
 

 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor 
världen över. Frågan om abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar 
och ställningstaganden för alla som är inblandade. För att en god och säker vård 
samt ett bra bemötande ska kunna ges till kvinnor som genomgår en abort är det 
viktigt att vårdpersonalen handlar på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens bemötande av kvinnor 
som genomgår en abort.  
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Tretton artiklar motsvarade 
studiens syfte. 
Resultat: Resultatet av litteraturstudie visade att vårdpersonal i västländer till stor 
del var positiva till abort. Vårdpersonalen upplevde etiska dilemman vilka för det 
mesta berodde på kvinnornas orsaker till abort och hur långt in i graviditeten 
kvinnorna var då de genomgick en abort. Brister i form av utbildning och 
erfarenheter av abort ledde till negativa attityder vilket resulterade till en sämre 
omvårdnad och negativt bemötande av kvinnorna. 
Slutsats: Majoriteten av vårdpersonalen var positiva till legal abort. Utbildning 
och praktisk erfarenhet i samband med abort motverkar negativ attityd.  
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Bakgrund 

Ordet abort kommer från det latinska ordet abortus som betyder att födas för tidigt 

eller att avgå i förtid. Enligt svenska akademiens ordlista betyder abort avbrytande 

av havandeskap eller missfall (Wahlberg, 2004, s. 29). I Sverige utförs omkring 

31 000 aborter varje år. Av dessa är omkring 95% i tidig graviditet, före vecka 12.  

Gravida kvinnor mellan vecka 12 och 18 utgör 4,6% och 0,6 % är gravida efter 

vecka 18. En stor del av kvinnorna uppger som skäl till att avbryta en graviditet 

med en osäker, kort eller dålig relation. En del klarar inte av en graviditet 

ekonomiskt eller har drömmar och önskemål om att kunna studera eller arbeta. En 

stor del av kvinnorna som gör abort uppger att de faktiskt har använt 

preventivmedel men att det inte fungerat (Gottlieb & von Schoultz, 2004, s. 224-

225). 

Den som ville avbryta ett havandeskap före 1939 fick vända sig till kvacksalvare 

eller mindre seriösa läkare som utförde aborter olagligt. Det uppskattades att det i 

Sverige genomfördes mer än 20 000 illegala aborter per år i början av 1930-talet. 

Många fick infektioner med bestående skador som följd. Straffet för att ha 

genomfört en abort var på 1920-talet fängelse eller straffarbete mellan sex 

månader och två år. De illegala aborterna blev ett stort samhällsproblem i Sverige. 

Unga kvinnor miste livet eller fick hälsan förstörd i sviterna av aborten. 

Abortfrågan var mycket uppmärksammad och omdiskuterad i riksdagen i slutet av 

1920-talet. Den 1 januari 1939 kom den första lagen (1939:318) om avbrytande av 

havandeskap. Då fick kvinnan endast göra abort om hon var sjuk och kunde 

överföra tex. sinnessjukdom eller kroppsfel till barnet,  att hon blivit påtvingad 

med våld eller var minderårig (SOU, 2005:90, s. 37-39). 

Sveriges nuvarande lag (1974:595) trädde i kraft den 1 januari 1975 och gäller än 

i dag med små ändringar. Lagen ger kvinnan möjlighet att på egen begäran kunna 

genomföra abort om den sker före 18 graviditetsveckan. Om kvinnan vill göra 

abort efter vecka 18 måste hon ha socialstyrelsens tillstånd. Efter vecka 22 utförs 

inga aborter då det anses att fostret är livsdugligt (SOU, 2005:90, s.50). 

I Sverige kan kvinnan vid tidig graviditet före graviditetsvecka 9 välja mellan en 

medicinsk abort eller en kirurgisk abort. Den medicinska aborten innebär att man 

ger kvinnan ett hormonpreparat som slår ut det graviditetsbevarande 
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gulkroppshormonet. Kvinnan får sedan åka hem för att två dagar senare 

återkomma till kliniken. Då ges prostaglandin som sätter igång sammandragningar 

av livmodern. Efter några timmar börjar en blödning som följs av att fostret stöts 

ut ur livmodern, vilket kan liknas vid ett missfall (Wahlberg, 2004, s.39). 

Den kirurgiska aborten kan utföras mellan graviditetsvecka 9 – 12. Kirurgisk 

abort utförs med en metod som kallas vakuumaspiration. Ingreppet utförs med 

lokalbedövning eller under narkos. Kvinnor som inte tidigare har fött barn får 

prostaglandin före ingreppet för att mjuka upp livmodern så att ingreppet blir så 

skonsamt som möjligt. Efter detta förs ett rörformat instrument via vagina till 

uterus. En vakuumslang kopplas och fostret sugs ut (Wahlberg, 2004, s 40). Båda 

dessa metoder utförs polikliniskt, vilket innebär att kvinnan kan gå hem samma 

dag. Efterkontroll görs två till tre veckor efter ingreppet. Biverkningar efter dessa 

metoder är få och ovanliga (Wahlberg, 2004, s.39). I en studie av Rørbye, 

Nørgaard, & Nilas (2005) undersöktes kvinnors tillfredställelse med abortmetod. 

Syftet var att jämföra kvinnors tillfredsställelse vid abort beroende på om 

kvinnorna fick välja abortmetod eller blev lottade till en abortmetod. Resultatet av 

studien visar att kvinnorna som valde kirurgisk abortmetod upplevde större 

tillfredsställelse än de som valde att göra en medicinsk abort. Tillfredsställelsen 

var också större hos de kvinnor som fick välja abortmetod själva jämfört med de 

som blev lottade till en abortmetod. Sammantaget så var de kvinnor som fick välja 

abortmetod själv och som valde kirurgisk abort de som upplevde aborten mest 

positivt och som var mest tillfredsställda med abortmetoden. 

 

Ett etiskt problem uppstår då vi försöker att komma underfund med hur vi ska 

handla rätt och varför det är rätt att handla på just det viset. Då det inte finns svar 

på frågan ”vad är rätt och vad är fel” är det ett etiskt problem (Henriksen & 

Vetlesen, 2001, s.141). Etiska ideal finns i riktlinjer för sjuksköterskor och i ICN: 

s etik-kodex (1973). Där beskrivs de etiska begreppen, vilka ska tillämpa inom 

hälso-och sjukvård. De är att rädda liv, förebygga sjukdom, lindra lidande, 

återställa och främja hälsa och att trösta. För att vi som arbetar inom sjukvården 

ska kunna tillfredställa patientens behov, krävs det respekt för patientens 

autonomi, integritet och grundläggande behov (Barbosa da Silva & Ljungquist, 

2003, s. 311-312) (Jahren-Kristofferson, 1997, s. 250). I möten med människor är 
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kommunikationen av stor betydelse, vilket sker både verbalt och icke verbalt. Det 

icke verbala språket sker med hjälp av kroppsliga uttryck, medvetna som 

omedvetna. I det mänskliga samspelet är fakta och kunskap en viktig del. Det kan 

vara information om åsikter, känslor eller om egna erfarenheter. Människor 

berättar vad de tycker, vad de vet och tänker, och frågar efter det de behöver veta 

(Nilsson & Waldemarson, 1994, s.24-25, 63-64, 80-81).  

 

Doktor Hildegard E Peplau (1909-1999) menar att omvårdnad är en 

mognadsprocess som syftar till att befrämja patientens hälsa. Hon menar också att 

människan lever i en ständigt föränderlig miljö och utvecklas genom 

interpersonliga relationer. För att interaktionen mellan vårdpersonal och patient 

ska lyckas krävs att vårdpersonalen intar en självreflekterande attityd. Självinsikt 

är en avgörande egenskap hos vårdpersonalen. Saknar vårdpersonalen förmågan 

att observera, reflektera över egna problem och beteenden påverkar detta 

relationen. Peplau anser att den verbala kommunikationen mellan vårdpersonal 

och patienten är av mycket stor betydelse. Genom att samtala om eventuella 

problem så kan patienten finna alternativa sätt att klara av dem. Den icke-verbala 

kommunikationen är mer utstuderad och kan ibland motsäga sig det verbala 

budskapet. Empati och omsorg men även likgiltighet och fientlighet kan uttryckas 

icke-verbalt. Därför är det viktigt att vårdpersonalen är observant på 

överensstämmelsen i sin egen kommunikation. Peplaus omvårdnadsteori utesluter 

slentrianmässig fördelning av patienterna eftersom det är viktigt att patient och 

vårdpersonal ska trivas med varandra. Då en patient ska genomgå en 

ångestskapande procedur bör patienten vägledas av sin ordinarie sjuksköterska. 

Sjuksköterskans rådgivarroll är det främsta instrumentet för utvecklingen av 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Detta inkluderar ofta individuell 

rådgivning men även gruppverksamhet och familjesystem (Forchuk, Sieloff Evans 

& O´Connor, 1995, s. 20-21, 24-26, 32-33). 
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En god omvårdnad i samband med en abort innebär att kvinnan ska känna att hon 

blir mottagen med respekt för sina värderingar, får förståelse och blir bemött med 

vänlig attityd av sjuksköterskan och annan vårdpersonal (Wahlberg, 2004, s. 42-

43). Vårdpersonalens attityder och sätt att vara är en viktig del i patientens 

välbefinnande. Vårdpersonalen kan därför kallas för moraliska aktörer som måste 

ta ansvar för sina handlingar och beteendemönster gentemot patienten. Saknas den 

förmågan så kan de inte hjälpa patienten på bästa sätt (Jahren-Kristofferson, 1997, 

s. 15-18, Jahren-Kristofferson, 1998, s. 215-216, 225). Om vårdpersonalen 

värderingar kommer i konflikt under en abortsituation kan de välja att avstå detta 

arbetsmoment. Det kan ske om det finns religiösa, etiska eller andra grunder. 

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpning av abortlagen finns för att hjälpa 

och underlätta detta etiska dilemma (Wahlberg, 2004, s. 43).  

 

Syfte 

Syftet med studie var att belysa vårdpersonalens attityder och förhållningssätt till 

kvinnor som genomgår en abort. 

 

Frågeställningar: 

• Hur påverkar vårdpersonalens etiska dilemman omvårdnaden av kvinnor 

som genomgår en abort? 

• Skiljer sig vårdpersonalens attityder beroende på abortorsak och i så fall 

hur?  
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Metod 
Metoden är en litteraturstudie med sammanfattning av tidigare gjorda studier. 

Sökorden som använts är abortion OR surgical abortion, nursing OR nursing care, 

ethics, attitudes och midwife. 

 
Litteratursökning 

Sökning av artiklar har genomförts på MIMA i databaserna PubMed och Cinahl 

via EBSCO. Sökningen redovisas i tabell 1. Artiklar har också sökts manuellt i de 

utvalda artiklarnas referenslistor. Sökorden vi använt var Abortion OR Surgical 

abortion, Nursing care OR Caring, Ethics, Attitude och Midwife. 

 

Inklusionskriterier:  

Artiklarna ska vara skrivna på engelska och publicerade efter 1997.  

 

Exklusionskriterier:  

Review artiklar kommer ej att användas samt ej artiklar äldre än 1997. 
 

Tabell 1. Olika kombinationer av sökord och antal träffar i databaserna. 

Läst 2007-11-08  
Limits: Engelska och 10 år. 

PubMed Cinahl 

1 Abortion OR Surgical abortion 13310 2580 

2 Nursing care or caring 60034 79175 

3 Ethics 53346 12370 

4 Attitude 85285 29490 

5 Midwife 4560 2014 

1 AND 2 176 117   

1 AND 2 AND 3 37  (2) 8      (2) 

1 AND 2 AND 4 54 16 

1 AND 5 57  (2) 19    (1) 

 

Siffrorna i fet stil är abstrakt som lästs. 

Siffrorna inom parantes ( ) är de artiklar som har inkluderat i studien. 
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Bearbetning  

Bearbetning har utförts enligt SBU. ( Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, s.15-17)  

 

Fas 1 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl; se tabell 1. 

191 abstrakt granskades till en början i de tre databaserna. Dessa 191 abstrakt 

minimerades till 42 abstrakt som var intressanta för studien. Kravet för fortsatt 

granskning var att artiklarna behandlade abort, attityd, bemötande, etik, 

omvårdnad samt vårdpersonal. Av de 42 abstrakten var det 20 artiklar som 

motsvarade syftet och gick vidare till fas 2. 

 

Fas 2 

De 20 artiklarna som stämde överens med syftet granskades enligt 

granskningsmall utarbetad av SBU, Hellzen, Johansson & Pejlert 1999, se bilaga 

1. De artiklar som inte motsvarade syftet helt och som inte bedömdes lämpliga till 

studien valdes bort, se bilaga 2. I de artiklar som stämde överens med syftet söktes 

fler artiklar manuellt i referenslistorna vilket resulterade i ytterligare 6 artiklar 

som granskades enligt SBU granskningsmall.  

 

Fas 3 

De 13 kvarvarande artiklarna lästes ytterligare en gång och fakta dokumenterades 

i tabell, se bilaga 3, Granskning av kvalitén genomfördes av båda författarna 

tillsammans och klassificering har genomförts enligt Hellzen, Johansson & Pejlert 

(1999, s. 15-16). Värdering av studierna har genomförts enligt SBU (1999). Den 

vetenskapliga kvaliteten har granskats utifrån en tregradig skala; hög vetenskaplig 

(I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III) (Hellzén, Johansson & Pejlert, 

1999, s.39). 
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Klassificering 

Klassificering av de vetenskapliga artiklarna gjordes utifrån kriterier hämtade från 

SBU (Hellzén, Johansson & Pejlert,1999, s. 15-16). 

 

1. En randomiserad kontrollerad studie (C). En prospektiv studie slumpmässig 

fördelning av patienterna gjorts till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper.  

2. Prospektiv studie (P) Jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper utan slumpmässig fördelning.  

3. Retrospektiv studie (R). Här analyserar man ett historiskt material, t.ex. 

journalhandlingar.  

4.  Litteraturöversikt (L). Sammanfattar tillgänglig litteratur. Resultatet     

redovisas i en analyserande kunskapssammanställning.  

5.  Kvalitativ studie (K). Analyseras data som insamlats genom observationer, 

berättelser eller intervjuer. Syftet är att få en djupare förståelse för studerade 

fenomen, personers upplevelser och erfarenheter. 

                                      

 

Analys 
Artiklarna i studien har analyserats systematiskt med hjälp av innehållsanalys i 

syfte att se mönster och identifiera teman (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146-

147). Artiklarna lästes noggrant och analyserades i olika faser för att kunna 

organisera och strukturera upp informationen från artiklarna för att sedan kunna 

tolka den insamlade informationen. Analysen genomfördes enligt Polit och Beck 

(2004, s.562). Resultatet av litteraturstudien formulerades i tre teman efter att vi 

fann återkommande och gemensamma ämnen i artiklarna som svarade mot syftet 

och frågeställningarna.   
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Etisk granskning 
Enligt Polit och Beck (2004, s. 141) ska det alltid göras en etisk granskning när 

människor ingår i en studie. Ett etiskt resonemang eller ett godkännande av en 

etisk kommitté bör finnas med i alla artiklar (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73- 

74). En av artiklarna som är med i studien saknar ett etiskt resonemang. Vi ansåg 

att artikeln hade värdefull fakta för det syfte vi har och valde därför att ta med den 

i studien.   

 

Resultat 
Litteraturstudien resulterade i tre teman som alla är betydelsefulla för 

vårdpersonal som kommer i kontakt med abort. 

 
Teman  
 

• Betydelsen av vårdpersonalens kunskaper och behov av information. 

• Betydelsen av vårdpersonalens etiska ställningstagande i samband med 

abort.  

• Betydelsen av vårdpersonalens attityder till abortorsaken. 

 

Av de 13 artiklar som redovisas i resultatdelen kommer sju från USA, två från 

Sverige, en från Nederländerna, en från Frankrike, en från Sydafrika och en från 

Schweiz. 

 

Betydelsen av vårdpersonalens kunskaper och behov av information 

 

I van der Arend & Remmers -van den Hurk (1999) prospektiva kvalitativa och 

kvantitativa studie (I) undersöktes holländska sjuksköterskor (n= 1548) och deras 

upplevelser av moraliska och etiska problem i samband med abort. Resultatet 

visar att sjuksköterskorna upplevde att kollegornas professionella bemötande inte 

var tillfredställande gentemot patienterna. Detta berodde till stor del på alltför 

tung arbetsbelastning och dålig lyhördhet från sjukhusledningen, vilket bidrog till 
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att många sjuksköterskor kände sig maktlösa och inte kände någon yrkesstolthet. 

Studien visade även att de manliga sjuksköterskorna upplevde detta som ett större 

problem än de kvinnliga sjuksköterskorna. Studien visade sammanfattningsvis att 

sjuksköterskor behöver mer utbildning och information om etik och moral så att 

de kan bemöta patienter och kollegor på ett mer tillfredställande sätt. 

 

 

I Hammarstedt, Jacobsson, Wulff och Lalos (2005) prospektiva studie med 

randomiserat urval (I) undersöktes svenska barnmorskornas och gynekologers 

attityd till om laglig abort förändrats från 1973, 1983 och till 1998. Jämförelser 

gjordes med tidigare studier som innehöll liknande frågor. De ville även 

undersöka skillnader mellan de två yrkesgrupperna och eventuella faktorer som 

påverkade deras attityd. 216 barnmorskor och 228 gynekologer deltog i studien. I 

båda yrkesgrupperna fanns egna erfarenheter av abort. Resultatet visade att 

majoriteten av de båda yrkesgrupperna hade en positiv syn till abort samt att abort 

bör vara tillåten. De tidigare studierna visade på det motsatta. Gynekologer hade 

generellt en mer liberal attityd till abort än barnmorskorna i alla tre studierna. Ju 

mer aktuella erfarenheter de fick i samband med abort, desto mindre inskränkt 

blev deras attityder.  

 

Botes och Cur (2000) har i sin kvalitativa, utforskande och deskriptiva studie (I) 

undersökt om sjuksköterskor (n= 1200) i Sydafrika reflekterar kritiskt om etiska 

problem i en abortsituation. Data samlades in genom enkät med öppna frågor. 

Frågorna som ställdes var – När du hör ordet abort, vad tänker du då? – Vad 

tycker du om abortingreppet? – Vad tycker du om kvinnor som väljer att göra 

abort? och – Hur är ditt bemötande mot kvinnan direkt efter en abort? Resultatet 

visar att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att abort var ett känsligt ämne att 

diskutera. En del av sköterskorna ansåg att abort var en självisk handling, inte var 

rättvist mot barnet och att de som gjorde abort inte respekterade livet. Det visades 

även att sjuksköterskorna var väldigt dömande mot de kvinnor som valt att göra 

abort. Alla sköterskor hade svårigheter med att se abort som en del i hälsoarbetet. 
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Sammanfattningsvis så tyder studien på att sjuksköterskor i Sydafrika inte 

reflekterar kritiskt kring etiska problem vid abort. Vilket leder till ett dömande 

bemötande i abortsituationen enligt författarna. De skulle tänka mer rationellt och 

använt sig av logiskt tänkande. Författarna menar att innan sjuksköterskorna tagit 

ställning till abortsituationen så måste sköterskorna vara väl informerade och 

förstå kvinnorna anledning till abort.  

 

Steinauer, DePineras, Robert, Westfall & Darney (1997)  prospektiva studie (I) 

ville synliggöra vad läkarstuderanden och läkare hade för tillgång till utbildning 

om preventivmedel, sterilisering och abort samt se hur deras attityd till abort 

påverkades av utbildningen. Sammanlagt deltog 349 deltagare som var inblandade 

i preventivmedelsrådgivning. Bland läkarna som deltog i studien hade 15 % 

klinisk erfarenhet av tidig utförd abort. 5 % av överläkarna hade en positiv attityd 

till abort medan 65 % inte ville utföra aborter. Allmänläkare i USA har inte 

kompetens att utföra ett av de mest vanliga kirurgiska ingreppen. I och med detta 

är läkarna inte villiga till att utföra abort. Skillnaden kommer bli markant om det 

finns tillgång till träning och aktuella erfarenheter under utbildningen. Enligt 

författarna måste allmänläkarutbildningarna arbeta på att försäkra sig om att 

programmen inkluderar preventivmedelsrådgivning och abortteknik samt att 

utbildningsansvariga förstår den stora betydelser av dessa färdigheter. De ansåg 

även att för det första skulle det vara väsentligt att öka kvinnors tillgång till 

preventivmedelsrådgivning, speciellt på landsbygden och mindre kommuner. För 

det andra, skulle patienter ha fördel av familjeläkarens helhetsperspektiv av 

patientens liv.  

 

I Aiyer, Ruiz, Steinman & Hos (1999) prospektiva studie (II) undersöktes om 

amerikanska obstetriker och gynekologers (n= 152) attityder påverkar deras 

villighet att utföra aborter. Frågeformulär skickades, vilka innehöll sex 

huvudfrågor, dessa utmättes med en skalnivå 1 (håller inte med) till 5 (håller 

fullständigt med). 82 obstetriker och gynekologer medverkade i studien. Frågor 

om deltagarnas religion, erfarenheter, attityder och viljan till att utföra abort 

ställdes. Resultatet visade att religionen har en stor roll i attityderna kring abort. 
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Deltagarnas erfarenheter kring abort var också en viktig synpunkt till vilken 

attityd de hade. Ett samband visade att de som utövade eller var villiga att utföra 

aborter hade en positiv attityd till abort. De som hade en obligatorisk abortträning 

i sin utbildning hade en markant högre godkännande attityd än de som inte hade 

fått abortutbildning. Resultatet visade även att kön och ålder inte hade någon 

större betydelse till deltagarnas attityd. Författarna menar att det vore önskvärt 

men inte hållbart att ändra på gynekologers och obstetriker tro, istället skulle de 

som var villiga till att utföra abort, utbildas för att undvika brist på praktiserande 

läkare som vill utföra aborter. Det stora bortfallet (70) berodde, enligt författarna, 

på att många tillfrågande var obekväma med att svara på deras attityder kring 

abort.  

 

Betydelsen av vårdpersonalens etiska ställningstagande i samband med abort  

 

I Hammarstedt, Lalos och Wulffs (2006) prospektiva studie (I) undersökte 

författarna svenska gynekologers (n=228) kliniska och känslomässiga upplevelser 

i samband med abortverksamheten. De ville även belysa orsaker till abort samt 

om det fanns någon könsskillnad inom yrket. Resultatet visade att manliga 

gynekologerna hade en högre genomsnittsålder, en högre position, arbetat med 

aborter under en längre tid än de kvinnliga gynekologerna. Männen kom i högre 

uträckning i kontakt med de komplicerade medicinska och sena aborterna. 

Ungefär halva deltagargruppen hade positiva erfarenheter av abortsituationer. 

Studien visade även att var femte gynekolog hade tänkt söka nytt jobb på grund av 

att de var tvungna till att genomföra aborter. Majoriteten av alla gynekologer 

menade att abort skulle fortsätta att vara laglig. Varannan gynekolog ansåg att de 

skulle kunna vägra att delta i en abort om de hade personliga skäl till det. De 

största skälen enligt gynekologerna, till varför kvinnorna ville genomgå en abort 

var att de hade problem med sin partner eller att kvinnorna var för unga och 

omogna för att vilja föda barnet samt att de inte önskade fler barn. De flesta av 

gynekologerna var positivt inställda till en medicinsk abortmetod istället för en 

kirurgisk abort. 

 



13 

 

I Shotorbani, Zimmerman, Bell, Ward och Assefi (2004) kvantitativa studie (II) 

studerades medicinstudenters (n= 312) attityder till abort i USA. En pilotstudie 

genomfördes innan denna studie genomfördes. Data samlades in genom 

frågeformulär med 22 frågor. Syftet med studien var att ta reda på attityder till 

abort, intresset att själva som vårdpersonal genomföra ett abortingrepp, villighet 

att söka utbildningar med inriktning mot abort samt att kunna tänka sig att senare 

arbeta på en abortklinik. Resultatet visar att 70-73% av studenterna hade en 

positiv attityd till abort och 65 % av alla studenter tyckte att alla medicinska 

utbildningar ska ha någon form av utbildning inom abortområdet. På frågan om de 

själva kunde tänka sig att utföra en abort som vårdpersonal svarade 31 % att det 

kunde de tänka sig och 46% kunde inte tänka sig det. 23 % viste inte hur de skulle 

ställa sig till frågan.  

I Francome och Freemans (2000) prospektiv studie (II) undersöktes 

allmänläkarnas (n= 702) attityder och etiska problem vid abort. Resultatet visar att 

fyra av fem läkare ansåg sig vara för abort och tre av fem ansåg att lagen om abort 

skulle ses över. Före 12 graviditetsveckan, ansåg 46 % av allmänläkarna att det 

var kvinnans rätt att själv bestämma om abort. Efter graviditets vecka 12, ansåg 

21 % av läkarna att det etiska dilemmat blev svårt. Läkarna blev mer restriktiva 

till att kvinnan själv kunde välja abort. Sammanfattningsvis så är kontakten med 

allmänläkaren det första steget kvinnorna tar för att kunna göra abort. Det är 

därför viktigt att läkarnas attityder och bemötande är bra.  

I Rosenblatt, Robinson, Larson och Dobies (1999) kvantitativa studie (II) 

undersöks medicinstudenters (n= 286) attityd och etiska dilemman i samband med 

abort. Data samlades in genom enkätfrågor. Resultatet visar att 58 % av 

studenterna ansåg att abort under de första månaderna skulle vara tillåten. Äldre 

och kvinnliga studenter var mer positiva till att stödja abort än de som var under 

24 år och män. Mindre än 10% av studenterna ansåg att abort inte skulle vara 

tillgänglig överhuvudtaget.  

 

Kade, Kumar, Polis  & Schaffer (2003) har i en kvalitativ studie (III) undersöktes 

hur sjuksköterskors attityder kan påverka abortservicen/abortingreppet på ett 

sjukhus i Massachusetts. I studien ingick totalt 20 personer, 17 läkare och 3 
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sjuksköterskor. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkät. Syftet med 

denna studie var att undersöka om och hur sjuksköterskornas attityder till abort 

påverkar abortverksamheten vad gäller service och utförande. Resultatet visar att 

ingen abort blivit inställd helt på grund av sjuksköterskans ovillighet att assistera. 

Däremot har aborter blivit uppskjutna som ett resultat av att sjuksköterskor inte 

vill delta i abortingreppen. En av läkarna redogjorde att hon vid något tillfälle 

tvingats utföra ett abortingrepp utan assistans av sjuksköterskan eftersom 

ovillighet till abortingreppet uppstått. Detta ledde till att patienten inte blev sövd 

utan enbart fick lokalbedövning, vilket läkaren ansåg var högt opassande. Tre av 

läkarna hade inte upplevt negativa attityder hos sjuksköterskorna. 

 

Betydelsen av vårdpersonalens attityder till abortorsaken. 

 

I Garel, Gosme-Seguret, Kaminski och Cuttinis (2002) kvalitativa studie (I) 

undersöktes konflikter och etiska dilemma hos vårdpersonal (n= 47) där gravida 

med missbildning på fostret har valt att göra abort. Resultatet visar att alla som 

medverkade i studien ansåg att konflikter och etiska dilemman inte går att undvika 

vid abort av foster som är missbildat. Detta blir extra tydligt när en abort 

genomförs på ett foster med liten missbildning. Å andra sidan kan en liten 

missbildning för vårdpersonalen vara en stor missbildning och chock för 

föräldrarna, enligt författarna. Författarna diskuterade också kring normerna i 

dagens samhälle. Att man ska se bra ut och vara normal för att passa in samtidigt 

som ett missbildat och handikappat barn kräver mycket tid. En del föräldrar väljer 

därför att abortera sitt foster. De som medverkade i studien anser att det är svårt 

att ge rätt information till dessa kvinnor samt att det borde finnas handlingsplaner 

på när aborten är försvarbar. Sammanfattningsvis var moraliska konflikter och 

emotionell stress hög vid abort av missbildade foster, speciellt bland barnmorskor 

som efterlyste fler diskussioner och stödgrupper för att diskutera dessa etiska 

dilemman.   

 

I en induktiv kvalitativ intervjustudie (I) gjord av Cignacco (1998) undersöktes 

barnmorskors (n=13) erfarenheter av aborter som genomfördes för att fostret var 
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missbildat samt deras professionella och etiska ställning till detta. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna skulle finnas till för kvinnorna som stöd, hjälp och ge 

information i den svåra stund det var att ta ett beslut om abort. De flesta 

barnmorskor i studien ansåg att har man valt detta yrke så måste man handla 

professionellt i alla situationer samt ha en god attityd till yrket. På frågan om 

etiskt dilemma mellan barnets rättigheter vid en abort och moderns rätt att göra 

abort svarade alla barnmorskor att de var till för att stödja och supporta kvinnorna 

i deras beslut. 

 

I Mareks (2004) prospektiv studie (II) undersöktes sjuksköterskors attityd till 

abort och om omvårdnaden påverkas beroende på orsak till aborten. Av 153 

sjuksköterskor svarade 49% på frågorna. Data samlades in med hjälp av 

intervjufrågor. Studiens syfte var att visa upp det specifika till varför 

sjuksköterskan inte ville bemöta patienter som genomgick en abort. Resultatet 

visade att faktorer som påverkade deras attityd främst var moral, etik och religiös 

tro. Studien visade att nästan alla, 95 % av alla tillfrågade sjuksköterskor skulle ge 

god omvårdnad vid intrauterin fosterdöd. 77 % skulle ge god omvårdnad om 

fostret hade fosterskador och därmed livsodugligt. Endast 37 % var villiga att ge 

god omvårdnad till kvinnan om fostret var skadat men ändå var livsdugligt. Få 

sjuksköterskor var neutrala i sin syn då det gällde omvårdnad till kvinnor som 

genomfört abort utan att fosterskada påvisats. Sjuksköterskorna tillfrågades även 

hur de upplevde kollegornas reaktion då de vägrade ge god vård till kvinnan. 

Tjugotre procent hade upplevt kritik och fått höra negativa kommentarer. 

Sjuksköterskornas attityd gentemot kvinnornas orsak till abort framgår tydligt av 

studien. Negativ attityd hos sjuksköterskorna visades då orsakerna till abort 

gällde; fel kön på fostret, som ett preventivmedel eller missbildning men där 

fostret är livsdugligt. För att förbättra de negativa attityderna bland 

sjuksköterskorna borde därför klinikledningen hålla en ständigt pågående dialog 

med sin personal om omvårdnadsrutiner kring abort. För att kunna ha en öppen 

kommunikation krävs att alla involverade är beredda att vara ärliga och kunna se 

varandras olika åsikter enligt författarna. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien vara att belysa vårdpersonalens bemötande av kvinnor 

som genomgår en abort. Frågan som undersöktes var om vårdpersonalen upplevde 

etiska dilemman i samband med abort samt om vårdpersonalens attityder skilde 

sig åt beroende på orsaken till abortingreppet. Artiklar som publicerats före 1997 

har valts bort vilket kan ha medverkat till en svaghet i studien, artiklar som 

egentligen var väsentliga för studien kan ha missats. En annan svaghet kan ha 

varit att en del av artiklarna saknade metodbeskrivning och därför inte blivit 

aktuella för litteraturstudien, vilket varit negativt eftersom värdefull kunskap kan 

gått förlorad. 

Styrkan i denna litteraturstudie har varit att vi som båda författare har läst och 

kvalitetsbedömt artiklarnas innehåll tillsammans. Detta har minskat risken för 

feltolkningar av det engelska språket. 

Begränsning av artiklar från Sverige och norden gick ej att finna eftersom 

resultatet blev för få. Inte heller Europa räckte som sökområde. Mer än hälften av 

artiklarna i litteraturstudien kommer från USA samt en från Sydafrika, vilket kan 

ha påverkat resultatet.  

 
 

 Resultatdiskussion 

Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor världen över. 

Frågan om abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar och 

ställningstaganden för alla som är inblandade. Under arbetets gång har det 

emellanåt varit svårt att förhålla sig neutralt till ämnet.  

 

Vi ville i vår litteraturstudie undersöka vårdpersonalens attityder och bemötande i 

samband med abort. Genom flertal studier har vi funnit att vårdpersonalen har  

delade meningar och attityder till laglig abort. Detta har dock ändrats genom åren. 

I Sverige vill majoriteten av alla barnmorskor och gynekologer att abort ska vara 

tillåtet, till skillnad för studier som gjordes på 70 och 80-talet. Då var 

abortmotståndet högre bland dessa yrkesgrupper vilket framgår i en studie av 
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Hammarstedt, Jacobsson, Wulff & Lalos (2005). För att förändra de negativa 

attityder som finns hos vårdpersonal och studenter hittade vi några återkommande 

teman. Ett av dessa teman var utbildning och erfarenheter i samband med abort. I 

sex studier togs detta problem upp eftersom utbildning saknades och samtidigt låg 

till stor grund till de negativa attityder som fanns och fortfarande finns (jfr. van 

der Arend & Remmers -van den Hurk, 1999; Hammarstedt et al 2005;  

Hammarstedt, et al, 2006; Botes & Cur, 2000; Steinauer et al 1997 & Aiyer et al, 

1999). I Steinauer, et al (1997) diskuteras allmänläkarnas attityd till abort. Där 

författarna är övertygade om att utbildning och träning på olika abortmetoder är 

avgörande till läkarna attityd om de är för eller emot att genomföra en abort.  

Utbildning i etik och moral kan ge vårdpersonalen den kunskap de behöver om de 

etiska principerna, den etiska koden och lagarna inom hälso- och sjukvården 

(Jahren-Kristoffersen,1998 s. 250).Genom erfarenheter med fortlöpande 

utbildning kan vårdpersonalen skaffa sig bättre beredskap för att hantera de olika 

situationer och etiska dilemman som kan uppstå vid abort.Utbildning i etik 

angående abort skulle kunna ingå som en regelbundet återkommande och naturlig 

del i vårdarbetet. Detta garanterar inte att vårdpersonalen arbetar efter 

utbildningens rekommenderande, men genom utbildningen kan vårdpersonalen få  

en mer ödmjuk inställning gentemot kvinnor som genomgår en abort. 

 

Vi ville också undersöka om det etiska ställningstagandet hos vårdpersonalen 

påverkade deras attityd till abort.Vårdpersonal i västländer, med vissa religiösa 

undantag, har en positiv attityd men har ändå ett etiskt dilemma till abort. De 

flesta tycker att abort i tidigt skede ska vara tillåtet enligt studierna. Francome och 

Freeman (2000) undersökte graviditetslängdens betydelse vid abort och hur detta 

påverkade läkarnas etiska dilemma. I två studier (Shotorbani et al, 2004 & 

Rosenblatt et al, 1999) undersöktes medicinstudenters attityd och etiska 

dilemman. De flesta hade positiv attityd även i dessa studier, att abort skulle vara 

tillåten i tidigt skede. Negativa attityder påverkar många inblandade, inte minst 

kvinnan själv. En del kollegor visar en negativ attityd mot andra kollegor och 

även mot kvinnorna som genomgår en abort, vilket får negativa konsekvenser på 

arbetsplatsen. Tydligt negativa attityder framgår i Kade et al (2003) studie där 
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abortingrepp blivit uppskjuten som ett resultat av att sjuksköterskor har en negativ 

attityd och inte vill delta i abortingreppen och i van der Arend & Remmers -van 

den Hurks (1999) studie där sjuksköterskorna upplevde att kollegornas 

professionella bemötande inte var tillfredställande gentemot patienterna. Detta 

beror till stor del på alltför tung arbetsbelastning och dålig lyhördhet från 

sjukhusledningen, vilket bidrar till att många sjuksköterskor känner sig maktlösa 

och inte känner någon yrkesstolthet. 

 
Vi ville därefter undersöka om kvinnornas orsaker till abort hade någon påverkan 

till vårdpersonalens bemötande och attityder. Genomförda aborter kan bero på  

graviditet på grund av våldtäkt, fostermissbilningar, fosterdöd, som 

preventivmedel eller fel kön på fostret. Dessa anledningar till abort påverkar 

vårdpersonalens bemötande och attityder i olik omfattning. Tre av studierna 

belyste detta klart och tydligt (jfr. Garel et al, 2002; Cignacco, 1998; Mareks, 

2004). I Garel et al (2002) diskuterades anledningarna till varför aborter utfördes 

på grund av missbildningar. En av orsakerna ansågs vara hur utseendefixerat 

samhället är i dag. Idealet för det onormala har inte plats i samhället. Kroppsliga 

defekter kan leda till stora uppoffringar för föräldrarna och diskriminering av 

barnet senare i livet, därför väljer vissa kvinnor att genomgå en abort. I Mareks 

(2003) studie ansåg 63% av sjuksköterskorna att abort på missbildade men 

livsdugliga foster kändes etiskt och moraliskt orätt. Deras negativa attityd 

resulterade därför i ett negativt bemötande.   

Vårdpersonalens attityd till abort är fortfarande ett kontroversiellt ämne. Det 

märks tydligt i Mareks studie (2004) där ett stort bortfall av tillfrågade deltagare 

avsade sig medverkan. Detta på grund av att ämnet skulle framkalla negativa 

känslor bland personalen. De ansvariga på arbetsplatsen är skyldiga att prata med 

sin personal för att få till en diskussion angående hur personalen upplever abort 

och vilka frågeställningar som finns runt omkring en abort. På varje avdelning ska 

det finnas tydliga instruktioner på hur omvårdnaden ska ges.Vårdpersonal som 

inte klarar av att sköta kvinnor som genomgår en abort bör säga till redan vid 

anställningsintervjun. En öppen dialog mellan sjuksköterskorna och en större 
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acceptans till personlig övertygelse skulle hjälpa att behålla vårdpersonalen kvar 

inom yrket (jfr. Marek et al. 2004).  

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal bör lyssna aktivt och ha en objektiv och 

fördomsfri attityd till kvinnans val vid abort. Målet är att stödja kvinnans val, 

vilket resultat det än blir. Att ge noggrann information är den viktigaste delen i 

rådgivningen, även till de kvinnor som inte väljer en fortsatt rådgivning. De 

barnmorskor som har väldigt starka personliga åsikter eller känslor angående 

abort eller adoption bör överlåta rådgivningen till en annan kollega (Singers. 

2004).  

 

Reflektion 

Vi har i vår litteraturstudie försökt belysa bemötande och attityder gentemot 

kvinnorna som genomgår en abort. Vi har i studierna funnit att majoriteten av all 

vårdpersonal är för tillåten abort. En klar förändring har urskiljts om attityder till 

abort då äldre studier jämförts med nutida studier. Det finns dessvärre 

vårdpersonal som fortfarande har en negativ attityd till kvinnan. Dessa ger inte 

kvinnorna stöd och ger inte någon god omvårdnad. Det finns exempel på grova 

brister då det gäller omvårdnad men även utförandet av aborter (jfr. van der Arend 

et al, 1999; Kade et al, 2003 & Mareks, 2004). Som snart nyblivna sjuksköterskor 

anser författarna att vissa av dessa är rent inhumana handlingar och det är också 

dessa som har berört oss mest, trots att vi ska ha en neutral inställning till ämnet.  

Författarna har sökt artiklar från Norden men funnit väldigt få som belyser 

vårdpersonalens syn på abort. Enligt Hammarstedt et al (2005) brukar studier i 

samband med abort ofta utgå från kvinnornas upplevelser och erfarenheter. Få 

studier i Norden är gjorda på vårdpersonalens egna upplevelser då det gäller 

ämnet abort.  

Författarna anser att vidare forskning inom ämnet bör eftersträvas. 
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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    
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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 □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

       

 



 

Författare 
Land 
Årtal 

Titel Motivering 

Hanna. 
2005 
USA.  

The lived experience of 
moral distress: nurses who 
assisted with elective 
abortion. 

Motsvarade ej syftet. 

Harris 
2004 
USA 

Supportive Counseling 
Before and After Elective
Pregnancy Termination 

Review 

Hurry 
1997 
England 
 

Termination of pregnancy-
A nurses right to choose. 

Review. 

Jones, et al. 
2007 
England 

Ethics of abortion: the 
arguments for and 
against 

Review 

Løkeland. 
2004 
Norge 
 

Abortion: The legal right 
has been won, but not the 
moral right. 

Review. 

Major et al. 
2007 
England 

Psychological Responses 
of Women After 
First-Trimester Abortion 

Motsvarar ej syftet 

Musgrave, et al 
2000 
Israel 
 

An exploratory pilot study 
of nurses-midwives 
attitudes toward active 
euthanasia and abortion. 

Motsvarar ej syftet. 

Spencer, R. 
2005 
England 

Nurses´, midwives´and 
health 
visitors´perceptopns of 
the impact of higher 
education on professional 
practice 

Motsvarar ej syftet 

Sharp, E 
1998 
USA 

Ethics in reproductive 
health care: A midwifery 
perspective. 

Motsvarar ej syftet. 

Singer et al 
2004 
USA 
 

Options counseling: 
Techniques for caring for 
women with unintended 
pregnancies. 

Review 

Tabbutt-Henry et al 
2003 
USA 
 

Client-provider 
communication in 
postabortion care 

Review 

Ventura 
1999 
USA 

Ethics on the job: a survey. 
Where nurses stand on 
abortion… 

Review 
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Exkluderade artiklar                                                          Bilaga 2 



Artikelgranskningstabell                                                                                                                                                                  Bilaga 3 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Aiyer et al 
1999 
USA 

Influence of 
Physician 
Attitudes on 
Willingness to 
Perform 
Abortion. 

Att undersöka 
obstetriker och 
gynekologers 
attityder och 
faktorer runt 
abort. Samt 
undersöka om 
attityderna runt 
abort påverkar 
viljan att 
genomföra den. 

En 
prospektiv 
kvantitativ 
studie med 
frågeenkäter. 

Gynekologer 
och 
obstetriker 
N=82 
Bortfall= 70 
 

Statistical 
Analysis 
Software. 
Likert  scales 
Wilcoxon  
Kruskal-Wallis 
test 
Spearman 
 

Attityder kring abort associeras ofta 
med erfarenheter och personliga 
övertygelser. Det är grundläggande 
hur stark viljan är för att utövarna 
ska vilja utföra abort. Det visade sig 
också att kön och ålder inte spelade 
så stor roll om attityderna kring 
abort. Obligatorisk träning kring 
abort under utbildningen ger en 
positivare attityd till abort. 

K P-II Medel 
 
 

Botes, etal 
2000 
Sydafrika 
 
 
 
 

Critical 
thinking by 
nurses on 
ethical issues 
like the 
termination of 
pregnancies. 

Tänker 
sjuksköterskor 
kritiskt om 
etiska problem 
vid abort samt 
hur ser 
sjuksköterskorna 
på abort i 
Sydafrika.  

Kvalitativ 
utforskande 
deskriptiv 
studie med 
öppna frågor. 

1200 
registrerade 
sjuksköterskor 
som både 
arbetat med 
abort och inte 
arbetat med 
abort. 

Öppna frågor 
som delades in 
i teman enligt 
innehållsanalys.

Sköterskorna ansåg att abort var en 
självisk handling, inte var rättvist 
mot barnet och att de som gjorde 
abort inte respekterade livet. De 
tänker inte kritiskt om etiska 
problem vid abort.. 
 

K- I Hög 
 

 

 

 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Cignacco, 
E 
1998 
Schweiz 

 
 
 
 
 
 
 

Between 
professional 
duty and ethical 
confusion: 
midwives and 
selective 
termination of 
pregnancy. 

Studerar 
barnmorskors 
erfarenheter av 
aborter som 
genomförs för 
att fostret är 
missbildat samt 
deras 
professionella 
och etiska 
ställning till 
detta. 

Kvalitativ 
studie med 
intervju 
frågor. 

13 Barn- 
morskor som 
arbetar på en 
BB 
avdelning på 
ett 
universitets 
sjukhus. 

Data samlades 
in via intervjuer 
på 40-90 
minuter. Fakta 
delades in i 
underkategorier 
vilket ledde till 
en detaljerad 
innehållsanalys 
av svaren.  

Ssk ska finnas till för kvinnorna 
som stöd, hjälp och ge information i 
den svåra stund det är att ta ett 
beslut om abort. På frågan om etiskt 
dilemma mellan barnets rättigheter 
vid en abort och moderns rätt att 
göra abort svarade alla barnmorskor 
att de är till för att stödja och 
supporta kvinnorna i deras beslut. 

K- I Hög 
 
 

Francome 
etal 
2000 
England 

British general 
practitioners 
attitudes toward 
abortion 

Ta reda på 
allmän läkarnas 
attityder till 
abort.  

Prospektiv 
kvalitativ 
studie med 
mailfrågor. 

702 allmän 
läkare 
medverkade i 
studien.  
Bortfall 298 

Data samlades 
in via postenkät 
Frågor 
skickades i tre 
omgångar och 
analyserades 
efter 
innehållsanalys. 

Allmänläkarna har större positiv 
attityd till abort jämfört med andra 
läkare i England. 

K P-II Medel 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Garel, etal 
2002 
Frankrike 

Ethical 
decision-making 
in prenatal 
diagnosis and 
termination of 
pregnancy: a 
qualitativ 
survey among 
physicians and 
midwives. 

Att studera 
konflikter och 
etiska dilemma 
för vårdpersonal 
som är 
involverade i 
gravida med 
missbildning på 
fostret samt 
abort av dessa. 

Kvalitativ 
studie med 
bandinspelade 
intervjuer. 

17 
gynekologer 
och 30 
barnmorskor 
medverkade i 
studien. 

Data samlades 
in via intervjuer 
som bandades 
mellan maj 1999 
och mars 2000.  
Intervjuerna 
varade i 60 
minuter. 
Innehållsanalys. 

Moraliska konflikter och 
emotionell stress är hög vid abort 
av missbildade foster, speciellt 
bland barnmorskor som efterlyser 
mer diskussioner och stödgrupper 
för att diskutera dessa etiska 
dilemman.   

K-I Hög 

Hammarstedt 
et al 
2006 
Sverige 

A population-
based study of 
Swedish 
gynecologists’ 
experiences of 
working in 
abortion care 

Att beskriva 
svenska 
gynekologers 
upplevelser och 
könsskillnader i 
arbete med 
kvinnor som 
genomgår en 
abort. Samt 
undersöka 
kvinnornas 
motiv till abort. 

Prospektiv 
kvantitativ 
studie med 
strukturerade 
och 
tvåstrukturerade 
frågeformulär 

Var fjärde 
gynekolog 
som var 
arbetsam år 
1998 valdes 
ut till 
studien. 
N=228 
Bortfall=41 

Deskriptiv 
analys gjord av 
SPSS data 
program 
(Statistical 
Package for the 
Social Science). 
Icke parametiskt 
test användes 
för att 
undersöka 
skillnaden 
mellan två 
grupper.  

Majoriteten av alla gynekologer 
ansåg att abort ska vara laglig. De 
manliga gynekologerna hade 
högre status och högre 
genomsnittsålder än de kvinnliga.  

K P-I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Hammarstedt 
et al 
2005 
Sverige 
 

Views of 
midwives and 
gynecologists on 
legal abortion – 
a population-
based study 

Att undersöka 
svenska 
barnmorskor 
och 
gynekologers 
synsätt och 
erfarenheter förr 
och nu angående 
lagliga aborter 
samt undersöka 
skillnaderna 
mellan 
yrkesgrupper 
och möjliga 
faktorer som 
påverkar deras 
synsätt/attityd 
gentemot laglig 
abort. 

En kvalitativ 
prospektiv 
tvillings och 
randomiserad 
studie. Icke 
parametiskt. 
Frågeformulär 
skickades till 
barnmorskor 
och 
gynekologer.  
Tog 45 min att 
svara på. 
 
 
 

Svenska 
barnmorskor 
och 
gynekologer. 
N=216 
barnmorskor. 
228 
gynekologer 
Bortfall: 83 

Pilotstudie 
gjordes på 14 
kvinnor som 
önskade göra 
abort.  
Deskriptiv 
analys gjord av 
SPSS data 
program 
(Statistical 
Package for the 
Social Science) 
Icke parametiskt 
test användes till 
att finna 
skillnaden 
mellan de två 
grupperna. 
Levine´s test för 
att jämföra 
skillnaderna. 

Båda yrkesgrupper ansåg att 
laglig abort ska vara tillåten. Få 
skillnader på synsätt mellan de två 
yrkesgrupperna.  Jämfört med 
föregående studier, var båda 
yrkesgrupperna mer liberalt 
inställda till abort. 
 

K P-I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Kade, K .,      
Kumar, D.,  
Polis, C & 
Schaffer, K 
2003 
USA 

Effects of 
nurses attitudes 
on hospital-
based abortion 
procedures in 
Massachusetts 

Studera hur sjuk-
sköterskors attityder 
kan påverka 
abortservicen/ 
ingreppet.  

Kvalitativ 
studie med 
öppna frågor. 

Läkare n= 17 
och ssk n= 3 
som arbetar 
med abort. 
N= 20 

Det användes 12 
frågors enkät för 
läkarna och 6 
frågor för ssk. 
Innehållsanalys. 

Ingen abort har uteblivit helt 
pga ssk ovillighet att assistera. 
Däremot har aborter blivit 
uppskjutna som ett resultat av 
att ssk inte vill delta i 
abortoperationer. 

K- III Låg 
. 
 

Marek 
2004 
USA 

Nurses’ 
Attitudes 
Toward 
Pregnancy 
Termination in 
the Labor and 
Delivery 
Setting 

Att undersöka 
sjuksköterskornas 
attityder och 
omvårdnadsfrekvens 
mot kvinnor som 
genomför en abort 
då de ligger inlagda 
på klinik. Studien 
vill även visa vilka 
orsaker som ligger 
bakom ssk 
bemötande och 
attityd. 

Prospektiv 
kvalitativ och 
kvantitativ 
studie. 

Sjuksköterskor 
som kom i 
kontakt med 
kvinnor som 
genomgår en 
abort.  
N= 75 
Bortfall= 78 

Anonym 
undersökning 
med syn-
analogisk  skala. 
Test-retest  och 
alfakofficient 
samt 
enkäter vilka 
bestod av 15 
frågor med 
följesvar. 
 

95 % kände att de skulle ge 
god omvårdnad till kvinnan 
om fostret redan var dött. 
Väljer kvinnan att göra abort 
p.g.a. fostrets kön, som ett 
preventivmedel eller av andra 
personliga skäl så blev 
bemötandet och omvårdnaden. 
inte tillfredställande. 

P-II Medel 
 
 

Rosenblatt 
etal. 
1999 
USA 

Medical 
students 
attitudes toward 
abortion and 
other 
reproductive 
health services 

Undersöka medicin 
studenters attityd  
och 
problemområden i 
samband med abort. 

Kvantitativ 
studier med ja 
och nej frågor.  

Första och 
andra års 
medicin 
studerande på 
ett universitet i 
Washington. 
N=286  

Data 
analyserades 
med chi-square 
test 

58.1% av studenterna ansåg 
att abort under de första 
månaderna skulle vara tillåten. 
Äldre och kvinnliga studenter 
var mer positiva till att stödja 
abort än de som var under 24 
år och män. 

C- II Medel 

4 

 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

Shotorbani 
etal. 
2004 
USA 
 
 
. 
 

Attitudes and 
intentions of 
future health 
care providers 
toward abortion 
provision. 

Studerar studenters 
attityder till abort i 
USA 

Kvantitativ 
studie. 

363 studenter 
tillfågades att 
medverka i 
studien.  
Totalt 
medverkade 
312 medicin-
studerande.  
Bortfall 51. 

Data samlades in 
med hjälp av 
enkätfrågor.Frågorna 
delades  i kategorier. 
Pearsons chi-square 
test användes för att 
jämföra variablerna. 

70-73% av studenterna 
hade en positiv attityd till 
abort och 65% av alla 
studenter tyckte att alla 
medicinska utbildningar 
ska ha någon form av 
utbildning inom 
abortområdet. 

C- II 
Medel 

Steinauer 
et al 
1997 
USA 

Training family 
practice 
residents in 
abortion and 
other 
reproductive 
health care: a 
nationwide 
survey 

Undersökningen var att 
visa vad studerande 
allmänläkarpraktikanter 
har tillgång till i form 
av preventivmedel, 
sterilisering och abort, 
och att undersöka 
överläkares åsikter när 
det gäller abort 
utbildning och deras 
avsikter till att erbjuda 
aborter. 
 

Kvantitativ 
prospektiv 
studie med 
frågeenkäter. 

N=349 
Bortfall:73 

Studien analyserades 
av SPSS 
och chi-square-
analys 

15 % av överläkarna hade 
varit  involverade vid tidiga 
aborter. 65 % var emot att 
utföra aborter.  
Vid läkarutbildningen bör 
det finnas träning till att 
utföra abort, så studenterna 
får erfarenheter och därmed 
en positivare attityd till 
abort. 

K P -I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat kvalitet 

van der 
Arend, etal 
1999 
Nederländerna 
 

Moral 
problems 
among Dutch 
nurses: A 
survey 

Att undersöka holländska 
sjuksköterskors 
erfarenheter av moraliska 
problem. 
Att undersöka och 
medverka i debatten ang. 
hur tillfredställande 
sjuksköterskeutbildningen 
är.  

Prospektiv 
Kvalitativ och  
kvantitativ 
studie. 

N= 1548 
sjuksköterskor 
och annan 
vårdpersonal. 

Kvalititativ analys: 
Kommentarer och 
iakttagelser från 
intervju med öppna 
frågor.  
Kvantitativ analys: 
Frågeformulär med 
tre olika sektioner. 
Öppna frågor efter 
varje sektion. 
En pilotstudie med 
frågeformulär testad 
på 294 
sjuksköterskor 
vilken användes 
som underlag för 
huvudstudien. 

Generellt så upplever inte 
sköterskor problematiska 
situationer som ett 
moraliskt problem. 
Ssk upplever att de har 
litet inflytande i 
instutitionen och i dess 
policy. Sjuksköterskor 
behöver även 
vidareutbildning i attityd 
och kompetensfrågor så 
de kan bistå patienten på 
ett bra sätt. 

K P -I 
Hög 
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