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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige har kvinnor enligt lag kunnat välja att genomgå en abort sedan 1975. 

Utmaningar och svårigheter kan upplevas av både sjukvårdspersonal och kvinnor då det  

finns en emotionell dimension vid abort. Sjuksköterskor inom abortvård har beskrivit etiskt 

svåra situationer i mötet med kvinnor som genomgår abort. Inom sjuksköterskans  

ansvarsområde beskrivs ett professionellt förhållningssätt präglat av respekt för individens 

autonomi och integritet.  

  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser vid en inducerad abort.   

Metod: En litteraturöversikt har gjorts enligt Fribergs metod. Tio vetenskapliga artiklar, 

åtta kvalitativa, en kvantitativ och en mixad metod har använts för att tematiseras till ett 

resultat. 

  

Resultat: Analysarbetet resulterade i två huvudteman och sex subteman. Första 

huvudtemat är Beslutsprocessen, att göra eller att inte göra abort? med följande 

underteman: Blandade känslor vid ett svårt beslut och Autonomi och det egna valet. Andra 

huvudtemat är: Att genomgå abort med följande underteman: En emotionell handling, Att 

genomgå en abort fysiskt, Bemötande och stöd och Delaktighet och trygghet 

  

Diskussion: I diskussionen behandlas kvinnans upplevelse av delaktighet 

samt sjukvårdspersonalens bemötande vid inducerad abort. Författarna diskuterade 

 dessa ämnen i relation till litteraturöversiktens bakgrund, vetenskaplig forskning inom  

personcentrerad vård, egna reflektioner samt Phil Barkers tidvattenmodell.  

  

Nyckelord: Inducerad abort, kvinnor, upplevelse   

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Background: In Sweden, women have legally been able to choose to undergo an 

abortion since 1975. Challenges and difficulties can be experienced by both healthcare 

professionals and women since there is an emotional dimension to abortion. Nurses in 

abortion care have described ethically difficult situations in their encounter with women 

who undergo an abortion. A professional approach characterized with respect for the 

individual's autonomy and integrity are described within the nurse's area of responsibility. 

  

Aim: The purpose of the study was to illustrate women´s experience of induced 

abortion. 
  

Method: A literature review were performed based on Friberg's method. Ten articles, 

nine qualitative, one quantitative type and one mixed method have been used to be 

thematized into the result. 
 

  

Results: The analysis resulted in two main themes and six sub-themes. The first main 

theme is the decision making process, to perform or not to perform an abortion? with the 

following sub-themes: Mixed feelings in a difficult decision and Autonomy and your own 

choice. The second main theme is: To undergo and abortion with the following sub-

themes: An emotional act, To undergo an abortion physically, Patient treatment and 

support and Participation and security. 

  

Discussion: The discussion raises the women's experience of participation and its 

impact on integrity as well as the care staff's patient treatment in relation to induced 

abortion. The authors discussed these subjects in relation to the literature review 

background, scientific research within person-centered care, their own reflections and 

Phil Barker's tidal model. 

  

Keywords: Abortion induced, women, experiences 
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1 Inledning 

Trots att abort är lagligt i många länder är debatten kring abort högaktuell och 

abortmotståndet tycks växa. Kvinnor världen över dör till följd av osäkra abortmetoder i 

länder där abort är illegalt vilket är en påminnelse om att vi inte får ta aborträtten för givet. I 

Sverige förs diskussionen kring abort inom politiken där frågan handlar om kvinnans rätt att 

bestämma i vilken vecka hon ska kunna välja abort. Sverige har en högre abortstatistik globalt 

sett och när politiska röster vill påverka detta genom att införa hårdare restriktioner anser vi 

att det är viktigt att lyfta kvinnors röst. Det vi reflekterar över är att restriktioner och att sänka 

den tillåtna abortveckan kan medföra känslor av tabu för de kvinnor som väljer en abort. När 

det finns många åsikter och ett stigma kring abort känner vi att vikten av att vården förblir 

neutral och främst ser till kvinnors hälsa är av stor betydelse. Ämnet valdes för att ta reda på 

hur forskningen ser ut kring inducerad abort utifrån kvinnans perspektiv för att utveckla vår 

förståelse. Det finns ett intresse av kvinnovården hos båda författarna och abortvård är en 

viktig del för den reproduktiva hälsan. Ökad kunskap kring hur kvinnor upplevt och haft för 

känslor vid en inducerad abort kan utveckla sjuksköterskor i sitt bemötande till dessa kvinnor. 

 

2 Bakgrund 

Abort i Sverige och globalt 

Senaste statistiken visar att 36 000 aborter rapporterades under 2018 i Sverige, varav 93 

procent av dessa var medicinska aborter (Socialstyrelsen, 2019). Medicinsk abortmetod 

infördes på 1990-talet och blivit allt mer vanlig att använda sedan dess. Att utföra en 

hemabort med medicinsk metod blev tillåtet år 2004 i Sverige. Inställningen till abort varierar 

mellan Europas länder från att kvinnan själv får bestämma, restriktioner utifrån sociala och 

medicinska skäl och till absolut förbud att utföra en abort (Regeringskansliet, 2005). I de 

flesta av Europas länder kan en abort ske innan graviditetsvecka tolv på kvinnans egen 

begäran. I dessa länder räknas bland annat Danmark och Tyskland. De övriga länderna skiljer 

sig något gällande senaste graviditetsveckan för abort mellan tio-18 veckor där endast Sverige 

står för att abort får utföras senast i graviditetsvecka 18 på egen begäran. En del av Europas 

länder kräver en prövning av sociala och medicinska skäl för att utförandet av en abort ska 

beviljas. Till länder med dessa skäl för abort räknas till exempel Island och Storbritannien. 

Det är alltså inte kvinnan som beslutar om aborten kommer att verkställas. Dock finns det 
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länder i Europa som har restriktiva abortlagar. På Malta råder absolut förbud för 

genomförandet av en abort, till och med om kvinnans liv är i fara vilket annars brukar vara ett 

av de kriterier som beviljas för att en abort ska genomföras i de länder hårdare restriktioner 

förekommer. I Irland har det tidigare setts som en kriminell handling att genomgå en abort 

och landet hade inte kliniker där detta kunde utföras. Detta medförde att många kvinnor reste 

till England för att genomgå en abort. I Sverige är det lagligt för alla kvinnor oavsett 

medborgarskap att utföra en abort. Utländska kvinnor som gör en abort i Sverige får själva 

bekosta aborten (Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSU], 2019).  

Aborter sker världen över. Andelen osäkra aborter sker främst i länder där det finns 

restriktioner kring abort jämförelsevis med länder med liberal syn på abort (Atakro et al., 

2019). Enligt World Health Organization (WHO, 2017) utförs årligen 25 miljoner osäkra 

aborter globalt där majoriteten sker i länder som har förbud eller restriktioner kring abort.  

I länder där sannolikheten för osäkra aborter är stor står åtta till nio procent för världens 

mödradödlighet efter komplikationer av en osäker abort (Temmerman, 2019).  

 

Svensk aborthistoria 

I Sverige har det inte alltid varit lagligt med abort (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). När 

kristendomen växte i Sverige hårdnade också straffet för abort under 1700-talet. Fram till 

1864 var det dödsstraff vid utförandet av en abort. Åren som följde var dödsstraff inte längre 

aktuellt dock ansågs abort som ett brott och kvinnan kunde dömas till fem års straffarbete. De 

illegala aborterna genomfördes med bland annat kvicksilver och arsenik och resulterade i hög 

mödradödlighet under 1800-och 1900-talen. De kvinnor som överlevde aborten led ofta av 

kroniska bäckensmärtor till följd av en mer eller mindre kunnig abortutförare. Under 1930 

talet räknades en kvinna i veckan mista livet i sviterna av en illegal abort. Den första 

abortlagen antogs 1938 som en åtgärd till dödsfallen relaterade till illegal abort. Det var 

fortfarande olagligt med den fria abortlagstiftning vi har idag, aborten fick då utföras utifrån 

tre undantag, medicinska, humanitära skäl eller rashygieniska skäl och illegal abort var 

fortfarande mycket vanligt.                      

 Idag har vi en abortlag sedan 1975 som ger varje kvinna rätt till att avbryta ett havandeskap 

fram till vecka 18+0 (Sveriges riksdag, 1974:595). Därefter fram till vecka 21+6 krävs ett 

beslut från socialstyrelsen utifrån särskilda skäl för att abort ska kunna utföras. 
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Abortdebatten 

Hur abort uppfattas i ett samhälle kan grunda sig i religiösa och patriarkala normer 

(Bloomera, O’Dowdb & Macleod, 2017). Den sociala historien inrymmer otaliga resonemang 

och har en inverkan på hur samhället ser på abort. I Nordirland skildrades hur den religiösa 

tron påverkade hur de såg på abort i samhället och där ämnet var så pass tabubelagt att det 

inte heller diskuterades med vänner. Även om det förekom abortmotståndare fanns där också 

de som ställde sig positiva till abort. De politiker som sympatiserade lyfte inte abortfrågan 

politiskt då de var måna om följarantalet inför val. Detta var starkt relaterat till den 

tabubelagda diskursen som abort innebar. Den katolska kyrkan beskrivs påverka normen 

kring abort som är väl integrerad i landet.                  

 På senare år har abortmotståndet övergått från att kräva totalt förbud av abort till att 

försöka begränsa kvinnors rätt till abort och tillgången till abortvård (Riksförbundet för 

sexuell upplysning [RFSU], 2014). I en del länder är det tillåtet med så kallad vårdvägran där 

vårdpersonal kan vägra utföra abort om det strider mot deras personliga åsikter, trots att abort 

är lagligt. Italien är ett land där detta förekommer i stor utsträckning i vissa regioner. På andra 

sidan förs argumenten som förespråkar kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och 

hälsa som en självklar del mot ett mer jämställt samhälle. Stränga restriktioner eller förbud 

mot abort leder inte till färre aborter men däremot till fler osäkra aborter för kvinnor. 

  

Inducerad abort 

Inducerad abort innebär att avbryta en graviditet medvetet och kan ske genom medicinsk 

behandling eller kirurgisk metod genom en mindre operation (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 

2009). Kvinnan kan tidigt i graviditeten välja mellan medicinsk eller kirurgisk abort och 

metoden rekommenderas utifrån vilken graviditetsvecka i första eller andra trimestern 

kvinnan befinner sig i. Medicinsk abort kan utföras upp till graviditetsvecka nio och abort i 

andra trimestern, sen abort. Metoden har använts i Sverige sedan 1992. Vid behandling upp 

till graviditetsvecka nio intas läkemedel för att avbryta graviditeten, mifepristone som är ett 

anitprogesteron. Ett par dygn senare tas prostaglandin som gör att livmodern kontraherar och 

fostret stöts ut och kan liknas med en spontan abort, även kallat missfall. Om aborten sker på 

sjukhuset eller gynekologmottagningen stannar kvinnan i 2–6 timmar då det är viktigt att få 

adekvat smärtlindring. Redan efter första läkemedlet kan blödningen börja och fortsätter i 

ungefär två veckor. För behandling i andra trimestern liknar behandlingen vid abort upp till 

graviditetsvecka nio och börjar med intagandet av mifepristone. Sedan intas läkemedlet 
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prostaglandin var tredje timme och aborten tar ungefär sex och en halv timme. Ett fåtal 

kvinnor behöver komplettera med skrapning för att avlägsna placentarester efter 

behandlingen. Kvinnor kan välja att utföra aborten hemma, så kallad hemabort upp till vecka 

nio. Då ges alltid första läkemedlet på sjukhuset eller gynekologmottagningen kvinnan kan 

sedan fortsätta behandlingen med prostaglandin och fullfölja aborten i hemmet. 

Sjukvårdspersonalen ska förse kvinnan med information om abortprocessen, biverkningar och 

smärtlindring.  

Kirurgisk abort rekommenderas oftast vid slutet av första trimestern. Aborten utförs med 

så kallad vakuumaspiration (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009). Operationen utförs av en 

gynekolog under narkos eller lokalbedövning. Graviditeten avlägsnas sedan från livmodern 

med en vakuumsug. Sedan undersöks kvinnan noga för att säkerställa en fullständig abort. 

Kvinnan brukar stanna kvar ett par timmar på sjukhuset efter operationen. Det är ovanligt 

med komplikationerna vid medicinsk och kirurgisk abortmetod. Dock ökar risken för en 

komplikation med graviditetens längd. De komplikationer som uppstår är oftast infektion och 

blödning. Vid kirurgisk metod finns risk för skada på livmodern och livmoderhalsen men är 

ovanligt. Det finns ingen risk för infertilitet, utomkvedshavandeskap eller tidig förlossning 

inför kommande graviditet. 

 

Vården vid abort och etiska aspekter 

I Sverige har allmänsjuksköterskan tagit en allt större roll i abortvård och är verksam vid både 

medicinsk samt kirurgisk inducerad abort (Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos, 2011). Det 

anses viktigt att undersöka de emotionella egenskaper som efterfrågas av sjuksköterskan för 

att arbeta proaktivt för framtida utmaningar abortvården kan komma att ställas inför (Lipp, 

2009). Enligt Huntington (2002) ansvarar allmänsjuksköterskan för omvårdnaden av 

kvinnorna som genomgår abort och se till deras välbefinnande. Adekvat smärtlindring, 

administrering av läkemedel samt att observera blödningar och patientens allmäntillstånd är 

några av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan behöver kunskap kring de 

fysiska och psykiska aspekterna vid inducerad abort för att kunna vara ett stöd för kvinnorna 

utifrån deras individuella behov. I samhället finns förväntningar på sjuksköterskans förmåga 

att kunna hantera situationer i sina vardagliga arbetsuppgifter både känslomässigt samt 

medicintekniskt. Sjuksköterskorna beskriver att abort är en del av den gynekologiska 

verksamheten och att de ser abort som en viktig del i deras arbete (Nicholson, Slade & 

Fletcher, 2010). De ansåg abort som ett rimligt alternativ i konstrast till att kvinnor blir 
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tvungna till illegala aborter och skydda det oönskade barnet för potentiell fara. Vidare 

beskriver sjuksköterskorna att vården av fysiska aspekter är tydlig inom abortvård dock anser 

de att den psykologiska vården är en viktig aspekt i deras yrkesroll i omsorgen av kvinnorna. I 

mötet med kvinnorna beskrev sjuksköterskorna hur de samtalade med kvinnorna med ett icke-

dömande förhållningssätt, att vara empatisk, omhändertagande och vänlig. Detta gav också 

mening för sjuksköterskorna som delvis upplevde abort som en svår del av deras yrkesroll. 

Sjuksköterskorna beskrev att de försökte hålla sina egna känslor av ledsamhet och frustration 

under kontroll i samband med abort för att inte belasta kvinnorna med deras egna känslor och 

genom detta hjälpa kvinnorna att genomgå aborten. Enligt Lindström et al. (2011) upplevde 

sjuksköterskor som arbetar inom abortvård att de ska visa professionalitet och kunna ge 

smärtbehandling för att minska lidande. Under en medicinsk abort höll sjuksköterskorna 

kontakt med kvinnorna för att hjälpa till vid behov. Vid abort i hemmet ringde 

sjuksköterskorna ett flertal gånger för att få en lägesrapport om kvinnornas mående. Det 

optimala är att tidigare träffat patienten innan samtalet då de känner varandra och har en 

visuell bild av vem de talade med. Vid sena aborter fanns en ökad medvetenhet om sina 

känslor hos sjuksköterskorna. Dessa känslor skulle sättas åt sidan och inte visas för 

kvinnorna. Även i en annan studie beskriver sjuksköterskorna hur de lägger sina åsikter åt 

sidan när svåra känslor kommer upp i samband med abort (Lipp, 2009). I denna studie 

beskrivs hur sjuksköterskorna upplevde sig ha dömande tankar gentemot kvinnor som 

genomgår upprepade aborter. Trots dessa känslor var de enade om att ett fördomsfritt 

förhållningssätt var viktigt och något de ansåg sig förhålla sig till.           

En känslomässig dimension som finns kring inducerad abort ställer krav på att 

sjuksköterskan har strategier för att kunna hantera de känslor som påverkar dem i sitt arbete 

(Huntington, 2002). Trots att vi lever i ett samhälle där valet ligger hos kvinnan när det gäller 

att företräda sin kropp är frågan kring abort inte är bekymmersfri och hos vissa finns en 

underliggande värdering rörande barnets rätt att välkomnas samt älskas (Statens medicinsk-

etiska råd, 2008). Yang, Che, Hsien och Wu (2016) beskriver att det är en etisk utmaning för 

sjuksköterskan att arbeta inom abortvård där etiska dilemman rörande respekten för kvinnans 

autonoma val att genomgå en abort och respekten till liv hos fostret. Sjuksköterskorna 

beskriver att det var lättare att acceptera en abort relaterad till fostermissbildning än vid en 

inducerad abort där fostret mycket väl kunde varit friskt vilket ledde till ilska mot kvinnan 

som valde abort. Kulturella aspekter kunde ligga till grund för hur sjuksköterskorna 

resonerande kring vad som är ’rätt’ i relation till liv och död. Sjuksköterskor har olika sätt att 

hantera svårigheter som de möter i sitt yrke (Mauri & Squillace, 2016). Det uppkom 
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situationer då sjuksköterskorna inte upplevde sig ha tillräcklig kunskap för att bemöta kvinnor 

som genomgår en abort. De var enade om att det var viktigt med utbildning i hur de ska vara 

emotionellt stödjande för kvinnor som genomgår en abort. Sjuksköterskorna beskrev att de 

isolerade sig känslomässigt och arbetade mekaniskt för att inte bli för emotionellt påverkade 

och var medvetna om att det inte var ett optimalt arbetssätt. 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad som bygger på en humanistisk 

människosyn och vetenskaplig kunskap samt respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till 

människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I sjuksköterskans etiska kod beskrivs riktlinjer för 

etiskt tillvägagångssätt inom vården med utgångspunkt från samhällets värdegrund. De 

primära ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan har ett ansvar att bemöta etiska och moraliska situationer i 

omvårdnaden där mänskliga rättigheter ska respekteras. Respekt är en essentiell del av 

omvårdnaden vilken genomsyrar sjuksköterskans agerande gentemot patienten oberoende 

bakgrund, etnicitet, kön, funktionshinder, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet 

och ålder. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienter samt deras närstående är 

delaktiga i omvårdnaden för att värna om integritet och värdighet. Genom att se vilka 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar som finns kan personcentrerad 

vård upprätthållas.                      

 Benämningen har tidigare varit patientcentrerad vård och detta går mer mot 

personcentrerad benämning dock med samma inriktning att inte objektifiera patienten 

(Vårdhandboken, 2018). Personcentrerad vård kan definieras som en process där patientens 

berättelse tillsammans med de resurser och möjligheter som finns utgör grunden i vårdandet. 

Relationen mellan patient och professionell ska vara ett partnerskap som är uppbyggt av 

ömsesidig respekt och förståelse för patientens vilja. Det handlar om att se vem personen 

bakom patientrollen är. Personcentrerad vård kan öka kvalitén på vården och genom att 

sjuksköterskan lyssnar till patientens berättelse kan specifika behov uppmärksammas lättare 

(Ross, Tod & Clarke, 2014). Det är grundläggande i personcentrerad vård att värna om 

patientens självbestämmande i sin vård och sjuksköterskan ska finnas som ett stöd. 
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Problemformulering  

Inom Europa ser abortlagarna olika ut och tillgången varierar. Sveriges abortlag gör det 

möjligt för kvinnor att själva välja att avsluta en graviditet och abortvård är en del av 

allmänsjuksköterskans arbetsområden. När det finns en känslomässig dimension kan det 

innebära utmaningar och svårigheter för både sjukvårdspersonal samt för patienter. 

Sjuksköterskans yrkesmässiga förpliktelser kan hamna i konflikt med egna värderingar och 

skapa etiska motsättningar relaterade till inducerad abort. För att sjuksköterskan ska kunna 

agera professionellt och vara stödjande i sitt bemötande behövs kunskap kring kvinnors 

upplevelser. Detta för att utveckla omvårdnaden för kvinnor som genomgår en inducerad 

abort. 

 

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser vid en inducerad abort. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I resultatdiskussionen använde författarna tidvattenmodellen av Phil Barker som teoretisk 

referensram (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Tidvattenmodellen riktar in sig på 

människans livsberättelse och vilket stöd varje person behöver för återhämtning i situationer 

som skapat ohälsa. Våra livserfarenheter är ett samspel av historiska samt nuvarande 

erfarenheter. Där reflektioner uppstår kring det sammanhang vi lever i och vilka inre känslor 

som väckts. När vi genomgår livets problem kan detta påverka vår självkänsla och identitet. 

Barker beskriver hälsa som en subjektiv erfarenhet och är mer än frånvaro av sjukdom där 

förståelse samt förmåga att kunna formulera sin berättelse kopplas med upplevelsen av hälsa. 

Barkers uttryck caring with istället för caring for syftar till detta samspel och sjuksköterskans 

förmåga att stödja patientens resurser för att öka autonomi samt självbestämmande. 

Tidvattenmodellen skildrar tio förpliktelser som handlar om åtagandet mellan 

sjuksköterskan och patienten där medkänsla och omtanke har en central roll (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Det handlar om att skapa möjligheter och se personen bakom 

patient rollen. Författarna har valt att använda fem av dessa tio förpliktelser i 

resultatdiskussionen. Författarna valde dessa förpliktelser då de fungerar som en kompass för 
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sjuksköterskan och bidrar till konkreta verktyg för sjuksköterskan vid mötet med patienter 

som ställs inför en ny erfarenhet i livet där ett respektfullt bemötande är av betydelse. 

Författarna implementerar dessa förpliktelser i resultatdiskussionen i förståelsen för vad 

kvinnor upplever vid inducerad abort och för sjuksköterskans omvårdnadsarbete i mötet med 

dessa kvinnor. Författarna anser att denna teori och valda förpliktelser är relevanta att 

använda i resultatdiskussionen då de berör sårbarheten hos människan i mötet med en 

livsförändring och vikten av ett individuellt bemötande. Detta är en viktig aspekt av 

sjuksköterskans omvårdnad av kvinnor inom abortvård enligt författarna. Förpliktelserna som 

valdes var: Bli lärling till patienten, Utveckla genuin nyfikenhet, Forma nästa steg, Erkänn att 

förändring är konstant och Var transparent. I bli lärling till patienten beskrivs vikten av att 

patienten innehar sina egna erfarenheter och därmed expert på sin livshistoria. För att detta 

ska förverkligas går det hand i hand med förpliktelsen Utveckla genuin nyfikenhet där 

sjuksköterskan innehar en nyfikenhet för vad patienten har att berätta. Det är essentiellt att 

sjuksköterskan innehar ett ödmjukt förhållningssätt i gemenskapen med patienten där hen 

känner frihet att berätta sin historia. Om sjuksköterskan skulle inta rollen som expert 

föreligger risk att patienten inte får möjlighet att berätta sin historia och att patienten upplever 

sig maktlös. I Forma nästa steg handlar om att varje steg är vägen mot förändring där varje 

nytt steg representerar nuet. Varje steg handlar om återhämtning, är målinriktat och behöver 

visualiseras för att vara redo att tas. Sjuksköterskan ska möta patientens reflektioner i nuet 

och det är essentiellt att uppmärksamma hens värden och motivation mot nästa steg. Erkänn 

att förändring är konstant berättar om att nya upplevelser har en inverkan på våra liv vilket 

kan påverka hur vi mår. En förändring är inte alltid ett val och kan vara svårt att genomgå. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är stödjande, bemöter personen och vara behjälplig att finna 

verktygen att hantera förändringen. I Var transparent beskrivs vikten av att vara transparent i 

sitt förhållningssätt och att patientens välmående är agendan med vården. Detta hjälper 

patienten att förstå vårdförloppet. Vidare beskrivs anpassning till patientens språk som en 

viktig aspekt. Ett professionellt språkbruk kan uppfattas distanserande och maskerande vilket 

i sin tur kan leda till att vården sker utifrån professionens perspektiv snarare än patientens. 
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5 Metod 

En litteraturöversikt handlar om att skapa en sammanfattning av kunskap inom ett specifikt 

område genom att studera befintlig forskning systematiskt (Friberg, 2017). Genom 

litteraturöversikten får författarna en kartläggning av kunskapsläget inom valt område och 

samtidigt ge en bild av vad som behöver utforskas. Genom att göra en litteraturöversikt vill 

författarna att arbetet ska generera till en översikt av kunskapen inom området som kan vara 

till hjälp för den framtida vården. 

 

Datainsamling 

Författarnas informationssökning grundades i artikelsökningar i akademiska databaser då de 

innehåller vetenskapligt granskade artiklar (Östlundh, 2017). Databaserna som användes var 

CINAHL Complete och MEDLINE with Full Text då de innehåller artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap vilket är relevant för valt område inom abortvård. Författarna började 

med att göra en fritextsökning på syftet i databaserna där författarna identifierade användbara 

sökord. För att finna synonymer att använda i de utvalda databaserna användes Svensk MeSH 

(https://mesh.kib.ki.se/) vilken innehåller sökord och synonymer på både svenska och 

engelska. I MeSH 2019 identifierades användbara termer att använda i databasen MEDLINE 

With Full text och i Cinahl Subject Headings identifierades termer att använda i databasen 

CINAHL Complete. Ämnesorden som användes i båda databaserna var: Abortion induced, 

Emotions och women. Synonymer som användes var Experience, Induced abortion, Patient 

och Termination of pregnancy. Ämnesorden kombinerades med booleska operatorer där 

termer som AND och OR användes för att avgränsa samt specificera sökningen genom att 

koppla ihop eller exkludera enstaka ord. Trunkering användes enligt Östlundh (2017) då det 

är en funktion som böjer sökordet och skapar en djupare sökning (se Bilaga 1). Vid sökningen 

av artiklar i de nämnda databaserna intresserade sig författarna för de artiklar vars titel var 

kopplad till syftet och fanns tillgängliga i fulltext. 

 

Urval 

Titlarna och sammanfattningarna av artiklarna lästes igenom av författarna tillsammans och 

enskilt för att ge en överblick med ett så kallat helikopterperspektiv (Friberg, 2017). 

Inklusionskriterierna för informationssökningen var de artiklar som handlade om kvinnors 

upplevelser vid inducerad abort. De inkluderade artiklarna var skrivna på engelska då språket 
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behärskades av författarna. För att finna god forskning och vetenskapliga artiklar valde 

författarna att endast inkludera artiklar som var vetenskapligt och etiskt granskade. I CINAHL 

complete användes funktionen peer-reviewed för att exkludera icke vetenskapligt granskade 

artiklar. Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar stärker trovärdigheten då det 

ger en bredare kunskap inom komplexa områden (Borglin, 2017). I litteraturöversikten 

använde sig författarna av både kvalitativa och kvantitativa artiklar då de fann resultatet 

relevant för syftet om deltagarnas upplevelser. I starten av arbetet i databaserna avgränsades 

sökningarna mellan åren 2009–2019. Detta genererade inte till tillräckligt många artiklar för 

författarna att använda sig av och därför utökades till årsspannet 1999–2019. Det gav en 

tillräckligt bred sökning för att hitta de artiklar som behövdes för examensarbetet. I urvalet 

exkluderades artiklar som beskrev perspektiv från vårdpersonal, studerande, länder utanför 

Europa och abort som genomgåtts av en specifik grupp kvinnor som exempelvis utsatts för 

våld eller haft bröstcancer. Författarna exkluderade även artiklar som rörde inducerad abort 

vid fostermissbildningar. Då de inte svarade på syftet enligt författarna förutom i ett fall där 

artikeln inkluderades och resonemang kring detta beskrivs i metoddiskussionen.     

 Författarna fick fram femton artiklar som kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) utifrån 

följande frågor “Vad är syftet? Hur är metoden beskriven?”, “Vad visar resultatet?” och “Förs 

det etiska resonemang?”. Artiklarnas resultat lästes först och därefter hela artikeln med ett 

kritiskt förhållningssätt för att avgöra artikelns relevans för litteraturöversikten. Fem artiklar 

valdes bort då författarna ansåg att de inte svarade på syftet eller var etiskt 

granskade.  Resultatet blev tio artiklar som alla fanns i fulltext och dessa redovisas i Bilaga 2. 

 

Dataanalys 

Författarnas analysarbete utfördes enligt Friberg (2017). De valda artiklarna skrevs ut och 

numrerades från ett till tio. Författarna läste igenom artiklarna följsamt och med en öppenhet 

upprepade gånger för att kunna tolka innehållet tillsammans och enskilt. Författarna studerade 

de valda artiklarna separat med ett kritiskt förhållningssätt genom att läsa samtliga artiklar 

och skriva en summering av varje resultat vars innehåll svarade på syftet. Vidare träffades 

författarna för att delge de summerade resultaten och gick igenom dem tillsammans där 

likheter och olikheter kunde identifieras. Författarna kategoriserade likheterna mellan 

artiklarnas resultat på en whiteboard för att ge en schematisk överblick av vad de kommit 

fram till. Artiklarnas resultat numrerades för att särskiljas av författarna och underlätta 

kategoriseringen. Sammanställningen av likheterna delades sedan in i tillfälliga teman och 



 
 11 (31) 

 

underteman för att få perspektiv på litteraturöversiktens resultat. Tematiseringen resulterade 

slutligen i två huvudteman och sex underteman som presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) bör etiska reflektioner finnas under ett examensarbete för att värna 

mänskliga rättigheter som självbestämmande och människovärde hos deltagare. För att 

säkerställa att etiska överväganden har gjorts valde författarna att endast inkludera artiklar i 

litteraturstudien som var etiskt granskade av en kommitté. Författarna reflekterade över deras 

förförståelse inom det valda ämnet och var noga med att arbeta textnära för att inte göra några 

egna tolkningar av artiklarnas resultat för att förvränga eller ge felaktig information i 

litteraturstudiens resultat. Samtliga artiklar i litteraturstudien är skrivna på engelska och då 

detta inte är ett förstaspråk hos författarna användes Google translate vid översättningen för 

att minska risken för feltolkningar (Kjellström, 2017). 

 

7 Resultat 

Analysarbetet resulterade i två huvudteman och sex subteman. Första huvudtemat är 

Beslutsprocessen, att göra eller att inte göra abort? med följande underteman: Blandade 

känslor vid ett svårt beslut och Autonomi och det egna valet. Andra huvudtemat är: Att 

genomgå abort med följande underteman: En emotionell handling, Att genomgå en abort 

fysiskt, Bemötande och stöd och Delaktighet och trygghet. 

 

Beslutsprocessen, att göra eller att inte göra abort? 

Blandade känslor vid ett svårt beslut 

Flera studier (Aléx & Hammarström, 2004; Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2009; Kjelsvik 

& Gjengedal, 2011) visade en förekomst av ambivalens och motstridiga känslor i 

beslutsprocessen rörande valet om abort. Att fatta beslutet upplevdes som svårt men samtidigt 

som det rätta i situationen. När graviditeten upptäcktes hade många kvinnor först känt sig 

chockade (Ekstrand et al., 2009). Beslutet om att genomgå en abort togs omedelbart av en del 

kvinnor som kände att detta var det naturliga valet för dem. Å andra sidan, beskrev en kvinna 

hur hon känt glädje över graviditeten samtidigt som hon inte ifrågasatt sitt beslut att genomgå 

abort. Halldén Christensson & Olsson (2009) skildrade hur unga kvinnor känt sig överraskade 

och förvånade över att de kunde bli gravida. Kvinnorna förde sedan ett moraliskt resonemang 
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när förståelsen innefattade en idé om att abort innebar att ta ett blivande barns liv och i 

beslutsfattandet reflekterade de över konsekvenserna av beslutet. Handlingen ansågs vara 

självisk när de utgick från egna motiv och hur ett barn skulle påverkat deras livssituation. 

Samtidigt sågs det som osjälviskt då de tog ansvar för att inte föda ett barn utan resurser för 

att ta hand om det. Kvinnorna beskrev att de tog ansvar över graviditeten genom 

hälsosammare val såsom att undvika alkohol och tobak parallellt med övervägandet av att 

fullfölja eller avsluta graviditeten. Kjelsvik et al. (2011) beskrev hur en kvinna uttryckte att 

hon ville vårda graviditeten om hon beslutade att fullfölja graviditeten. Beslutsfattandet var 

krävande då de behövde fatta ett beslut innan graviditeten överstigit den lagliga gränsen för 

inducerad abort. Det medförde känslor av trötthet och förtvivlan över det svåra valet. Många 

försökte resonera kring för-och nackdelar med aborten för att nå ett beslut. Valet påverkades 

av att de inte ville vara ensamstående mammor samtidigt som det funnits en rädsla för risken 

att bli steril och inte kunna få barn i framtiden. Även rädsla beskrevs över att någon gång i 

framtiden komma att ångra beslutet om att genomgå en abort. Det uppgavs en besvikelse över 

att blivit oplanerat gravid och försatt sig i en situation då de ställdes inför ett beslut 

(Stålhandske, Makenzius, Tydén & Larsson, 2012). Beslutet var svårt och omgavs av 

smärtsamma känslor som sorg, skuld och skam. För att inte låta känslorna ta överhanden i 

beslutsfattandet försökte en del kvinnor rationalisera sina tankegångar gällande abort för att 

nå ett beslut. Aléx & Hammarström (2004) lyfte fram faktorer som var betydande kring 

beslutet för kvinnorna. Faktorer som att det var viktigt med en fast relation och ekonomiska 

förutsättningar då dessa ansågs tryggande och avgörande när man ska skaffa barn. 

 

Autonomi och det egna valet  

I beslutsfattandet av att genomgå en abort beskrev kvinnorna att de påverkats av personer i 

deras omgivning. (Ekstrand et al., 2009; Makenzius, Tydén, Darj & Larsson., 2013; 

Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 2010).  Flera kvinnor beskrev hur de upplevde att de var 

selektiva med vilka de anförtrodde sig för angående den rådande situationen (Ekstrand et al., 

2009). Detta hade grundats i en rädsla för att utsättas för negativa kommentarer och att abort 

ansågs vara något privat. Närstående och vårdpersonal hade fått kvinnor att känna att abort 

förväntades att fattas av dem utifrån åsikter rörande deras livssituation (Stålhandske et al., 

2010). En kvinna berättade hur hon upplevde att alla i hennes omgivning såg abort som det 

enda alternativet. Det skapade osäkerhet och oförmågan att kunna uttrycka känslan av 

tveksamhet till att genomgå abort. Kvinnan hade önskat att vårdpersonalen hade ifrågasatt 

hennes beslut. En del kvinnor hade upplevt en inverkan när beslutet gällande metod skulle 
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fattas (Makenzius et al., 2012; Purcell, Cameron, Lawton, Glasier & Harden, 2017). Vid val 

av metod gällande abort i hemmet eller på sjukhus kändes det i vissa fall påverkat av 

personalen gällande hur informationen presenterades. Det skapade upplevelsen av att det inte 

fanns ett val utan att abort i hemmet var det enda alternativet. Enligt Purcell et al. (2017) hade 

somliga önskat möjligheten att få vård på sjukhus men hade upplevt att detta varken hade 

erbjudits eller kunnat efterfrågas. Detta upplevdes inte som ett problem av andra kvinnor som 

föredragit metoden abort i hemmet. De hade känt ett obehag över att behöva befinna sig på 

sjukhusets avdelning som låg bredvid mödravården och berättat om en rädsla över att bli 

dömda av mödravårdens besökare. Andersson, Christensson & Gemzell-Danielsson (2014) 

visade hur viktigt det kändes för kvinnor att valet hade varit oberoende av någon annan och 

ett eget val. Det handlade om att få känna en stolthet i att ha fattat ett beslut som både är 

emotionellt svårt och sedan utförts utan ånger i efterhand. De flesta av kvinnorna hade 

informerat och pratat med sin partner dock hade beslutet i slutändan varit autonomt. Enligt 

Makenzius et al. (2012) uppgav kvinnorna att partnerns åsikt ansågs viktig i beslutsfattandet 

av att genomgå en abort samtidigt var beslutet väl genomtänkt och grundat utifrån kvinnans 

rätt till det egna valet. 

 

Att genomgå en abort 

En emotionell handling med existentiella tankar 

Vid medicinsk abort upplevdes akten att ta det första läkemedlet som emotionellt då 

handlingen innebar något definitivt och att man avslutade ett liv (Andersson et al., 2014; 

Kero, Wulff & Lalos, 2009; Makenzius et al., 2013 & Stålhandske et al., 2010). När 

läkemedlet togs hade existentiella tankar uppkommit relaterat till det definitiva som 

handlingen innebar och upplevts som känslomässigt påfrestande (Kero et al., 2009). Även om 

det funnits en övertygelse om att beslutet var rätt hade ett tvekande ögonblick uppstått som 

försvunnit när läkemedlet tagits. Denna del av abortprocessen beskrevs som den emotionellt 

svåraste för många. Kvinnorna uttryckte en önskan att processen inte skulle bli alltför 

utdragen då det var påfrestande vid tanken på att vara gravid. Det fanns existentiella tankar på 

fostret hos majoriteten av kvinnorna (Stålhandske et al., 2012). Tankarna som tagit plats rörde 

meningen och det moraliska kring abort samt att en del sett fostret som ett barn. I en studie 

(Halldén et al., 2009) berättade kvinnorna hur de försökte undvika att humanisera fostret och 

istället objektifiera det som en sak för att minska svårigheterna med aborten. 
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Att genomgå abort fysiskt  

Flera studier visade hur många kvinnor berättat om olika fysiska upplevelser i samband med 

aborten (Aléx & Hammarström, 2004; Andersson et al., 2014; Halldén et al., 2009; Kero et 

al., 2009; Makenzius et al., 2012; Purcell et al., 2017). Det uppgavs att det funnits en känsla 

av lättnad hos kvinnorna när aborten påbörjats samtidigt som en oro över hur processen skulle 

upplevas gällande smärta och duration (Kero et al., 2009). Fysiska symptom som ångest, 

illamående, trötthet, blödningar, huvudvärk och yrsel varierade hos kvinnorna. Smärta gick 

från att inte kännas alls för somliga till att kännas fullkomligt outhärdligt för andra. Stark 

fysisk smärtupplevelse under aborten kom som en överraskning för en del och detta gjorde att 

situationen känts värre än vad de förväntat sig (Andersson et al., 2014). Smärtan kunde liknas 

med kraftiga menstruationssmärtor och förlossningssmärta. Smärta kunde lindras genom 

morfin eller genom andning och olika kroppspositioner. Upplevelsen av smärta och blödning 

påverkades av aspekter som orsaken till aborten, stödet från partner och erfarenheter av 

tidigare graviditeter (Makenzius et al., 2013). Kvinnorna beskrev att personalens bemötande 

inverkade på den fysiska upplevelsen vid aborten. 

 

Bemötande och stöd 

Flera studier (Aléx & Hammarström, 2004; Andersson et al., 2014; Halldén et al., 2009; Kero 

et al., 2009; Makenzius et al., 2013; Purcell et al., 2017; Stålhandske et al., 2010) visade hur 

kvinnorna upplevde att aborten influerades av sjukvårdspersonalens bemötande. I mötet med 

sjukvårdspersonalen upplevde kvinnorna att personalen saknade förståelse för vad situationen 

innebar för dem skapade känslor som skam och ensamhet (Aléx & Hammarström, 2004). En 

kvinna förklarade hur hon upplevt att en sjuksköterska känts oförstående. Sjuksköterskan 

upplevdes som kall och ignorant när denne tillrättavisade henne för att hon blött ner 

sjukhussängen. Vårdpersonalen kunde orsaka negativa känslor hos kvinnorna genom ett 

bemötande som inte mötte deras förväntningar eller behov (Stålhandske et al., 2010). Med en 

distanserad attityd hos vårdpersonalen upplevdes stödet som otillräckligt. Personalen 

fokuserade mer på det medicinska och fysiska när det fanns ett behov av känslomässig 

respons från kvinnorna. Istället för att bemöta det situationen krävde i stunden så förblev 

personalen neutral i tron om att det var det bästa i förhållandet till kvinnan. Upplevelsen blev 

särskilt märklig för de kvinnor som känt blandade känslor när de fattat beslutet till abort. Det 

neutrala kunde upplevas som ett rationellt och fördomsfritt förhållningssätt. Detta kändes 

stödjande i abortprocessen för de kvinnor som uppskattade att känsloladdade och moraliska 
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ämnen inte lyfts. Ett professionellt bemötande av sjuksköterskan kunde bidra till en känsla av 

trygghet och säkerhet enligt Andersson et al. (2014). Ett exempel på detta var när personalen 

tittat till kvinnorna för att visa att de fanns tillgängliga om så behövdes. När kvinnorna givits 

tillräckligt med information från personalen hade detta påverkat hur förberedda de känt sig 

och medfört att abort upplevelsen känts mer trygg. Purcell et al. (2017) beskrev hur kvinnorna 

hade fått ett telefonnummer av en sjuksköterska som de kunde använda för att få stöd under 

aborten när den utfördes i hemmet. Oavsett om de hade ringt eller inte så hade vetskapen om 

möjligheten att ringa sjuksköterskan upplevts som lugnande.  

 

Delaktighet och trygghet 

En del kvinnor beskriver att de önskat befinna sig i sjukhusmiljö och genomgå kirurgisk abort 

för mindre delaktighet och överlåta ansvaret till personalen (Halldén et al., 2009; Stålhandske 

et al., 2010). Genom att ha valt kirurgisk abort och befunnit sig i sjukvårdens händer hade 

kvinnorna upplevt en trygghet (Stålhandske et al., 2010). Det var skönt att inte behöva möta 

de existentiella aspekterna som aborten medförde genom att bli nedsövda under ingreppet och 

vakna när det var över. Dock uppgav kvinnorna att detta kunde upplevas som ett bakslag för 

de som känt en förlorad integritet till följd av att kontrollen av abort förfarandet gavs bort till 

sjukvårdspersonalen. Ett flertal kvinnor berättade hur personalen inte uppmärksammat deras 

tvivel att genomgå den kirurgiska aborten utan istället fortskridit behandlingen trots att den 

var emotionellt svår för kvinnorna. Det beskrevs ett exempel då kvinnan var upprörd men 

ändå sövdes ned och abortprocessen fortskred. Andra kvinnor ville känna delaktighet under 

aborten vilket bidrog till en ökad känsla av kontroll och medvetenhet (Halldén et al., 2009; 

Stålhandske et al., 2010). Vid medicinsk abort i hemmet upplevdes trygghet och en ökad 

känsla av autonomi (Kero et al., 2009; Makenzius et al., 2013; Purcell et al., 2017). Miljön i 

hemmet kändes mer naturlig, fri och privat (Makenzius et al., 2013). I sin egen miljö kunde 

kvinnorna uppleva en ökad känsla av kontroll jämfört med att befinna sig på sjukhus bland 

främlingar. Det gav utrymme för emotionella reaktioner att ta plats och möjligheten att kunna 

dela erfarenheten i enskildhet med sin partner. En del kvinnor ville hellre genomgå aborten på 

egen hand för att inte behöva handskas med andras känslor i en situation som enligt dem 

själva behövde utrymme för reflektion (Andersson et al., 2014). Följden med detta utrymme 

var att få bevara sin integritet. Vissa upplevde en oro inför hur de själva och även hur deras 

partner skulle känna eller agera under aborten. Enligt Purcell et al. (2017) uppskattade 

kvinnorna sällskapet från partner eller anhörig när de genomgick en abort i hemmet. Personal 

gav råd om att ha någon närvarande för att kvinnorna skulle känna stöd i en potentiellt 
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emotionell och fysiskt krävande situation. Flera studier visade (Andersson et al., 2014; 

Halldén et al., 2009; Kero et al., 2009) att lättnad hade infunnit sig hos många kvinnor när 

aborten var genomgången och att graviditeten var över vilket genererade att de kunde återgå 

till sina liv. 

 

8 Diskussion 

Diskussionen nedan består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen lyfter författarna styrkor och svagheter som framkommit under arbetet 

med vald metod. I resultatdiskussionen har författarna jämfört resultatet mot arbetets 

bakgrund, Barkers omvårdnadsteori, ytterligare vetenskaplig forskning samt författarnas egna 

reflektioner. 

 

Metoddiskussion 

Syftet anpassades till att inkludera alla upplevelser vid inducerad abort. Genom att inkludera 

kvinnors upplevelser före och under aborten ger det en ökad helhetsbild för sjuksköterskan 

vilket är en styrka för litteraturöversikten enligt författarna. Sökord som rörde etiskt dilemma 

användes inte då detta skulle vara ledande enligt författarna, som önskade att hålla sig öppna 

genom att använda sökord relaterade till syftet.  Databaserna CINAHL Complete och 

MEDLINE with Full Text användes då de innehåller artiklar med fokus på omvårdnad vilket 

höjer arbetets trovärdighet enligt Henricson (2017). Databaserna använder liknande 

sökfunktion vilket underlättade sökarbetet. Med de sökord som användes blev sökträffarna i 

det högre antalet men gicks ändå igenom av författarna. Problematiken som författarna 

upplevde kvarstod, var att många artiklar inte svarade på syftet utan handlade om de 

perspektiv som valts att uteslutas. I efterhand har författarna funderat kring ämnesordet 

Termination of pregnancy varit en källa till detta då det omfattar alla former av abort och inte 

endast inducerad. En styrka för arbetets trovärdighet var att författarna endast valde artiklar 

som var vetenskapligt granskade för att höja kvalitén och att dessa blivit etiskt granskade 

(Henricson, 2017). Två artiklar valdes bort av författarna på grund av att det saknades 

beskrivning att de blivit etiskt granskade. Författarna valde att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i arbetet. Detta ses som en styrka enligt författarna då även kvantitativa 

artiklar har bidragit till delar som svarar på syftet om upplevelser. 
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Avgränsningen gällande årsspannet utökades till 1999-2019 på grund av otillräckligt antal 

artiklar. Författarna avgränsade sökningarna till att omfatta Europa dels för att sänka antalet 

sökträffar till ett rimligt antal och även för att hitta artiklar som svarade på syftet. Utan 

avgränsningen var det många artiklar från Asien och Afrika där perspektiven riktade in sig 

mer på rättigheter, tillgång till abortvård samt utvärdering från kvinnorna. Avgränsningen 

gick ej att göra på samma sätt i de olika databaserna. I CINAHL Complete kunde författarna 

klicka i Europa för att avgränsa sökningen men i MEDLINE with Full Text fanns inte denna 

funktion utan där kunde endast avgränsningen göras genom att klicka i enstaka länder. 

Författarna upptäckte att länderna som gick att välja mellan ändrades vid olika söktillfällen 

och att det trots avgränsning kom träffar upp från hela världen. Nio av tio artiklar som använts 

är nordiska och samma författare förekommer i flera artiklar. Detta uppmärksammades av 

författarna som jämförde metoderna i artiklarna och försäkrade sig om att inte samma urval av 

deltagare använts. En variation av artiklarnas ursprung hade kunnat påverka 

litteraturöversiktens resultat då lagar och abortvård ser olika ut i Europa. Detta ger ett smalare 

perspektiv vilket författarna ser som en nackdel då Sverige är ett mångkulturellt land och 

kvinnors upplevelser från andra länder har nu inte studerats. Samtidigt ger det en inblick i 

framförallt den svenska abortvården utifrån kvinnors upplevelser. 

Författarna valde att använda två artiklar i resultatet trots att perspektiven inte var helt i 

enlighet med litteraturöversiktens syfte. En artikel beskriver både män och kvinnors 

perspektiv i resultatet. Författarna valde att behålla denna artikel då kvinnornas upplevelser 

tydligt framkom och kunde urskiljas från männens. Ytterligare en artikel hade ett resultat som 

riktade sig från ett perspektiv som författarna valt att exkludera, nämligen fostermissbildning. 

I artikelns resultat skildrades abort utifrån oplanerad graviditet samt abort på grund av 

fostermissbildning. Artikelns författare beskriver att en styrka i studien var att grupperna inte 

särskildes då resultatet visade att känslorna var lika oberoende av bakomliggande orsak till 

aborten. I urvalet kunde författarna se att antalet kvinnor som genomgick abort på grund av 

oplanerad graviditet var 22 stycken och 8 på grund av fostermissbildning vilket förstärker 

författarnas beslut att inkludera artikeln. Även citat från deltagarna gav en tydlig bild av 

resultatet.                          

 Författarna har utfört informationssökning samt analysering var för sig och sedan 

tillsammans. Detta arbetssätt ökar trovärdigheten i arbetet enligt Henricson (2017). 

Författarnas samspel och goda anpassningsförmåga har bidragit till ett välfungerande 

arbetssätt. Under hela arbetets gång har författarna fått handledning i grupp med andra 

studenter och av lärare. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att detta inneburit ytterligare 
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kvalitetsgranskning och en lärande möjlighet för att höja litteraturöversiktens vetenskapliga 

nivå. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet av litteraturstudien beskriver kvinnorna olika upplevelser i samband med 

bemötande från vårdpersonal. De beskriver att sjukvårdspersonalen arbetade utifrån ett 

neutralt förhållningssätt gällande abort och kunde upplevas oförstående över vad det innebar 

för dem att genomgå en abort.  

Det neutrala förhållningssättet upplevdes som ofullständigt av kvinnor med behov av 

känslomässig respons. Samtidigt upplevdes det neutrala förhållningssättet som stödjande av 

en del kvinnor, då de inte behövde bemöta emotionellt svåra tankar utan istället uppskattade 

den kliniska vårdmiljön. Förväntningar av sjukvårdspersonalen inom abort var således olika 

och ett bemötande kan inte generaliseras till alla kvinnor. Författarna reflekterade över vikten 

av att personcentrerad vård tillämpas inom vården. Även om abortvård är något 

vårdpersonalen ger dagligen behöver de komma ihåg att förväntningarna på vården skiljer sig 

från person till person. Utmaningen för sjuksköterskan blir att försöka anpassa sitt 

förhållningssätt genom personcentrerad vård och därmed efter kvinnans individuella behov. 

En studie (Dancet, Van Empel, Rober, Nelen, Kremer & D´Hooghe, 2011) beskriver hur 

kvinnor upplevde personcentrerad vård inom gynekologisk vård. Personalen arbetade utifrån 

en interaktionsmodell för att implementera personcentrerad vård. Ett bemötande som alltid 

uppskattades var vänlighet och entusiasm. När personalen tog sig tid och gav möjlighet för 

frågor var det värdefullt. Kvinnorna värdesatte när kommunikationen från personalen var på 

ett sätt så att de förstod sin behandlingsplan. Enligt förpliktelsen Bli lärling till patienten 

menar Barker (2005) att det finns en risk att orsaka en känsla av maktlöshet hos patienten om 

sjuksköterskan intar en expertroll. Sjuksköterskan bör därför se patienten som expert på sig 

själv med en öppenhet inför patientens berättelse och resurser. Förpliktelsen Utveckla genuin 

nyfikenhet kan hjälpa sjuksköterskan i mötet med kvinnorna genom att drivas av nyfikenhet 

inför hur situationen upplevs för dem. Huntington (2002) beskriver förväntningar på 

kompetens hos sjuksköterskan för att hantera olika situationer som uppkommer under arbetet. 

I resultatet framkom det att för kvinnor som önskade respons i den emotionella aspekten av 

att genomgå en abort blev ibland kontrasten väldigt stor. När vårdpersonal fokuserade på det 

medicintekniska gällande information samt det fysiska som smärtlindring uteblev ett viktigt 

möte mellan sjukvårdspersonalen och kvinnan.               
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 Författarna har reflekterat över den etiska och emotionella aspekten med abort och hur dess 

inverkan på sjuksköterskans bemötande mot kvinnorna blir. Mauri och Squillace (2016) 

menade att sjuksköterskor använde känslomässig isolering och arbetade mekaniskt som ett 

sätt att skydda sig från att bli för påverkad emotionellt. Utifrån Barkers (2005) förpliktelse 

Var transparant ska skyddande masker tas bort och istället bör sjuksköterskan vara 

transparent med patienten för att ta till sig dennes språk. Då kan patienten få hjälp med att 

förstå sin situation genom sjuksköterskans anpassning. För att sjuksköterskan ska kunna ge 

stöd utifrån individuella behov bör sjuksköterskan ha kunskap om det fysiska och emotionella 

gällande inducerad abort (Huntington, 2002). Det neutrala förhållningssättet kunde även vara 

positivt för de kvinnor som upplevde det som fördomsfritt enligt resultatet. Genom att inte 

ställa frågor relaterat till aborten som berörde existentiella eller emotionella aspekter 

upplevdes vårdpersonalen som stödjande. En studie (Asplin, Wessel, Marions & Öhman 

Georgsson, 2013) styrker i sitt resultat vad denna litteraturöversikt kommit fram till gällande 

individuellt bemötande. Studien beskriver att kvinnor behöver bli sedda som individer då ett 

sådant bemötande ökade chansen till bästa möjliga vård. Mängden information som gavs 

kunde kännas otillräcklig för att känna sig förberedd inför aborten och detta sågs som 

vårdgivarens ansvar. 

Dancet et al. (2011) beskriver hur adekvat information uppskattades och att den gavs utan 

tidspress samt i personligt möte. Inför möten skulle personalen vara förberedd och visa 

kompetens. En tydlig vårdplan och planering var en annan del som var viktig för kvinnorna. 

En annan del i personcentrerad vård är att dela med sig av information inom arbetsgruppen 

när det behövs diskuteras kring en patient och det underlättade för kvinnorna genom att 

undvika missförstånd. Utifrån förpliktelsen Erkänn att förändring är konstant av Barker 

(2005) kan vi inte undvika förändringar i livet då förändring är konstant och detta kan 

innebära svåra val. Sjuksköterskan bör då stödja och vara behjälplig att finna verktygen som 

behövs för att förändringen sker i rätt riktning. I författarnas resultat framkommer det att 

kvinnor som fått tillräckligt med information och deras behov mötta kunde utföra abort i sin 

hemmiljö vilket ökat autonomin samt känslan av kontroll.             

 I resultatet var kvinnors delaktighet under aborten, ett fynd som författarna ville diskutera 

vidare. Då en del kvinnor önskade mindre delaktighet under abortprocessen hade kirurgisk 

metod valts vilket resulterat i känslan av förlorad kontroll och integritet. Att värna om 

patienters integritet är ett av sjuksköterskans ansvarsområden och görs genom att hålla 

patienten delaktig i sin omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sharp, McAllister 

och Broadbent (2016) visar i sin studie hur personcentrerad vård upplevdes som god vård av 
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patienter. När sjuksköterskan visade medkänsla i omvårdnaden stärktes patienternas känsla av 

delaktighet. En god omsorg hade varit när patienterna känt sig sedda som individer av 

sjuksköterskorna. Detta skapade en tillit och ett förtroende i vårdrelationen. Personcentrerad 

vård resulterade i ökad känsla av autonomi och hanteringsförmåga hos patienterna. 

Patienterna hade blivit mer passiva i sin vård när medkännande saknats i bemötandet och i sin 

tur sänkt motivationen att vara aktiv i sin behandling. Vårdpersonal behöver vara öppna för 

kvinnors åsikter och kritiskt tänkande (Dancet et al., 2011). Respekt för det privata och 

konfidentialitet är betydande. När sjuksköterskorna gav information förväntades de vara 

lyhörda för känsloyttringar och att möta dessa känslor om det fanns behov för det. Författarna 

reflekterade över den del i litteraturöversiktens resultat som handlade om kvinnors 

delaktighet. För de kvinnor som önskat mindre delaktighet under en abort för att reducera det 

emotionellt och existentiellt svåra är delaktighet fortfarande något grundläggande inom 

svensk sjukvård. Som patient ska känslan att kunna påverka sin vård utifrån sina premisser 

finnas.  I förpliktelsen Forma nästa steg beskriver Barker (2005) att sjuksköterskan bör möta 

patienten i nuet för att reflektera över hur nästa steg ska formas och vad det kommer innebära 

för patienten genom att ställa frågor. Sjuksköterskan kan stödja genom att lyfta fram 

kunskapen som finns och de erfarenheter hos patienten som kan vara verktyg för att komma 

framåt.                              

 I resultatet visade det sig att när kvinnorna befann sig i sin hemmiljö kändes det mer 

naturligt och tryggt jämfört med sjukhusmiljön. Författarna reflekterar över hur 

personcentrerad vård kan skapa en vårdmiljö som främjar välbefinnande för kvinnorna. 

Författarna funderade över att det inte bara gynnar patienten i form av ökat välbefinnande 

men även ur ett samhällsperspektiv om sjuksköterskan kan arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Forskning visar att genom att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt 

kan längden på sjukhusvistelsen minska för patienter (Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas, 

Schaufelberger & Swedberg, 2012; Olsson, Hansson, Ekman & Karlsson, 2009). Patienterna i 

forskningen var i behov av längre vårdtider än kvinnor inom abortvård på grund av större 

operationer och behandlingar. Författarna reflekterar över att det skulle kunna gälla även inom 

abortvård om sjuksköterskan möter den enskildes behov och på så sätt kan använda resurser 

på bästa sätt. Den minskade vårdtiden som ett personcentrerat arbetssätt kan leda till är enligt 

forskningen mer kostnadseffektivt och därmed sänkta samhällskostnader. Enligt information 

från Sveriges Kommuner och Regioner kan vården bli mer jämlik och kostnadseffektiv med 

ett personcentrerat arbetssätt (Sveriges Kommuner och Regioner [SKR], 2019). 

Sjuksköterskan inom gynekologisk vård bör därför enligt författarna få mer evidensbaserad 
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kunskap om personcentrerad vård och resurser för att kunna applicera arbetssättet inom 

abortvården. 

 

Kliniska implikationer   

Litteraturstudien kan bidra med att ge en holistisk bild av vad kvinnor som genomgår en 

inducerad abort upplever. Kvinnors olika upplevelser innan själva aborten och kring de 

blandade känslor tillsammans med upplevelsen under aborten kan ge en ökad förståelse för 

hur sårbar situationen kan vara för en del. Sjuksköterskan bör reflektera över sina egna 

värderingar för att inte ha ett dömande förhållningssätt. Personcentrerad vård kan vara ett sätt 

att möta kvinnor som ska genomgå inducerad abort och för att kunna tillämpa detta arbetssätt 

behövs evidensbaserad kunskap. Reflektionssamtal tillsammans med kollegor kan vara ett sätt 

att komma fram till vad som kan utvecklas och även ge utrymme för att lyfta emotionella 

svårigheter.  

 

Förslag till fortsatt forskning         

Det finns mycket forskning som handlar om sjuksköterskans eller barnmorskans upplevelser 

av abortvård. Mer forskning ur kvinnors perspektiv behövs för att ge ytterligare kunskap om 

vilka behov och förväntningar som finns vid inducerad abort. Författarna skulle gärna se nya 

studier med syftet att utforska vad personcentrerad vård har för effekt på kvinnors upplevelser 

inom abortvård. 

 

9 Slutsats                                                       

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse vid inducerad abort. Abort är 

ett värdeladdat ämne som kan innebära utmaningar för kvinnan som såväl sjuksköterskan. I 

resultatet framkom att upplevelsen av att genomgå en abort är individuell och en mängd olika 

känslor som kan uppstå. Upplevelsen för kvinnor kan påverkas av hur de blir sedda av 

personalen och hur de blir bemötta vid aborten. Slutsatsen av resultatet är att sjuksköterskan 

bör vara öppen för att det kan ligga blandade känslor bakom beslutet att genomgå abort och 

att det kan vara en känslig situation med existentiella tankar. Sjuksköterskan bör se den 

enskilde personen i situationen för att kunna möta behov då en annan slutsats av resultatet är 

att både det fysiska och emotionella vid abort upplevdes på olika sätt av kvinnor. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
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Analys: Fenomenologisk 
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graviditeten kom som en överraskning och att 
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existentiella tankar i övervägandet kring att 
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Kero, A., Wulff, 
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The European Journal of 
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Metod: Kvalitativ och 
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Telefonintervjuer med 

alternativsvar frågor för 

kvantitativ data och öppna 

frågor för kvalitativ data. 

Analys: Innehållsanalys av 

kvalitativ data och kvantitativ 

data analyserades med 

programmet SPSS, version 

15.0 

I tre teman skildras deltagarnas upplevelser av 

att genomgå en inducerad abort i hemmet. 

Abort beskrevs som något privat och alla 

deltagarna uppskattade att själva få välja 

metod. Hemmiljön kunde öka känsla av 

trygghet och bekvämlighet. Motsägande 

känslor som lättnad, sorg, skuld, lugn och 

tomhet beskrivs av deltagarna. 

Av deltagarna skattade hälften sin emotionella 

upplevelse av aborten som väntad, 38 skattade 

den som lättare och 12 som svårare än väntad. 

 

Kjelsvik, M., & 

Gjengedal, E. 

First-time 

pregnant women's 

experience of the 

decision-making 

process related to 
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terminating 
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phenomenological 

study 

2011, 

Norge, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Få fördjupad kunskap 

avseende kvinnors 

erfarenheter relaterade till 

deras överväganden när det 

gäller att avsluta en graviditet 

i första trimestern. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Fyra kvinnor 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Giorgi´s fem-stegs 

modell för analys 

Existentiella tankar kring att uppfostra ett 

barn som ensamstående förälder, oro inför 

framtiden och hur framtiden skulle kunna 

utformas beroende på om man valde abort 

eller ej. Kvinnorna beskriver en rädsla inför 

att känna skuld efteråt och risken att inte 

kunna få fler barn. 

Makenzius, M., 

Tydén, T., Darj, E., 

& Larsson, M. 

Autonomy and 

dependence- 

experiences of 

home abortion, 

2013, 

Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Utforska kvinnor och mäns 

upplevelser och behov vid 

abort i hemmet samt få fram 

deras åsikter om 

preventivmedel och 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 24 Kvinnor, 13 Män 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

Kvinnorna beskriver att upplevelsen av 

hemaborter påverkades av stöd från partnern, 

anledningen till abort, bemötandet av 

sjukvårdspersonalen samt tidigare 

erfarenheter och hur de använde sig av 
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contraception and 

prevention 

förebyggande av oönskade 

graviditeter 

informationen de fått av sjukvårdspersonalen. 

Att göra en abort i hemmet beskrevs som 

tryggare och mer avslappnat än att vara på ett 

sjukhus. 

 

Purcell, C., 

Cameron, S., 

Lawton, J., 

Glasier, A., & 

Harden, J. 

Self-management 

of first trimester 

medical 

termination of 

pregnancy: a 

qualitative study 

of women’s 

experiences 

2017, 

Skottland, 

BJOG: An international 

Journal of Obstetics and 

Gynaecology 

Utforska kvinnors 

erfarenheter av att fullfölja en 

medicinsk abort i hemmet 

efter att blivit administrerade 

mifepristone och misoprostol 

på en abortklinik 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 44 Kvinnor 

Datainsamling: 

Djupintervjuer och semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

Kvinnorna beskriver blandade känslor över att 

utföra aborten i hemmet eller på sjukhuset. De 

beskriver att sjukvårdspersonalens bemötande 

hade stor betydelse för känslan av autonomi 

och kontroll över situationen. 

Ståhlhandske, M., 

Ekstrand, M., & 

Tydén, T. 

Women ́s 

existential 

experiences 

within Swedish 

abortion care 

2011, 

Sverige, 

Journal of 

Psychosomatic 

Obstetrics & 

Gynecology 

Utforska kvinnors upplevelse 

av den kliniska abortvården 

relaterat till deras behov av 

existentiellt stöd 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 24 Kvinnor 

Datainsamling: 

Djupintervjuer och 

frågeformulär 

Analys:  

Latent innehållsanalys 

Kvinnorna uttryckte blandade känslor kring 

personalens bemötande som uppfattades 

neutral och fokuserade på det medicinska 

vilket också resulterade i att de med 

existentiella tankar inte upplever sig bemötta 

av personalen. Känslor relaterade till döden, 

livet och meningen med livet beskrivs av 

kvinnorna. 

 

Ståhlhandske, M., 

Makenzius, M., 

Tydén, T., & 

Larsson, M. 

Existential 

experiences and 

needs related to 

induced abortion 

in a group of 

Swedish women: 

a quantitative 

investigation. 

2012, 

Sverige, 

Journal of 

Psychosomatic 

Obstetrics & 

Gynecology 

Undersöka förekomsten av 

existentiella erfarenheter och 

behov hos kvinnor som 

efterfrågat en inducerad abort 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 499 Kvinnor 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Analytisk statistisk, 

principal Component 

Under aborten försökte många kvinnor tänka 

rationellt men beskrev smärtsamma känslor 

som skam, skuld, ilska, sorg och besvikelse 

mot sig själv och andra. 

 


