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Sammanfattning 
Vårdpersonalens bemötande och deras förmåga att tillgodose fysiska, emotionella och existentiella behov, 
har betydelse för hur kvinnor upplever vården i samband med en abort. Syftet med den här 
litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort och vården som ges i 
samband med abort. Systematiska sökningar i databaserna: PubMed, Cochrane, CINAHL, och Scopus 
mynnande ut tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor och barnmorskor 
ansåg att det är kvinnors fria rätt att besluta om abort. Deras uppgift är att respektera och stötta kvinnan i 
hennes beslut. Ett flertal faktorer och omständigheter påverkar sjuksköterskors och barnmorskors syn på 
abort; tidigare erfarenheter (personliga och yrkesmässiga), trosuppfattning, längden på graviditeten, och 
om abort anses användas som ett preventivmedel. Våldtäkt, ung ålder och missbildning hos fostret är 
faktorer som ökar förståelsen och acceptansen för abort. Genom olika copingstrategier har 
sjuksköterskorna och barnmorskorna utvecklat sätt att hantera sina känslor, i syfte att upprätthålla ett 
professionellt förhållningsätt. God omvårdnad och gott bemötande ansåg de var viktigare än deras egna 
känslor. 

Abstract 

Background: Health care professionals' attitude and their ability to meet the physical, emotional and 
existential needs, is relevant to how women experience care in relation to an abortion.  

Aim: The aim of this study was to investigate nurses' and midwives' views on induced abortion, explore 
factors that influence their attitude and health care provided in the context of abortion.  

Method: Systematic searches were performed in the databases: PubMed, Cochrane, CINAHL and Scopus 
and resulted in ten qualitative and quantitative studies. 

Findings: The majority of nurses and midwives believe in the right to terminate a pregnancy. Their role is 
to support and respect the decision of the woman. A variety of factors and circumstances influence nurses' 
and midwives' views on abortion; previous experience with abortion (personal and professional), religious 
belief, length of gestation and if the abortion is used as a contraceptive. Circumstances like rape, young 
age and/or fetal abnormalities increase understanding and acceptance with abortion. To keep a 
professional approach and deal with difficult situation the nurses/midwives use coping methods. These 
methods help nurses and midwives to deal with their feelings, in order to maintain a professional attitude. 
To provide satisfying care and an empathic attitude were considered more important than their own 
feelings.  

Key-words: termination of pregnancy, care, views, nurse, midwife 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Abort 
 

År 1975 trädde Sveriges nuvarande abortlagstiftning i kraft (SFS 1974:595). Lagen ger kvinnor 

rätt till fri abort fram till den 18:e graviditetsveckan. Kvinnan får själv besluta om hon vill 

genomgå en abort, om den kan ske utan risk för kvinnans liv och hälsa. Efter den 18:e 

graviditetsveckan måste ett tillstånd ansökas hos Socialstyrelsen där synnerliga skäl till aborten 

anges (ibid.). Synnerliga skäl kan exempelvis vara om kvinnan är väldigt ung, har alkohol- eller 

drogproblematik, har blivit våldtagen eller om fostret har en allvarlig skada eller missbildning, 

eller om graviditeten kan innebära hälsorisker för kvinnan (Socialstyrelsen, 2012).  

 

En abort efter den tolfte graviditetsveckan definieras som sen abort (Socialstyrelsen, 2012). Även 

i Norge och Danmark gäller fri abort, dock fram till tolfte graviditetsveckan (Jerpseth, 2011; 

Socialstyrelsen, 2012). I övriga Europa är abort lagligt med varierande krav på synnerliga skäl. 

Undantagen är Irland, Nordirland, Andorra, San Marino, Monaco, Liechtenstein och Polen där 

det är illegalt med abort med vissa undantag, exempelvis abort för att rädda kvinnans liv. I 

Vatikanstaten och Malta är det illegalt med abort, oavsett kvinnans skäl. I Australien genomförs 

abort efter önskemål från kvinnan medan det på Nya Zeeland är lagligt endast om graviditeten 

utgör fara för kvinnans liv och hälsa samt om graviditeten är resultatet av en våldtäkt (Förenta 

Nationerna [FN], 2011). 

 

Lipp (2008) undersöker, i en litteraturstudie, brittisk sjukvårdspersonals attityd till abort. Studien 

visar att sjukvårdspersonalen i Storbritannien har en mer liberal syn på abort som liknar den i de 

skandinaviska länderna, jämfört med exempelvis USA som är mer konservativa gällande abort 

(ibid.).  

 

Abortmetoder varierar beroende på hur långt gången graviditeten är och kvinnans allmänna 

hälsotillstånd (Jerpseth, 2011). Medicinsk abort innebär att kvinnan först tar ett 

progesteronhämmande läkemedel och senare ett läkemedel som framkallar 

livmodersammandragningar och fostret stöts ut. En tidig medicinsk abort kan avslutas i hemmet 
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om kvinnan önskar det, vilket de flesta kliniker i landet erbjuder om de medicinska kriterierna 

uppfylls och om kvinnan önskar det. En kirurgisk abort utförs genom en så kallad 

vakuumaspiration, då fostret avlägsnas från livmodern. En skrapning kan utföras för att ta bort 

eventuella rester. Fram till tolfte veckan kan en abort utföras inom dagkirurgin (ibid.).  

 

Flera studier visar att vanliga faktorer som påverkar beslut om abort är vilken tidpunkt i livet 

kvinnan befinner sig i, relationen till partnern och den socioekonomiska situationen (Kero, 

Högberg, Jacobsson, & Lalos, 2001; Larsson, Aneblom, Odlind, & Tyden, 2002; Makenzius, 

Tyden, Darj, & Larsson, 2011). 

1.2 Abort och vårdpersonal 
 

Enligt Socialstyrelsen utförs 35–38000 inducerade aborter per år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2012). Dessa utförs på sjukhus under ledning av behöriga läkare. Ett flertal yrkesgrupper arbetar 

inom abortvården; läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer och undersköterskor 

(SOSFS 2009:15). Inom abortverksamheten har verksamhetschefer möjlighet att med ordination 

på generella direktiv ge barnmorskor och sjuksköterskor en större roll i abortprocessen 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta gäller tidiga medicinska aborter om graviditeten är okomplicerad 

(ibid.). Kvinnan bör erbjudas kontakt till en kurator eller psykolog som är knuten till enheten, 

både före och efter en abort (SOSFS 2009:15).  

 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt, och Skaug (2005) beskriver att sjuksköterskans bemötande har en 

betydande påverkan på människor i svåra livssituationer. Bemötande är ett svårdefinierat 

begrepp som omfattar ett flertal aspekter (Fossum, 2007). Begreppet kan översättas till 

engelskans “bedside manner”. Enligt Fossum (2007) påverkas bemötande av attityder, tonfall, 

kroppsspråk, öppenhet. Ett professionellt förhållningssätt kännetecknas av att vårdaren agerar på 

ett sätt som gagnar patienten och inte de egna behoven, känslorna och impulserna (Andersson, 

2007).  

 

För att kunna behålla ett professionellt förhållningssätt krävs en strävan efter medvetenhet om de 

egna behoven och känslorna så att de inte påverkar mötet med patienten (Andersson, 2007). 
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Studier om upplevelser och erfarenheter av abort hos vårdpersonal och patienter visar att 

attityder och bemötande varierar i dessa situationer och att patienterna har olika behov (Parstedt 

& Wikström, 2009; Skogster, 2010; Stålhandske, Ekstrand, & Tyden, 2011). För att kunna ge 

mer individanpassad vård för de patienter som söker abort behövs det mer kunskap inom 

området (Stålhandske et al., 2011). Att arbeta inom abortvården kan orsaka stress hos 

sjuksköterskor då de dagligen vårdar kvinnor som genomgår abort, som för en del kan upplevas 

som traumatiskt (Lipp, 2008).   

 

Parstedt och Wikström (2009) beskriver att barnmorskor i deras studie upplevde ambivalens vid 

sena aborter. De vill ge god omvårdnad till kvinnan samtidigt som de ansåg att fostret hade ett 

egenvärde. För att kunna vara professionell menade barnmorskorna att de ibland var tvungna att 

tränga bort tanken på fostret (ibid.). Coping kan definieras som beteenden och psykiska 

processer som en person använder sig av för att exempelvis hantera ett yttre krav eller inre 

konflikt där dennes förmåga prövas (Jahren Kristoffersen, 2005). Lipp (2008) menar att attityder 

till abort kan variera beroende på olika faktorer, exempelvis nationalitet, yrkeskategori, 

erfarenhet av abort, personliga egenskaper och religiösa övertygelser. Även omständigheter kring 

graviditeten som våldtäkt, skada på fostret och risk för kvinnans hälsa, påverkar 

sjukvårdspersonalens syn på abort (ibid.).  

1.3 Kvinnors upplevelser av abort 
 

Att fatta beslut om en abort är sällan enkelt för kvinnan. Även om graviditeten är oönskad så är 

det vanligt att kvinnan har ambivalenta och komplexa känslor kring abortbeslutet (Kero, 2005; 

Kero & Lalos, 2000; Makenzius, Tyden, Darj, & Larsson, 2012). Det kan även uppstå etiska och 

existentiella funderingar (Kero, 2005; Stålhandske, Makenzius, Tydén, & Larsson, 2012). Alla 

kvinnor upplever dock inte att situationen väcker etiska och existentiella dilemman (Stålhandske, 

et al., 2012). En del kvinnor kan även uppleva lättnad efter aborten (Kero, 2005). Kvinnans 

beslut om abort påverkas inte sällan av andra personer i kvinnans omgivning som partner, vänner 

och föräldrar (Ekstrand, Tydén, Darj, & Larsson, 2009). Studier visar att kvinnor som genomgått 

en svår beslutsprocess innan aborten har en större risk att få psykisk ohälsa efter aborten 

(Hummerdal, 2008).  
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Faktorer som kan leda till negativa upplevelser av vården i samband med en medicinsk abort 

otillräcklig smärtstillning och/eller kraftig blödning (Slade, Heke, Fletcher & Stewart, 2001). 

Kvinnorna kan även uppleva det som mentalt svårt att se fostret stötas ut från kroppen. Vid en 

kirurgisk abort kan väntetiden upplevas som psykiskt stressande (ibid.).  

 

Ett icke fördömande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal samt god information om den 

medicinska behandlingen/det kirurgiska ingreppet upplevs förtroendeingivande och är viktigt för 

att kvinnorna ska känna sig bekväma i en abortsituation (Slade, Heke, Fletcher, & Stewart, 2001). 

I studien av Skogster (2010) upplevde en del av kvinnorna att de blivit bemötta på ett bra sätt då 

de genomgått en abort, medan andra upplevde att personalen varit “skuldsättande, negativa och 

kalla” i sitt bemötande. Stålhandske och medarbetare (2011) fann att en del kvinnor uppskattade 

personalens saklighet och medicinska kunnighet, medan andra kvinnor uppfattade att bemötande 

var mer inriktat på den medicinska behandlingen än på deras existentiella behov. Dessa kvinnor 

upplevde att de var ensamma med sitt beslut och sina blandade känslor. Att erbjudas 

kuratorskontakt vid behov upplevdes som positivt både av de som behövde det och de som valde 

att inte ta kontakt.  

 

Makenzius, Tydén, Darj och Larsson (2012) undersökte hur kvinnor och deras manliga partners 

upplevt vården vid en abort och fann att 74 % av kvinnorna och 52 % av männen var mycket 

nöjda. Kvinnorna tyckte att ett gott bemötande, information, fullgod smärtlindring, rådgivning 

om preventivmedel och tillgängligheten påverkade deras upplevelse positivt. För männen var 

bemötande och information de viktigaste faktorerna för att de skulle vara nöjda med vården.  

 

Stefansdotter och Qvarnström (2010) intervjuade tio unga kvinnor i Sverige om deras 

upplevelser av bemötandet vid gynekologiska undersökningar. De fann att deltagarna 

huvudsakligen upplevt bemötandet positivt och identifierade olika faktorer som hade betydelse 

för hur bemötandet upplevdes, vilka delades in under två teman; betydelsen av en bekräftande 

kommunikation och ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Exempel på faktorer under 

det första temat var kontinuerlig dialog, information, ordval och tonfall. Under temat ett 
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respektfullt och empatiskt förhållningssätt identifierades exempelvis lyhördhet, fördomsfri och 

inbjudande attityd som positiva egenskaper (ibid.).  

 

1.4 Problemformulering 
 

Vårdpersonalens bemötande och deras förmåga att tillgodose fysiska, emotionella och 

existentiella behov, har betydelse för hur kvinnor upplever vården i samband med en abort. Det 

är framförallt sjuksköterskor och barnmorskor som ger abortvård och därmed interagerar med 

kvinnor som genomgår abort. Medvetenhet om de egna känslorna kan bidra till ett professionellt 

förhållningssätt och ett gott bemötande. Mer samlad kunskap inom området behövs för att öka 

medvetenheten om dessa frågor inom vården.  

1.5 Syfte 
 

Att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort samt undersöka de faktorer som 

kan påverka synen på abort. 

1.6 Frågeställningar 
 

• Vilken syn har sjuksköterskor och barnmorskor på abort? 
 

• Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort? 
 

• Finns det några gemensamma aspekter som anses vara av särskild betydelse för 
sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort?  
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2. METOD 

2.1 Design och inklusionskriterier 
 
Arbetets design är en systematisk litteraturöversikt som bygger på kvalitativa och kvantitativa 

originalartiklar. Artikelgranskningen sker gällande innehåll och kvalitet. Kvalitativa data samlas 

i regel in genom exempelvis intervjuer, observationer, gruppintervjuer samt deltagares 

anteckningar. Kvalitativa undersökningar syftar till att undersöka hur- och varför-frågor. 

Kvalitativa frågor kan därför beskriva/förklara varför det ser ut på ett visst sätt, medan 

kvantitativa frågor mer kan beskriva olika fenomens utbredning i olika populationer, i frekvenser 

och numrerande värden. Kvantitativa data samlas vanligtvis in genom enkäter, frågeformulär och 

observationer (Polit & Beck, 2009). En fördel med enkäter eller frågeformulär är att deltagarna 

kan uppleva att deras anonymitet bevaras och därmed är mer ärliga när de besvarar frågorna, 

jämfört med exempelvis intervjuer. Dessutom kan man nå flera personer genom enkäter och 

därför används den metoden ofta i stora befolkningsstudier. En nackdel kan vara att frågorna kan 

tolkas olika beroende på vem som svarar. Genom att använda båda metoderna kan ett område 

beskrivas med fördel från olika men kompletterande forskningsansatser (ibid.). 

 

Inklusionskriterier för den här litteraturstudien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska, vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter (peer-reviewed) efter år 2000 och ha ett 

tillgängligt abstrakt. Artiklarna skulle också vara relevanta för att besvara syftet och 

frågeställningarna, som handlar om sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort och/eller 

faktorer som påverkar synen på abort. Artiklar från länder med starka religiösa eller kulturella 

influenser som avviker från Sverige, eller där abort är förbjudet har exkluderats.  
 

2.2 Sökstrategi och urval 
 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cochrane, CINAHL, Scopus samt i relevanta artiklars 

referenslistor. Sökord som användes var antingen “termination pregnancy” eller “abortion” i 

kombination med “care satisfaction” eller “attitude” och “nurse” eller ”midwife”, se Tabell 1. 

Eftersom Cochrane innehåller reviewartiklar var syftet med denna sökning att hitta relevanta 
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artiklar i referenslistor på eventuella reviewartiklar. Dock hittades inga relevanta artiklar i 

Cochrane. Sökningarna i databaserna inleddes med en specifik kombination av sökord 

(termination pregnancy nurse attitude) för att sedan bli mer övergripande (termination 

pregnancy). Detta för att få de mest relevanta artiklarna först samt för att inte missa artiklar med 

mindre specifikt abstrakt. Tolv abstrakt lästes igenom av båda författarna enskilt som båda kom 

fram till att tio av dem skulle granskas, se Bilaga 1 över granskade artiklar.  

 

 

Tabell 1. Sammanställning av de granskade artiklarna. 

Databas Sökord Artikel Kommentar 

Pubmed ”Termination 

pregnancy” och ”care 

satisfaction” 

Termination of pregnancy services: experiences 

of gynaecological nurses 
  

Pubmed ”Abortion”och ”nurse” 

”attitude” 
Ten Swedish midwives lived experiences of the 

care of teenagers early induces abortions 
 

Pubmed ”Abortion”, ”nurse” 

och ”attitude” 
The concept of ”nursing” in the abortion 

service 
  

Pubmed ”Abortion”, ”midwife” 

och ”attitude” 
Midwives experiences of encountering women 

seeking an abortion 
  

CINAHL ”Termination 

pregnancy” och ”care 

satisfaction” 

Conceding and concealing judgement in 

termination of pregnancy; a grounded theory 

study 

  

CINAHL ”Termination 

pregnancy” och ”care 

satisfaction” 

Working with women experiencing mid-

trimester termination of pregnancy: the 

integration of nursing and feminist knowledge in 

the gynaecological setting 

  

CINAHL ”Termination 

pregnancy” och ”care 

satisfaction” 

Between professional duty and ethical 

confusion: midwives and selective termination 

of pregnancy 

Valdes bort på grund av att 

den endast berörde abort vid 

missbildning hos fostret 



10	  
	  

CINAHL ”Abortion” 

och ”attitude” 
Experiences of working with induced abortion – 

focus group discussions with gynecologists and 

midwives/nurses 

  

CINAHL “Abortion”, “nurse” 

och “attitude” 
Nurses in abortion care: identifying and 

managing stress 
Fanns ej i fulltext 

Scopus ”Termination 

pregnancy” och ”care 

satisfaction” 

Views of health care professionals dealing with 

legal termination of pregnancy up to 12 WA in 

french speaking Switzerland 

  

Pubmed “Termination of 

pregnancy” 

och  ”attitude” 

a review of termination of pregnancy: prevalent 

health care professional attitudes and ways of 

influencing them 

Identifierad i en 

reviewartikels referenslista: 

Attitudes among health care 

professionals on the ethics of 

assisted reproductive and 

legal abortion 

Pubmed à 

referenslista 
Se ovan Attitudes among health care professionals on 

the ethics of assisted reproductive and legal 

abortion 

Hittades i referenslistan på 

en reviewartikel 

Acta 

Obstetricia et 

Gynaecologica 

Scandinavica 

“Abortion” och 

“attitude” 
Views of midwives and gynecologists on legal 

abortion – a population based study 
Artikeln fanns i fulltext i 

Acta Obstet Gynecol Scand, 

och ansågs vara relevant 

 

2.3 Datagranskning 
 
Med hjälp av ett artikelgranskningsprotokoll, granskades utvalda artiklar, se Bilaga 2. Detta för 

att underlätta kvalitetsprövningen av artiklarna (Polit & Beck, 2009). Författarna granskade var 

för sig de utvalda artiklarnas innehåll och kvalitet för att sedan jämföra sina resultat. När 

resultaten jämförts och eventuella skillnader i tolkning förekom, har resultatet diskuterats för att 

skapa samsyn. De granskade artiklarna sammanfattas i Bilaga 1.  
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2.4 Forskningsetiska överväganden 
 
De artiklar som granskats har alla resonerat kring etiska överväganden och fått forskningen 
godkänd av en etisk kommitté. Detta ansågs vara ett grundläggande etiskt krav för detta arbete 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

3. RESULTAT 

3.1 Barnmorskors och sjuksköterskors syn på abort 
 
Sju gynekologiska sjuksköterskor deltog i en studie av Nicholson, Slade och Fletcher (2010). De 

hade lång erfarenhet av abortvård och kom från samma klinik. I studien intervjuades de och fick 

svara på ett standardiserat frågeformulär. Frågeformuläret syftade till att undersöka deltagarnas 

upplevelser inom abortvård, deras empatiska förmåga och professionella livskvalitet. Författarna 

analyserade intervjuerna genom fenomenologisk metod och fann åtta teman. Dessa kunde delas 

in i tre aspekter; Coping, Utmaningar samt Sammanhang och inverkan. Sjuksköterskorna tyckte 

att ovillkorligt stöd och acceptans av kvinnans svåra beslut var viktigt. De såg på legala aborter 

och sitt jobb som att göra det bästa av en svår situation och kände sig nöjda med jobbet då de 

upplever att de lyckats ge kvinnan det stödet som hon förväntades få.  

 

Studien av Nicholson och medarbetare (2010) visade att utmaningar eller stressande moment för 

vårdpersonalen kunde vara de varierande behoven hos kvinnorna (en del vill humanisera medan 

andra vill avhumanisera fostret). Därutöver framkom att stressande moment kunde vara att 

hantera verkligheten av vad aborten innebär för fostret, bristande tid samt att sjuksköterskorna 

inte förväntas visa eller ha känslor inför aborten. Sjuksköterskorna upplevde att deras personliga 

erfarenheter samt arbetslivserfarenhet påverkade hur de förhåller sig till aborter. Sammanhanget 

påverkar dem också, bland annat tyckte de att abortmetoderna, personalens och patienters 

förhållningssätt till abort och antalet patienter hade förändrats över tid. De var oroade över att 

personalen på grund av ökad exponering kunde bli mer okänsliga och att patienterna blivit 

mindre känsliga inför vad en abort innebär (ibid.). 
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Lindström, Jacobsson, Wulff & Lalos (2007) studie inkluderade 139 barnmorskor. Deltagarna 

fick hemskickat ett frågeformulär med demografiska frågor, olika påståenden om abort som 

graderades efter en sexgradig skala samt frågor om kvinnors anledning till abort. 

Frågeformulärens påståenden syftade till att belysa problem med att arbeta med abort. 

Författarna tog hjälp av programmet SPSS för att göra olika sambandsanalyser (Chi 2-test). 

Resultatet visade att endast en liten andel av de barnmorskor som arbetade inom abortvården 

hade övervägt att byta arbete, haft tvivel angående aborter eller upplevt känslan av att vara 

otillräcklig vid möten med abortsökande kvinnor. Av de erfarna barnmorskorna uppgav varannan 

att de var nöjda med sitt arbete. Barnmorskorna upplevde att det var positivt att det blivit 

vanligare att gå från kirurgisk till medicinsk abort. Majoriteten av barnmorskorna i studien ansåg 

att abort ingår i arbetet som barnmorska och att man som barnmorska inte ska ha möjligheten att 

vägra att arbeta med abort (ibid.).   

  

Tio barnmorskor med erfarenhet inom abortvård eller ungdomsmottagning inkluderades i studien 

av Halldén, Lundgren och Christensson (2011). Intervjuerna syftade till att undersöka 

barnmorskors erfarenhet av att arbeta med unga abortsökande kvinnor. Data analyserades genom 

fenomenologisk-hermeneutisk metod och följande teman identifierades; respektera olika synsätt 

på när livet börjar, sätta sig in i en gravid tonårings livssituation, ge tonåringen utrymme och tid, 

förmå tonåringen att komma i kontakt med sina egna känslor till graviditeten, och undervisa 

tonåringen i att livet inte är definitivt, utmaningar är en del av livet som leder till utveckling. Att 

respektera andras åsikter om när livet börjar ansåg barnmorskorna vara ett krav för att kunna 

arbeta inom abortvård då åsikterna varierar (ibid.). 

 

Halldén och medarbetare (2011) menade att barnmorskornas uppgift var att stötta 

flickan/kvinnan oavsett vilket beslut hon fattar. En barnmorska menade att hon inte tänker på det 

moraliska i aborten eftersom det inte är hennes jobb. Barnmorskorna berättar också att de tänker 

på tonåringens livssituation för att få en förståelse för hur hon resonerar när hon överväger en 

abort. De menade också att deras jobb var att se till att tonåringen förstått innebörden av 

graviditeten och en eventuell abort för att de inte skulle ångra sig senare i livet. Vid upprepade 

aborter, när tonåringarna ser på abort som en preventivmedelsmetod, kunde barnmorskorna 

uppleva känslor som ett misslyckande inom vården, maktlöshet och provokation (ibid.).  
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Hammarstedt, Jacobsson, Wulff & Lalos (2005) undersökte gynekologer och barnmorskors syn 

på abort och eventuella skillnader mellan de två professionerna. En enkät med 48 påståenden om 

abort, med svarsalternativ på en sexgradig skala, besvarades av totalt 444 gynekologer (n=228) 

och barnmorskor (n=216). Studien visade att både gynekologer och barnmorskor ansåg att det är 

bra med en liberal abortlag och att det är kvinnans egna beslut. Majoriteten ansåg inte att abort 

användes som en form av preventivmedel.  
 
I en dansk studie av Fuente Fonnest, Sondergaard, Fonnest, & Vedsted-Jacobsen (2000) 

undersöktes vilken attityd sjukvårdspersonal hade till assisterade reproduktiva teknologier och 

abort, ur ett etiskt perspektiv. Alla barnmorskor och sjuksköterskor på gynekologiska och/eller 

obstetriska avdelningar på fem sjukhus fick ett frågeformulär med påståenden. 151 

sjuksköterskor och 143 barnmorskor besvarade formuläret. Studien visade att det fanns samband 

mellan attityder till abort och faktorer som exempelvis yrkesgrupp och religion. Störst acceptans 

till abort fanns hos ateister. Även grad av religiös övertygelse spelade roll, oavsett vilken religion 

fanns ett samband mellan låg grad av övertygelse och högre acceptans till abort. Sjuksköterskor 

och barnmorskor syn på abort var mer konservativ jämfört med gynekologerna. Majoriteten av 

deltagarna var positiva till tidiga aborter, oavsett religionen. En större andel barnmorskor visade 

sig vara för inducerad abort utan reservation, jämfört med sjuksköterskor (ibid.).  
 
Gallagher, Porock och Edgley (2010) utförde semi-strukturerade intervjuer med sjuksköterskor i 

Storbritannien, från tre abortkliniker. Två teman identifierades vid analysen; attityder och coping. 

Sjuksköterskorna stödde kvinnors rätt till abort och menade att det finns ett behov av säkra 

aborter och att sjuksköterskans uppgift är att finnas där för den abortsökande kvinnan. De 

beskrev att de väljer sina ord när de talar med den abortsökande kvinnan, exempelvis använder 

de ordet foster istället för barn. Sena aborter accepterades men sjuksköterskorna menade att de 

hade svårt att förstå besluten och känna glädje i sitt jobb. De talade om dilemmat som uppstår i 

arbetet, att de blivit tränade att rädda liv och att det händer att de ifrågasätter vad de gör. 

Betydelsen av att stötta varandra inom personalen ansågs vara viktigt. Sjuksköterskorna tog hjälp 

av sina kollegor när de kände att de själva stod i vägen för att ge bästa möjliga vård. De menade 

också att kollegor som själva arbetar med aborter förstår dem på ett bättre sätt än personer som 

inte arbetar inom vården (ibid.). 
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Tolv sjuksköterskor med specialistutbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med abort deltog i 

en intervjustudie av Lipp (2009). Huvudfrågan var vilka attribut de ansåg var viktiga hos 

sjuksköterskan som arbetar med abortvård. Alla deltagarna ansåg att ett icke-fördömande 

förhållningssätt var en viktig förutsättning i arbetet. Men eftersom de trots allt har åsikter eller 

känslor om framförallt upprepade aborter, uppgav en del att de utvecklat strategier för att dölja 

dessa för kvinnan de vårdar. De ifrågasatte även sig själva i fall då kvinnor upprepade gånger 

kommer för abort, eftersom detta kunde ses som att de misslyckats med sin uppgift att förebygga 

en ny oönskad graviditet. Men att de ansåg att ett beslut om preventivmedel i slutändan är 

kvinnans eget ansvar. De försvarade rätten till abort och beskrev hur de brukade tänka i 

tankespråk som “behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad” när de vårdade 

abortsökande kvinnor.  
 
Huntington (2002) beskrev utifrån sina egna erfarenheter och forskning inom området 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med aborter i andra trimestern (mellan vecka tolv och 

20). Huntington integrerar ett omvårdnadsperspektiv och feministisk kunskap i analysen. 

Författaren skriver att sjuksköterskan finns vid kvinnans sida genom en abort och upplever 

därför detta tillsammans med kvinnan. För att kunna stötta kvinnan och ha ett empatiskt 

förhållningssätt behöver sjuksköterskan ha både psykologiska och fysiologiska kunskaper, samt 

en klinisk expertis. Som sjuksköterska förväntas man också kunna hantera situationer som kan 

upplevas traumatiska och inte involvera sina egna åsikter och känslor. De bör dessutom anpassa 

omvårdnaden efter patienternas olika önskemål. Författaren beskriver att det finns ett behov 

bland sjuksköterskor om att få samtala om sina upplevelser i abortsituationer. För att kunna ta 

hand om patienterna på bästa sätt kan sjuksköterskorna själva behöva emotionellt stöd och att 

uppleva att deras känslor blir bekräftade.  
 
Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos (2011) delade in studiens deltagare (40 stycken) i 

diskussionsgrupper för att undersöka deltagarnas erfarenheter av att arbeta med abort. Grupperna 

baserades på yrkeskategorier och totalt var det sex grupper varav tre av dessa var med 

sjuksköterskor och barnmorskor. Sammanlagt var det 15 kvinnliga sjuksköterskor och 

barnmorskor av de totalt 40 deltagarna i studien. De sjuksköterskor och barnmorskor som deltog 

i studien hade inga tvivel om att delta vid abortsituationer. De upplevde sitt arbete som 
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motsägelsefullt, frustrerande men även utmanande och givande. Abortvården upplevs av 

sjuksköterskor och barnmorskor som att den har blivit bättre då patienterna upplever mindre 

smärta och diagnostiken blivit bättre. Sjuksköterskor och barnmorskor ansåg att aborter i 

hemmet skulle öka i framtiden och att sena aborter kommer förekomma men de hade 

förhoppningar om att de skulle bli färre (ibid.).    
 
Perrin, Berthoud, Pott, Toledo Vera och Bianchi-Demicheli (2012) undersökte hur schweizisk 

vårdpersonal ser på abort före tolfte veckan. Sjuttiosju deltagare, varav 35 var sjuksköterskor och 

barnmorskor, från sjukhus, läkarmottagningar och familjeplaneringscenter i 16 olika städer 

intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av QSR NVivo. De flesta 

höll med om att statliga sjukhus borde utföra abort och en del av deltagarna ansåg att 

abortverksamhetens tillgänglighet var bra för kvinnorna, medan andra upplevde att det är 

nödvändigt med längre betänketid för kvinnan eftersom hon då kan bli medveten om allvaret i 

beslutet. Abort beskrevs av deltagarna som ett nödvändigt ont, moraliskt påfrestande och att 

arbetet inom abortvården inte har gott rykte. De menade också att det är lätt att vara positiv till 

kvinnors rätt till abort men svårare att vara den som är inblandad i verksamheten. Andra var 

positivt inställda till abort eftersom de ansåg att konsekvenserna av att inte göra det var värre. En 

deltagare hade upplevt att personal med en viss religion bemötte abortsökande kvinnor 

annorlunda än kvinnor som kom för att fastställa en graviditet. Gällande abortmetoder samt abort 

hos minderåriga varierade åsikterna. En sjuksköterska beskriver att tonåringar inte alltid är 

mogna nog att inse vidden av ett abortbeslut. Därför ansåg en del att föräldrarna bör informeras 

medan andra menade att tonåringar är individer med egen självbestämmanderätt (ibid.).  

3.2 Faktorer som påverkar vårdpersonalens syn på abort 
 

Personliga erfarenheter och yrkeserfarenheter: I studien av Nicholson och medarbetare 

(2010) upplevde sjuksköterskorna att deras personliga erfarenheter och arbetslivserfarenheter av 

abort påverkar deras förhållningssätt. De uppgav att det var svårare att få förståelse för 

patienternas beslut vid upprepade aborter och vid aborter där patienten genomgått 

fertilitetsbehandling. Hammarstedt och medarbetare (2005) identifierade också samband mellan 

erfarenhet av arbete med abort och den syn man har på abort. Vid mer erfarenhet av arbete med 

abort kunde författarna se en liberalare syn 
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Var femte av barnmorskorna i studien av Lindström och medarbetare (2007) hade själva 

genomgått en abort och de hade mindre tvivel gällande sena aborter än de som inte själva 

genomgått en abort. De som hade mindre erfarenhet av sena aborter uppgav mindre tvivel till 

dem än vad barnmorskor som hade arbetat med dem hade. De som arbetade inom primärvården 

rapporterade i högre grad oro gällande abort än de som arbetade på sjukhus.  

 

Trosuppfattning: Lindström och medarbetare visade att vid medicinska, kirurgiska och 

upprepade aborter uppgav hälften av deltagarna med stark tro att de haft tvivel, jämfört med sex 

till sju procent av deltagarna utan tro.  Vid sena aborter hade 82 % av de med stark tro haft tvivel 

och 50 % av de som inte var troende. Fuente Fonnest och medarbetare (2000) visade att 

vårdpersonalens trosuppfattning och hur stark övertygelsen var påverkade deras syn på abort. I 

studien av Huntington (2002) ansåg de att i de fall där sjuksköterskor väljer att inte delta vid en 

abort beror det oftast på religiösa skäl.   

 

Upprepade aborter: Vid upprepade aborter och då barnmorskorna upplevde att tonåringar såg 

aborter som en lösning då de inte vill använda preventivmedel, var påverkade faktorer för 

barnmorskorna och sjuksköterskor (Hallden, et al., 2011; Lipp, 2008). De kunde känna sig 

provocerade, ledsna eller att de misslyckats med sitt jobb att förebygga nya oönskade graviditeter. 

 

Graviditetens längd: Sena aborter upplevdes som svårare att hantera enligt en del 

sjuksköterskor och barnmorskor (Gallagher, et al., 2010). I studien av Lindström och 

medarbetare (2007) rapporterade de flesta deltagarna tvivel till sena aborter. Sena arborter var 

också svåre att förstå jämfört med aborter på grund av missbildning hos fostret (Lindström, et al., 

2011). Missbildningar upplevdes som en annorlunda situation eftersom dessa även involverade 

en sorgeprocess enligt deltagarna i studien (ibid.). Abortmetoden påverkade även hur personalen 

såg på aborter, många ansåg att medicinsk abort var att föredra då de i regel görs tidigt i 

graviditeten.   
 
Kvinnans ålder: Vårdpersonalen i en schweizisk studie (Perrin, et al., 2012) ansåg att aborter 

där kvinnan är minderårig skapade ett lagligt, ekonomiskt och etiskt dilemma. Föräldrarnas 

juridiska ansvar gäller tills tonåringen har fyllt 18 men tonåringen har samtidigt rätt att inte 
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berätta för föräldrarna. För att informationen om aborten ska undanhållas från föräldrarna måste 

tonåringen bekosta aborten själv, vilket en del ansåg vara ett problem.  

3.3 Gemensamma drag i studierna 
 

Abort ingår som en del av arbetet som man måste förhålla sig till: I flera av studierna ansåg 

sjuksköterskor och barnmorskor att abort ingår som en del att förhålla sig till i arbetsrollen 

(Fuente Fonnest et al., 2000; Huntington, 2002; Lindström et al, 2011; Nicholson et al., 2010; 

Lindström et al., 2007). Det är kvinnans rättighet och hennes egna val (Fuente Fonnest et al., 

2000; Gallagher et al., 2009; Lindström et al, 2011; Perrin et al., 2012). Många sjuksköterskor 

och barnmorskor ansåg att de inte tänkte på det moraliska i ett abortbeslut då deras uppgift är att 

respektera och stötta kvinnan (Gallagher et al., 2009; Halldén et al., 2011; Hammarstedt et al., 

2005) och att de kände sig nöjda med sitt arbete då kvinnan fått god omvårdnad (Lindström et al, 

2011; Nicholson et al., 2010). Även fast de ibland ifrågasatte sitt arbete (Gallagher et al., 2009), 

så upplevde de att de gjorde det bästa av en svår situation (Nicholson et al., 2010; Perrin et al., 

2012). De menade att abort är ett nödvändigt ont och att konsekvenserna av att inte ha fri abort 

vore värre.  

 

Copingstrategier används för ett professionellt förhållningssätt: I artiklarna beskrevs även 

svårigheter eller stressande moment som ofta var relaterade till sena aborter (Gallagher et al., 

2009; Nicholson et al., 2010; Lindström et al, 2007; Lindström et al, 2011), upprepade aborter 

(Halldén et al., 2011; Lipp, 2009; Nicholson et al., 2010), eller då aborten ansågs användas 

istället för preventivmedel (Halldén et al., 2011; Lipp, 2009). Ibland kände vårdpersonalen att de 

måste dölja sina innersta känslor, som exempelvis frustration eller nedstämdhet (Huntington, 

2002; Nicholson et al., 2010) och att det är svårt att hantera de varierande behoven hos kvinnorna 

(Huntington 2002; Nicholson et al., 2010; Perrin et al., 2012). Flera artiklar beskrev att 

sjuksköterskorna och barnmorskorna utvecklat olika förhållningssätt, copingstrategier för att 

hantera olika abortsituationer (Gallagher et al., 2009; Lipp 2009; Huntington, 2002). På så sätt 

underlättades deras professionella roll när känslor gick emot deras yrkesroll. Ett exempel på 

copingstrategi kunde vara att sjuksköterskan/barnmorskan tänker att valet är kvinnans och att 

fokusera på att göra aborten säker och komplikationsfri för kvinnan (Gallagher et al., 2009).   
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4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 
 

Gemensamma fynd i de olika artiklarna var att de flesta sjuksköterskor och barnmorskor ansåg 

att abort ingår som en del i deras arbetsroll och att det är kvinnors fria rätt att besluta om abort. 

De menade att deras uppgift är att respektera och stötta kvinnan och att de kände sig nöjda med 

sitt arbete då de kunde erbjuda kvinnan god omvårdnad. Det förekom att sjuksköterskor och 

barnmorskor ifrågasatte sitt arbete, men upplevde att de gjorde det bästa av en svår situation eller 

att abort är ett nödvändigt ont då konsekvenserna av att inte ha fri abort vore värre. 

Sjuksköterskor och barnmorskor nämnde även svårigheter eller stressande moment vid 

abortsituationer, exempelvis då aborten ansågs användas istället för preventivmedel, vid sena 

eller upprepade aborter. Sjuksköterskor och barnmorskor beskrev att det kan vara svårt att 

hantera de varierande behoven hos kvinnor, då en del vill humanisera och andra avhumanisera 

graviditeten. Genom olika copingstrategier har sjuksköterskorna och barnmorskorna utvecklat 

sätt att hantera sina känslor, i syfte att upprätthålla ett professionellt förhållningsätt. God 

omvårdnad och gott bemötande ansåg de var viktigare än deras egna känslor.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Personliga och yrkesmässiga erfarenheter 

Den schweiziska vårdpersonalen (Perrin et al., 2012) menade att arbetet med aborter kunde vara 

moraliskt påfrestande och att arbetet inte hade gott rykte. Precis som i artikeln av Nicholson och 

medarbetare (2010) beskrevs abort som ett nödvändigt ont. I de svenska studierna (Halldén et al., 

2011; Hammarstedt et al., 2005; Lindström et al., 2007; Lindström et al., 2011) som granskades 

fann vi inte denna syn, vilket kan bero på att Sverige har haft fri abort under en längre tid och 

därför är det mer självklart att fri abort finns. I Storbritannien gäller fri abort vid vissa skäl och 

Schweiz har haft fri abort kortare tid än Sverige. Något så normerande som lagstiftning är 

troligtvis något som påverkar allmänhetens syn på abort (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

 

Tidigare erfarenheter beskrevs i studierna som en påverkande faktor för synen på abort. 

Studierna skiljer dock på yrkeserfarenhet och personlig erfarenhet. Personlig erfarenhet var om 
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deltagaren själv eller en partner utfört en abort (Lindström et al., 2007). Deltagarna i studien av 

Nicholson och medarbetare (2010) uppgav en medvetenhet om att deras erfarenheter påverkade 

dem medan deltagarna i studien av Hammarstedt och medarbetare (2005) ansåg att personliga 

erfarenheter inte påverkade dem, däremot att erfarenheter av abortvård gjorde det. Hammarstedt 

och medarbetare (2005) belyser att personal med mer erfarenhet av att arbeta med abort hade en 

mer liberal syn, detta kan bero på att man blir mer insatt i och får förståelse för vad en abort 

innebär för kvinnorna. Författarna till denna litteraturstudie finner det intressant med dessa 

resultat men tror att det är oundvikligt att personliga erfarenheter såväl som yrkesmässiga har 

betydelse för förhållningssättet vid en abort, men medvetenhet om detta underlättar en god 

omvårdnad och ett gott bemötande (Andersson, 2007).  

 

Att tidigare erfarenheter har betydelse kan bero på att de har fått mer insyn i abortvården och 

dess betydelse för kvinnorna, antingen från ett patientperspektiv eller som 

sjuksköterska/barnmorska. Synen på abort kan påverkas både till att bli mer liberal eller mer 

restriktiv, troligtvis beroende på om erfarenheten upplevts som bra eller dålig (Lipp, 2008; 

Nicholson et al., 2010). Sambandet mellan synen på abort och yrkesgrupp visade att barnmorskor 

i större utsträckning var positiva till abort än vad sjuksköterskor var, vilket kan bero på att 

barnmorskor har mer erfarenhet av abortvård vilket även Lipp (2008) visade i sin studie. 

 

4.2.2 Trosuppfattning 

I tre av studierna (Fuente Fonnest et al., 2000; Huntington, 2002; Lindström et al., 2007) 

nämndes religion som en påverkande faktor. Huntington (2002) ansåg att det ofta fanns en 

religiös orsak till att sjuksköterskor väljer att inte delta i abortvården. Lindström och medarbetare 

(2007) fann att tvivel till både medicinska, kirurgiska och upprepade aborter var vanligare hos 

deltagare med stark tro jämfört med deltagare utan tro. Även Lipp (2008) fann att religion har en 

betydande roll. Detta anser vi kan bero på att man i samband med abort funderar över 

livsåskådningsfrågor som berör mänsklighetens existens, vilket ofta är viktiga aspekter i ett 

religiöst perspektiv. Exempelvis är abort förbjudet i en del katolska länder. 
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4.2.3 Upprepad abort 

Upprepad abort påverkade sjuksköterskornas och barnmorskornas syn på ingreppet och de kunde 

uppleva situationen som stressande (Halldén et al., 2011, Lipp, 2009; Nickolson et al., 2010). En 

förklaring till detta ser vi är att sjuksköterskorna och barnmorskorna söker en viss förståelse inför 

ett abortbeslut för att hantera situationen. Om det då uppstår en situation där de upplever att 

kvinnan inte tar ansvar för sin egen hälsa och kropp och flera gånger hamnar i samma situation, 

minskar förståelsen och därmed förmågan att hantera situationen. En viss frustration uppstår 

också på grund av att personalen anser att de har misslyckats med att förebygga en ny oönskad 

graviditet (Halldén et al., 2011; Lipp, 2009).  

 

4.2.4 Sena aborter 

En annan återkommande faktor som påverkade synen på abort var sena aborter (Gallagher et al., 

2009; Lindström et al., 2011), som upplevdes svårare att hantera. Vi anser att detta kan bero på 

att ju längre graviditeten gått desto närmare kommer man en punkt där fostret blir livsdugligt och 

därmed uppstår ett dilemma att rädda liv vägs mot kvinnans rätt till sin egen kropp.   

 

Deltagarna i studien av Perrin och medarbetare (2012) ansåg att abortmetoden hade betydelse för 

hur de såg på abort. Många ansåg att tidig medicinsk abort var att föredra framför kirurgisk, detta 

kan bero på att en medicinsk abort inte kräver något ingrepp och att det känns lättare för kvinnan 

att ta ett piller. Förloppet är mer likt ett “missfall” och sker i regel tidigt i graviditeten. 

 

4.2.5 Bemötandet är viktigt utifrån ett patientperspektiv 

Sjuksköterskor och barnmorskor i studierna beskriver att de anpassar sitt bemötande och ordval 

utifrån kvinnans behov vid en abortsituation. Detta kunde också ses i de studier som undersökte 

kvinnornas upplevelser vid gynekologiska undersökningar och abortsituationer (Parstedt & 

Wikström, 2009; Skogster, 2010; Stefansdotter & Qvarnström, 2010; Stålhandske et al., 2011). 

Dessa studier visade att bemötandet varierade utifrån kvinnornas behov. Vi anser att en 

anpassning av situationen är en nödvändighet om man som sjuksköterska vill kunna förse 

patienten med god omvårdnad, eftersom alla människor är olika och har varierande vårdbehov. 

De flesta kvinnorna hade positiva upplevelser av vårdpersonalens bemötande, vilket troligtvis 
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beror på den individanpassade omvårdnaden sjuksköterskorna beskriver att de försöker ge. De 

unga kvinnorna i studien av Stefansdotter och Qvarnström (2010) bekräftar att ett fördomsfritt 

bemötande bidrog till en positiv upplevelse vid en gynekologisk undersökning. 

 

4.2.6 Copingstrategier bidrar till ett professionellt förhållningssätt 

Oavsett påverkande faktorer så var det en gemensam röd tråd i alla studierna; att 

sjuksköterskorna och barnmorskorna försöker undvika att väga in sina egna värderingar i 

kvinnans abortbeslut. Istället försökte de att fokusera på att ge stöd och god omvårdnad till 

kvinnan. De menar att ett icke-fördömande förhållningssätt är en förutsättning för att erbjuda 

kvinnan god omvårdnad (Slade, Heke, Fletcher & Stewart, 2001). Trots att arbetet medförde 

vissa utmaningar och stress som orsakades av bland annat upprepade aborter, upplevde 

sjuksköterskor och barnmorskor att deras jobb var givande. Copingstrategier som beskrevs i 

studierna, anser vi är nödvändiga för att hantera situationer då tveksamheter uppstår kring etiska 

aspekter. Det kan vara så att copingstrategier utvecklas naturligt hos de som regelbundet 

upplever att arbetet ibland blir ett etiskt dilemma. Det konkreta i dilemmat handlar om ett 

grundläggande ställningstagande; att vilja rädda liv mot att ge god omvårdnad till kvinnan som 

söker abortvård.  Detta kan jämföras med Jahren Kristoffersens (2005) beskrivning av coping 

som ett verktyg då det ställs krav på den egna förmågan som vid en inre konflikt.  

 

Det var tydligt i artiklarna att sjuksköterskorna och barnmorskorna satte kvinnans behov före 

sina egna känslor. För att själva kunna må bra och för att fortsätta ge god omvårdnad utifrån 

kvinnans behov, var copingstrategier användbart. Exempelvis beskrevs ett sätt att hantera 

situationen med ordspråket; som du själv vill bli behandlad ska man behandla andra. Även i 

studien av Parstedt och Wikström (2009) förekom copingstrategier, då barnmorskorna beskrev 

att de tränger bort tanken på fostret och fokuserar istället på kvinnans behov.  

 

Sjuksköterskor förväntas hantera de flesta situationer utan att involvera sina egna åsikter och 

känslor, vilket ingår i sjuksköterskans roll och generellt förväntas inom sjukvården. Men, 

Huntington (2002) menar att sjuksköterskan kan uppleva en ohälsosam stress eftersom han/hon 

är en del av abortsituationen och upplever den tillsammans med kvinnan. För att kunna ta hand 

om patienterna på bästa sätt kan sjuksköterskorna själva behöva emotionellt stöd, få sina egna 
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känslor bekräftade. Vi instämmer med detta och tror att sjuksköterskor ständigt strävar efter en 

balans mellan att vara empatisk och att vara allt för mycket involverad. Reflektion och 

diskussion kan troligtvis bidra till att hitta en tillfredsställande balans. Som Gallagher och 

medarbetare (2009) beskriver är det viktigt att personal stöttar varandra i utmanande situationer 

då utomstående oftast saknar samma erfarenheter som beskrivs av.  

 

Ett vanligt ställningstagande var att möjligheten att vägra delta vid en abort bör inte finnas inom 

abortvården, vilket låg i linje med att de flesta inte hade tvivlat på att delta i abortvården. Detta 

anser vi vara en förnuftig inställning, om vårdpersonal på grund av personliga åsikter väljer vilka 

patienter de vill vårda skulle det kunna leda till en del praktiska problem. Vikten av att visa 

förståelse för kvinnans abortbeslut var också återkommande i studierna. Vårdpersonalens 

förståelse underlättar troligtvis eventuella skuldkänslor hos den gravida kvinnan och inger 

respekt, vilket även en av studierna beskriver (Gallagher, Porock & Edgley, 2009). Förståelse 

ansåg dock sjuksköterskorna var svårare vid sena aborter (ibid.). 

 

4.3 Metoddiskussion  
 

Artikelsökningen gjordes i flera databaser, vilket gav ett större urval av artiklar. Sökningen 

påbörjades med mer specifik kombination av sökord (termination pregnancy nurse attitude) för 

att sedan bli mer övergripande (termination pregnancy). De övergripande sökningarna gav en 

mängd resultat medan de mer specifika gav de mest relevanta. Olika begrepp användes som 

sökord (exempel abortion och termination pregnancy), detta också för att inte missa artiklar med 

andra ordval. Att välja studier publicerade från år 2000 visade sig ge ett litet antal artiklar 

relevanta för studien, dock valde vi ändå att inte utöka sökningen då den aktuella framställningen 

önskades. Språkvalen engelska och svenska begränsade antalet artiklar, men förhindrade 

samtidigt eventuella feltolkningar då författarna behärskar dessa språk. Valet av länder var svårt 

då flera faktorer, som lagstiftning, kultur och religion påverkar synen på abort och begränsningen 

gjorde att ett flertal artiklar inte kunde användas. Exempelvis är lagstiftningen i USA lik den i 

Sverige men kulturellt skiljer länderna sig åt vad gäller syn på abort medan lagstiftningen i 

Storbritannien (exklusive Nordirland) skiljer sig från den svenska men kulturen är mer lik. En 
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stor mängd artiklar vars ursprungsland var USA exkluderades därmed och gav ett ganska litet 

urval. Vi bedömde att artiklarna från Storbritannien hade en mer liberal syn på abort. Vissa av 

artiklarna bedömdes skilja sig mer än andra relaterat till likheten med Sverige, vilka vi har 

bedömt ha en lägre kvalitet.  
 
Att båda författarna, enskilt från varandra, granskade artiklarna med hjälp av ett protokoll för att 

sedan tillsammans jämföra och diskutera dess innehåll och kvalitet, minskade risken för 

subjektiva tolkningar eller att relevant information missades (Bildtgård & Tielman, 2007). Andra 

fördelar med protokollet var att det gav en likvärdig ansats och en strukturerad överblick, som 

underlättade kvalitetsbedömningen. Protokollet bidrog därmed till att lättare se likheter och 

skillnader mellan de olika artiklarna. Nackdelar var att en del frågor i det förtryckta protokollet 

inte alltid gick att applicera på alla artiklarna, eftersom de inte var relevanta för detta arbetes 

syfte. Ett protokoll anpassat till arbetets syfte hade varit mer fördelaktigt. En av artiklarna 

(Huntington, 2002) var båda författarna tveksamma till angående kvaliteten, men efter 

diskussion bedömdes att delar av artikeln kunde användas. När resultatet sammanställdes och 

diskuterades insåg författarna att en del resultat i studien fick en annan innebörd, vilket tyder på 

att vi som granskare hade förutfattade meningar angående artikelns resultat. Detta diskuterade vi, 

i syfte att inte framställa resultatet utifrån en snäv förutfattad syn på området som exempelvis 

gällde sambandet mellan synen på abort och religion. 

 

4:4 Slutsatser 
 

Synen på abort hos sjuksköterskor och barnmorskor är generellt liberal. Abort är kvinnas eget 

beslut och sjuksköterskans/barnmorskans uppgift är att stödja beslutet, ge god omvårdnad och ett 

gott bemötande. Många uttryckte att de kände en tillfredsställelse i sitt arbete då de lyckats med 

att ge god omvårdnad. Ett flertal faktorer och omständigheter påverkar sjuksköterskors och 

barnmorskors syn på abort; tidigare erfarenheter (personliga och yrkesmässiga), trosuppfattning, 

längden på graviditeten, och om abort anses användas som ett preventivmedel. Våldtäkt, ung 

ålder och missbildning hos fostret är faktorer som ökar förståelsen och acceptansen för abort.  

Det verkar därmed finnas en slags gråzon gällande synen på abort, varje situation bedöms 

individuellt och de olika faktorerna bidrar på olika sätt. De flesta sjuksköterskor och 
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barnmorskor inom abortvården utvecklar copingstrategier, för att kunna hantera olika svåra 

situationer som kan uppstå i samband med en abort. Ett ordspråk som användes i en artikel kan 

sammanfattningsvis beskriva sjuksköterskors och barnmorskors syn på abort och den vård som 

bör ges i samband med abort; som man själv vill bli behandlad ska man behandla andra. 
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Lalos, A. 
Midwives 
experiences of 
encountering 
women seeking 
an abortion. 
(2007) 
Sverige 

Beskriva 
barnmorsko
rs 
erfarenhet, 
samt att 
finna 
faktorer till 
deras syn 
på abort. 
Även att 
undersöka 
barnmorsko
rs 
uppfattning 
av kvinnors 
motiv till 
abort   

Kvantitativ 
enkätstudie 
skickades till 
slumpmässigt 
utvalda, 
yrkesverksam
ma  
barnmorskor 
med varierande 
erfarenhet av 
abort 

216 av 258 
svarade, 2 män 
samt 75 
barnmorskor utan 
någon erfarenhet 
av abort valdes 
bort. 139 deltagare 
inkluderades i 
analysen. 

Få hade tvivel 
om abort. 
Faktorer som 
påverkar: 
religion, 
graviditetsveck
a, upprepade 
aborter, 
personligaerfar
enheter av 
abort.  Nöjda 
med sitt jobb.    

Hög 

9. Lindström, Att belysa Kvalitativa 25 gynekologer, Upplevde att Medel 
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M., Wulff, M., 
Dahlgren, L. & 
Lalos, A. 
Experiences of 
working with 
induced 
abortion: focus 
group 
discussions with 
gynaecologists 
and 
midwives/nurses.  
(2011) Sverige 

sjuksköters
kor/barnmo
rskor och 
gynekologe
rs 
erfarenhete
r, 
uppfattning
ar och 
interaktione
r av 
abortvård 

diskussioner i 
grupper, 
gynekologer 
och 
sjuksköterskor/
barnmorskor 
var för sig. 
Deltagare från 
3 olika sjukhus 
i olika städer. 

15 
sjuksköterskor/bar
nmorskor. Inget 
bortfall beskrivet 

abortvården har 
blivit bättre. 
Svårt vid sena 
aborter. Faktor 
som påverkar 
dem – abort på 
grund av 
missbildning då 
fler dimensioner 
av omvårdnad. 
Inga tvivel att 
delta vid abort. 
Utmanande och 
givande arbete 

7. Lipp, A. 
Conceding and 
concealing 
judgement in 
termination of 
pregnancy- 
ground theory 
study (2009) 
Storbritannien 

Undersöka 
de attribut 
sjuksköters
kor/barnmo
rskor inom 
abortvården 
har, samt 
hur dessa 
påverkar 
vården 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
sjuksköterskor/
barnmorskor 
som arbetar 
där aborter 
utförs samt 
mellan 10-30 
års erfarenhet. 
Grundad teori. 

12 
sjuksköterskor/bar
nmorskor med 
varierande 
utbildningsbakgru
nd och erfarenhet 
intervjuades. 
Bortfall 15 
stycken. 

Icke-
fördömande 
förhållningssät
t var viktigt, 
dock medgav 
många att de 
dömde, men 
inte visade det 
för kvinnan. 
Upprepade 
aborter var 
svårt, samtidigt 
medkännande 
till dessa 
kvinnor. 
Ifrågasättande 
av den egna 
insatsen. 

Hög 

1.Nickolson, J., 
Slade, P. & 
Fletcher, J. 
Termination of 
pregnancy 
services: 
experiences of 
gynaecological 
nurses. (2010) 
Storbritannien 

Identifiera 
gynekologi
-ska 
sjuksköters
kors 
erfarenhete
r av 
abortvård 

Intervjuer och 
frågeformulär 
till legitimerade 
gynekologiska 
sjuksköterskor 
från samma 
klinik. 
Sjuksköterskorn
a skulle ha 
nuvarande 
erfarenhet av 
abortvård. 

7 gynekologiska 
sjuksköterskor 
som . 
Bortfall 4 

Att arbeta med 
aborter medför 
både 
utmaningar 
och fördelar. 
Göra det bästa 
av en svår 
situation, 
försöker dölja 
sina känslor. 
Faktorer: 
erfarenhet, 
upprepade 
aborter 

Medel 
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10. Perrin, E., 
Berthoud, M., Pott, 
M., Toledo Vera, 
A.G. & Bianchi-
Demicheli, F.  
Views of 
healthcare 
professionals 
dealing with legal 
termination of 
pregnancy up to 12 
WA in French-
speaking 
Switzerland. (2012) 
Schweiz 

Undersöka 
sjukvårdspers
onals syn på 
legal abort 
före 12:e 
veckan. 

Intervjuer med 
schweizisk 
vårdpersonal från 
sjukhus, 
läkarmottagninga
r och 
familjeplanerings
center i 16 olika 
städer. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserades 
med hjälp av 
OSR NVivo. 

77 deltagare, varav 
35 var sjuksköterskor 
och barnmorskor, 

En del av 
deltagarna ansåg 
att 
tillgängligheten 
är bra, andra ville 
ha mer betänketid 
för kvinnan. 
Abort som ett 
nödvändigt ont, 
moraliskt 
påfrestande och 
arbete med abort 
har dåligt rykte. 
Lättare att vara 
för rätt till abort 
men svårare att 
vara den som 
utför. 
Faktorer:  
religion,  
abortmetoder & 
abort hos 
minderåriga 

Medel 
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Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □ 
Annan □........................................................................... 
  
Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □ 
Randomiserad □ Kontrollerad □ 
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Tidpunkt för studiens genomförande?................... Studiens längd…………… 
  
Beaktas: Könsskillnader? Ja □ Nej □ Åldersaspekter? Ja □ Nej □ 
  
Kvalitativa studier 
Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja Nej 
Är perspektiv/kontext presenterade? Ja Nej 
Finns ett etiskt resonemang? Ja Nej 
Urval relevant? Ja Nej 
Är försökspersonerna väl beskrivna? Ja Nej 
Är metoden tydligt beskriven? Ja Nej 
Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja Nej 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i 
överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja Nej  
  
Kvantitativa studier 
  
Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 
Representativt Ja □ Nej □ 
Kontext Ja □ Nej □ 
  
Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □ 
Storleken beskriven Ja □ Nej □ 
Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 
Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….. 
Etiskt resonemang Ja □ Nej □ 
  
Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten -valida Ja □ Nej □ 
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-reliabla Ja □ Nej □ 
Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 
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