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Avbruten graviditet
Bakgrund och inledning
Det finns många regler och lagar som hanterar missfall och aborter. Hur fungerar de i
samhället, hur påverkar de livet eller hur påverkar de människor? Om stödet från samhället
när det gäller abort och missfall, fungerar dåligt medför det att stora krav ställs på människan
själv att hantera livet och hälsan. Hur mycket drabbar det vårt samhälle och vårt liv? Här har
jag valt att fokusera på hur aborten och missfallen påverkar oss och vår hälsa. Hur aborten
går till, när man kan göra abort, risker med abort, samt om abortstatistiken i Sverige från
socialstyrelsen.

Syftet
Syftet med arbetet är att undersöka om hen har rätt att bestämma över sin mänskliga
rättighet när det gäller på människans kropp och hälsa. Dessutom vill undersöka den
gravidas rättighet, innebär den att det är den gravida som själv avgör om och när hen vill ha
barn? Det är bra sätt(fri abort) att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en
hälsofrågor för kvinnor, både fysiskt och psykiskt.1

Metod
För att bli insatt i aktuella frågor som rör min undersökning har jag tagit del av aktuell
information om abort och missfall. Utöver det har jag sökt trovärdiga webbsidor och det
menas att det stå inte privata personer bakom webbsidor utan organisationer som har
uppgifter att undersöka vård och hälsa.

Frågeställning





Vad finns orsaker till abort/missfall?
Hur vanligt är det med missfall/abort?
Olika abortmetoden?
Vilka risker finns med illegala abort?

Resultat och analys
Inledningsvis kan man konstatera att skillnaden mellan abort och missfall är att missfall är ett
icke önskvärd avbruten graviditeten på grund av biologiska och medicinska skäl. Orsakerna
till missfall är kromosomfel hos fostret och den andra orsaken är att ägget inte delar sig som
det ska eller inte fäster ordentligt i livmodern. Många missfall inträffar tidigt utan att kvinnan
vet om att hon har varit gravid. Därför det är svårt att säga eller gissa hur många missfall
som sker. Man uppskattar att ungefär 15 procent av graviditeter slutar med missfall. 80
procent av dessa sker innan graviditetsvecka 12. Att konsekvenserna med missfall inte
behöver betyda att man inte kan bli gravid vid ett senare tillfälle. Kvinnorna kan ta kontakt
med vård för att göra en undersökning. Det kan handla om medicinering eller operation för
att minska infektionsrisker.2 Missfall är ett biologisk och ett medicinskt problem som oftast
går att lösa, men kan drabbar personer som vill skaffa barn och missfall kan även skapa
1https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/graviditet-och-abort/abort---ditt-eget-val/
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https://www.lakemedelsvarlden.se/medicinsk-behandling-efter-missfall-kan-forbattras/
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depressioner och sociala problem. Drabbade personer som inte vill träffa andra för att de
känner att man skäms och känner skuld att man gått miste om barnet. Men abort frågan är
en mycket större fråga som handlar om kvinnas rätt, lagstiftning, och moralisk syn på livet.
Det är ditt eget val att abortera och behövs inte att förklara sig för någon annan, oavsett
anledning. Enligt ”umo.se” sidan som berättar att, i Sverige har vi fri abort enligt abortlagen
och det finns ingen ålders gräns för att göra abort.3 Sedan det är fritt att göra abort fram till
graviditetsveckan18. Dessutom du som man, kan inte bestämma över kvinnans graviditets
utan du har rätt att ha samma känslor som den som är gravid, då du har rätt att prata med
både abortmottagningar och ungdomsmottagningar.4
I artikeln ”världen idag”5 som publicerades den 7 november 2012 som beskriver att fel
tidpunkt är vanligaste orsaken till abort. Enligt den artikeln sex av tio kvinnor som har gjort
abort säger att anledningen var att det var fel tidpunkt för de att få barn. En annan
undersökning vid Uppsala universitet visar att relationsproblem är också en annan orsak till
aborten och resultaten visar att många av gravida tycker att barnet skulle komma i fel läge i
livet, att det var fel tidpunkt, som anledningen till att man valde att avbryta graviditeten. Även
några som hänvisade till något hälsoproblem och ekonomiproblem som leder till abort.6
Hur går en abort till? Runt om den här frågan man kan hitta svaret på ”umo.se” sidan,
aborten kan göras på olika sätt beroende på hur långt i graviditeten du har kommit. 7
För det första medicinsk abort som räknas fram till och med veckan 9 och får du en tablett på
abortmottagning och sedan tabletten börjar aborten.8
För det andra kirurgisk abort som börjar fram till cirka vecka 12 eller 13 och innebär en
mindre operation men först man blir nersövd. 9
För det tredje är sen abort som är efter veckan 12 eller 13, och görs aborten alltid med
medicinsk metod.10 Men för att få abort mellan 12:e och 13:e graviditetsveckan måste hen
först tala med kurator och efter 18:e graviditetsveckan krävs ett specialtillstånd för att en
abort ska gå genomförs.11
Till sist abort är fortfarande olagligt i flera av världens länder och beroende på vilket religion
man kommer från. T.ex. ”respektlivet.nu” är en sida som hävdar att den katolska kyrkan och
andra kristna och även muslimer tycker att det är ett barn som startar livet

3https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
4https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
5http://www.varldenidag.se/nyheter/fel-tidpunkt-vanligast-orsak-till-

aborter/cbblkg!h28fmVTeCqQC2Ru5iNEs1A/
6http://www.varldenidag.se/nyheter/fel-tidpunkt-vanligast-orsak-till-

aborter/cbblkg!h28fmVTeCqQC2Ru5iNEs1A/
7https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
8https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
9https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
10https://www.umo.se/kroppen/graviditet/abort/
11 Naturkunskap 1b, 2016,s261
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”Det är då den nya människan med unik dna-profil skapas. Under graviditeten utvecklas sedan
barnet successivt, för att så småningom bli livsdugligt, men det finns inget tillfälle under
graviditeten då en markant förändring sker och då det ofödda barnet definitivt blir människa.”

Där för menar kyrkan att man måste respektera ofödda barnet från befruktningen eftersom
abort är ett allvarligt moralisk ont.12
Sedan starten 1933, då abort var illegalt i Sverige, men idag tillåter lagen fri abort. Enligt
Anders Henriksson som skriver i sin bok ”naturkunskap 1b” att idag utförs över 35000 aborter
i Sverige per år och det motsvarar 20 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år. Men i vissa
länder fungerar inte samma som Sverige, t.ex. aborten utförs i hemlighet och ofta under
osäkra förhållanden. Vidare hävdar författare att enligt en undersökning görs 20 miljoner
osäkra aborter i världen och det innebär dåliga konsekvenser som kvinnor mister livet och
många får obotliga skador.13 En annan aktuellt studie som publicerade den 10 januari 2018
från ”respektlivet.nu” sida, som gissar att i India antalet aborter är tjugo gånger högre än
tidigare 15,6 miljoner barn aborterades 2015. Samtidigt höjs krav på att utöka abortgränsen
bortom 20 veckor. Men de flesta av aborterna utförs på bristfälliga sjukhuset och utan
respekt på de läkemedlen.14

Diskussion
Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan sexualitet och abort och hur det
påverkar vårt samhälle och liv. Alla länder har olika regler och lagar om abort och missfall.
Man kan även säga att med ett ogenomtänkt sex kan man få dåliga konsekvenser som .t.ex.
ett oväntat barn. Jag tänker att alla regler har många fördelar och nackdelar som vi måste
försöka jobba med regler som har bättre inflyttande på samhälle och förbättra de regler som
vi tänker ska inte fungera så bra. T.ex. kan man läsa på socialstyrelsen att tonåringar oftare
göra abort och då man kan fråga sig att starkare regler till abort leder till färre abort eller fler
illegala aborter som där kvinnorna riskerar sin hälsa. Eller ett annat alternativ kan vara att
med lättare regler, kvinnorna kan få tryggare vård och det påverkar också samhälle.

12

http://respektlivet.nu/fragor-svar/abort/varfor-menar-katolska-kyrkan-och-andra-kristna-att-abort-arfel
13 Naturkunskap 1b, 2016,s261
14
http://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2018/langt-fler-aborter-i-indien-an-tidigare-uppskattat

