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Mitt projekt är inom ämnet ”Avbruten graviditet- missfall/ abort”, jag börjar arbetet med att beskriva hur 

är abortlagen i de länderna där aborten är tillåtet exempelvis i Sverige. Plus för att avgränsa mitt 

ämnesområde kommer beskrivning om vilka psykiska och fysiska konsekvenser kan lagliga och olagliga 

aborter skapas, därtill kommer även jämförelse av lagligt och olagligt aborts konsekvenser. Men innan att 

jag starta skriva om de nämnda områden skulle jag först tydliggöra den centrala begreppet (abort), för att 

koncentrationen av arbetet till en stor del ligger på detta. 

 

Vad betyder abort?  

Abort betyder att graviditet slutföras eller släcka ett barns livs som inte född och i Sverige finns en 

abortlag att alla som är gravida bestämmer sig själva för abort. Följaktligen aborten är giltigt till den 18: e 

graviditetsveckan, vilket innebär att det inte finns något hinder för kvinnor när det gäller om aborten, men 

om aborten vara efter den 18: e graviditetsvecka då är Socialstyrelsen som ger godkännande till abort. Det 

finns mer metoder än ett för abort, exempelvis man kan avslutas graviditet antingen med hjälp av piller 

eller med mindre operation. Det utförs mellan 35 000 och 40 000 aborter i Sverige, och det är vanligast 

bland kvinnor som är mellan 20-29. I Sverige fick kvinnorna rätt till fri abort från 1975 och det kostar 

som ett vanligt läkarbesök, vilket innebär att kvinnorna får göra aborten utan extra kostnad och utan något 

förhinder. Enligt lagen Socialstyrelsens rättsliga ger inte godkänt om aborten är efter vecka 22, men om 

graviditeten utgör fara för kvinnans liv då avbrytas graviditeten även efter vecka 22. 

  

Effekter 

Enligt webbsidan abortnej.se som skriver att göra abort kan leda till både positiva och negativa effekter 

som personen inte har förväntat sig. Reaktioner efter aborten är ganska många vissa reagerar negativt, 

andra positivt, men de vanliga negativa effekter kan vara, skam, sorg, lättnad, skuld, osäkerhet och därtill 

kan det även framkalla starka ångestkänslor och depression, detta psykiska problem är på grund av 

kvinnan funderar mycket över att hade hon tagit rätt/fel beslut. Komplikationer efter abort kan vara att 

personen få blödning igenom flera bindor per timmer, feber över 38 grader och kraftiga smärtor. En studie 

i Kanada har visat att Det finns flera kopplingar mellan abort och psykisk sjukdom: Exempelvis Att göra 

abort ökar 98% risken för psykisk sjukdom hos de kvinnor som har haft abort jämfört med kvinnor som 

inte har haft abort. Kvinnor som gjorde abort hade också en 59 procent ökad risk för självmordstankar, 61 

procent ökad risk för humörsvängningar och social ångest, 26 procent ökad risk för alkoholmissbruk och 

280 procent ökad risk för andra missbruk.  Undersökningen visade också att sex procent av kvinnorna 

som tänkte på självmord och 25 procent av kvinnorna som missbrukade droger kunde förknippas med 

aborten .  

 

Abort i länder med förbud 

Det finns totalt 26 länder som abort är totaltförbjudet i dessa länder och kvinnorna vill inte göra abort som 

blivit gravida även efter incest och våldtäkt, samt även om graviditeten hotas deras liv. Ett av dessa 

länderna är Afrika som i vissa delar av Afrika abort är förbjudet även om graviditeten hotar både 

kvinnans och barnets liv till exempel I Kongo och Angola. Farliga och osäkra aborter leder till allvarliga 
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konsekvenser att cirka fem miljoner kvinnor runt om världen särskilt i länderna som abort är förbjudet 

läggs på sjukhuset varje år på grund av osäkra aborter komplikationer. Därtill förlorar ungefär 220000 

barn sina mödrar efter aborter och de flesta dödsfallen händer i fattiga länder. Exempelvis man kan 

benämna Afrika att antalet dödsfall av osäkra och olagliga aborter är store än vissa andra länder. Det vill 

man säga att det är nästan omöjligt att göra en säkert abort i länderna som aborten inte är tillåtet. Vilket 

gör att på grund av detta får de gravida kvinnor att tillgripa frustrerande metoder som ofta kostar dem 

livet. Alla kan drabbas av de olagliga och osäkra aborter men unga och fattiga är de som påverkas mest 

och riskerar deras liv och hälsa i första hand. Orsaken till detta är att de vanligtvis inte har något annat val 

än att själva göra abort eller få hjälp från kvacksalvare eller en oprofessionell person. 

  

Min syn på olagliga aborter och dess effekter 

Om jag skulle beskriva olagligt aborts konsekvenser från mitt eget perspektiv, då kan jag påstå att detta 

har både fysiskt/psykiskt farliga effekter för kvinnors hälsa vilket kan vara direkta eller indirekta. Men 

andelen fysiska effekter är mycket mer än psykiska och anledningen till att varför olagligt abort i vissa 

länder tar kvinnornas liv kan relatera till många orsaker som allmän lägre kunskapsnivå i kultur, familjens 

ekonomiska situation. Eller kulturella och personliga värderingar vilket innebär att i en kultur där 

oplanerade graviditeter av en ensam och ogift kvinna är mycket skamligt vilket leder till att öka risken för 

olagliga eller osäkra aborter.   

Även om kvinnor har möjlighet till laglig abort kan många välja ett abort utanför systemet för att behålla 

aborten hemlig.  Därför kan sådan kulturella och personliga värderingar skapa förtvivlan och hopplöshet 

hos kvinnor som gör att acceptera risker av osäkert abort. På så sätt finns det många andra anledningar till 

osäkra aborter vilket är beroende på att från vilket perspektiv ser man på frågan. Därigenom lagliga 

aborter har också sina konsekvenser kanske många tycker att detta inte har så farliga fysiska 

konsekvenser men om man se frågan från lite djupare aspekt. Då märker man att detta inte har direkta 

fysiska konsekvenser utan indirekta och betydelsen med indirekta effekter är de direkta psykiska inverkan 

som leder till hotande fysiska skador till exempel självmordstankar, humörsvängningar, social ångest eller 

alkoholmissbruk osv.  

 

Min syn på lagliga aborter och dess effekter 

Enligt min personliga uppfattningar har lagligt abort ett till negativt effekt/resultat som ifrågasätter 

mänsklig värdighet, följaktligen jag menar att enligt lagligt abortlagen det är helt acceptabelt att döda ett 

barn även efter 18: e graviditetsvecka. Vilket innebär att de ofödda barnet saknar människovärdet. När 

man ser på lagen så vet man att alla är överensa om att kvinnors liv är viktigt, men har alla tänkt någonsin 

att lagen/vi offrar ofödda barnet mot kvinnors hälsa? Vilket värde har då det ofödda barnet? Det är svårt 

att få svar på de alla underliggande frågor men den som jag vet är att en människa/ofödda barn, har stort 

och lika värde att leva som alla andra människor. Så därför det är ganska svårt att bestämma att vara 

med/mot lagar som inte tillåter aborten även för kvinnor som har våldtagits, eller lagen om fri abort som 

bryter mot principen om mänsklig värdighet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att både lagligt och 

olagligt abort har sina konsekvenser och det är ganska svårt att svara vilken av de är mest farligt enligt 
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min uppfattning. För att det finns ganska många anledningar att både kan ha dåliga/farliga effekter, så 

därför av dessa skäl är det nästan omöjligt att säga hur farliga/dåliga effekter av en olagligt abort är 

jämfört med en lagligt abort. Det vill man säga att det går inte att jämföra effekter av de två eftersom de 

båda har sina effekter på olika sätt, dessutom kommer aborten ske i hela världen även under de alla 

omständigheter.  

Fem webbsidor på nätet där man kan få bra information om abort. 

1. https://www.1177.se/barn--gravid/graviditet/avbruten-graviditet/abort/ 

2. https://www.babyhjalp.se/abort/ 

3. https://www.babyhjalp.se/abort/ 

4. https://tjejjouren.se/tjejguiden/kropp-och-halsa/abort 

5. https://www.abortnej.se/ 
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