 

att undersöka 

existentiella erfarenheter 

och behov hos kvinnor 

som genomgått en abort. 

Syftet var också att 

undersöka om 

erfarenheter och behov 

är relaterade till 

kvinnans bakgrund. 

Tvärsnittsstudie hos kvinnor med 

oönskad graviditet. År 2010 

inhämtades data under 8 månader 

år 2010 på 10 kliniker i Sverige. 

Enkäter delades ut till kvinnor 

som kom på sitt första besök till 

kliniken. De fick information 

kring att deltagandet innebar att 

de skulle skicka tillbaka enkäten 

inom 4 veckor efter aborten. 

N= 499 

(542) 

2/3 av kvinnorna rapporterade att de såg på fostret 

som om det vore ett barn. Ungefär lika många 

rapporterade att de hade tänkt mycket på liv och 

död samt moral kring aborten. Hälften rapporterade 

att de hade gjort eller hade velat göra något 

speciellt för att markera att aborten var utförd. Det 

framkom en hel del kommentarer om skam, sorg, 

ilska och besvikelse. Oavsett känslor så kände de 

flesta att aborten var rätt beslut. 

I 

K 

Trybulski, 

2005 

USA 

Women and abortion: the 

past reaches into the 

present USA 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

kvinnor som genomgått 

en abort en längre tid 

tillbaka, minst 15 år 

sedan, upplever tankar 

och känslor efter 

abortprocessen 

16 kvinnor intervjuades som för 

minst 15 år sedan valt att avbryta 

sin graviditet på grund av icke-

medicinska skäl. Även 

demografiska frågeformulär med 

bland annat öppna frågor 

inkluderades i intervjuerna. 

n=16 Efter intervjuerna kategoriserades nio teman där 

författaren till studien fokuserade mest på temat 

“det förflutna når nuet”. Kvinnorna i studien 

menade att direkt efter aborten upplevdes en känsla 

av lättnad. Några år efter aborten rapporterade 

kvinnorna att abortprocessen upplevdes vara det 

bästa beslutet vid den tidpunkten och att de inte 

ångrade sitt beslut. Dock redogjorde alla 16 kvinnor 

att aborterfarenheten triggar tankar och ibland 

insikter under dagliga livshändelser och att det 

alltså inte var en tidsbegränsad händelse. 

Efterdyningarna av aborten beskrev de vara 
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pågående där exempelvis efterföljande graviditeter, 

livsmilstolpar och vardagliga händelser som 

involverar vänners barn kan vara utlösande faktorer 

för påminnelsen om en tidigare abort. 

Van Ditzhuijzen, 

Ten Have, De 

Graaf, Van 

Nijnatten & 

Vollebergh 

2015 

Nederländerna 

The impact of psyciatric 

history on women’s pre-

and postabortion 

experience 

Syftet med studien var 

att undersöka om det 

finns någon skillnad 

kring den emotionella 

hanteringen innan, under 

och efter en abort, 

mellan kvinnor med 

tidigare psykiatriska 

problem och kvinnor 

utan tidigare psykiatriska 

problem. 

Kvinnorna rekryterades på 

abortkliniker i Nederländerna och 

de skulle vara oönskat gravida. 

Kvinnorna intervjuades 20 till 40 

dagar efter aborten.  

N=325 

(594) 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i 

hur svårt abortbeslutet var mellan kvinnor med och 

utan tidigare psykiatriska problem. Kvinnor med 

tidigare psykiatriska problem upplevde oftare press 

från omgivningen att genomföra aborten. De 

kvinnor med psykiatrisk historia upplevde 

abortvården som sämre. Dessa kvinnor upplevde 

också mer negativa känslor efter aborten.  

I 

CCT 

Wallin Lundell, 

Georgsson 

Öhman, Frans, 

Helström, 

Högberg, 

Nyberg, 

Sundström 

Poromaa, 

Östlund & Skoog 

Svanberg 

2013 

Sverige 

Posttraumatic stress 

among women after 

induced abortion: a 

Swedish multi-centre 

cohort study. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

prevalensen av PTSD 

och PTSS innan en abort 

och sedan efter 3 och 6 

månader efter aborten. 

Ett annat syfte var också 

att beskriva vilka typer 

av kvinnor som 

utvecklar PTSD och 

PTSS efter en abort. 

En kohortstudie. Kvinnor som 

velat göra en abort i den första 

trimestern blev tillfrågade att 

vara med i studien. 6 sjukhus i 

Sverige ingick i studien. 

Kvinnorna fick svara på en enkät 

innan aborten, 3 månader efter 

aborten och 6 månader efter 

aborten. Chi-square test och t-test 

användes. P-value: 0,05.   

n= 641 

(816) 

De kvinnor som utvecklade PTSD var oftare 

lågutbildade, yngre, hade inget heltidsjobb, hade 

inga tidigare barn och hade oftare fått samtalsstöd 

innan aborten. Abortmetod eller plats för aborten 

gav inte i större utsträckning PTSD eller PTSS. De 

kvinnor som inte hade PTSD eller PTSS innan 

aborten och inte heller 3 och 6 månader efter 

aborten, hade mindre oro och depressiva symtom 

under hela studien. 11 kvinnor utvecklade PTSD 

eller PTSS på grund av ett trauma i samband med 

aborten. 

I 

CCT 

 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


