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Abstract 
 

Young women’s experience of abortion : Evaluation of knowledge in young 

women’s experiences of abortion from a social constructionism perspective 

The aim of this study was to investigate the social and psychological factors that may be 

of importance for young women's decisions leading to abortion, and their experience 

from induced abortion. A knowledge review using the qualitative method of research 

with empirical information collected from 9 scientific articles. The result shows that 

social norms and values, relationships with partners, parents and friends, personal 

values and their degree of self-awareness are of importance for young women's decision 

on abortion. Women's ways of relating to the pregnancy and depicting the fetus as well 

as having mental support from close relatives affected their experiences of the abortion. 

An important conclusion is that a more open and accepting climate in society towards 

young pregnant women, together with mental support and objective information about 

women’s own choice in youth clinics, could lead to a greater opportunity for young 

pregnant women to make independent decisions.  
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Sammanfattning  
 

Studiens syfte var att undersöka vilka sociala och psykologiska faktorer som kan vara 

av betydelse för unga kvinnors beslut till abort, samt studera deras upplevelser i 

samband med aborten. En kunskapsöversikt med kvalitativ metod har genomförts. Det 

empiriska materialet har bestått av 9 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att 

samhällsnormer och värderingar, relationer till partner, föräldrar och vänner samt 

personliga värderingar och graden av egen medvetenhet är av betydelse för beslutet om 

abort. Kvinnornas sätt att förhålla sig till graviditeten, föreställning av fostret, samt 

mentalt stöd från närstående påverkade deras upplevelser av aborten. En viktig slutsats 

är att det bör strävas efter ett mer öppet och accepterande klimat i samhället gentemot 

unga gravida kvinnor. Utökat stöd och tydlig, objektiv information om kvinnans eget 

val vid ungdomsmottagningar skulle kunna leda till att unga gravida kvinnor ges större 

möjlighet att fatta självständiga beslut. 
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1 Inledning  
 

I 40 år har dagens abortlagstiftning (SFS 1974:595) i Sverige möjliggjort för kvinnor att 

genomgå laglig abort. Varje år utförs 38 000 aborter i Sverige vilket motsvarar ungefär 

100 aborter om dagen. Ungdomar upp till och med 24 år har länge varit 

överrepresenterade i statistiken av utförda aborter. Dock har en stor minskning av 

tonårsaborter skett under de senaste tio åren, vilket kan förklaras av mer utvecklade 

preventivmetoder och ekonomiska subventioneringar av preventivmedel 

(Socialstyrelsen, 2017). Det faktum att unga kvinnor genomgår aborter i större 

utsträckning än äldre kvinnor kvarstår. Den grupp av kvinnor som just är yngre har 

merparten av sina liv framför sig, varför ofta utbildning och karriär kan ses som en 

prioritering. Detta är en tanke som vanligen utgör en samhällsnorm i industrialiserade 

samhällen (Tydén, Skoog Svanberg, Karlström, Lihoff & Lampic, 2006; Larsson, 

Aneblom, Odlind & Tydén, 2002; Sihvo, Bajos, Ducot, Kaminski & The Cocon, 2003). 

Vid definitionen av tonårsgraviditeter som socialt problem framkommer ett samband 

med social exklusion, även vid tonårsföräldraskap följer riskfaktorer som fattigdom, låg 

utbildningsnivå och arbetslöshet (Socialstyrelsen, 2010). Kvinnor som tidigare har 

utfört abort är även i riskzonen för att också göra abort senare i livet (Larsson et al., 

2002), varför unga gravida kvinnors omständigheter kring beslutsprocessen inför abort 

utgör ett intressant fenomen att studera.  

Trots en lagstiftning om fri abort sker fortfarande en samhällsdebatt där abort generellt 

berörs utifrån två olika ställningstaganden: för eller emot. Detta uppmärksammas av 

Keys (2010) och Avalos (1999) som menar att det språkliga bruket förenklar och 

förminskar komplexiteten av fenomenet abort i sig. När det gäller sociologiska studier 

av kvinnors egna upplevelser och erfarenhet av abort har sammanställning av tidigare 

forskning (Purcell, 2015; Lie, Robson & May, 2008) visat på en tunn forskningsgrund. 

Vad abort innebär för kvinnor och hur de konstruerar mening kring sin abort utgör 

därför ett fält som kan utforskas grundligare. Liljas Stålhandske (2008) belyser 

kunskapsbristen utifrån förståelsen av att “ämnets politiska, etiska och historiska 

laddning gjort de existentiella frågorna mycket svåra att närma sig”. ”Rätt till liv” och 

”rätt att välja” kan ses som två starkt ideologiserade idéer när det kommer till frågan om 

abort. Dessa utesluter ett brett spektrum av blandade känslor, tankegångar och en 

komplicerad verklighet som levs av de kvinnor som själva befinner sig i situationen. 
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Därför pläderar Avalos (1999) för att vi borde låta kvinnors egna berättelser och 

erfarenheter av abort utöka vår egen förståelse för dess fenomen.  

1.1 Uppsatsens relevans för socialt arbete 

Yrkesverksamma socionomer arbetar inom olika myndigheter och organisationer i 

samhället. Hälso- och sjukvården utgör ett av arbetsområdena för socionomer som där 

är verksamma som kuratorer. I Socialstyrelsens (2014) utredning understryks kuratorers 

unika kompetens och roll inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerheten är den 

viktigaste principen i arbetet där kuratorn har ett självständigt behandlingsansvar och 

den mesta av tiden går åt till direkt patientkontakt. Av kvinnor i Altshuler, Ojanen-

Goldsmith, Freedmans (2017) studie som har utfört en abort framkommer att ett 

individuellt bemötande av professionella för dem är betydelsefullt för en bra upplevelse 

av aborten. Kvinnorna i samma studie uttrycker ett behov av en vård som sker diskret 

för att undvika att bli dömda av andra människor på grund av sitt val att utföra en abort. 

Kvinnor som har genomgått en abort uttrycker ett behov av att bli bekräftade som 

självständiga beslutsfattare samt att få kunskap och medvetenhet om vad aborten 

innebär (Altshuler et al, 2017). Efter Socialstyrelsens (2014) utredning framför 

Regeringen i sin proposition (prop. 2017/18:138) en lagändring som innebär införande 

av legitimation för kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvården. Behovet av 

införandet av legitimation betonar vikten av kunskapsnivån och vissa personliga 

egenskaper i innehavandet av kuratorsrollen. Kuratorer inom hälso- och sjukvård 

arbetar under Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), där det också anges att arbetet ska 

utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den kunskap som 

alstras i studier gällande kvinnors erfarenhet och upplevelse av abort kan vara av 

betydelse för kuratorer och andra yrkeskategorier som arbetar med denna målgrupp. En 

sammanställning av aktuell forskning inom området kan därmed vara relevant för det 

sociala arbetet både som praktik och som forskningsområde.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån aktuell forskning/ med hjälp av en kunskapsöversikt 

undersöka hur unga kvinnor, i åldrarna 15-25 år, upplever en abort samt studera vilka 

sociala och psykologiska faktorer som kan vara av betydelse inför beslutet till abort.  

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  

 Vilka sociala faktorer kan ha betydelse för ett beslut om abort?  

 Vilka psykologiska faktorer kan ha betydelse för ett beslut om abort?  

 Vilka förhållanden kan vara av betydelse för unga kvinnors upplevelser av 

abort? 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad i sju kapitel med underrubriker. Det första kapitlet består av 

uppsatsens inledning, relevans för socialt arbete och uppsatsens disposition samt 

förklaring av aktuella begrepp. Kapitel två innefattar uppsatsens bakgrund. Sedan följer 

kapitel tre som innehåller en redogörelse för tidigare forskning, vilken är indelad i 

temana kvinnors beslutsprocess inför abort samt kvinnors upplevelse av abort. Detta 

kapitel avslutas med en kort sammanfattning av forskningen. Kapitel fyra innefattar en 

redogörelse för studiens teoretiska perspektiv. I kapitel fem återfinns en 

metodredogörelse, samt redogörelse för studiens urval och etiska ställningstaganden. I 

kapitel sex presenteras det empiriska materialet samt analys av resultatet. I det sjunde 

och avslutande kapitlet återfinns en sammanfattning av studiens viktigaste resultat samt 

diskussion kring studiens resultat, analys och metod.  
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1.4 Centrala begrepp  

I detta avsnitt presenteras begreppet unga kvinnor, sociala faktorer samt psykologiska 

faktorer. 

1.4.1 Unga kvinnor 

Begreppet unga kvinnor i denna uppsats syftar på kvinnor i åldrarna 15-25 år. Detta för 

att den sexuella myndighetsåldern anses uppnådd vid 15 års ålder (SFS 1962:700, kap. 

6), och för att Ungdomsmottagningens arbete främst riktar sig till ungdomar upp till och 

med 25 år. Vi väljer att benämna hela denna grupp som “unga kvinnor” för att 

merparten av dem är av för hög ålder för att kunna benämnas som “flickor”. Deras låga 

ålder är dock relevant i studien varför vi anser att de inte kan benämnas med enbart 

“kvinnor” då detta kan misstolkas som att det rör kvinnor i alla åldrar.  

1.4.2 Sociala faktorer 

Sociala förhållanden eller sociala faktorer i denna uppsats syftar vi på de 

mellanmänskliga förhållanden som påverkar individens livssituation, beteende, normer 

och värderingar. Sociala faktorer som påverkar individen kan exempelvis vara 

individens sociala bakgrund, relationer eller uppväxtförhållanden. Sociala faktorer 

belyser även sådant som exempelvis språkbruk, handlingar och bemötande och hur 

dessa uttryck påverkar människor ömsesidigt i social interaktion (Heidegren & 

Wästerfors, 2008).  

1.4.3 Psykologiska faktorer  

Psykologiska faktorer eller individuella faktorer i uppsatsen syftar vi till det som inom 

psykologin anses ske inom individen själv, som Gilbert, Schacter och Wegner (2012) 

skriver om. Detta är exempelvis sådant som har och göra med individens tankar, 

känslor, minne och förståelse, även individuella egenskaper som anses knyta an till 

personligheten.  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt ges en bakgrund till studien. Vi redogör för den svenska 

abortlagstiftningens tillkomst och redogör för aktuell lagstiftning inom området. Sedan 

följer en redogörelse för ungdomsmottagningens arbete med kvinnor vid en abort samt 

hur en abort utförs.  

2.1 Abort i ett historiskt perspektiv  

I samband med upplysningstiden på 1700-talet, då människor i olika samhällen började 

sträva efter demokratiska och medborgerliga rättigheter kom den första vågens 

feminism. Denna feministiska rörelse gav upphov till en kvinnorörelse i Sverige som 

utvecklades vid sidan om andra folkrörelser som då rådde i samhället. Kvinnorörelsen 

engagerade sig i frågor om utbildning, rösträtt och ekonomisk självständighet för 

kvinnor, med intentionen att öka social rättvisa. Under denna tid existerade en 

uppfattning om att kvinnors underordning var förutbestämd av naturligt slag (Piuva & 

Karlsson, 2012). Efter genomförda oppositioner och diskussioner ledda av aktörer inom 

kvinnorörelsen beslutade riksdagen 1858 att kvinnor skulle myndigförklaras vid 25 års 

ålder (ibid). I slutet av 1800-talet drevs frågan vidare om rösträtt för kvinnor, som sist i 

Norden fastslogs år 1921 i Sverige (ibid). Sedan ikraftträdandet av Föräldrabalken 

(SFS1949:138) uppnår både pojkar och flickor myndig ålder vid fyllda 18 år. 

Frågorna under första vågens feminism drevs i första hand på ett politiskt och juridiskt 

plan kopplat till kvinnans ställning i det offentliga livet (Piuva & Karlsson, 2012). 

Därefter, under 1960-talet drevs frågorna vidare, inriktade på den privata sfären. Den 

dubbla arbetsbördan var en viktig fråga, skötseln av hemmet och barnen var främst 

kvinnans ansvar, tillsammans med förvärvsarbetet som bidrog till svårigheter för 

kvinnans karriär och löneutveckling (ibid). Uppdelningen mellan vad som är manligt 

och kvinnligt är idag inte längre lika tydligt som tidigare, dels på grund av att kvinnor 

har större delaktighet i arbetsmarknaden, samt att männens ansvar för familjen har 

utökats (Hedin & Månsson, 2000). Könsskillnaderna inom arbetslivet har idag 

reducerats till viss del på grund av en minskad könssegregation på arbetsmarknaden, 

samt på grund av att kvinnors månadslöner har ökat något mer än mäns löner 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Kvinnor är dock fortfarande underordnade män inom 

flera områden i samhället (Hedin & Månsson, 2000). Kvinnor har i genomsnitt högre 

utbildning än män, dock lägre lön, lägre totalinkomster och lägre pension. Detta beror 
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främst på att kvinnor deltidsarbetar i större utsträckning än män, tar ut större del av 

föräldraledigheten och har en högre sjukfrånvaro (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Till följd av den sexuella underordningen och frågan om kvinnans position i 

reproduktionen infördes lagstiftningen av fri abort i Sverige (Piuva & Karlsson, 2012). 

Den nuvarande abortlagen som innebär fri abort trädde i kraft år 1975 i Sverige, innan 

detta hade frågan om avbrytande av graviditet länge varit kontroversiellt. Oavsett om 

abort har varit lagligt eller inte, har aborter alltid utförts på olika sätt runt om i landet. 

Innan abortlagen trädde i kraft skedde en stor illegal abortverksamhet i landet. År 1939 

trädde Lagen om avbrytande av havandeskap (1938:318) i kraft, och innan detta 

utfördes aborter av outbildade läkare vilket ledde till stora fysiska och psykiska skador 

och många aborter slutade med dödsfall för kvinnorna (SOU2005:90).  

De aborter som utfördes i början av 1930-talet genomfördes på grund av att det fanns en 

risk för kvinnans liv om hon fullföljde graviditeten. Lagen om avbrytande av 

havandeskap tillät sedan abort vid vissa särskilda fall, och dessa handlade om sjukdom 

hos kvinnan som vid barnets födelse skulle medföra en allvarlig fara för hennes liv eller 

hälsa. Avbrytande av havandeskap kunde även beviljas om kvinnan blivit gravid på 

grund av våldtäkt eller utnyttjande av minderårig. Abort kunde även tillåtas om det 

fanns en risk att barnet skulle drabbas av en sinnessjukdom, sinnesslöhet eller en svår 

fysisk sjukdom. Sedan år 1734 fick kvinnor som gjorde abort livstidsstraff, samma 

straff som vid dråp. Dessa bestämmelser gällde fram till och med år 1864 då straffet för 

kvinnan och den som medverkade till aborten lagstadgades till mellan två och sex års 

straffarbete. Straffet blev senare mildare för kvinnan men skärptes för utföraren av 

aborten. Den tidigare lagen om abort byggde på tanken om att kvinnan under 

graviditeten är så pass psykiskt och hormonellt påverkad att hon inte är förmögen att 

fatta ett eget rationellt beslut gällande graviditeten. Den nuvarande abortlagstiftningen 

innebar en förändrad syn på abort och kvinnans egen förmåga att bedöma sin situation 

och själv fatta beslut över sin graviditet (SOU2005:90).  

2.2 Svensk abortlagstiftning 

I Sverige har kvinnor enligt Abortlagstiftningen (SFS 1974:595), 1§ rätt att själv 

bestämma om avbrytandet av ett havandeskap fram till och med graviditetsvecka 18, om 

aborten inte kan innebära allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Efter graviditetsvecka 

18 skall kvinnan om hon önskar abort ansöka via Socialstyrelsen, som kan godkänna en 
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abort i särskilda fall, om synnerliga skäl föreligger och det ej finns skäl att anta att 

fostret är livsdugligt. Synnerliga skäl kan innebära allvarlig skada eller missbildning hos 

fostret, allvarliga missbruksproblem eller medicinska problem hos den gravida kvinnan 

(Abortlagen SFS 1974:595, 3§)  

2.3 Ungdomsmottagningens arbete  

Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar i åldrarna mellan 12 och 25 år och det 

är frivilligt att söka stöd och vård. Vid ungdomsmottagningen finns förutsättningar att 

erbjuda gravida ungdomar hjälp ur ett helhetsperspektiv i och med en arbetsgrupp 

bestående av flera olika professioner, vanligtvis bestående av barnmorska, läkare, 

kurator, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska. Arbetet vid en ungdomsmottagning 

omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) vilket är en målinriktad ramlag. 

Detta innebär att lagen innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och 

sjukvården, den ska därmed inte detaljstyra verksamheten utan lämna en viss frihet till 

kommunerna att utforma insatserna efter lokala och regionala behov. Hälso- och 

sjukvårdens verksamhet ska enligt 5 kap 1§ HSL bedrivas med kraven på en god vård. 

Detta innebär att vården särskilt ska vara av god kvalitet genom att vara lättillgänglig, 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt bygga på respekt 

för patientens självbestämmanderätt och integritet.  

Ungdomsmottagningen ska arbeta utifrån ungdomen själv och inte på vuxens begäran 

men bör stödja kvinnan i att berätta om graviditeten för sina vårdnadshavare eller andra 

närstående. Det är enligt gällande bestämmelser kvinnans eget val om hon väljer att 

berätta eller inte (FSUM, 2015). Vårdnadshavare har enligt Föräldrabalken rätt och 

skyldighet att bestämma i frågor som rör barn, exempelvis vid hälso- och sjukvård men 

hänsyn ska tas till barnets ålder och personliga utveckling vilket innebär att underåriga 

patienter i vissa fall kan bestämma själv i frågor som rör hälso-och sjukvård. Varje 

vårdgivare har enskilt ansvar för att fastställa rutiner för hur en bedömning ska göras om 

information ska lämnas till vårdnadshavarna när en kvinna under 18 år begär abort 

(Abortlagen SFS 1974:595 §4) 

Ungdomsmottagningens arbete präglas även av de mänskliga rättigheterna samt FN:s 

Barnkonvention med barnets bästa i fokus (FSUM, 2015). Barnkonventionen värnar om 

att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Föräldrarna har det främsta 

ansvaret för barnets uppfostran och utveckling, och barnets rätt till privatliv, identitet 
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och personlig integritet ska respekteras vid alla frågor som rör barn (UNICEF, 2009). 

Det är kvinnans eget beslut om hon vill fullfölja eller avbryta graviditeten och 

ungdomsmottagningens roll är att stödja kvinnan i hennes beslut. Det är viktigt att 

personalen är engagerade i hennes situation, bemöter henne med lyhördhet och är öppen 

för kvinnans tankar och känslor. Det är viktigt med ett gott bemötande från de 

professionella som möter en kvinna vid en oönskad graviditet, dels för den stora 

betydelsen av ett gott stöd vid abortprocessen samt för att skapa möjlighet till god 

prevention i framtiden då motivationen att påbörja användning av preventivmedel är 

som störst i samband med abort (FSUM, 2015). 

2.4 Hur abort utförs  

En abort utförs på olika sätt beroende på hur långt gången graviditeten är. Den 

vanligaste typen av abort är medicinsk abort, som utförs fram till och med 

graviditetsvecka 9. År 2016 utfördes 92 procent av aborterna i Sverige med hjälp av 

denna metod (Socialstyrelsen, 2017). Vid en medicinsk abort får kvinnan en tablett som 

framkallar blödningar. Kvinnan får tabletten vid abortmottagningen och får sedan 

återkomma efter två dagar då hon får ytterligare en tablett som framkallar aborten. Det 

finns även en möjlighet att göra en hemabort, där kvinnan kan ta även den andra 

tabletten i hemmet (Abort, 2015, 5 maj). Fram till och med graviditetsvecka 12 eller 13 

kan en kirurgisk abort utföras vilket är som en mindre operation. Kvinnan blir nersövd 

och läkaren som utför aborten för in ett suginstrument i slidan som för med sig 

moderkakan och fostret ut ur livmodern. Den kirurgiska aborten tar bara några minuter 

och kvinnan har möjlighet att stanna kvar på abortmottagningen några timmar för att 

vila upp sig. Blödningar kan uppstå efter en kirurgisk abort men dessa är ofta mindre än 

vid en medicinsk abort (Abort, 2015, 5 maj).  

Efter vecka 12 eller 13 utförs en så kallad sen abort. En sen abort är mer långdragen än 

en abort som utförs tidigare i graviditeten. En sen abort kan göras fram till och med 

graviditetsvecka 21 om aborten är godkänd av Socialstyrelsen, och det finns synnerliga 

skäl för att göra en abort (Abortlagen SFS 1974:595, 3§). Aborten är ofta slutförd inom 

det första dygnet men kan ibland ta längre tid. Kvinnan får en tablett på sjukhuset 36-72 

timmar före själva aborten i närvaro av barnmorska. Tabletten gör att 

graviditetshormonerna sjunker och att livmoderhalsen mjuknar och öppnar upp sig. 

Kvinnan får sedan vid sjukhuset ta tabletter var tredje timme som ska göra att fostret 

stöts ut. Efter utförd abort erbjuds kvinnan kontakt med barnmorska eller gynekolog för 
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att prata igenom aborten och eventuellt göra ett graviditetstest för att säkerställa att 

aborten har lyckats (ibid.). 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras sökprocessen för tidigare forskning, samt vad denna sökning 

resulterat i gällande kvinnors upplevelse av abort, och vad som kan leda till ett beslut 

om abort. Slutligen presenteras en sammanfattning av de viktigaste resultaten av 

tidigare forskning.  

3.1 Sökprocessen för tidigare forskning 

I sökning av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna SocIndex, SwePub och 

PsychINFO. När det gäller sökningarna i SocIndex och PsychINFO har kriterierna 

“fulltext” samt “peer reviewed” varit förvalda. I samband med sökningen i SwePub har 

även liknande kriterier beaktats. I dessa databaser har följande sökord använts: abortion 

experience, experience of abortion, abort upplevelse, psychology of women, abortion, 

abort, pro life och pro choice. 

3.2 Kvinnors beslutsprocess inför abort   

En stor del av unga kvinnor i Larsson, Aneblom, Odlind & Tydéns (2002) och Kumar, 

Baraitser, Morton & Massils (2004) studie upplevde beslutsprocessen svår, medan 

andra kvinnor upplevde att beslutet var lätt att ta till följd av individuella prioriteringar 

(Kumar et al., 2004). 

I Kumars et al. (2004) studie framkommer ett individuellt behov av stöd vid 

beslutsprocessen. Medan en del av kvinnorna rådgjorde med vänner, familj och partner, 

valde andra kvinnor att inte blanda in någon alls i beslutet. I Larssons et al. (2002) 

studie uppgav 97 % av kvinnorna att de hade vänt sig till någon närstående för att 

rådgöra vid beslutsprocessen om graviditeten. Kvinnorna vände sig främst till deras 

partners eller vänner och en del av dem vände sig även till svärmödrar eller lärare för att 

söka stöd och råd inför beslutet (Larsson et al., 2002). De flesta fattade beslut utan stöd 

från professionella, på grund av att de föreställde sig att utomstående kunde påverka 

dem i beslutprocessen eller ifrågasätta deras val om abort (Kumar et al., 2004). 

Kvinnors anledningar till abort är individuella. Kvinnor som har genomgått abort har 

uppgett anledningar som dålig ekonomi, ej slutförd utbildning, ung ålder och osäker 
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relation till partnern (Larsson et al., 2002). Även anledningar som att inte vilja ha eller 

inte vara redo för barn, inte vilja ha fler barn, att vara ensamstående samt osäker 

anställning har framkommit (Kero, Högberg & Lalos, 2004). En del kvinnor upplevde 

att de inte hade förmågan att ta hand om ett barn, både ekonomiskt men även på grund 

av den unga åldern. Många unga kvinnor prioriterade utbildning och arbete innan de 

föreställde sig att de skulle bli föräldrar, varför abort blev ett naturligt val (Kumar et al., 

2004). Nordiska unga kvinnor uppgav i större utsträckning än icke-nordiska kvinnor att 

de prioriterade utbildning framför att skaffa barn (Larsson et al., 2002).  

Att dålig ekonomi är den främsta anledningen till abort har förändrats rejält sedan 1900-

talet (Larsson et al., 2002). Danielsson, Rogala & Sundström (2003) påtalar att 

lågkonjunkturen på 1990-talet påverkade kvinnor och barnafödandet. Stigande 

arbetslöshet, förändringar i föräldraförsäkring och minskade resurser till skolor och 

barnomsorg skapade en osäkerhet i arbetslivet och påverkade kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden. Allt fler kvinnor, särskilt lågutbildade, skaffade barn senare i livet för 

att prioritera försörjning och arbete. I Sverige framhålls att kvinnor ska försörja sig 

själva även när de får barn samt att mannen ska ha möjlighet att vara delaktig och 

ansvara för föräldraskapet på samma villkor. Den svenska föräldraförsäkringen är 

utformad för att uppmana till arbete innan familjebildning och avspeglar därmed hur 

föräldraskap och arbete ska förenas. Ersättningens omfattning påverkas av kvinnans 

inkomst vilket därmed kan vara en anledning för en ung kvinna att vänta med 

barnafödandet tills hon har en stabil inkomst. Föräldraförsäkringen är även utformad till 

båda föräldrarna vilket signalerar att det är båda föräldrarnas ansvar att både ta hand om 

barn och förvärvsarbeta. Många unga kvinnor i det svenska samhället väljer därmed att 

inte föda barn i ung ålder, på grund av att vilja försörja sig själva och inte vara i en 

beroendeställning till mannen (Danielsson et al., 2003).  

3.3 Kvinnors upplevelse av abort  

Abort utgör ett studium inom olika discipliner och angreppssätten varierar därmed, ofta 

rör det sig om psykologiska och sociologiska perspektiv inom kvalitativa studier. Lie et 

al. (2008) har i sin studie sammanställt forskning mellan 1998-2007 av kvinnors 

upplevelse av abort, som resulterat i följande teman: beslutet till aborten, erfarenheten 

av abort samt faktorer som rör processen före och under aborten. Däri berör litteraturen 

dessa områden med koppling till följande faktorer: politik, etik, social miljö, 

lagstiftning, hälsa, ekonomi och välfärdssystem. Lie et al. (2008) sammanfattar 



 

11 

 

forskningen ur denna period som bristfällig i bredd och detalj, samt rapporterar en 

frånvaro av ingående narrativ forskning på kvinnors erfarenhet av abort. Därefter har 

även Purcell (2015) i sin studie sammanställt kvalitativ forskning av kvinnors erfarenhet 

av abort mellan år 2008-2014, som resulterat i dessa tre följande teman: kontext och 

tillgänglighet, anledning och beslutsfattande samt stigmatisering. Purcell (2015) 

uppmärksammar att dessa teman i stora drag återspeglar det som Lies et al (2008) egen 

sammanställning av tidigare forskning resulterat i. Med detta menas att resultaten 

hänvisar till kontextuella faktorer på olika nivåer som kopplas till aborten, där kvinnors 

upplevelser endast studerats i mindre omfattning med tydlig koppling till inverkan på 

det emotionella och psykologiska planet.  

Kvinnors egen förståelse och uppfattning av aborten de genomgått kan förändras över 

en längre tidsperiod, i takt med att livet förändras. Med detta menas att den mening 

aborten har för en viss kvinna vid en viss tidpunkt kan förändras allteftersom personlig 

utveckling sker genom åren (Avalos, 1999). I de fall då kvinnorna inte hade en känsla 

av att deras val till abort i högsta grad var deras eget, medförde aborten negativa 

konsekvenser i högre grad, detsamma gällde vid bristfälligt känslomässigt stöd efteråt 

(Kimport, Foster & Weitz, 2011).  

I flera kvinnors berättelser i Kimports (2012) studie framgår att de emotionella 

svårigheterna efter aborten i betydande grad påverkades av sociala förhållanden och 

omgivningens påverkan. Vid berättelser av kvinnor som har gjort en abort finns överlag 

ett stort fokus på de skuld- och skamkänslor de handskas med. Skuld och skam är 

viktiga delar att belysa på grund av att dessa känslor leder till att få kvinnor vågar prata 

om sina erfarenheter av en abort (Bengtsdotter, 2017). De positiva upplevelserna är 

däremot inte så uppmärksammade i diskussionen kring abort, många kvinnor upplever 

att det inte är fullt accepterat i samhället att uppleva känslor som glädje, förundran och 

lycka i samband med en abort (ibid).  

Kontextuella och sociala faktorer är också av vikt för hur kvinnors egna uppfattningar 

och erfarenhet ramar in abortens betydelse. Centrala resultat i Keys (2010) studie från 

USA framställer hur diskursiva känsloramar som formats av den politiska abortdebatten 

i samhället kan påverka hur kvinnorna själva tillför aborten mening retrospektivt, i en 

pågående process. Detta belyses utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektivt att 

emotioner ses som formade utifrån historiska, kulturella och situationella faktorer, då 
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detta utformar normativa regler i samhället för vad som är mer eller mindre legitimt att 

känna i olika kontexter (Smith-Lovin & Thoits, 2014).  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Hur beslutsprocessen inför aborten upplevdes var individuellt och påverkades av varje 

enskild kvinnas egna värderingar och prioriteringar i livet. En del av kvinnorna 

upplevde att beslutsprocessen var lätt medan andra kvinnor upplevde den komplicerad 

och traumatisk. En stor del av kvinnorna vände sig till sin partner, familj eller vänner 

för stöd och rådgivning inför beslutet, medan andra valde att inte anförtro sig till någon 

med rädslan av att bli påverkad eller ifrågasatt gällande beslutet.  

De vanligaste anledningarna som framkommer gällande varför unga kvinnor gjorde 

abort var ekonomiska faktorer, ej slutförd utbildning, ung ålder, brist på stöd från familj 

och partner samt en instabil relation till partnern. Kontextuella och sociala faktorer 

kunde ha betydelse för kvinnors upplevelse av abort genom sociala normer och 

värderingar i samhället. Även kvinnornas ekonomiska situation, emotionella tillstånd, 

civilstånd och i vilken grad de hade fattat ett självständigt beslut kunde vara av 

betydelse för deras upplevelser. En stor del av kvinnorna som hade genomgått en abort 

uttryckte känslor som skuld och skam i samband aborten, samtidigt som det av andra 

kvinnor uttrycktes ett behov av att ges tillåtelse till att uttrycka känslor som glädje, 

förundran och lycka i samband med en abort.               

4 Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska perspektiv. De perspektiv som 

framställs i detta avsnitt är socialkonstruktionismen och teorin om empowerment, 

därefter framställs hur teorierna kan tillämpas tillsammans. 

4.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen innefattar idéer om hur människor beter sig i förhållande till 

varandra samt hur de påverkar och påverkas av varandra (Payne,  2008). Det finns ingen 

given sanning om människans natur, med anledning av att den sociala världen anses 

som en produkt av en ständigt pågående social process. För att tolka omvärlden genom 

socialkonstruktionismen bör en strävan ske efter att lägga förutfattade meningar och 

värderingar åt sidan och tolkningen bör genomsyras av tanken om att allting är skapat 

av människan (Burr, 2015). Forskning utförd av Keys (2010) och Kimport (2012) visar 
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på betydelsen av att ta hänsyn till kontextuella påverkansfaktorer för att studera i vilken 

grad kvinnors emotionella processer påverkas före och efter en abort. Ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv möjliggör ett beaktande av individen i ett kulturellt, 

historiskt och socialt sammanhang (Burr, 2015). Med hjälp av detta perspektiv avser vi 

söka förståelse för kvinnors erfarenhet av abort samt hur sociala, historiska och 

kulturella faktorer kan inverka på kvinnors beslut till en abort.  

Burr (2015) framhåller att inom socialkonstruktionismen står kommunikativa effekter i 

fokus, där också språk, tal och dess konsekvenser har betydelse för socialt samspel. Hur 

människor förklarar, upplever och redogör för världen omkring dem är ett resultat av 

deras utbyten sinsemellan i deras sociala, historiska och kulturella sammanhang. Det är 

i den dagliga interaktionen mellan andra människor som kunskapen konstrueras varför 

de mellanmänskliga interaktionerna är av stor vikt för att förstå de sociala 

konstruktionerna. Individens tankar och inre dialoger består av internaliserade 

uppfattningar som har skapats i samspel med andra människor. Individens tankemönster 

och inre processer är således formade av den sociala verklighetens normer och 

värderingar (Burr, 2015).  

Det som människan ser som sanning kan i stunden vara den allmänt accepterade 

förståelsen av verkligheten, och sanningen är således kulturellt som historiskt bunden. 

Det finns därmed inte en rådande sanning om verkligheten utan sanningen varierar 

beroende på betraktarens perspektiv (Burr, 2015). När människors relationer och 

samspel uppmärksammas kan en förståelse ges för sociala relationer och hur identitet 

och beteende uppkommer i dessa (Payne, 2008). Kontexten individen befinner sig i 

avgör vilken konstruktion som ses som given. Sociala och ekonomiska förutsättningar 

har därmed betydelse för individens levnadsförhållanden (Burr, 2015). Individens 

relationer, könstillhörighet, klasstillhörighet och ålder är därmed aspekter som påverkar 

individens förutsättningar. En ung kvinnas upplevelser av en abort är därmed beroende 

av den rådande sociala kontexten hon befinner sig i. En ung kvinna som befinner sig i 

en social kontext där det är allmänt accepterat att vara gravid i ung ålder, upplever 

troligtvis inte samma skuld och skam som en ung kvinna som lever i en samhällskontext 

där det är normbrytande att vara ung och gravid. Kvinnans uppfattning om sig själv och 

den rådande sociala kontext hon befinner sig i bör således beaktas vid analys då sociala 

konstruktioner är av betydelse för individens livsval.  
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Burr (2015) framhåller att rådande diskurser i samhället ger en normativ uppfattning om 

vad vi gör och hur vi borde vara. En av de rådande diskurserna om kvinnlighet 

innehåller uppfattningar om att kvinnan förväntas vara jordnära, negativt påverkad av 

hormoner, emotionell, empatisk och känslig. I en sådan diskurs kopplas även 

kvinnligheten till moderskapet där uppfattningen kan vara att kvinnan, på grund av att 

hon är just kvinna, är särskild lämpad till att ta hand om och fostra barn, och även är det 

kön som främst förväntas göra detta (Burr, 2015). Danielsson et al. (2003) framför att 

det i Sverige inte tas upp för diskussion om tonårsfödslar, då en trolig uppfattning i 

samhället är att tonårsföräldraskap bör förebyggas.  

Burr (2015) framhåller utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet att familj, 

äktenskap och arbete formar människan och ger mening till det dagliga livet. Individens 

arbetsposition, civilstånd och familjesituation medför status som har betydelse för den 

personliga identiteten. Den personliga uppfattningen om sig själv kan tänkas i termer av 

“arbetare”, “arbetsgivare” eller “arbetslös”, samtidigt som människor kan anse sig själva 

menade till att vara eller bli “mor”, “far” eller “barnlös” (Burr, 2015). Danielsson et al. 

(2003) menar att det svenska samhället satsar stora resurser på utbildning och arbete, 

där det eftersträvas att få in unga på arbetsmarknaden. Unga kvinnor, som därmed inte 

hunnit att utbilda sig eller skaffa ett arbete kan välja att inte föda barn i ung ålder på 

grund av att de inte vill försörjas av mannen (Danielsson et al., 2003). Den rådande 

samhällskontexten den unga kvinnan befinner sig i har därmed betydelse för hennes 

livsval och förutsättningar.  

4.2 Empowerment  

Teorin om Empowerment skapades främst med tanken om att stärka etniska minoriteter 

(Payne, 2005) och har sedan utvecklats för att motverka diskriminering och fattigdom 

samt stärka utsatta gruppers kamp för människovärde och lika rättigheter (Askheim & 

Starrin, 2007). Ordet empowerment innefattar aspekter som styrka, kraft och makt, även 

självtillit, kontroll, delaktighet, socialt stöd, stolthet, kompetens och deltagande (ibid). 

Empowerment utgår från en positiv grundsyn om människan, där en bärande tanke är att 

varje enskild individ är ett handlande subjekt som har förmågan att själv fatta beslut 

över sin tillvaro under bra förhållanden (Askheim, 2007). Askheim (2007) framhäver att 

teorin utifrån detta har avsikten att “personer eller grupper som befinner sig i en maktlös 

position, ska skaffa styrka som kan ge dem kraft att komma ur maktlösheten”. Med 

hjälp av detta kan de enskilda individerna få mer kontroll och inflytande över sina liv.  
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Askheim (2007) lyfter även fram att inom teorin om empowerment är inte individuella 

förhållanden skapade av enskilda individer utan en del av en större kontext där 

samhälleliga faktorer som sociala och historiska strukturer spelar in. Dessa bestämmer 

till viss del vilken grad av empowerment individen besitter. Ett syfte vid arbetet med 

empowerment är därmed att göra individen medveten om såväl egna individuella 

faktorer och yttre påverkansfaktorer. Genom att öka individens kunskap om dessa kan 

även känslan av empowerment öka. Ett ökat medvetande om vad som påverkar den 

egna personen ska sedan i sin tur leda till ett aktivt handlade (Askheim 2007). Även 

Payne (2008) lyfter fram att en omvandling kan ske när människor med hjälp av ökad 

medvetenhet ser alternativ och möjliga lösningar till situationen de befinner sig i. Detta 

gör det möjligt för människor att undvika att skuldbelägga sig själva, ta personligt 

ansvar för situationen och arbeta med den egna förmågan att skapa förändringar.  

Beslut som är väl förankrade hos personen själv skapas då personen är fylld med 

emotionell energi vilket enligt Starrin (2007) innebär känslor av solidaritet, entusiasm, 

självtillit och handlingskraft. Att vara fylld av emotionell energi leder till att personen 

fattar beslut som är bra och känns rätt vilket i sin tur kan kopplas till begreppet stolthet. 

Stolthet är en känsla som individen känner då de sociala banden till omgivningen är 

starka och stabila. Motsatsen till stolthet är känslor av skam. Starrin (2007) menar att 

skamkänslor till viss del bottnar i när en person har förlorat sin självtillit och agerar 

utifrån andras önskemål, vilket i sin tur styr personens beteende och istället för att känna 

styrka och handlingskraft blir personen passiv och hämmad vilket kan ses som 

motsatsen till empowerment.  

Det individinriktade arbetet på mikronivå handlar till stor del om att stärka och utveckla 

individens egna förmågor. I det fallet är syftet därmed inte att förändra sociala strukturer 

i första hand vilket innebär att motgångar och svårigheter i de omgivande strukturerna 

kvarstår men att individen stärks i att hantera dessa (Payne, 2008). Däremot finns en 

risk med att endast stanna på individnivå vid tillämpningen av empowerment i 

praktiken. Becker (2005) tydliggör detta med att framföra hur klienter i 

psykoterapeutiska samtal stärks i sin känsla av kontroll, samtidigt som den förtryckande 

sociala miljön kvarstår, vilken klienterna fortfarande är förankrade i.  

I och med strävan efter utökning av individers handlingsutrymme och kontroll över sina 

egna liv bör ett arbete ske för förändring på såväl mikro- som makronivå. För att arbeta 
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med empowerment på ett allomfattande plan och sträva efter dess fulla potential bör 

individuella och strukturella förhållanden gå hand i hand (Rönning, 2007). Enskilda 

individer och grupper kan påverka samhälleliga strukturer i ett längre perspektiv, genom 

påverkan av normer och värderingar, samt även rättssystemet med arbete i 

brukarorganisationer eller aktivistgrupper (Payne, 2008).  

Payne (2008) framhäver att för att förstå förtrycket och maktobalanserna är det även 

viktigt att ta hänsyn till den globala ekonomiska och sociala utvecklingen. Hedin och 

Månsson (2000) understryker att “ … kön inte är någonting i sig självt, en mental eller 

abstrakt kategori, utan förankring i materiella, sociala eller kulturella omständigheter”. 

Hedin och Månsson (2000) framhäver också att det svenska samhället är 

könsorganiserat, vilket ger upphov till skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män 

och att det bör riktas uppmärksamhet mot processer och relationer vilka därmed 

uppkommer i deras liv. Den sociala och ekonomiska situationen påverkar således 

människors förutsättningar vilket i sin tur har betydelse för det egna 

handlingsutrymmet, och därmed vilken grad av empowerment individen besitter.  

Enligt Hedin och Månsson (2000) kan de olika förutsättningarna för kvinnor och män, 

om än i mindre grad idag, anses innebära att den rådande jämställdheten bygger på 

männens villkor. Däri kan kvinnor ses som exponerade för strukturellt förtryck där de 

även kan förstås ha en underordnad samhällsposition i förhållande till män i flera 

situationer. Teorin om empowerment kan vara användbar för förståelse och tolkning av 

just dessa förhållanden som rör kvinnor, även vid förståelse av situationen av att vara 

ung och gravid samt vid beslutsfattandet om att fullfölja graviditeten eller inte.  

4.3 Teorierna tillsammans 

Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver att det finns en fördel med att använda mer än ett 

perspektiv eller teori i en och samma forskningsstudie då de kan komplettera varandra i 

och med att kunskapen som användningen av teorierna alstrar kan ge en mer 

komplementär och sammansatt bild av ett problem. Teorin om empowerment och 

socialkonstruktionismen har inslag som överbryggar och kompletterar varandra. 

Perspektivet om empowerment framhäver att individuella faktorer påverkas av 

samhälleliga strukturer som sociala och historiska förhållanden, varför perspektivet kan 

vara tillämpbart för att analysera hur sociala förhållanden påverkar kvinnornas beslut till 

en abort samt deras upplevelse av aborten. Med hjälp av perspektivet kan vi analysera 



 

17 

 

hur empowerment och emotioner tillsammans påverkar kvinnornas beslut och 

upplevelser, även underordnade maktpositioner kan synliggöras och förstås utifrån ett 

mikro- meso- och makroperspektiv.  

5 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens genomförande. Vi redogör för vår sökprocess för det 

empiriska materialet, hur urvalet har avgränsats samt diskuterar etiska överväganden för 

studien.  

5.1 Forskningsdesign 

För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört en kunskapsöversikt med 

kvalitativ metod genom att sammanställa och tolka nio vetenskapliga artiklar där 

forskarna använt sig av intervjuer med kvinnor som själva gått igenom abort. Bildtgård 

och Tielman-Lindberg (2008) menar att en kunskapsöversikt lämpar sig för att 

sammanställa befintlig forskning inom ett ämne för att exempelvis bidra med ett nytt 

perspektiv inom ett särskilt studerat område. I denna studie har vi som avsikt att bidra 

med ett nytt perspektiv inom området med hjälp av valda teoretiska perspektiv som 

lämpar sig för att sammanställa och tolka aktuell forskning. Backman (2008) framför att 

forskare med hjälp av en kunskapsöversikt kan visa på betydelsen av ett problem. Till 

skillnad från att genomföra en egen empirisk undersökning genom exempelvis 

intervjuer med kvinnor som själva gått igenom abort, kan en kunskapsöversikt ge 

möjlighet till ett mer nyanserat material att analysera. Resultaten från olika 

forskningsartiklar kan skilja sig åt, eller komplettera varandra på ett sätt som möjliggör 

ett resonerande av fler eller nya kopplingar av olika fenomen eller särskilda faktorer. 

Denna uppsats syftar till att sträva efter en mer samlad bild av kunskapsläget gällande 

kvinnors upplevelser av abort. Purcell (2015) och Lie et al. (2008) framhäver att det 

finns bristande kunskap om kvinnors upplevelser av abortprocessen och vad den innebär 

för dem, till följd av detta kan en sammanställning av aktuell forskning vara en 

användbar metod för att lyfta fram relevant kunskap som är viktig i det sociala arbetet 

med kvinnor vid en abort.  

Denna uppsats har en induktiv ansats vilket är vanligt förekommande i kvalitativa 

studier. Enligt Bryman (2011) innebär en induktiv ansats att forskaren utifrån ett 

forskningsresultat gör en analys, där det handlar om att dra generaliserbara slutsatser 
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utifrån insamlad empiri. Det handlar då om att inte i förväg strukturera förståelse för 

materialet, utan låta innehållet i det studerade materialet avgöra vilka frågor som blir 

mest centrala (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har därmed inte utgått från någon 

teoretisk ram som har styrt tolkningen av resultatet, utan istället låtit det insamlade 

empiriska materialet förstås utifrån teoretiska perspektiv som lämpat sig vid analysen.  

Uppsatsens induktiva ansats hör även samman med det icke-positivistiska synsättet som 

används inom studien för att få möjlighet till en överblick av kvinnors upplevelser av 

abort. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) menar att inom det icke-positivistiska 

synsättet är en neutral och objektiv kunskap omöjlig på grund av att resultatet påverkas 

av betraktarens perspektiv. Detta överensstämmer med det socialkonstruktionistiska 

perspektivets övertygelse om att sanningen varierar beroende på betraktarens 

perspektiv. Forskningen är därmed beroende av forskarens perspektiv och förförståelse. 

Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) framhäver även att de begrepp, teorier och 

begreppsdefinitioner forskarna omedvetet eller medvetet använder sig av har direkt 

påverkan för studiens resultat. Vår kunskapsöversikt påverkas därmed av tidigare 

forskares perspektiv och förförståelse, samt valda perspektiv för vår studie och den 

förståelse vi har under studiens gång. 

5.1.1 Urval  

Då utrymmet för vår uppsats är begränsad och vi därmed inte har möjlighet att ta del av 

och analysera allt material som finns inom området kommer vår kunskapsöversikt ej 

vara heltäckande. Vi vill i vår studie studera unga kvinnors upplevelser av abort samt 

vilka sociala och psykologiska faktorer som kan vara av betydelse inför unga kvinnors 

beslut till abort. Med unga kvinnor syftar vi i studien på kvinnor i åldrarna 15 till 25 år. 

Vi har valt att begränsa urvalet till dessa åldrar på grund av att den sexuella 

myndighetsåldern anses uppnådd vid 15 års ålder, och har avgränsat till 25 år på grund 

av att ungdomsmottagningens arbete främst riktar sig till ungdomar upp till och med 25 

år.  

Vi har gjort ett selektivt urval där vi har begränsat litteraturen i kunskapsöversikten till 

material som är publicerade mellan år 2000 och 2018 för att materialet ska vara så 

aktuellt som möjligt. För en ökad trovärdighet i vårt resultat har vi valt artiklar där 

miljöerna är så lika varandra som möjligt och avgränsade därmed litteratursökningen till 

Sverige och jämförbara västerländska länder. Forskningen kan då ges större möjlighet 
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att tillämpas på svenska förhållanden beträffande det sociala arbetet inom hälso-och 

sjukvården. Den forskning som presenteras i artiklarna som utgör vårt empiriska 

material har främst utförts i Sverige, men också i USA, Storbritannien och Australien. 

För en större möjlighet till en nyanserad bild av kvinnors upplevelse av abortprocessen 

har vi i vårt urval valt artiklar som lyfter fram både smärtsamma känslor och känslor av 

lättnad.  

5.1.2 Sökprocess 

Vid insamling av det empiriska materialet har vi använt databaserna Discovery, 

SocIndex och Swepub. Sökningarna ägde rum under vårterminen 2018 och avgränsades 

till artiklar som var publicerade mellan år 2000 och 2018, för att finna de mest aktuella 

artiklarna inom området. “Fulltext”, “academic journals” och “peer reviewed” har varit 

förvalt i databaserna SocIndex och Discovery, för att få fram artiklar av ökad 

vetenskaplig kvalitet. I SwePub avgränsades resultatet med likartade kriterier. 

En sökning i Discovery gav 37 resultat med sökorden: “teenage abortion OR youth 

abortion OR abortion in young age” AND “Sweden OR Norway OR Denmark” AND 

“experience OR decision”. En sökning i databasen SocIndex, via fjärrskrivbordet, med 

sökorden “abortion AND psychology” gav ett resultat på 298 artiklar. I databasen 

SwePub, vilken är en samling av svenska publiceringar, gjordes två sökningar, en med 

sökorden “abortion psychology” och vid andra sökningen “abort upplevelse”, resultatet 

av båda sökningarna gav tillsammans ett resultat på 28 artiklar.  

Bildtgård och Tielman- Lindberg (2008) framhåller att vid en kunskapsöversikt krävs 

ett analytiskt läsande för att finna den mest relevanta litteraturen för den aktuella studien 

och vi har under hela arbetets gång i möjligaste mån strävat efter detta. Alla artiklar i 

databaserna valdes med omsorg utifrån rubrik i första hand, i andra hand efter läsning 

av abstract, och i vissa fall också en översiktlig läsning av artikeln för att bättre bedöma 

om den lämpar sig för analys, i de fall titel och abstract inte gav tillräcklig information 

om innehållet. 
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 Illustrationen som följer nedan är en kartläggning på sök- och urvalsprocessen.  

 

Figur 1. Litteratursökningen och sorteringen av de vetenskapliga artiklarna i 

databaserna SocIndex, SwePub och Discovery. 

Under kategorin “fel land” har vi kategoriserat artiklar från länder som ligger i Afrika, 

Asien och europeiska länder som inte liknar svensk lagstiftning och välfärd. Kategorin 

“fel ämne” omfattar artiklar som inte har ett centralt fokus på frågor kopplat till 

kvinnors personliga upplevelser av abort eller deras beslutsprocess. Det betyder att 

studierna varit inriktade på exempelvis ett professionsperspektiv, mäns erfarenhet av 

partnerns abort, mäns och kvinnors åsikter eller värderingar av abort. Studierna kan 

också ha ämnat till att testa validiteten i en viss modell, varit teoretiskt-argumentativa 

och liknande. Artiklar som inte varit av kvalitativ forskningsmetod har också 

kategoriserats under “fel ämne”. I de artiklar som fallit “något utanför ramen” har 

författarna valt att undersöka hur en särskild faktor, exempelvis moderskap, våld eller 

depressivitet inverkar på beslutsfattandet. Även en studie som omfattat intervjuer med 
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unga kvinnor som kort innan aborten avböjt till genomförandet av den har ansetts falla 

utanför ramen.  

Efter en andra noggrannare sortering återstod till sist 15 artiklar, av dessa framkom 9 

artiklar som tydligt uppfyllde kriterierna för vår studie och därmed har valts som 

primärdokument. Dessa artiklar har en explorativ prägel, där syftet har varit att induktivt 

undersöka förekommande aspekter knutna till upplevelsen och beslutsfattandet. 

Tabellen nedan ger en översikt av de 9 artiklarna, utförligare information om varje 

enskild artikel återfinns i bilaga.  

Tabell 1. Översikt av de 9 artiklarnas täckning av åldersgrupper och länder. 

Artikel Ålder Land 

 15-25 

år 

15- 57 

år 

Sverige Storbritannien USA Australien 

Art. 1  x  x    

Art. 2  x  x    

Art. 3  x  x    

Art. 4  x   x   

Art. 5   x   x  

Art. 6   x    x 

Art. 7   x x    

Art. 8   x x    

Art. 9   x x    

 

Artikel nummer 1, 2, 3 och 4 är studier inriktade på kvinnor i unga åldrar. Tre av dem är 

gjorda i Sverige, och en av dem i Storbritannien. Artikel nummer 5, 6, 7, 8, och 9 

omfattar kvinnor i blandade åldrar, vid analys av dessa har vi huvudsakligen valt ut 

material där det tydligt framgår att det gäller unga kvinnor. En av artiklarna anger inte 

ålder vid framställning av citat och i detta fall antogs att ett citat skulle kunna 

representera kvinnor under 25 år likväl som över 25 år. Artikel nummer 9 är en 

pilotstudie som togs med i vår undersökning då den utgör ett förstadium till den senare 

mer omfattande studien, artikel nummer 8, vilken tydligt var kopplad till att undersöka 

kvinnors erfarenhet av abort och dessutom var en svensk studie.  
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5.2 Etiska ställningstaganden  

Nyttan av all forskning måste alltid vägas mot skyddet för den enskilde individen och 

vilka konsekvenser forskningen kan innebära för den enskilde. Vetenskapsrådet har 

utformat ett grundläggande individskydd som kan delas in i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I forskning är det av stor vikt att de som deltar i en studie har 

informerats om vad studien innebär samt att de själv har valt att delta eller inte, så kallat 

informerat samtycke. Vi använder oss i denna studie av redan offentligt publicerat 

material vilket gör att samtycke för medverkan inte behöver hämtas från de enskilda 

författarna. Då vi genomför en kunskapsöversikt har vi i denna studie inte direktkontakt 

med informanterna till tidigare studier och behandlar därmed heller inte personuppgifter 

eller uppgifter som kan härledas till informanterna.  

5.3 Studiens trovärdighet 

Svensson och Ahrne (2015) framhåller att transparens i en kvalitativ studie är viktigt för 

en ökad trovärdighet. Vi strävar efter transparens i vår studie genom att väl redogöra för 

vårt tillvägagångssätt för att läsaren ska ha god insyn i hur vår studie har genomförts. 

Svensson och Ahrne (2015) menar också att hur framgången i forskningen ser ut 

påverkas till stor del av hur väl forskarna har tagit del av tidigare kunskap. Vi är därmed 

noga med att sammanställa och väl strukturerat gå igenom de dokument vi finner innan 

granskningen av dessa påbörjas. Då det finns bristande forskning gällande den psykiska 

påverkan en abort har inneburit för kvinnor, kan det vara en svårighet i vår 

kunskapsöversikt att finna tillräckligt med material men detta kan istället medföra att 

studien påvisar kunskapsluckor i befintlig forskning.  

När det gäller i vilken grad resultatet är generaliserbart, menar Svensson och Ahrne 

(2015) att om forskarna finner samma resultat i två liknande fall medför detta en större 

möjlighet till generaliserbarhet, än om utfallet enbart går att finna i en studie. I vår 

studie har liknande resultat framkommit av flera primärkällor, vilket därmed kan 

innebär en större möjlighet till generaliserbarhet. Kvale och  Brinkmann (2009) 

framhäver att när det gäller generaliserbarhet i kvalitativa studier handlar frågan inte om 

i vilken grad studiens resultat är möjligt att generaliseras i största allmänhet, utan om 

kunskapen som studien har lett till kan tillämpas i andra relevanta situationer. Utifrån 

detta finns olika sätt att generalisera. Den formen av generalisering som är användbar 



 

23 

 

för denna studie är analytisk generalisering. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

denna typ av analysering vilar på en påståendelogik som överläggs i en bedömning i 

vilken mån en studies resultat kan vara tillämpbar och vägledande i en annan situation. I 

en läsarbaserad analytisk generalisering överlämnas bedömningen av generaliseringen 

till läsaren, som med hjälp av författarens framställda argument och specificerade 

belägg själv får bedöma i vilken grad resultatet går att generaliseras till en ny situation 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Då uppsatsen utgår från det icke-positivistiska synsättet skiljer sig validitetskraven åt till 

skillnad från det positivistiska synsättet. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) 

framför att det positivistiska synsättet har som mål att finna en sann och given kunskap 

om ett studerat område medan det icke-positivistiska syftar till att bidra med ett nytt 

perspektiv gällande ett fenomen. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) anger även att 

en icke-positivistisk forskning bör sträva efter en kommunikativ rationalitet som 

innebär att studien skall vara välargumenterad samt att det som framkommer av studien 

ska vara sant och etiskt försvarbart. Det icke-positivistiska synsättet har som mål att 

resultatet ska vara användbart och i detta fall strävar vi författare efter att den teoretiska 

tolkningen ska bidra med ett nytt perspektiv för förståelsen av kvinnors erfarenheter.  

Att studera tidigare forskning kan medföra en risk att författaren befäster tidigare 

förutfattade meningar och fördomar. Detta på grund av att forskaren i och med den egna 

förförståelsen, valda teorier och begrepp utgör ett instrument i den egna forskningen och 

därmed påverkar resultatet (Backman, 2008). Vi strävar under arbetet efter ett objektivt 

förhållningssätt till resultatet och är medvetna om att en fullständigt neutralitet ej går att 

uppnå i en kunskapsöversikt, på grund av vetskapen om att valda teorier, 

begreppsanvändningar och den egna förförståelsen påverkar forskningsresultatet. Detta 

leder oss vidare till nästa rubrik som tydliggör vår förförståelse om ämnet. 

5.4 Förförståelse 

Bergström & Boréus (2012) poängterar att förförståelse är nödvändig för möjligheten 

att kunna tolka någonting. Utan den skulle vi inte kunna ta till oss av exempelvis olika 

texter. Vår individuella uppfattning om världen, våra upplevelser, utbildning, vårt språk, 

i vilket socialt sammanhang vi rör oss, allt detta påverkar förförståelsen. I och med detta 

är det viktigt att ha en egen medvetenhet om att den personliga förförståelsen föreligger 

och att inte närma sig en text tomhänt (Bergström & Boréus, 2012). Sohlberg och 
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Sohlberg (2013) menar att grunden för en trovärdig tolkning är att den ska hänga ihop 

på ett logiskt sätt och ha ett förklaringsvärde. Detta har vi författare strävat efter i denna 

studie med hjälp av en så stringent användning som möjligt av de teoretiska 

perspektiven, tillsammans med en medvetenhet av vår egen förförståelse.  

Allt eftersom socionomutbildningen har fortlöpt har vår kunskap om olika sociala 

problem i det svenska samhället fördjupats. Under utbildningen har vi fått ta del av 

tonårsföräldraskap ur perspektivet som ett socialt problem, och att unga gravida kvinnor 

kan vara en utsatt grupp i samhället. Vår uppfattning är också att det generellt i 

samhället råder en åsikt om att tonårsföräldraskap inte bör eftersträvas. Vi har även 

uppfattat att media generellt framfört ett begränsat utbud av perspektiv på abort, som 

ofta rymt åsikter eller argument, ofta i politiska sammanhang. Vår förförståelse 

innefattar även tanken om att oavsett om en graviditet för en ung kvinna resulterar i 

abort eller barnafödande kan det innebära att stå inför både starka emotionella och 

kroppsliga erfarenheter. Abort, förstår vi, har även utgjort ett av de tystare samhälleliga 

debatt- och samtalsämnena när det kommer till kvinnor som själva erfarit detta, vilkas 

röster varit frånvarande i stor utsträckning.  

5.5 Analysmetod 

Vi har utgått från en kvalitativ innehållsanalys med öppen kodning, vilken Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver som en kategorisering av intervjuuttalanden, där tanken är 

att jämföra, begreppsliggöra och kategorisera data. Vi har kategoriserat innehållet i de 

valda artiklarna efter denna studiens frågeställningar och tematiserat utifrån följande 

kategorier: sociala påverkansfaktorer inför beslutet, psykologiska påverkansfaktorer 

inför beslutet samt upplevelsen av aborten. Utifrån dessa har vi funnit underteman som i 

resultatet har presenterats med underrubriker som återspeglar vad som har framkommit 

vid analysen. De underteman som har framkommit är de faktorer som kan vara av 

betydelse inför beslutet om abort samt upplevelsen av abort. De olika teman som 

materialet har kategoriserats efter har tolkats och förståtts utifrån studiens 

frågeställningar med koppling till teorierna. Vid presentation av citat i resultatet har vi 

valt att behålla citaten i originalspråk. Detta för att minska risken att förlora den 

ursprungliga innebörden vid översättning från engelska till svenska. Citaten är skrivna i 

den löpande texten, med textstorlek 10 för att särskilja dem från den övriga texten. Citat 

med mer än 40 ord har separerats från den övriga texten.  
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6 Resultat & analys  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Resultatet presenteras med hjälp 

av citat men även sammanställningar i löpande text.  

6.1 Sociala faktorers påverkan inför beslutet 

De sociala faktorer som påverkade kvinnornas beslut till abort var samhälleliga normer 

och värderingar samt nära relationer. Dessa är därmed de tre rubriker resultatet har 

kategoriserats utifrån i detta avsnitt.   

6.1.1 Samhälleliga normer och värderingar 

Flertalet av de unga kvinnorna beskrev en positiv och överraskande insikt när de fick 

vetskap om sin graviditet. Detta framkom tillsammans med känslan av ett stort ansvar 

och en ny upptäckt av sig själv som kvinna (Halldén, Christensson & Olsson, 2008; 

Halldén, Christensson & Olsson, 2005; Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2009; Liljas 

Stålhandske, Ekstrand & Tydén, 2011). Efter genomförd abort framkom i flera av de 

unga kvinnornas berättelser att de kände sig tvingade att avsluta graviditeten till följd av 

rådande normer och förväntningar i samhället, då omgivningens krav och reaktioner gav 

upphov till inskränkning av deras självbestämmanderätt (Ekstrand et al., 2009; Hoggart, 

2012). Två av resurserna inom teorin om empowerment är socialt stöd och självtillit 

vilka utgör en del av de förutsättningar som finns till att en individ ska kunna känna att 

denne har kontroll över sin situation. I de samhällen där den rådande normen är att 

utbildning och arbete ska säkerställas innan familjebildning, kan detta medföra att vid 

avvikelse från den ordningen kan en inre känsla av konflikt hos en ung gravid kvinna 

uppstå. Rådande samhällsnormer, kan här anses ha en direkt påverkan på individen. 

Normer och värderingar upprätthålls av människor, som utgör mikronivån i samhället, 

vilka kommunicerar med varandra. Brist på socialt stöd i kvinnans fall, och i självtilliten 

kan leda till att beslutet inte grundar sig i hennes egen vilja utan i omgivningens 

påtryckningar.  

Andra kvinnor i de undersökta studierna kände det som ett naturligt val att avsluta 

graviditeten, vilket också gick i linje med den sociala normen att låta utbildning och 

arbete gå före (Liljas Stålhandske et al., 2011). Uppmärksammar man ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv i det här fallet hur samhället är utformat med tanke 

på ordningen i skolgången, utbud av vidareutbildning och krav på arbetsmarknaden, kan 
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detta anses ha en betydelse för att vissa kvinnor kände det som ett “naturligt val” att 

avbryta sin graviditet. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan detta tolkas som 

att den allmänna uppfattningen innebär att olika livsfaser har en särskild ordning, vilket 

i sin tur kan medföra att samhällsnormer och värderingar införlivas hos den enskilde 

individen.  

Samhälleliga resurser kan utifrån teorin om empowerment tolkas som att de har 

betydelse för kvinnornas handlingsutrymme. Danielsson et al. (2003) nämner att den 

svenska föräldraförsäkringen är ämnad till att stötta föräldrar ekonomiskt vid 

föräldraledighet grundar sig i förälderns tidigare inkomst och därmed inte är utformad 

för att ge ekonomisk trygghet när unga kvinnor innan oavslutad utbildning väljer att bli 

föräldrar. Utifrån ett empowermentperspektiv kan Försäkringskassans utbud i ett sådant 

fall tolkas som att inte främja ett ungt föräldraskap. Detta kan anses ha påverkan för en 

ung gravid kvinnas handlingsutrymme och därmed ha betydelse för hennes beslut om 

att avbryta sin graviditet eller inte. När det utifrån ett empowermentperspektiv brister i 

samhälleligt stöd, kan det istället för de unga kvinnorna finnas hjälp och stöd i det egna 

sociala nätverket, exempelvis genom familj och vänner. I de fall där en ung gravid 

kvinna varken erhåller stöd från samhällsinsatser eller i det egna sociala nätverket, då 

hon vill besluta om att fortgå graviditeten och behålla barnet, finns en risk att hon till 

stor del får lita till egna förmågor och personliga resurser.  

Ur ett empowermentperspektiv kan något som då blir avgörande vara hur pass stark 

självtillit eller tro individen har till sig själv, eller vilken tro individen har om 

situationen som denne befinner sig i. Oavsett vilket fallet är, kan ett beslut som är väl 

förankrat i personen och känns rätt ge upphov till positiva känslor som i längden 

uppenbarar sig i form av stolthet individen känner gentemot sig själv. Känslan av 

stolthet kan grunda sig i en stärkt självtillit av att ha tagit sig igenom en utmanande 

situation och fattat ett eget beslut grundat på personliga värderingar. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan det tolkas som att ett samhälle där 

utbildning och arbete, såväl som familjebildning anses som några av de mest centrala 

livsaspekter, kan utgöra komplikationer för individer när dessa normer väl sätts i 

konkurrens med varandra. Följande citat av en 21-årig kvinna, som genomförde abort, 

belyser denna problematik: “A lot of people turn their noses down at young mothers, but a lot of 

people turn their noses down or have, you know avid views on abortion. So it’s a sort of a lose-lose 
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situation.” (Kirkman, Rowe, Hardiman, Rosenthal, 2011, s. 127).  Detta kan tolkas som att 

utbildning och arbete å ena sidan kan ses som viktigt att eftersträva, samtidigt som 

familjebildning och barnafödande å andra sidan generellt kan ses som meningen med 

människors liv. Att detta, utifrån socialkonstruktionismen, utgör den samhällskontext 

som unga gravida kvinnor befinner sig i kan dessutom upplevas problematiskt när 

samhällssystemet är uppbyggt med tanke på den ordningen. När det kommer till unga 

gravida kvinnor kan denna kollision, utifrån socialkonstruktionismen, vittna om en 

paradoxalitet i synen på kvinnan. Detta kan försvåras ytterligare för en ung gravid 

kvinna, där samhällsvärderingar både kan rymma en negativ inställning till abort, 

samtidigt som ungt moderskap inte heller anses eftersträvansvärt.   

Den unga åldern, tillsammans med begränsningar som exempelvis emotionell beredskap 

och en oro inför att förbli beroende av exempelvis partnerns inkomst och bostad 

reflekterade kvinnorna över. De unga kvinnorna begrundade dessa faktorer både i 

koppling till hur utfallet skulle bli för de själva, men också för barnet, om de valde att 

behålla det (Halldén et al., 2005; Ekstrand et al., 2009; Kirkman et al., 2011; Hoggart, 

2012). Det förekom även att de unga kvinnorna angav att på grund av deras låga ålder 

kunde de inte ge ett barn den kärlek och trygghet alla barn har rätt till och uttryckte ett 

behov av att ta hand om sig själv först (Ekstrand et al., 2009). “I feel too young … when 

I have a partner, a stable relationship for some years … and enough love. I can’t give 

my child the love a child needs just now. Because I have to think of myself.” (Halldén 

et al., 2005, s. 797). Utifrån ett empowermentperspektiv kan åldern i detta fall belysas 

som en slags resurs, som till viss del återger ett mått på personlig mognad, vilken de 

unga kvinnorna i detta fall problematiserar. Enligt socialkonstruktionismen kan 

ovanstående resultat tolkas som att den rådande diskursen om kvinnlighet kan ha 

influerat de unga kvinnornas beslutsfattande. Med hänvisning till den diskursiva 

uppfattningen om att en kvinnans sexualitet hör ihop med föräldraskap kan detta 

förklara varför en abort kan ge upphov till skamkänslor för den enskilda kvinnan då hon 

avbryter graviditeten.  

6.1.2 Relationers påverkan  

De unga kvinnorna hade ett stort behov av att prata med samt bli lyssnad till av 

närstående, främst fanns ett behov av stöd från familj, partner och vänner. Behovet av 

förståelse inkluderas av stöd utifrån personliga villkor samt tid och uppmuntran att 

lyssna till sina egna innersta känslor (Halldén et al., 2008; Halldén et al., 2005; 
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Andersson, Christensson & Gemzell-Danielsson, 2014; Kirkman, et al., 2010; Ekstrand 

et al., 2009). För en del av kvinnorna var det dock svårt att prata om tankarna inför 

aborten (Cokrill & Nack, 2013) men i de fall där de delade sina tankar och känslor kring 

situationen med närstående som förutsättningslöst lyssnade till deras upplevelser var det 

uppskattat av kvinnorna (Hoggart, 2012), och de kände sig mindre ensamma, och mer 

accepterade av omgivningen när de fick vetskap om liknande erfarenheter (Liljas 

Stålhandske et al., 2011). Att kvinnorna känner sammanhållning med omgivningen kan 

utifrån teorin empowerment leda till att de fylls av emotionell energi, vilket kan 

förknippas med att fatta bra beslut som hör ihop med begreppet stolthet. I detta fall, när 

kvinnorna får bra stöd från sina närstående kan det tyda på att de sociala banden är 

starka och stabila och att de därmed ges möjlighet att känna stolthet över deras beslut på 

grund av att de blir bekräftade av närstående.  

 

En del kvinnor som hade en partner vid tillfället för graviditeten uppgav att deras 

partner var ett viktigt stöd inför beslutet. De flesta kvinnorna berättade om graviditeten 

för sina respektive och en del av kvinnorna önskade att partnern hade varit mer delaktig 

gällande aborten, de önskade mer stöd i beslutsfattandet men även under själva 

genomförandet av aborten (Ekstrand et al., 2009; Andersson, Christensson & Gemzell-

Larsson, 2014). Detta kan tolkas som att ett större engagemang från partnern hade 

kunnat bidra till en större trygghetskänsla inför beslutet för kvinnorna. Sammanhållning 

och socialt stöd är inom teorin om empowerment faktorer som bidrar till och påverkar 

individers känsla av empowerment. Detta kan utifrån teorin om empowerment tolkas 

som att om partnern hade varit mer engagerad under processen, skulle kvinnans känsla 

av socialt stöd kunnat öka och därmed processen kunna underlättats för henne. Att vara 

i behov av stort socialt stöd från närstående kan även tolkas som att kvinnan besitter en 

lägre grad av självtillit, och därför tenderar att förlita sig på andra människors 

värderingar för att inte känna sig ensam med beslutet om abort.  

 

I Ekstrands et al (2009) studie framkommer att utan partnerns stöd och enighet inför ett 

eventuellt föräldraskap ansåg en del kvinnor att den enda möjligheten var att göra abort, 

de kände sig uppgivna mellan deras partners och deras egen önskan. De flesta av 

kvinnorna upplevde att deras partner var negativt inställd till att fullfölja graviditeten 

och att partnern underförstått men ändå tydligt markerat poängterade detta, vilket citatet 

av en 18-årig kvinna påvisar: “He said, ‘Regardless of what you choose, I’ll support you- but you 
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know what I’d prefer you to do….’ And of course I wanted to respect that.”  (Ekstrand, Tydén, Darj och 

Larsson, 2009, s. 177). Detta citat kan ses återspegla vikten av sociala relationer, där 

partnerns roll kan ses ha en viss påverkan för den unga kvinnan. Utifrån teorin om 

empowerment kan ovanstående citat även tolkas som att kvinnan behövde känna mer 

styrka för att uppleva större kontroll och inflytande för att fatta ett eget välgrundat 

beslut. Detta eftersom hon tycks hänvisa till att det slutgiltiga beslutet till aborten 

grundades på vad mannen ville. Ett ökat medvetande hos kvinnan om de förhållanden 

som påverkar henne vid beslutsprocessen, skulle kunna leda till att hon tydligare ser 

alternativa lösningar och att mannens åsikter inte var mer avgörande för beslutet än 

hennes egna känslor och tankar om graviditeten. Om kvinnan skulle få verktyg att 

arbeta med sig själv och därmed få en ökad känsla av empowerment skulle det således 

vara möjligt att hon istället fullföljer graviditeten istället för att göra en abort.  

 

En del kvinnor reflekterade över vilken påverkan beslutet skulle komma att ha på 

partnern, tidigare barn, eller föräldrarna (Andersson et al., 2014; Kirkman et al., 2011). I 

fall där partnern var en del i processen men ändå stod utanför och kvinnan var medveten 

om hans känslor av hjälplöshet, valde kvinnan att gå igenom aborten själv för att inte 

belasta honom (Andersson et al., 2014). Att kvinnan fokuserar mer på mannens och 

omgivningens känslor vid aborten istället för sina egna kan tolkas som att hon lever upp 

till den konstruerade bilden av kvinnan som empatisk och jordnära vilket därmed kan 

resultera i att hon håller tillbaka sina egna känslor för att vara ett bra stöd för mannen i 

processen. Att hon väljer att se bortom sina egna känslor på detta sätt kan ses som att 

hon gör abort mot sin vilja, möjligtvis med påverkan av närstående eller 

samhällsnormer. Detta kan därmed leda till brist på inflytande och kontroll över 

situationen som resulterar i att kvinnan fokuserar mer på mannens känslor istället för 

sina egna, som en överlevnadsstrategi.  

 

De unga kvinnor som var ambivalenta inför beslutet om abort påverkades i större grad 

av negativa reaktioner av omgivningen och önskade både positiva och negativa 

infallsvinklar för att få nyanseringar och därmed ett bättre stöd inför beslutet (Ekstrand 

et al., 2009). En 18-årig kvinna berättade att hon påverkades av sin mammas 

förväntningar och kände sig tvingad att göra abort mot sin vilja: “My mom was very 

negative! Her words echoed in my head… which kind of made me feel forced to do it. I had the abortion 

against my own will.” (Ekstrand et al., 2009, s. 176). Citatet kan förstås utifrån teorin om 
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empowerment och kan därmed tolkas som att kvinnan saknar inflytande och kontroll 

över sin egen situation för att fatta ett eget beslut. Detta skulle även kunna tolkas grunda 

sig i brist i självtilliten som leder till att kvinnan i större utsträckning påverkas av 

sociala påtryckningar till den graden att hon tränger undan egna känslor och drömmar. 

Detta kan även kopplas till sociala konstruktioner där kvinnan förväntas vara på ett visst 

sätt och där normen i samhället är att unga kvinnor ska prioritera utbildning och karriär 

före familjebildning. Vid arbete på mikronivå skulle professionell hjälp av exempelvis 

en kurator, möjligtvis leda till att en socialarbetare kan hjälpa kvinnan att stärka hennes 

empowerment. Dock har personliga resurser fortfarande en stor betydelse då det handlar 

om att stärka just dessa för att öka möjligheten till kontroll och inflytande över sin 

situation för att handla utifrån egna personliga värderingar och övertygelser.  

 

6.2 Psykologiska faktorers påverkan inför beslutet  

 

De psykologiska faktorer som hade betydelse för kvinnornas beslut till abort var 

personliga normer och värderingar samt rädslan att bli dömd av andra. Dessa är därmed 

de rubriker resultatet har kategoriserats utifrån i detta avsnitt.  

6.2.1 Personliga normer och värderingar 

Majoriteten av kvinnorna uppskattade möjligheten att fatta ett eget beslut (Liljas 

Stålhandske et al., 2011; Hoggart, 2012) vilket den svenska abortlagstiftningen 

möjliggör, få av dem hade dock utvecklat en personlig och moral förståelse för abort 

(Liljas Stålhandske et al., 2011). Att kvinnorna vid tidpunkten för beslutsfattandet inte 

hade utvecklat en förståelse för abort kan tolkas utifrån teorin om empowerment och 

därmed förklaras utifrån att kunskap och förståelse är viktiga komponenter i 

beslutsprocessen. Brist på kunskap kan förklaras genom att kvinnorna inte har tidigare 

erfarenhet av situationen samt brist på information från professionella inför aborten. Att 

således inte ha utvecklat kunskap och förståelse inför vad en abort innebär, kan tolkas 

som att det blir svårt att fatta ett beslut om abort. Flertalet unga kvinnor i Liljas 

Stålhandskes (2008), Halldéns et al. (2005), Ekstrands et al. (2009) och Kirkmans et al. 

(2011) studie understryker den omvälvande känslan som både en graviditet och att stå 

inför ett beslut om abort kan medföra. Detta kan ge implikationer på att det inte går att 

förbereda sig inför att fatta ett så stort beslut om att avbryta en graviditet, vilket också 

understryks av en av kvinnorna i Liljas Stålhandskes (2008) studie. Utifrån ett 
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empowermentarbete på både meso- och makronivå,, skulle fler resurser i 

utbildningssyfte kunna satsas på skolväsendet på högstadie- och gymnasienivå. Detta 

med tanke på att inte endast överlåta det informativa ansvaret på ungdomsmottagningar, 

dit inte alla ungdomar söker sig. I ett samhälle där utbildning högt värderas kan anses 

understryka vikten av kunskap och information. Utifrån ett empowermentperspektiv 

skulle det kunna anses högst relevant att i samband med sexualundervisning ge mer 

utrymme för vilka känslomässiga och existentiella upplevelser som kan uppkomma vid 

en graviditet i ung ålder, samt de kroppsliga aspekterna vid en graviditet och 

förlossning. 

 

Det kan dock tolkas som att det även finns kvinnor som har kunskap om egna 

individuella styrkor och yttre påverkansfaktorer. Denna medvetenhet kan i sig leda till 

handlingskraft och större grad av empowerment. Medvetenhet och handlingskraft kan i 

sin tur leda till att individen får en känsla av att ha fattat rätt beslut, oavsett om det är ett 

beslut att genomgå abort eller fortsätta sin graviditet. En 16-årig kvinna som bestämt sig 

för att genomgå hela graviditeten beskriver något som skulle kunna ses som det 

önskvärda idealet till egenmakt över sitt beslut: 

 

I think if you get pregnant and things it’s up to you, don’t listen to anyone. It’s 

entirely up to you, it’s your baby, it’s your body. If you want to have an 

abortion you have it, if you want the baby you have it. It’s entirely up to you, 

don’t let anybody, anybody at all tell you what to do” (Hoggart, 2012, s. 543)  

 

Hur känslan av ett självständigt val påverkar individens liv eller välbefinnande ger 

följande citat ett exempel på: “The perfect answer, the perfect choice for me was an abortion. It was 

the best choice and probably the most accurate choice I’ll ever make in my entire life.” (Kirkman et al., 

2010, s. 124). Kvinnan berättade att en abort var det bästa valet i hennes situation och 

framhävde att det var det mest genomtänkta beslutet hon hade gjort i sitt liv. Detta 

skulle kunna anses bekräfta grundsynen i teorin om empowerment, om att varje enskild 

individ är ett handlande subjekt som har förmågan att själv fatta beslut över sin tillvaro 

under bra förhållanden. Detta förtydligar även vikten av att som professionell 

socialarbetare i arbetet på mesonivå sträva efter ett objektivt förhållningssätt i arbetet 

med kvinnorna. För att vara ett stöd för individen i beslutsprocessen är det därför viktigt 

att sträva efter att stärka individen, genom exempelvis information om aborten, tid för 

att reflektera och känna efter samt genom stöd och uppmuntran. 
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Flera kvinnor uttryckte att de hade uppfattningen av att en specifik typ av kvinna gör 

abort och påpekade att de själva inte var den typen av person, och framhävde sig själva 

som ansvarsfulla och samvetsgranna personer. Detta ledde vidare till föreställningar om 

kvinnlighet och moderskap (Liljas Stålhandske et al., 2011; Cockrill & Nack, 2013). 

Deras föreställningar om vilken typ av kvinna som gör abort, kan utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv grunda sig i den konstruerade bilden av kvinnan 

som ska föda och fostra barn, varför det kan ses som oetiskt att göra abort. Liljas 

Stålhandske et al. (2011) menar att det är först när kvinnan har en personligt utvecklad 

förståelse för vad abort innebär för henne som hon kan göra ett självständigt val. Detta 

kan överensstämma även med en tanke i teorin om empowerment där kunskap och 

förståelse är viktiga källor för att en individ ska fatta ett självständigt val utan att 

påverkas av omgivande strukturer och värderingar.  

6.2.2 Rädslan att bli dömd av andra  

När omgivningen fick vetskap om graviditeten kände kvinnorna sig utlämnade vilket 

kan grunda sig i deras tolkningar av att omgivningen såg graviditeten som ett 

misslyckande av att inte ha använt preventivmedel. Kvinnorna uttryckte utifrån detta 

skam över både graviditeten och skam över aborten (Ekstrand et al., 2009). Utifrån 

teorin om empowerment kan skamkänslor till viss del förklaras bottna i när en person 

har tappat sin självtillit och agerar utifrån andras önskemål, vilket i sin tur styr 

personens beteende och istället för att känna styrka och handlingskraft blir personen 

passiv och hämmad vilket kan ses som motsatsen till empowerment. En kvinna som 

hade genomgått abort berättade att om hon skulle befinna sig i samma situation igen och 

istället välja att behålla barnet, skulle hon inte berätta för omgivningen om sitt beslut 

förrän graviditeten är långt gången och det är för sent att göra abort. Detta på grund av 

rädslan att bli dömd av och påverkas av omgivningen (Ekstrand et al., 2009). Dessa 

tankegångar kan tyda på att kvinnorna tidigare har blivit utsatt för skam då de intog ett 

undvikande beteeende med rädslan för att återigen utsättas för detta. De uttryckte att de 

hade gjort abort utifrån andras förväntningar vilket kan tyda på att de hade förlorat 

tilliten till att de själva kunde fatta rätt beslut och istället agerade utifrån andras 

önskemål.  
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En rädslan över att inte leva upp till föräldrarnas krav och förväntningar framkom under 

intervjuerna med kvinnorna och de upplevde föräldrarnas reaktioner som dömande och 

kritiserande. “They thought that I had misconduct myself and that i haven’t been as successful as they 

wish”. (Halldén et al., 2005, s. 795). Citatet framhäver kvinnans upplevelse av att föräldrarna 

dömde henne utifrån att hon hade blivit gravid och att hon inte hade lyckats enligt deras 

önskningar. Detta kan tolkas utifrån den konstruerade bilden av kvinnan som skapt till 

att föda barn förutsatt att hon har goda förutsättningar att ta hand om ett barn, med 

utbildning och arbete. Detta citat som tyder på att föräldrarna var dömande och 

kritiserande gällande graviditeten kan vara en del av upprätthållandet av unga gravida 

kvinnor som en förtryckt grupp i samhället. Det riskerar att kvinnan möjligtvis fattar ett 

beslut om abort grundat på föräldrarnas reaktioner, vilken kan bidra till upprätthållandet 

av denna samhällsnorm. I Ekstrands et al. (2009) studie framkom även en rädsla hos 

föräldrarna att ungdomarna skulle påverkas av föräldrarnas egna erfarenheter och 

berättelser av abort och att detta skulle resultera i att kvinnorna skulle välja att behålla 

graviditeten istället för att utföra aborten (Ekstrand et al., 2009). Att tonårsföräldraskap 

väcker rädsla och farhåga i samhället, förstärker just dessa negativa påtryckningar från 

samhället och kan därmed leda till att unga kvinnor fortsätter att fatta beslut utifrån 

dessa normer.  

 

Stödet av sjukvårdspersonal under genomförandet av aborten upplevdes positivt när 

personalen hade objektivt förhållande till beslutet om abort men att rådfråga 

professionella socialarbetare i beslutsprocessen undveks då kvinnorna upplevde 

graviditeten som privat. Med rädsla för att bli dömd av andra var de därmed restriktiva 

gällande vem de anförtrodde sig till gällande graviditeten (Andersson et al., 2014; 

Halldén et al., 2008). Att sjukvårdspersonal var objektiv i förhållande till aborten kan 

utifrån empowerment förstås med att de besitter kunskap och erfarenhet om vad en 

abort innebär, varför det kan tolkas som att de inte dömer unga kvinnor som genomför 

abort. De unga kvinnornas rädsla om att bli dömd av socialarbetare kan tolkas som att 

kvinnornas tidigare erfarenheter av att ha berättat för utomstående kan ha lett till 

negativa känslor i förhållande till omgivningens reaktioner. Tidigare erfarenheter av 

omgivningens reaktioner kan således påverka vem kvinnorna väljer att anförtro sig till, 

med rädslan att återigen bli dömd av andra. Att bli bemött med ett objektivt 

förhållningssätt vid professionell hjälp uppskattades av kvinnorna när de såg tillbaka på 

aborten (Andersson et al., 2014; Halldén et al., 2008). 
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6.3 Upplevelsen av aborten  

Kvinnornas upplevelse av aborten påverkades av hur de konstruerade sin föreställning 

om livet i magen, hur de hanterade aborten samt symboliska uttryck och ritualer. Dessa 

är därmed de rubriker som resultatet har kategoriserat utifrån i detta avsnitt.  

6.3.1 Kvinnornas konstruktion av livet i magen  

Hur kvinnorna föreställde sig livet i magen hade ett samband med deras upplevelser av 

aborten. Hur de benämnde fostret som exempelvis “barnet”, “fostret”, “det påbörjade 

livet”, “graviditeten”, “det” eller “blodklumpen”, gav upphov till känslor av både närhet 

och distans i förhållande till fostret i kombination med vanligt förekommande 

ambivalens kring tankar om avbrytandet av graviditeten (Halldén et al., 2008; Halldén 

et al., 2005; Hoggart, 2012; Cockrill & Nack, 2013; Andersson et al., 2014; Ekstrand et 

al., 2009; Kirkman et al., 2010). Aspekter av närhet till graviditeten ökade i de fall 

kvinnorna föreställde sig en människa som växte inuti dem, eller fantiserade om fostret 

som en pojke eller flicka. Även vid beskrivna föreställningar om att föda barnet kunde 

en ökad känsla av närhet uppmärksammas. Avståndet uppenbarades då kvinnorna 

föreställde sig livet som ett objekt eller en sjukdom de behövde befrias från. En kvinna i 

Halldéns et al. (2005) studie beskrev att hon hade förträngt tankarna på graviditeten som 

ett barn och föreställde sig fostret som en daggmask eller ett kryp i magen för att lättare 

hantera att genomgå aborten. 

  

I’m thinking that it is like an earthworm in my abdomen…. Yes, I think like that 

because it makes me more comfortable, to take away an earthworm, like a virus…. I 

have completely avoided the thought of the pregnancy as a child (Halldén et al., 2005, s. 

795).  

 

Här sammanfaller tillämpningen av teorin om empowerment och 

socialkonstruktionismen tätt. Av citatet ovan kan det tolkas som att kvinnan har en 

medvetenhet om att hon själv, utifrån vilket ställningstagande hon väljer till sin 

graviditet, till viss grad kan styra hur situationen kommer att påverka henne. Kvinnans 

medvetenhet är i detta fall en av resurserna i empowerment-teorin som förutsätter 

möjligheten till att kunna kontrollera sin situation. Hon väljer också att avpersonifiera 

fostret för att skapa större distans för att hantera situationen. Kvinnans språkanvändning 

återspeglar hennes egen medvetenhet om alternativa tolkningar av situationen, vilket i 
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sin tur i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förklarar att hon definierar, och därmed 

också konstruerar händelsen till fördel för att lättare hantera den. I och med denna 

medvetenhet kan kvinnan antas besitta en viss makt över sin situation, vilken hon själv 

definierar utifrån sin egen uppfattning som hon därefter förhåller sig till.  

 

Ytterligare ett citat från en ung kvinna kan anses beskriva hur den konstruerade 

föreställningen om graviditeten påverkar upplevelsen av aborten: “ Jag vill nog helst inte 

tänka på det, eller såhär, det vore ju väldigt jobbigt om jag gjorde det till en människa för då /---/ blir det 

ju bara värre. “ (Liljas Stålhandske, 2008, s. 143). Observerar man sekvensen “om jag gjorde det 

till en människa” i citatet ovan, visar det på hur språket internaliseras och används som 

ett hjälpmedel till att verbalisera situationen eller livsaspekterna som de uppfattas av 

kvinnan. Även i detta citat uppenbaras, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 

möjligheten till att välja hur situationen ska tolkas och förhållas till. Ur 

socialkonstruktionismens ståndpunkt belyser citatet ovan att situationen för kvinnan kan 

upplevas lättsammare eller svårare beroende på hur hon väljer att definiera fostret och 

situationen. Av citatet framgår inte om kvinnan egentligen hade föredragit att definiera 

fostret som en “människa”, trots att det hade blivit “väldigt jobbigt”. En möjlig tolkning 

är att kvinnan avstår från att tänka om fostret som “människa” på grund av att hennes 

egen etiska uppfattning skulle försvåra situationen, förknippas med att ha avbrutit ett 

liv, och att detta i tur är något som kan riskera att bli bemött med negativa reaktioner 

från omgivningen. Utifrån ett empowerment-perspektiv kan en central aspekt vara hur 

stor möjlighet till makt en individ själv har att formulera sin situation utifrån egna 

uppfattningar. Tankarna om detta kan vara huruvida individen följer en norm eller sin 

egen känsla eller övertygelse i att definiera sin situation. 

 

En kvinna som var oplanerat gravid och gjorde abort utifrån press från hennes partner 

föreställde sig graviditeten som en gåva hon inte kunde ta emot:  “God saw that I felt this 

child was a gift, but that I couldn’t receive it, and then there was someone else who loved this child and 

received it.” (Liljas Stålhandske et al., 2011, s. 16). Hennes sätt att handskas med 

situationen kan tolkas som att hon väljer att se graviditeten som en gåva hon inte kunde 

ta emot, istället för att se aborten som ett definitivt beslut om att avbryta graviditeten. 

Denna konstruktion kan tyda på kontroll över situationen, trots att kvinnan inte har 

uppfattningen att det var hennes eget beslut. Kontrollen yttrar sig istället genom att hon 

självständigt väljer hur hon kan konstruera sin uppfattning av graviditeten för att lättare 
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hantera att avbryta den. Det kan även tolkas som att kvinnan besitter en låg grad av 

empowerment och handlar utifrån mannens önskningar.  

6.3.2 Hur kvinnorna hanterade aborten känslomässigt  

De retoriska slagorden “kvinnans rätt till eget val” återspeglar ett tänkvärt påstående 

som i realiteten kan vara allt annat än enkelt och oproblematiskt. I Liljas Stålhandske et 

al. (2011) och Liljas Stålhandskes (2008) studie anger unga kvinnor att trots att aborten 

kändes nödvändig, var situationen svårare att ta sig igenom än vad de föreställt sig. 

Citatet av en 24-årig kvinna som var oplanerat gravid belyser detta: ‘ “ … det här är /---/ 

utanför vad man egentligen kan kräva av en människa att man ska behöva fatta ett sånt beslut.” ‘ (Liljas 

Stålhandske, 2008, s. 140). Många kvinnor även i Ekstrands et al. (2009) och Kirkmans et 

al. (2010) studier upplevde en stor svårighet i att vara den person som hade det yttersta 

ansvaret för beslutet om abort. Ur ett empowermentperspektiv kan detta ses som brister, 

någonstans i självtilliten, kontrollen eller kompetensen till att hantera en situation som 

att stå inför ett val av att avbryta en graviditet eller inte. Eftersom sociala strukturer 

påverkar personens individuella förhållanden kan en sådan situation upplevas 

övermäktig till den graden att självtilliten och kompetensen inte räcker till. Det kan då 

tyda på att situationen är av sådant slag som gör det mer eller mindre omöjligt för en del 

individer att förbereda sig inför, vilket framkommer i Anderssons et al. (2014) studie, 

och innan situationen inträffar kan det därmed vara svårt att förbereda sig inför den.  

Oavsett om beslutet var lätt eller svårt för kvinnorna kunde aborten ändå vara en svår 

upplevelse:  All in all it wasn’t that difficult a choice, but it was a difficult experience anyway… (Liljas 

Stålhandske et al., 2011, s. 19). En stor del av kvinnorna upplevde ganska omgående efter 

slutförd abort ambivalenta känslor som lättnad, ånger, ledsamhet och tomhet. Den 

fysiska smärtan och blödningen var värre än vad en del av kvinnorna hade informerats 

om och därmed förväntat sig, vilket kan ha varit en bidragande faktor till att de 

påverkades psykiskt mer än förväntat. Detta kan tolkas som att kvinnorna hade fått 

bristfällig information om vad aborten innebar, vilket även en av kvinnorna i 

exempelvis Ekstrands et al. (2009) studie påtalar. Tydligare information om vad en 

abort innebär skulle kunna medföra att kvinnorna känner större grad av empowerment i 

och med att de med större kunskap har möjlighet att besitta mer kontroll och delaktighet 

över situationen och vården. Ungdomsmottagningarnas arbete på mesonivå, kan 

utveckla riktlinjer och sprida konkret och tydlig information om vad en abort kan 

innebära både fysiskt och psykiskt. Detta skulle kunna medföra att kvinnorna ges större 
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kunskap och därmed möjlighet till utökad kontroll och delaktighet över sin situation och 

sitt beslut. 

Förutom medicinska skillnader mellan kirurgisk och medicinsk abort, skiljer sig 

metoderna även åt i hur stor grad kvinnor har möjlighet till att känna sig delaktiga i 

proceduren, vilket framkommer av kvinnors berättelser i Halldéns et al. (2005) och 

Anderssons et al. (2014) studie. Variationen i hur aktiva eller passiva kvinnorna vill 

vara vid utförandet av aborten kan tolkas utifrån de olika behoven av att vilja ha 

kontroll och inflytande över situationen. En kvinna som upplever att hon har varit 

tvingad av närstående till att göra abort, upplever möjligtvis en känsla av bristande 

kontroll och mindre inflytande, än en kvinna som utifrån egna åsikter och värderingar 

har fattat beslutet. Behovet av att vara passiv vid utförandet av aborten kan vara ett 

resultat av att kvinnan inte känner sig helt tillfreds med sitt beslut och därför vill 

överlåta kontrollen till någon annan, vilket kan bli fallet vid kirurgisk abort. En 

kirurgisk abort kan då vara en större trygghet eftersom att känslan av att vara den som 

aktivt avbryter graviditeten minimeras på grund av att läkaren eller barnmorskan är den 

som utför aborten och ansvaret därmed kan tyckas faller mer på vårdpersonalen än 

kvinnan själv.  

6.3.3 Symboliska uttryck och ritualer 

En del kvinnor uttryckte ett behov av att se ultraljudsbilder för att få en 

verklighetskänsla i förhållande till aborten, samt få möjlighet till ett avsked (Ekstrand et 

al., 2009). Av en del kvinnors berättelser framkom även en rädslan över att se fostret vid 

aborten, att detta skulle leda till ånger och att de utifrån detta även skulle drabbas av 

psykiska problem i framtiden (Andersson et al., 2014). Möjligheten att se 

ultraljudsbilder samt fostret vid aborten, och kvinnors skilda reflektioner kring detta kan 

tolkas utifrån teorin om empowerment. Att kvinnan själv gavs möjlighet att välja om 

hon ville se det aborterade fostret kan förstås utifrån att kvinnan ges delaktighet och 

inflytande i sin vård, vilket i sig kan innebära att hon får kontroll över sin situationen 

och därmed stärkt empowerment.  

 

En del kvinnor kände ett behov av att markera ett avslut för graviditeten på ett särskilt 

sätt för att lämna det bakom sig, vilket var en del av återhämtningen. Detta 

manifesterades olika, för att exempelvis sörja, avsluta eller tacka för de positiva 

upplevelser graviditeten har medfört. I Liljas Stålhandskes (2008) studie berättar en ung 
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kvinna hur hon gav uttryck för sina känslor genom att hon slog sönder möbler och 

inredning, och hur viktigt det var att hon tillät sig själv att göra det. Även i Liljas 

Stålhandskes et al. (2011) studie redogör kvinnor för strategier för att hantera 

situationen som att bland annat att hålla det aborterade fostret, elda upp ett 

självmordsbrev, krama ett träd, eller ta yogapass. Sådana strategier som kvinnorna 

tillämpade för att hantera aborten kan tyda på en medvetenhet om individuella förmågor 

samt att de omvandlade det till handlingskraft. En handling gjord i ett tillstånd av 

empowerment, där individen känner att denne har kontroll och själv tar beslut ska kunna 

leda till stolthet. Stolthet framkommer inte explicit när kvinnor talar om handskandet av 

aborten i efterhand. En möjlig tolkning är att dessa symboliska uttryck och ritualer kan 

leda till en känsla av handlingskraft och styrka som i sin tur kan förknippas med känslan 

av stolthet.  

 

Liljas Stålhandskes et al. (2011) studie framkommer att en del kvinnor inte hade 

möjligheten att uttrycka sig genom symboliska uttryck och ritualer, eftersom de inte 

hade tid till det och menade att livet går vidare. Det kan förstås som att tankar och 

känslor efter aborten  lämnas obearbetade, vilket en av kvinnorna beskriver: 

 

Well, I haven’t felt it has been concluded… after the abortion. It still feels 

rather… you know… ongoing or present, but my boyfriend has thought that 

“yes, but so what - we did it, it was a long time ago”, you know. “Isn’t it 

finished”? But it isn’t finished, for me. (Liljas Stålhandske et al., 2011, s. 19)  

 

Detta uttalande kan hänvisas till vilka individuella möjligheter kvinnan haft till att 

bearbeta känslorna efter aborten. De individuella förhållandena utgör en av 

förutsättningarna i teorin om empowerment gällande vilken möjlighet individen har till 

att känna kontroll över sin situation. Citatet skulle också kunna ses återspegla de större 

kontexter som individen inte direkt kan påverka, vilka just antingen kan ge utrymme för 

eller inskränka möjligheten till tillräckligt med tid för reflektion och bearbetning av 

situationen.  
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7 Diskussion  
I detta avsnitt presenteras först en sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Sedan 

följer en resultatdiskussion där vi ytterligare belyser studiens resultat och analys. 

Därefter följer en metoddiskussion där vi diskuterar studiens metod och eventuella 

begränsningar.  

7.1 Studiens viktigaste resultat 

Studiens första frågeställning om vilka sociala faktorer som kan ha påverkan inför unga 

kvinnors beslut till abort har visat att det finns flera sociala förhållanden som kan ha 

betydelse till varför unga kvinnor väljer att avsluta sin graviditet. Samhällsnormer och 

värderingar påverkade kvinnornas beslut till abort på grund av de normativa 

föreställningarna om kvinnlighet kopplat till moderskap, samt samhällsnormen om att 

utbildning och arbete ska prioriteras innan familjebildning. I de unga gravida 

kvinnornas fall sattes dessa normer i konkurrens med varandra då det blev 

problematiskt eftersom en stor del av dem inte hade slutfört skolan vid tillfället för 

graviditeten. En del av kvinnorna uttryckte en rädsla över att bli dömda av omgivningen 

som unga mödrar men samtidigt upplevdes även starka åsikter gällande abort i deras 

omgivning. Dessa normer och värderingar ledde till att en del av kvinnorna oavsett 

vilket val de tog gällande graviditeten kunde få en känsla av att de hade fattat fel 

beslut.   

Studiens andra frågeställning om vilka psykologiska faktorer som kan ha betydelse för 

unga kvinnors beslut till abort har visat att personliga värderingar hade betydelse för 

kvinnorna i beslutsprocessen, och att dessa yttrade sig i form av prioriteringar gällande 

föräldraskap och utbildning. Kvinnornas självtillit och känslan av kontroll över 

situationen influerade deras beslut om abort. På grund av den låga åldern uttryckte de 

unga kvinnorna en rädsla över att inte ha möjlighet att handskas med utmaningarna i ett 

eventuellt föräldraskap.  

Gällande vad som kan påverka unga kvinnors upplevelser av abort framkommer att 

känslorna och upplevelserna av en abort är högst individuella och är beroende av 

kvinnans relationer, konstruerade föreställning om fostret och känslan av att ha fattat ett 

eget beslut. Även om beslutet till abort var lätt att ta för en del kvinnor, behöver det inte 

innebära att upplevelsen av abort var okomplicerad. Ambivalenta känslor av lättnad, 
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ånger, ledsamhet och tomhet efter aborten var vanliga. För att lättare handskas med 

aborten var det viktigt för många kvinnor att känna att de hade fattat ett eget beslut. 

Sociala konstruktioner hade en betydelse för kvinnornas upplevelse av abort och 

synliggjordes i form av hur kvinnorna benämnde och konstruerade fostret. Stor grad av 

närhet till fostret, genom att kvinnorna föreställde sig fostret som ett barn och 

fantiserade om ett föräldraskap medförde att aborten var svårare att genomgå. Att 

istället föreställa sig fostret som en mask, en blodklump eller en sjukdom som behövde 

botas medförde större distans till graviditeten och kunde innebära att aborten blev lättare 

att genomgå.  

7.2 Resultatdiskussion  

Vårt resultat stämmer i stor utsträckning överens med kunskap från tidigare forskning. 

Resultatet bekräftar vad tidigare forskare har kommit fram till, gällande vilka faktorer 

som påverkar unga kvinnors beslut samt upplevelser av abort. Detta tolkar vi som att vi 

har funnit relevant tidigare forskning, men detta kan också ha påverkats av att liknande 

sökord har använts för att finna både tidigare forskning och empiriskt material vilket 

således kan ha bidragit till att tidigare forskning och vårt resultat harmonierar. Även om 

vårt resultat inte skiljer sig från tidigare forskning har studien belägg för att abort som 

socialt problem inte enbart är avhängigt den enskilde individen  utan bidrar med 

förståelsen om att abort som socialt problem kan ses som en uppkomst av olika rådande 

förhållanden och strukturer i samhället. Detta kan förtydligas med att abort inte är 

problemet i sig, utan en uppkomst av andra rådande situationer och förhållanden. 

Studiens resultat påvisar därmed att beslutet till abort och upplevelserna av aborten 

således kan påverkas av förhållanden inom både individ- grupp och samhällsnivå.  

Denna uppsats behandlar enbart erfarenheter av unga kvinnor som har valt att genomgå 

abort och fokuserar därför inte på upplevelser av kvinnor som har valt att behålla 

graviditeten. Att jämföra dessa två utfall hade troligtvis medfört ytterligare ett 

perspektiv på beslutsprocessen. Faktorer som gäller kvinnornas kulturella bakgrund, 

etniska tillhörighet, religion, socioekonomiska bakgrund, missbruk eller vilka 

anledningarna var till att en graviditet var oönskad har inte beaktats i vår studie. Detta 

eftersom det inte heller framkommit i de studierna som utgjort vårt empiriska material. 

Studierna var av narrativ prägel, eller semistrukturerade intervjuer, där individerna 

öppet fick framföra och resonera kring sin situation. Studierna ämnade inte till att 

inriktas på att analysera om dessa faktorer hade betydelse för beslutet om att behålla 
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graviditeten eller inte. Vårt resultat är därmed mer övergripande och behandlar de 

vanligaste orsakerna till abort.  

En intressant aspekt är att de faktorer som framkommit av resultatet visar att de faktorer 

vi har funnit har betydelse, men inte huruvida det föreligger ett orsakssamband, eller 

hur stor betydelse faktorerna har. Att undersöka orsakssamband inom sociologiska 

studier kan ses som en utmaning och kan diskuteras i vilken mån det är möjligt att 

genomföra, eftersom sådana samband i regel kan anses lättare att studera inom 

naturvetenskapen.  

När det gäller teorin om empowerment, och tanken om att stärka en individ finns det 

olika uppfattningar om hur det sker. I hur stor utsträckning är det möjligt att en person, 

eller grupp individer stärker någon annan? Detta kan jämföras med att socialarbetare 

kan bistå individen med “hjälp till självhjälp”, istället för att mena att hjälpa andra 

människor i direkt mening. Eftersom också medvetande är en resurs som kan leda till att 

en individ utövar empowerment väcks också frågan om en person kan medvetandegöra 

någon annan. Ett medvetandegörande kan anses ske med påverkan av andra individer, 

eller något som enbart sker inuti individen själv, eller både och. Information och 

kunskap är också viktiga i en individs resurser till att kunna utöva empowerment, men 

att socialarbetare ger information till någon behöver inte garantera att individen tagit till 

sig det. Det behöver inte finnas en garanti för att individen automatiskt “blir 

informerad” och kan börja agera utifrån den nya informationen. Huruvida det har och 

göra med betydelsen av inspiration som ligger bakom en individs drivkraft är svårt att 

fastställa. Hur dessa komponenter egentligen förhåller sig kan vara mycket individuellt, 

varför det inte varit möjligt att uttala sig mer om faktorerna i denna studie, än att de har 

en betydelse i kvinnornas fall.  

Känslan av att ha fattat ett beslut som inte är grundat i personliga värderingar, ledde i 

många fall till känslan av att livet hade tagit en vändning kvinnorna inte var nöjda med. 

Att en individ försöker sträva efter att anpassa sig efter samhällsnormer istället för egna 

moraliska principer skulle i ett längre perspektiv kunna leda till stora samhällskostnader 

till följd av psykisk ohälsa. Detta på grund av att många kvinnor beskrev upplevelsen 

som en depression vilket i kombination med brist på professionell hjälp även kan 

påverka dem i ett längre perspektiv.  



 

42 

 

För att främja de unga gravida kvinnornas handlingsutrymme skulle en möjlig lösning 

vara att anpassa det sociala arbetets ramverk. Detta genom en utformning av 

socialpolitiska åtgärder som inte ämnar att lägga ansvaret enbart på den enskilde 

individen. Då tonårsgraviditeter anses som ett socialt problem i dagens samhälle är det 

relevant att fråga sig i vilken grad nuvarande samhällsstruktur och socialpolitik riskerar 

att upprätthålla detta sociala problem. Det bör strävas efter en allmän öppenhet och 

förståelse kring de paradoxala känslorna en abort kan medföra, inte minst med 

anknytning till den unga åldern som ytterligare kan komplicera situationen. Så länge 

rådande normer och värderingar kvarstår gällande unga gravida kvinnor, kvarstår även 

svårigheten för denna målgrupp att fatta beslut om graviditeten. Att sträva efter ett mer 

öppet och accepterande klimat i samhället skulle möjliggöra en lättsammare 

samhällskontext för unga kvinnor att genomföra sitt beslut i. Detta skulle kunna ske 

genom exempelvis utökat stöd för unga gravida kvinnor samt tydlig, konkret och 

objektiv information om vad en abort kan innebära både fysiskt och känslomässigt. 

Likaså skulle tydligare och konkret information om kvinnans eget val, vid exempelvis 

ungdomsmottagningar, bidra till ett utökat underlag inför beslutsfattandet. 

7.3 Metoddiskussion  

Vår kunskapsöversikt bygger på analys av 9 primärdokument. Avsikten var från början 

att analysera ett större material för att behandla så mycket kunskap som möjligt inom 

området. Vid sökprocessen för det empiriska materialet uppmärksammades dock 

bristande forskning gällande unga kvinnors upplevelser i Sverige, vilket även 

framkommer av tidigare sammanställning av forskning. Detta har lett till att vi har 

funnit ett begränsat material att göra vårt urval från. Kunskapsöversikten utgör inte en 

heltäckande sammanställning av kunskapsområdet på grund av att artiklar som 

undersöker abort kopplat till aspekter som missbruk, våld i hemmet, depressivitet, 

allvarligare fysiska och psykiatriska sjukdomar inte tagits med i denna studie. Istället 

har vi strävat efter att inkludera artiklar som mer induktivt ämnat att undersöka vilka 

faktorer som framkommer i kvinnors berättelser, där författarna inte ämnar att inrikta 

sig på betydelsen av en särskild aspekt. Tanken har därmed varit att främst studera 

kontexten av att vara ung med koppling till att befinna sig i en livsomvälvande situation 

som en graviditet kan medföra. De 9 artiklarna som har analyserats i denna studie anser 

vi har varit lämpade för att besvara studiens frågeställningar. Vi anser att det empiriska 
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materialet har gett ett rikt utbud innehållsmässigt, med ett rikt och detaljerat underlag i 

form av utförliga resultat och tolkningar.  

Vi har främst använt oss av svensk forskning i vår studie, men även viss internationell 

forskning har inkluderats. Tanken var från början att studera kvinnors upplevelser av 

abort i Sverige, Norge, Finland och Danmark men på grund av bristande forskning inom 

området i dessa länder utökade vi inklusionskriterierna till även andra jämförbara 

västerländska länder. Vi har därmed inkluderat dokument från USA, Storbritannien och 

Australien på grund av att forskning från dessa länder kan vara tillämpbar på svenska 

förhållanden. Trots att de artiklar som behandlas i studien är tillämpbara på svenska 

förhållanden, är vi medvetna om att exempelvis normer och värderingar i de olika 

samhällsstrukturerna kan skilja sig åt. Detta har inte beaktats i analysen då skillnader i 

normer och värderingar på samhällsnivå ligger utanför studiens syfte.  

Vi har i vårt urval endast använt oss av artiklar med kvalitativ ansats, vilket har 

inneburit att det empiriska materialet har begränsats ytterligare. Vi sorterade bort 

artiklar med kvantitativ ansats på grund av att uppsatsen utifrån dess kvalitativa ansats 

söker rika, detaljerade berättelser om kvinnors upplevelser. Dessa går att finna i 

kvalitativa undersökningar där kvinnorna själva berättar om deras erfarenheter. Detta 

urval kan därmed ha inneburit att vi har gått miste om relevant fakta gällande vilka 

anledningar som är de vanligaste inför ett beslut om abort samt en mer övergripande 

tolkning av kvinnors upplevelser. Genom att använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar hade vi troligen haft större möjlighet att jämföra de olika svaren, 

dock är vår uppfattning att vi hade gått miste om värdefull information vid en 

kombination av dessa då en kvalitativ ansats bäst belyser upplevelser, vilket denna 

studie behandlar. 

Vi har använt oss av artiklar från tre separata sökningar i olika databaser, detta kan vara 

både en styrka och en svaghet för studien. I sökningen i Discovery utfördes en mer 

preciserad sökning för att finna artiklar gällande enbart Sverige, Norge, Danmark och 

Finland på grund av att dessa länder till stor grad är jämförbara med varandra. Denna 

sökning har även avgränsats till upplevelser av unga kvinnor istället för kvinnor i 

allmänhet. Av denna sökning har vi därmed funnit artiklar som enbart hamnat innanför 

dessa kriterier och artiklar där författarna inte har särskilt yngre och äldre kvinnors 

upplevelser har därmed inte kommit med i sökningen. Nackdelen med den snäva 
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avgränsningen i Discovery skulle möjligtvis kunna ha lett till att vi har gått miste om 

ytterligare relevant litteratur.  

För att få tillgång till fler artiklar med unga kvinnor har vi i SocIndex gjort en bredare 

sökning där vi inte har avgränsat till speciella länder eller åldrar. Vi har istället granskat 

sökningen och valt ut relevanta artiklar för vår studie manuellt. Detta har medfört ett 

större material att göra vårt urval ifrån till skillnad från om vi enbart hade utfört två mer 

begränsade sökningar. Dessa två sökningar upplever vi har kompletterat varandra på 

grund av en bredare sökning och en mer preciserad sökning, vilket har inneburit att 

enbart relevant material har använts i vår studie. 

Vi har i den mån det har varit möjligt försökt sträva efter att få med lika mycket 

information från vardera artikel, för att studien ska vara så omfattande som möjligt. 

Dock är det på grund av plats- och tidsbrist svårt att få med lika mycket citat och 

information från alla artiklar i analysen men då flera studier har liknande slutsatser har 

det varit möjligt att sammanföra en del information. Att vi har tolkat redan skrivna 

texter innebär att vi inte har haft direktkontakt med informanter och därmed har risken 

minskat att vi som författare skulle påverka de intervjuade. Dock är vi medvetna om att 

en sekundär tolkning har gjorts, i och med att vi utifrån valda teorier har tolkat redan 

skrivet material, som sedan tidigare är tolkat av författarna till den ursprungliga källan.  

Vi har under arbetets gång haft en medvetenhet om att vår förförståelse inom ämnet kan 

ha betydelse vid tolkningen av primärdokumenten, och har försökt sträva efter en 

objektivitet genom att uppmärksammat egna personliga värderingar och analyser 

utanför uppsatsens teoretiska perspektiv. En tanke inom socialkonstruktionismen är att 

det inte finns en rådande sanning om verkligheten utan att sanningen är beroende av 

betraktarens perspektiv. Detta harmonierar med det icke-positivistiska synsättet som 

denna studie utgår ifrån, och innebär i vårt fall att resultatet är beroende av de valda 

teoretiska perspektiven för studien. Hade vi således använt oss av andra perspektiv finns 

möjligheten att utfallet skulle vara annorlunda. Exempelvis hade ett kognitivt-

beteendeinriktat perspektiv kunnat belysa ytterligare psykologiska faktorer som minne, 

tankar, känslor och förståelse. Dessa hade då kunnat få ett större utrymme och därmed 

resoneras kring mer djupgående. Dock upplever vi att det socialkonstruktionistiska 

perspektivet har gett möjlighet till en god analys gällande de strukturella och sociala 

kontexter som påverkar beslutet inför abort, samt hur de unga kvinnorna upplever 
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processen vid en abort. Teorin om empowerment har kompletterat 

socialkonstruktionismen genom att ha möjliggjort en förståelse för vilken betydelse den 

personliga känslan av kontroll, inflytande och makt har inför ett beslut om abort.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning  

I vilken omfattning professionella kan påverka en individs känsla av empowerment är 

komplext, varför vi författare anser att det vore betydelsefullt med vidare forskning 

gällande hur en socialarbetare kan arbeta med unga gravida kvinnor för att stärka dem i 

att fatta ett välgrundat och självständigt beslut. Ett alternativ är att genom intervjuer 

med socialarbetare vid exempelvis en ungdomsmottagning undersöka vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet med kvinnor vid en abortprocess. Ett annat 

alternativ till fortsatt forskning är att studera hur socialarbetare kan bidra till förändring 

av samhällsnormer och värderingar för att underlätta för unga kvinnor vid 

beslutsprocessen om en graviditet.  
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Bilaga  
Sammanfattning av de 9 artiklarna 

 

Artikel 1. An Illusion of Power: Qualitative Perspectives On Abortion Decision-

Making Among Teenage Women In Sweden  

Författare: Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson. Land: Sverige  

Syfte: Att fördjupa förståelsen för aspekter knutna till tonårsaborter, särskilt de 

bakomliggande omständigheterna till graviditeten, beslutsfattandet och hur stödet från 

familj, vänner och professionella uppfattas av de unga kvinnorna. Metod: Individuella 

djupintervjuer med 25 kvinnor i åldrarna 16-20, 3-4 veckor efter utförd abort. 

Informanterna rekryterades från två sjukhus på familjeplaneringskliniker i en medelstor 

stad och en storstad i Sverige. Huvudsakligt resultat: Det övergripande temat 

sammanfattades som “en illusion av makt”, som består av sex mindre teman: 

“underestimation of risk and inconsistent contraceptive use”,  “pregnancy prevention as 

the woman’s responsibility”, “paradoxial feelings toward pregnancy and abortion”, “the 

influence of social norms and family and friends”, “postabortion reflections”, samt 

“counseling and contraceptive use after abortion”. Dessa med underteman.  

 

Artikel 2. Early abortion as narrated by young Swedish women.  

Författare: Halldén, Christensson & Olsson. Land: Sverige  

Syfte: Att belysa vilken innebörd abort har för unga svenska kvinnor. Metod: Narrativa 

intervjuer med tio kvinnor mellan 18 och 20 år. Intervjuerna ägde rum 2-6 veckor efter 

aborterna. Fenomenologisk hermeneutisk metod användes vid tolkningen. 

Huvudsakliga resultat: Resulterade i 4 teman: “having cared for and protected the 

pregnancy”, “taking the life of my child-to-be with pain”, “being sensitive to the 

approval of others” och “imagining the taken away child-to-be”. 

 

Artikel 3. Meanings of being pregnant and having decided on abortion: Young Swedish 

women’s experiences 

Författare: Halldén, Christensson & Olsson. Land: Sverige 

Syfte: Att belysa fenomenet av att “vara gravid och ha bestämt sig för abort”. Metod: 

Djupintervjuer med 10 gravida svenska kvinnor i åldrarna 18-20 som rekryterades från 

en ungdomsmottagning och två gynekologmottagningar från en medelstor stad och en 

storstad i Sverige. Fenomenologisk hermeneutisk metod användes vid tolkningen. 
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Intervjuerna ägde rum 4-20 dagar innan aborten. Huvudsakligt resultat: Resulterade i 

4 teman: “encountering an unexpected understanding of oneself and one’s 

fertility”,”desiring to be understood by trusted others”,‘“trying out different positions in 

relation to pregnancy and abortion” och “approaching planned adult motherhood”. 

 

Artikel 4. ‘I’m pregnant … what am I going to do?’ An examination of value 

judgements and moral frameworks in teenage pregnancy decision making 

Författare: Hoggart Land: Storbritannien  

Syfte: Att undersöka gravida tonåringars beslutsprocess, i en kontext av konkurrerande 

värderingar och moral (sociokulturell kontext). Metod: Djupintervjuer. 3 kvalitativa 

intervjuprojekt. Totalt 34 kvinnor med olika familjebakgrund och etnicitet 

medverkande. I de 2 första intervjusessionerna intervjuades unga kvinnor kring sitt 

beslut att fortsätta sin graviditet. Den tredje intervjusessionen intervjuades unga kvinnor 

angående sitt beslut till abort. Data analyserades med ett kritiskt realistiskt perspektiv 

(tematisk analys) för att identifiera underliggande antaganden, idéer och ideologiska 

koncept i informanternas uttalanden. Huvudsakliga resultat: Resulterade i följande 

teman: “contested values, responsibility and teenage motherhood”, “pragmatic 

acceptance of abortion”, “pregnancy decision making, ambivalence and emerging 

regret” och “valuing autonomous decision making”. 

 

Artikel 5. “I’m not that type of person”: Managing the Stigma of Having an Abortion 

Författare: Cockrill & Nack Land: USA 

Syfte: Att undersöka stigmat kopplat till abort. Att undersöka kvinnors strategier av 

hanteringen av stigma, kopplat till intra- samt interpersonella konsekvenser av stigmat. 

Metod: Intervjupersonernas ålder ingår i åldersspannet 18-47 år. 20 individuella 

personintervjuer, samt 14 telefonintervjuer. Informanterna från de individuella 

personintervjuerna rekryterades vid abortkliniker i stater där abort omfattades av en 

högre reglering jämfört med andra stater. Alla informanter i studien intervjuades mellan 

2 veckor till 6 månader efter aborterna. Studien har en socialpsykologisk utgångspunkt. 

Analyserar intervjuerna utifrån Herek Gregorys koncept av sexual stigma samt 

Goffmans stigmabegrepp. Huvudsakliga resultat: Stigmat gentemot kvinnorna på 

intrapersonell nivå sammanfattades med temana: “internalized stigma”, “felt stigma” 

och “enacted stigma”. Hanterandet av stigmat av att ha genomgått abort sammanfattades 

i följande teman: “managing the damaged self”, “maintaining a good reputation”, 
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“managing the damaged reputation” och “episodes of internalized, felt and enacted 

stigma”. 

 

Artikel 6. Abortion is a difficult solution to a problem: A discoursive analysis of 

interviews with women considering or undergoing abortion in Australia 

Författare: Kirkman, Rowe, Hardiman & Rosenthal Land: Australien 

Syfte: Att undersöka vad det innebär att kvinnor genomför abort i ett samhälle där 

moderskap ses som en kvinnas livsöde, och där omgivningen sätter fostret i konkurrens 

med mamman. Metod: Intervjuer med 60 kvinnor, varav minst 20 kvinnor är mellan 16 

och 18 år. Rekryterade informanter från The Royal Women’s Hospital i Victoria, 

Australien. Diskursanalys av intervjuerna. Huvudsakliga resultat: Resulterade i den 

övergripande diskursen som kan sammanfattas med att “abort är en lösning, om än svår, 

till ett komplext problem”. Detta med koppling till kvinnornas tankar om sig själva, det 

potentiella barnet, de redan födda barnen, partnern och andra signifikanta, samt 

ekonomiska svårigheter.  

 

Artikel 7. Experiences, feeling and thoughts of women undergoing second trimester 

medical termination of Pregnancy 

Författare: Andersson, Christensson & Gemzell-Danielsson Land: Sverige 

Syfte: Att undersöka kvinnors förväntningar och erfarenheter av att genomgå abort, 

mellan vecka 13-28. Metod: Enkätstudie och semistrukturerade intervjuer med 23 

kvinnor i åldrarna 18- 41 år. Rekryterades från en gynekologmottagning på ett sjukhus i 

Stockholm, Sverige. 

Huvudsakligt resultat: Resulterade i 5 teman: ‘Not knowing what to expect’, ‘To 

suffer’, ‘To cope’, ‘ To get support’ and ‘To remember’. 

 

Artikel 8. Existential Experiences and Strategies in Relation to Induces Abortion: An 

Interview Study With 24 Swedish Women 

Författare: Liljas Stålhandske, Ekstrand & Tydén Land: Sverige 

Syfte: Att undersöka om det förekommer existentiella aspekter i svenska kvinnors 

berättelser om aborter de gått igenom. Och om dessa framkommer, undersöka vilka 

dessa är och hur kvinnorna hanterade dem.Metod: 24 kvinnor intervjuades, i åldrarna 

21-57. Rekryterades från en studenthälsoklinik i Uppsala, Sverige, samt genom en 

tidningsannons. Individuella djupgående semistrukturerade intervjuer, med 
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kompletterande svarsenkät som utformats med hänsyn till en tidigare pilotstudie. 

Huvudsakliga resultat: Resultatet sammanfattas med följande 11 teman:  

“Existential questions related to abortion”, “Life and death”, “Meaning of life”, 

“Morality”, “Self image”, “Existential strategies related to abortion”, “Detaching 

strategies - to create a distance from the pregnancy, in order to avoid difficult 

emotions”, “Meaning-making strategies - to relate the experience to one’s worldview, in 

order to make it morally acceptable”, “Social strategies - to share the experience with 

others, in order to gain acknowledgement and acceptance”, “Symbolic strategies - to 

express the experience in bodily ways, in order to handle its emotional significance” och 

“Difficulty of existential issues”. 

 

Artikel 9. Omöjligt och nödvändigt 

Författare: Liljas Stålhandske Land: Sverige  

Syfte: Att undersöka upplevelser av meningsbärande karaktär och handlingar i relation 

till tidig abort. Metod: Individuella intervjuer. Uppmärksammar även information från 

abortrelaterade webbsidor. Analys utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. 

Pilotstudie. Huvudsakliga resultat: Av kvinnors berättelser framkommer existentiella 

aspekter kopplade till aborten samt tendenser till att uttrycka sina upplevelser. 


