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Sammanfattning 

Bakgrund: Abort har förekommit i alla tider och idag utförs abort lagligt på många 

ställen i världen. Abort innebär att avsluta en graviditet och i norden ökar antalet 

aborter, trots tillgång till preventivmedel. Anledningen till att kvinnor väljer att 

genomföra en abort kan vara många och huvudorsaken är en dålig eller ingen relation 

med fadern. Att besluta sig att genomgå en abort är för många inte enkelt och där blir 

sjuksköterskans stödjande omvårdnad viktig. Därför är det av stor vikt att ta reda 

sjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden i abort situationer. Syfte: Syftet var att 

öka kunskapen om hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden av kvinnor som söker för 

abort. Metod: En allmän litteraturstudie som bygger på 13 vetenskapliga 

originalartiklar. Resultat: Det bildades två huvudkategorier; Stöd vid beslut om abort & 

Omvårdnad efter beslut om abort. Under andra huvudkategorin bildades sedan fyra 

subkategorier. Slutsats: Sjuksköterskors känslor kan påverka omvårdnaden av kvinnor 

som söker för abort. Vidare forskning kring sjuksköterskan och hur hennes känslor, 

privatliv, fördomar och upplevelser påverkar henne i sitt omvårdnadsarbete, behövs. 
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Abstract 

Background: Abortion has occurred in all times and today, abortion is legal in many 

locations in the world. Abortion means to end a pregnancy, in the Nordic countries the 

numbers of abortions have increased, despite access to contraceptives. There are many 

reasons why women make the decision to abort, the main reason is that there's a bad or 

no relation with the father. For most women, the decision to go through with the 

abortion isn't an easy choice, and there were the nurse’s supportive nursing role 

becomes important. Because of this it's important to find out the nurses experiences of 

nursing in abortion situations. Purpose: The aim of this study was to increase the 

knowledge about nurse’s experiences about the care given to women who´s having an 

abortion. Method: A literature review based on 13 scientific original articles. 

Results: Two main categories were identified; Support when abortion was decided & 

nursing after decision about abortion. Under the main category, four sub-categories 

were identified. Conclusion: Nurses feelings can affect the abortion seeking women's 

nursing. Further science about the nurse and how her emotions, private life, 

preconceptions and experiences affect her in the nursing services, is needed.  
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BAKGRUND 

Det är en svår situation att som kvinna välja att genomgå en abort eftersom det handlar om 

moraliska aspekter gällande liv och död (Birkler, 2008). En del kvinnor (Aneblom et al., 

2006) som söker för abort uttalar att de upplevt ett negativt bemötande från personalen, där 

det brast mycket i kommunikationen, känner att de upplevt skuld och stress. Det finns till och 

med de som känt sig ifrågasatta angående sitt beslut om att genomföra abort (a.a.). Respekt 

för självbestämmande är något som (Stryhn, 2007) stärker då autonomiprincipen syftar till att 

säkra kvinnornas handlingsfrihet vid etiska val. Detta bidrar till att kvinnan får möjlighet till 

att utvecklas utifrån sina egna önskemål och förhoppningar till ett gott liv (a.a.). Det görs 

mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige per år (National Institute of Health and Welfare, 

2011). I Sverige avslutas ungefär var fjärde graviditet med abort (Liljas Ståhlhandske, 2008). 

Idag finns det för lite förståelse och uppmärksamhet för de psykologiska problem som en 

sjuksköterska utsätts för inom abortvården (Huntington, 2002). Att assistera kvinnor genom 

komplexa och traumatiska situationer är sedd som en oundviklig del av 

omvårdnadsutövandet, sjuksköterskor förväntas kunna hantera dessa händelser. Det är hennes 

vetskap om att hon utför ett betydelsefullt arbete som uppmuntrar henne i sin roll som 

sjuksköterska (a.a). I sjuksköterskans ansvar (Aneblom et al., 2006) ingår det att se till att 

kvinnor som vill genomgå abort behandlas med respekt och välvilja. Även om deras beslut 

om att genomgå abort är ett genomtänkt och fast beslut, är detta en svår situation för de flesta 

kvinnor och sjuksköterskan bör då agera stödjande (a.a.). 

 

Med omvårdnad menas att lindra, bevara och/eller att förbättra hälsa och välbefinnande hos 

patienten (Forsberg & Wengström, 2008). Omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) 

är att främja patienternas välbefinnande och hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande, verka 

för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och 

sociala villkor. Omvårdnadsteoretikern Kim tar upp klient- sjuksköterskeområdet som en av 

sina fyra domäner. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en central del i 

omvårdnaden. För att kunna ge patienten det stöd och den hjälp hon behöver, krävs det en god 

kommunikation med bland annat empati, beröring, avstånd och närvaro. Hon beskriver att 

bristande kommunikation kan leda till negativ påverkan av omvårdanden (a.a.). Birkler (2008) 

beskriver upplevelse som en del av en persons livsvärld. Det vill säga att alla människor ser 
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världen på olika sätt beroende på sina egna känslor, kunskaper och upplevelser. Därför är 

upplevelserna olika från person till person trots att det kan handla om upplevelsen kring en 

och samma händelse, så skiljer sig en individs upplevelser från en annans (a.a.). 

 

Abort innebär avbrytandet av en graviditet före graviditetsvecka 22 (Bygdeman & Malmquist, 

2014; Socialstyrelsen, 2012). De flesta av aborterna i Sverige sker innan graviditetsvecka 12 

och benämns som tidiga (Liljas Ståhlhandske, 2008). Upp till 18:e graviditetsveckan är det 

tillåtet med fri abort, efter denna tid krävs det ett särskilt tillstånd från socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2012). Att avsluta en graviditet sker och har skett i alla tider och bland alla 

kulturer, vare sig det varit lagligt eller inte (Liljas Ståhlhandske, 2008).  

Medicinsk abort och kirurgisk abort (Socialstyrelsen, 2012) är de metoder som används för att 

avsluta en graviditet. Med medicinsk abort menas att kvinnan ges ett läkemedel för att 

framkalla aborten. Detta kan utföras fram till graviditetsvecka nio. Kirurgiskt ingrepp 

genomförs om graviditeten är under 12 veckor. Då utförs en så kallad vakuumaspiration där 

fostret sugs ut ur livmodern (a.a.). 

 

De vanligaste skälen för att en kvinna i Sverige genomgår abort är oftast berörd av hennes 

relation till fadern. Relationen med pappan till fostret kan vara tillfällig eller konfliktfylld. Det 

kan också bero på orsaker som att graviditeten uppkom för snart efter tidigare graviditet eller 

att paret inte vill skaffa fler barn. En annan orsak kan vara den egna karriären, att man är för 

ung eller för gammal för att skaffa barn eller att barnet drabbats av missbildningar (Aneblom 

et al., 2006). Det står i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att vård ska ges med respekt för 

alla människors lika värde och att vården ska bygga på patientens integritet och rätt till 

självbestämmande. Vi har sedan århundraden i Sverige haft lagar som gjort abort straffbart 

(Aneblom et al., 2006), ända fram tills år 1864 utdömdes dödstraff för vad som kallades för 

barnamord eller fosterfördrivning. Sedan dess har kvinnans situation förändrats mycket, 

kvinnor tog sig in i arbetsmarknaden och blev försörjningsansvariga. Detta ledde till bildandet 

av den Svenska abortlagen. Fri abort infördes 1974 och sedan dess har statistiken mer eller 

mindre sett likadan ut (a.a.). Den svenska abortlagen (1974:595) säger att om en kvinna begär 

att få avbryta sin graviditet, får abort utföras om det kan ske innan artonde graviditetsveckan. 

Aborten får inte genomföras om denna kan leda till allvarlig fara eller skada på kvinnans 

hälsa (a.a.).  
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Abort är inte lagligt i alla länder i världen (Ganatra et al., 2014) detta är ett problem då det i 

dessa länder istället sker många olagliga och farliga aborter. Detta medför allvarliga 

hälsoskador bland kvinnor som tar hjälp av oerfarna, oförsiktiga och outbildade personer 

(a.a.). Studien (Larsson, Aneblom, Odlind, Tydén, 2002) har visat att en stor del av kvinnor 

som söker för abort har försökt skydda sig, i en enkätundersökning från 2002 har 63 % av de 

abortsökande uppgett att de använt preventivmedel. Bland andra kvinnor som inte skyddat sig 

uppgav de att de inte trott att de kunnat bli gravida eller att de tog risken. Det framkom bland 

andra kvinnor att de aktivt avstod från att använda preventivmedel på grund av deras oro för 

att få biverkningar, vissa hade redan erfarenhet av biverkningar från när de tidigare använt 

preventivmedel (a.a.). Något som Närlid (2008) menar på att medias larmrapporter om p-

piller har skrämt upp unga kvinnor till att inte eller sluta bruka det (a.a.). Minskning av antalet 

användare av kombinerade p-piller ses ofta i samband med medias larmrapporter (Larsson et 

al., 2002). Att preventivmedelsvanorna har förändrats (Närlid, 2008) och att vi har minskat 

sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna beskrivs som en förklaring till de stigande 

abortsiffrorna i Sverige. Andra strukturella förklaringar bakom ökningen finns i form av att 

ändrade befolkningsmönster medför ändrade beteendemönster, kvinnor med utländsk 

bakgrund finns överrepresenterade i abortsammanhang då man ser att preventiv 

medelsanvändningen bland dessa kvinnor är lägre (a.a.). 

 

Kvinnor som söker för abort har rätt till personcentrerad omvårdnad och stöd i sitt beslut 

(Socialstyrelsen, 2005). Abort är ett känsligt ämne och orsaken bakom den varierar från 

patient till patient. Familjeförhållanden, ekonomi och sociala skäl, är sådant som kan ha en 

påverkan till varför kvinnor väljer att genomgå abort (Aneblom et al., 2006). Sjuksköterskor 

överlag kan ha värderingar, moraliseringar och fördomar. Detta kan leda till att 

sjuksköterskans syn på abort kan påverka patientens omvårdnad då dessa känslor ofta ses som 

något negativt och som man ofta är ovillig att ändra på (Hammarstedt, Jacobsson, Wulff & 

Lalos, 2005). Sjuksköterskans sätt att arbeta med och bemöta patienter påverkas av vad hon 

tänker och känner. På grund av detta är det viktigt för en sjuksköterska att ha insikt om sina 

fördomar för att kunna utveckla och förbättra både sig själv och sitt arbete (Birkler, 2008). 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden av 

kvinnor som söker för abort. 

 

 

METOD 

Design  

En allmän litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt genomfördes och data bearbetades 

till ny kunskap med inspiration av Friberg (2012). 

   

Urval  

Studien baserades på både kvalitativa och kvantitativa original artiklar (Friberg, 2012). 

Inklusionskriterier var artiklar som innehöll; sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad i 

samband med abort, var publicerade från år 1999 till år 2014 samt var skrivna på engelska. 

Allmänna litteraturstudier exkluderades (a.a.). 

 

Datainsamling 

De sökord som användes var: Abortion, Care, Experience, Nurses, Nurse, Nursing, 

Qualititative, och Termination of pregnancy. Datainsamlingen genomfördes vid tre olika 

tillfällen med samma sökord. Databaserna som först användes var Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Vid tredje sökningen användes även Google Scholar. Cinahl och PubMed 

(Friberg, 2012) publicerar artiklar om omvårdnad och PsycINFO artiklar som handlar om 

psykologi och beteendevetenskap. Google Scholar är en databas som omfattar flera olika 

ämnesområden. Begränsningar som användes var Boolesk termen AND. MESH- termen 

Nurses samt trunkering* av Nurse användes i Pub Med respektive Cinahl. De artiklar med 

titlar och abstracts som svarade på syftet valdes ut. Genom att inte specificera sökningarna till 

artiklar med fulltext blev resultatet av sökningarna omfattande och de kunde skrivas ut och 

eller beställas hem (a.a). De sökord som gav flest träffar var; Abortion och Nurse i Cinahl, 

Abortion, Experience, och Nurse i PubMed. Abortion och Nurse i PsycINFO. Manuell 
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sökning gjordes utifrån artiklarnas referenslistor och där hittades fyra artiklar. Totalt framkom 

23 artiklar. 

 

Granskning   

Artiklarna granskades med inspiration av Fribergs (2012) förslag på frågor till både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna poängsattes efter hur många av frågorna som 

gick att svara på, varje svar räknades som ett poäng. Kvalitativa artiklar kunde få maximalt 14 

poäng och kvantitativa maximalt 13 poäng. Över tio poäng räknades som en artikel av hög 

kvalitet, mellan fem och nio poäng av medelkvalitet och under fyra poäng som en artikel av 

låg kvalitet. Granskningen ledde till att totalt nio av artiklarna exkluderades på grund av att de 

inte svarade mot syftet eller var allmänna litteraturstudier. Slutresultatet blev tretton 

användbara artiklar. Det hittades nio kvalitativa artiklar och fyra artiklar som kombinerar 

kvalitativ och kvantitativ metod (a.a). 

 

Analys  

Textanalys genomfördes med inspiration av Fribergs (2012) modell för faserna i arbetsgången 

vid en litteraturöversikt. Genomläsning av materialet genomfördes först individuellt av 

författarna och sedan gemensamt för att få en känsla för innehållet. Artiklarna numrerades. 

Artikelöversikter gjordes och resultatet framkom ytterligare. Systematiskt plockade 

författarna var för sig ut meningsbärande enheter om svarade mot syftet. Meningarna 

jämfördes och sorterades in i olika område, långsamt växte olika teman fram. I nästa steg 

färgmarkerades bärande ord i meningarna tillsammans för att fånga innebörden i texten. 

Likheter och skillnader visade sig och långsamt växte resultatet fram (a.a.) 

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse   

Eftersom detta var en litteraturstudie behövdes det inte något forskningsetiskt tillstånd åt 

denna studie. Däremot har författarna endast letat efter artiklar som blivit granskade av ett 

forskningsetiskt råd (Stryhn, 2007) att de beskriver etiska övervägande i samband med att 

deras studie genomförts. Till exempel om intervjuer genomförs av sjuksköterskor, fanns 

informerat samtycke inhämtat från dessa deltagare (a.a.). Etiska övervägande i samband med 

att skriva en allmän litteraturstudie innebär bland annat att ta med alla funna artiklar som 

svarar mot syftet. Det är av vikt att resultat som motsäger varan inte tas bort eller att resultatet 
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som visas, emot säger författarnas förförståelse och därmed inte tas med. Objektivitet som 

författare av allmän litteraturstudie är betydelsefull.   

Författarnas förförståelse var delad och deras tankar var att det fanns mycket fördomar i 

abortvården mot vissa av de kvinnor som söker för abort. Då kvinnorna är i en utsatt situation 

är det viktigt att sjuksköterskorna ger en adekvat omvårdnad för att underlätta en svår 

situation. Det är angeläget att undersöka sjuksköterskor upplevelser av att möta kvinnor som 

ska, genomgår eller har genomgått en abort. Genom att ta reda på sjuksköterskornas 

upplevelser kring sitt omvårdnadsarbete och sitt känslomässiga bemötande gentemot kvinnor 

som ska/har genomgått abort. Då kan vi som sjuksköterskor öka våra kunskaper om vilka 

fördomar och tankar som finns kring abortvåden och då de blir uppmärksammade blir det 

därmed lättare sätta dessa åt sidan. 

 

 

RESULTAT 

 

De två huvudkategorier som bildades under analysen var: Stöd vid beslut om abort & 

Omvårdnad efter beslut om abort. En översiktstabell visar vilka huvudkategorier respektive 

vilka subkategorier som bildades. Se tabell 1.  

 

Tabell 1. Kategoriöversikt.  

Huvudkategorier Stöd vid 

beslut om 

abort 

Omvårdnad efter beslut om 

abort 

Subkategorier  -Upprepade aborter 

-Sena aborter 

-Smärtlindring 

-Att hålla känslorna i schack 
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Stöd vid beslut om abort 

 

Sjuksköterskor anser att det är av vikt att vara ett bra stöd då abort är det största beslut en 

kvinna någonsin kommer att ta. Sjuksköterskorna tror inte att det är ett beslut som är lätt för 

kvinnorna att fatta  (Lipp, 2008). Nicholson, Slade & Fletcher (2010) kom fram till att psykisk 

omvårdnad var sedd som en huvudaspekt av sjuksköterskans roll. De försökte förvissa sig om 

att patienterna var väl informerade och säkra på sitt beslut, att det var det bästa för kvinnan 

och därmed stötta henne i det beslut hon tagit (a.a.). Sjuksköterskorna kände att de gjorde det 

bästa av en svår situation (Nicholson et al., 2010; Gallagher, Porock & Edgley, 2009). 

Sjuksköterskor berättade att de aktivt försökte försäkra sig om kvinnorna inte hade något att 

skämmas över när de valde att genomgå en abort (Gallagher et al., 2009).  

Sjuksköterskor (Lipp, 2008) tyckte att det var bättre att boka en tid för samtal och se 

vad som hände. Ofta när kvinnorna sedan träffade sjuksköterskan uppfattades det som 

att de fick lättare att fatta ett beslut. Om kvinnorna kände sig väldigt osäkra och till slut 

ändå bestämde sig för att fortsätta med sin graviditet tyckte sjuksköterskorna att det var 

härligt (a.a.).  Sjuksköterskor berättar (Gallagher et al., 2009; Lipp, 2008) att valet var 

kvinnans eget och att det inte var sjuksköterskans uppgift att fatta beslutet åt henne 

(a.a.). Sjuksköterskorna (Lipp, 2008) var väldigt uppmärksamma på vad de sa till 

kvinnan för att inte påverka hennes beslut. De ville inte göra kvinnan upprörd och göra 

hennes beslut ännu svårare än vad det redan var från början (a.a.). Flera sjuksköterskor 

visade att de brydde sig om kvinnorna och samtidigt försökte de ändå vara i stånd till att 

balansera att förbli professionell och att inte bry sig för mycket (Bolton, 2000; Bolton, 

2005).   

 

Omvårdnad efter beslut om abort 

Sjuksköterskor känner att de är stolta över att genomföra en god omvårdnad då de anser att 

det är viktigt och välgörande för de kvinnor som genomgår abort. De upplevde sig känna 

stolthet, glädje och tillfredsställelse vid omvårdnaden av dessa kvinnor då de visste att de 

kunde stödja dem från sin börda. De ansåg sig rädda liv då de kunde erbjuda säker vård så att 

kvinnorna inte behövde utföra osäkra, farliga aborter  (Möller, Öfverstedt & Siwe, 2012).  
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Upprepade aborter 

Omvårdnad vid upprepade aborter är den situation som sjuksköterskor ofta känner sig 

dömande i. Sjuksköterskorna berättar att de inte tycker att det var okej att kvinnor 

kommer in för abort år efter år (Lipp, 2010). Sjuksköterskorna i Nicholson et. al. (2010) 

kände att abort användes som en typ av preventivmedel eller togs som ett enkelt beslut. 

Detta utmanade sjuksköterskornas förmåga att acceptera situationen. Det resulterade i 

frustration, och det verkade svårare för dem att gå vidare med kvinnans beslut (a.a.). 

Sjuksköterskor berättar (Debra, 2005) att de kände sig upprörda när de assisterade 

flickor eller kvinnor som gick igenom andra, tredje, fjärde eller femte aborten. Speciellt 

om de hade varit just den sjuksköterska som pratat om preventivmedel med henne efter 

tidigare abort/aborter. Sjuksköterskor (Nicholson et al., 2010; Harries et al., 2009) 

berättar att hon trodde att dessa kvinnor tyckte att det var lättare att göra abort än att 

som vuxen ta ansvar för sitt sexliv (a.a.). Debra (2005) skriver om en sjuksköterska i sin 

studie, som upplevde obehag i relation till en kvinna som återkom för sin tredje abort 

inom en tio månaders period. Hon sa att hennes underliggande oro var att en tredje abort 

inom denna period inte var hälsosamt för någon kvinna. Förutom tanken över att hennes 

försök att prata med kvinnan om hennes hälsa hade varit ineffektiv så visste hon att 

upprepade aborter kunde orsaka skador på livmodern, detta kunde påverka framtida 

graviditet. För att inte kränka patienten blev sjuksköterskan ombedd att hålla sina 

dömande åsikter för sig själv (a.a.). 

 

I vissa fall fanns det oro hos sjuksköterskorna (Gallagher et al., 2009; Lipp, 2010) över 

att abortvården hade svikit kvinnorna. Sjuksköterskorna frågar sig själva vad dem har 

gjort för fel, då kvinnor kommer in och vill genomföra upprepade aborter (a.a.). En 

annan sjuksköterska (Lipp, 2010) tänker att de kanske gör ett bra jobb med 

omvårdnaden i abortsituationen med tanke på att kvinnorna kommer tillbaka (a.a.). 

 

Sen abort 

Det visade sig att sjuksköterskorna i Debra´s studie (2005) tyckte att de hade en 

skyldighet att medverka vid omvårdnaden kring abort eftersom det är en del av flickor 

och kvinnors rätt och börda. De tyckte att som sjuksköterskor kunde de ge säker och 

professionell vård för att skydda patienterna från lidande (a.a.). Bolton (2009) studie 
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visade att sjuksköterskor försökte maskera sin fasa gentemot kvinnans beslut om att 

genomföra sen abort. Detta för att hjälpa kvinnan att förlika sig med valet, samtidigt 

måste sjuksköterskan behålla sitt professionella ansikte. I vissa fall där sjuksköterskorna 

endast lyckas hålla det professionella ansiktet i ett försök att dölja sitt dömande 

gentemot kvinnan p.g.a. sen abort, har sjuksköterskorna fått höra av patienterna att de är 

hårda (a.a.). Vissa sjuksköterskor (Gallagher et al., 2009) var oförmögna att stöd åt 

kvinnorna i ett beslut om att utföra sen abort. De hanterade denna situation genom att 

inte medverka alls under proceduren. De erkände att det inte var deras attityder utan 

själva utvecklingen av fostret i detta stadium som var problemet (a.a.).   

 

I Lindström, Wulff, Dahlgren & Lalos studie (2011) berättar en sjuksköterska om hur 

svårt hon hade att hantera genomförandet av abort vid 18 veckor. Känslomässigt var det 

väldigt svårt då man räddar liv vid 22-23 veckor. Detta fick henne att känna sig maktlös 

och samtidigt kunde hon inte låta bli att tycka synd om kvinnorna som genomgick de 

sena aborterna (a.a.). Havandeskapslängden ansågs vara nyckeln till acceptans av 

aborten (Harries, Stinson & Orner, 2009), det kändes mer traumatiskt att hantera en 

abort genomförd runt vecka 17-20 än en abort genomförd i vecka 12. En sjuksköterska 

förklarade anledningen till detta genom att förklara att vid tidig graviditet så handskades 

man med en blodklump istället för med ett format foster i senare veckor (a.a.). Vissa 

sjuksköterskor (Gallagher et al., 2009) medgav att de blev svagare som stöd när 

graviditeten var längre gången. Abort vid 24 veckor är inte behagligt och en 

sjuksköterska menar på att man måste acceptera det, för det är detta dem jobbar med 

(a.a.). Alla sjuksköterskor (Andersson et al., 2014; Bolton; 2000) höll med om att 

hanteringen av ett dött foster var en av de mest stressande delarna i deras yrke. En 

sjuksköterska (Bolton, 2000) berättade att det var stressigt men glädjande på samma 

gång. Det hade att göra med föräldrar som vill se sin bebis, att ta bilderna och 

ombesörja ett minne av sitt barn, det var det svåraste, men också det mest givande 

gällande att hjälpa föräldrarna att hantera (a.a.).  

 

Smärtlindring 

Lindström et. al. (2010) beskriver sjuksköterskans försök att säkerställa att kvinnan inte 

lider av smärta. En sjuksköterska (Lipp, 2010) berättar att man måste försöka att 
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förklara att kvinnorna mycket väl kan känna smärta men att de kan få smärtstillande, de 

behöver inte känna smärta (a.a.). Sjuksköterskor (Andersson et al., 2014) anser att om 

kvinnorna har en bättre förståelse om vad som ska hända, kan de hantera situationen 

bättre. Sjuksköterskorna ville inte skrämma kvinnorna angående smärtan, inte heller 

ljuga om den. En av sjuksköterskorna uttrycker att hon inte kan säga hur det kommer att 

kännas fysiologiskt eller hur pass smärtsamt det kommer att bli. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att ge kvinnor, med mycket smärta, adekvat smärtstillning. Vissa 

sjuksköterskor beskrev känsla av maktlöshet när de var oförmögna att hitta ett optimalt 

smärtstillande vid svåra smärtor. Sjuksköterskorna menar på att vad du än ger så hjälper 

det inte, och att det bästa att göra då kan vara att bara finnas där och att lyssna. Detta 

kan underlätta för kvinnan (a.a.). 

 

Mindre erfarna sjuksköterskor kände ibland att de förde över sin egen oro till kvinnorna 

när komplikationer, oväntade händelser eller reaktioner inträffade. De poängterade 

vikten av information, pratade inte kvinnan språket flytande så ansågs det viktigt att det 

fanns en tolk med henne (Andersson et al., 2014). 

 

Hålla känslorna i schack 

Att vara icke-dömande som sjuksköterska är en av de största utmaningarna och trots att 

man kanske blir chockad ibland får det inte synas i ansiktsuttrycket, berättar en 

sjuksköterska (Lipp, 2010). Det blev uppmärksammat (Nicholson et al., 2010) att hålla 

känslor under kontroll var viktigt för omvårdnaden. En sjuksköterska (Lipp, 2010) 

berättar att vissa kvinnor kommer in på grund av tragiska omständigheter och att hon 

tycker synd om dem. Sjuksköterskorna strävade efter att hålla känslor av sorg och 

frustration gömda, men att det ibland var viktigt för patienterna att se att du var 

sympatisk. Att bryta ihop framför kvinnorna är ingen hjälp för dem (a.a.). Känslor, så 

som ilska, ansågs som en förbjuden känsla. Känslor av sorg, bedrövelse och ledsamhet 

delades med kvinnan utan att gråta (Andersson et al., 2014) 

 

En sjuksköterska (Lipp, 2008) beskriver att arbetsdagen ofta slutade med huvudvärk. 

Detta på grund av att som sjuksköterska var hon väldigt uppmärksam på situationen, 

eller kvinnornas förhållande (a.a.). Det fanns sjuksköterskor (Gallagher et al., 2009; 
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Lipp, 2010) som ifrågasatte hur själva omvårdnaden passade in i abortvården då de är 

utbildade och tränade i att rädda liv. Vissa sjuksköterskor ifrågasatte även sig själva och 

sitt eget syfte i situationerna de utsattes för (a.a.). Sjuksköterskorna (Möller, Öfverstedt 

& Siwe, 2012) kände även att de ibland inte kunde tillmötesgå alla aborter eftersom de 

kände att de utfördes av fel skäl. Sjuksköterskorna (Gallagher et al., 2009; Lipp, 2010) 

tycker att det var frustrerande då de ger all information och försöker sitt bästa med att 

ge preventivmedel m.m. (a.a.). En sjuksköterska berättar (Gallagher et al., 2009) att en 

kvinna hade sagt att även om hon blev gravid så var det okej, hon behövde i så fall bara 

göra abort (a.a.).   

  

Vissa sjuksköterskor (Andersson et al., 2014; Bolton, 2000) försökte kompensera det 

tunga känslosamma yrket med humor. Genom att använda humor som ett medel att 

minska spänningar och besvär som patienterna kände tyckte sjuksköterskorna att de 

kunde lysa upp arbetsmiljön och underlätta för alla parter. Sjuksköterskorna etablera en 

närmre kontakt med patienterna i tuffa situationer genom att lätta på stämningen, 

komma ihåg någon personlig livserfarenhet att dela med sig eller ge kroppskontakt 

(a.a.). I Boltons studie (2000) säger en sjuksköterska att man måste bry sig om sina 

patienter, annars förloras en del av kvalitén på omvårdnaden. Hon tycker att man inte 

kan vara sjuksköterska om man inte bryr sig för det är omöjligt att inte bli berörd av 

patientens sorg, oro och ilska. En av sjuksköterskorna menar på att om man kan arbeta 

utan känslor inblandade, då är man inte på rätt jobb (a.a.). Sjuksköterskor i Nicholson et 

al., (2010) studie säger att patienterna inte kommer att lämna sjukhuset med ett leende 

på läpparna. Men om de känner att hon som sjuksköterska har brytt sig om dem och 

stöttat dem, lyssnat på dem, är det allt hon förväntar sig vid slutet av arbetspasset (a.a.). 

 

I Andersson et al., (2014) studie uttrycker sjuksköterskorna ett behov för teknisk träning 

för att kunna skapa en större känsla av den egna kompetensen i omvårdnadsrelaterade 

situationer. En sjuksköterska i studien uttrycker att om hon känner sig säker i sin roll 

och kan processen av det hon gör så känner hon sig bekväm med situationen och kan då 

förmedla en känsla av trygghet (a.a.). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Den valda designen var en litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta är ett 

bra sätt att skapa en övergripande bild på det nuvarande kunskapsläget (Friberg, 2012) om hur 

sjuksköterskor upplever omvårdnaden kring kvinnor som söker för abort. Eftersom det var 

begränsat med tid kunde inte en systematisk litteraturstudie genomföras och på grund av detta 

kan det ha missats relevant fakta (a.a). 

 

Urvalet innebar att artiklar på engelska letades upp, då detta är sett som det officiella 

vetenskapliga språket (Friberg, 2012). Artiklar endast på Engelska eller Svenska söktes och 

detta kan ha begränsat sökningen då det kan ha missats relevanta artiklar på andra språk. Det 

söktes inte efter dessa artiklar då tiden inte fanns till att försöka översätta dem. Genom att leta 

efter äldre artiklar, hade det blivit lättare att hitta ett godtagbart antal artiklar i tid. Med ett 

äldre publiceringsår riskeras artiklarnas aktualitet (a.a.). Författarna kunde ha utökat sökorden 

med midwives för att öka antalet användbara originalartiklar. Författarna anser att denna 

personalkategori redan har påverkat studiens resultat, fler artiklar med detta perspektiv tros 

inte ha så stor betydelse för att påverka ytterligare.  

Inklusionsktiterier och exklusionskriterier användes för att avgränsa sökningarna. 

 

Databaserna som användes i datainsamlingen publicerar original artiklar inom olika områden 

och tack vare detta har studien relevant data för studiens syfte. Vid databassökningen var det 

svårt att hitta tillräckligt med originalartiklar som svarade på syftet. Detta gjorde att 

författarna förlorade mycket tid och kunde ha undvikits i ett tidigare skede av 

datainsamlingen, genom att beställa originalartiklar tidigare. 

 

Om författarna inte hade granskat originalartiklarna så ingående kunde de ha sparat mycket 

tid som kunde lagts på sökningarna. Studien innehåller få kvantitativa artiklar och detta kan 

bero på att det är mindre lämpligt sätt att få korrekt uppfattning om känslor och upplevelser 
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genom denna metod. Kvalitativa metoder ger en bredare och djupare uppfattning om begrepp 

som känslor och upplevelser.  

 

Författarna ansåg det vara positivt för studien att granskning och inledande analys utfördes 

individuellt (Friberg, 2012). På grund av detta ansåg de att de kunde se på originalartiklarna 

med mer kritiska ögon då de sedan diskuterade och gick igenom dem tillsammans (a.a.).  

Barnmorskor har en högre utbildningsgrad och en annan ansvarsdel i omvårdanden jämfört 

med en allmänsjuksköterska och detta kan påverka studiens resultat (Friberg, 2012). 

Originalartiklarna med barnmorskor inkluderades i studien för att de även behandlade 

sjuksköterskor perspektiv och tillräckligt antal artiklar med endast sjuksköterskors syn var 

svårt att finna. Dock är författarna väldigt nöjda med de artiklar som införskaffades då de 

flesta av dessa höll hög kvalitet.  

 

Det är en svaghet i studien att det finns många artiklar som har samma författare, ex. Allison 

Lipp står för tre av de tretton artiklarna, detta ger ett smalare perspektiv åt studien. Detta 

tycker författarna tyder på att mer forskning inom området behövs för att bilda en bredare och 

djupare förståelse för individer och personal inom abortvården. 

 

 

Resultatdiskussion  

 

I studien framkom det ett centralt fynd som kommer att diskuteras, det visade sig vara 

sjuksköterskornas känslomässiga utmaningar.  

 

Trots att abort sågs som en del av omvårdnaden (Liljas Ståhlhandske, 2008) så är 

arbetsmomentet något som skapar känslor, etiska och moraliska situationer. Det kan 

dessutom utmana de kulturella och religiösa tankar som finns hos sjuksköterskor vilket 

kan påverka henne i omvårdnadsarbetet (a.a.)  

 

Sjuksköterskornas känslor (Debra, 2005; Lipp, 2010; Nicholson et al., 2010) påverkar 

inte bara henne själv utan även kvinnorna hon vårdar. Det är därför viktigt att 
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sjuksköterskan tänker på hur hon bemöter och talar till kvinnorna för att inte verka 

dömande, kränkande eller negativ (a.a.). Kvinnorna (Aléx & Hammarström, 2004) 

ansåg att personalen var både positiva och negativa i sitt bemötande. Vissa 

sjuksköterskor agerade stöttande, positivt och informativt medan andra verkade kalla 

och negativa i sitt bemötande, en del kvinnor kände sig även ignorerade av 

sjuksköterskorna. De kände till och med att personalen fick dem att känna skam, 

ensamhet, ledsenhet och osäkerhet (a.a.). Detta kan jämföras med sjuksköterskor 

(Natan, Beyil & Neta, 2009) som vårdar patienter med drogmissbruk. Dessa 

sjuksköterskor medger att dem utför omvårdnad av lägre kvalitet till dessa personer än 

vad de hade utfört till andra patienter. Sjuksköterskorna ansåg att missbrukarna själva 

bar ansvaret för sin hälsa och därför inte förtjänade hög kvalitativ vård (a.a.). Trots att 

sjuksköterskan måste ha ett professionellt förhållningssätt så är det genom att ta hänsyn 

till patientens integritet, autonomi och värdighet som sjuksköterskan visar omsorg och 

respekt för henne (Socialstyrelsen, 2005). Det framkommer (Hess, 2004) att patienterna 

känner sig trygga och omhändertagna av sjuksköterskan i denna situation då de 

uppträder på ett professionellt sätt. Många kvinnor kände att de ville prata med en 

sjuksköterska inom abortvården för att få en neutral syn på situationen (a.a.).   

 

En del studier i resultatet (Andersson et al., 2014; Bolton, 2000; Lipp, 2010; Nicholson et al., 

2010) visar att sjuksköterskorna inte kan koppla bort alla sina känslor, då hon anser att dessa 

gör henne till en bättre vårdgivare. Genom att de visade för kvinnorna att de hade känslor, 

kunde de stötta och förmedla en mer empatisk förhållning (a.a.). Ju längre gången graviditeten 

var innan aborten genomfördes, desto svårare var det för sjuksköterskan att sätta sina känslor 

åt sidan (Lindström et al., 2011). En sjuksköterska i Harries et. al. studie (2011) tyckte det 

kändes jobbigt när vårdpersonal utanför avdelningen kallade de som assisterade vid sena 

aborter för "mördare och bebismördare", hennes oro fanns i att hon skulle bli identifierad vid 

de namnen (a.a.). Detta kan resultera i att omvårdnaden kring kvinnan kan bli påverkad, 

(Bolton, 2000; Gallagher et al., 2009; Hess, 2004) då sjuksköterskan blir mer berörd och 

negativt påverkad. Sjuksköterskor väljer ibland att inte delta i dessa vårdsituationer för att 

undvika att bli för känslosamma och låta detta påverka omvårdnaden (a.a.). Patient- 

sjuksköterskedomänen (Kim, 2010) handlar om att  ha en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patient för att uppnå god omvårdnad, vikten av samspelet och patientens 
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delaktighet betonas också (a.a.). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) är en del av hennes ansvar att hon ska kunna tillgodose 

kvinnans basala och specifika omvårdnadsbehov, med detta innebär det fysiska, psykiska, 

kulturella, sociala och andliga aspekter (a.a.). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) menar 

att sjuksköterskorna måste främja en god kontakt med kvinnan genom att bygga omvårdnaden 

på hennes rätt till självbestämmande och integritet (a.a).  

Förutom sen abort så var även upprepade aborter något som väckte känslor hos 

sjuksköterskorna (Debra, 2005; Harries et al., 2011; Hess, 2006; Lipp, 2008; Nicholson et al., 

2010). De kände sig dömande i dessa situationer för de tyckte inte att det var okej att kvinnor 

kom tillbaka för att utföra abort efter abort. Sjuksköterskorna fick en känsla att det utfördes 

som en typ av preventivmedel och beslutet tog för enkelt för vissa kvinnor. Det blev en 

utmaning för sjuksköterskorna att acceptera situationen (a.a.).  

 

 

SLUTSATS 

En av sjuksköterskans ansvarsområde (Willman, 2007) är att tillsammans med samhället dela 

ansvar för att stödja åtgärder som förebygger ohälsa, speciellt hos svaga befolkningsgrupper, 

och främjar deras sociala behov. Inom vårdarbetet jobbar sjuksköterskan för att främja 

patienters värderingar, vanor, tro och rättigheter för att respektera individen (a.a.) 

 

Det som framkom i studien var att sjuksköterskornas känslor kan påverka omvårdnaden av de 

kvinnor som söker för abort. Situationer som sena aborter eller upprepade aborter var svårare 

att handskas med som sjuksköterska. Sjuksköterskor bör ha en medvetenhet om vilka känslor 

som påverkar henne och i vilka situationer hon känner sig utsatt. Detta kan användas som ett 

positivt redskap vid omvårdnaden i flera sammanhang som innebär svåra moraliska och etiska 

situationer.  

Den nya kunskapen kan användas på så vis att om man är medveten om sina positiva känslor 

är det lättare att utnyttja dem där det kan behövas, och de negativa känslorna kan bli lättare att 

hantera eller sätta åt sidan. 

 

För att få en bättre uppfattning om sjuksköterskors upplevelser inom abortvården behövs det 

vidare forskning. Forskning kring sjuksköterskan inom abortvården är välkomnat då detta 
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finns väldigt lite vetenskapligt studerat. Exempel hur hennes känslor, privatliv, fördomar och 

upplevelser påverkar henne i sitt omvårdnadsarbete. Vidare tycker författarna att utbildning, 

inom stödsamtal och omvårdnad kring abort, av sjuksköterskor krävs för att förbättra patient- 

sjuksköterskerelationen. Det krävs även mer insatser avseende sjuksköterskornas möjligheter 

till att diskutera kring sitt arbete och sina egna känslor för att på bästa sätt kunna hantera de 

svåra situationer de ställs inför.   
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Abstract 
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Peer Reviewed 

 

Abstract 

Abstract 

Abstract 
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2 

3 

4 

5 

Abortion 

Nurse 

Experience 

1 AND 2  
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Swedish 

Peer Reviewed 

 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

2 032 

29 946 

169 400 

88 

32 
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20140407 
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Nurse 
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Abstract 

Abstract 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Nicholson, J. 

Slade, P & 

Fletcher, J. 

 

Storbritannien

, 2010 
 

”Termination 

of pregnancy 

services: 

experiences 

of 

gynaecologic

al nurses” 

The aim of the 

study was to 

identify the 

experiences of 

gynaecological 

nurses 

involved with 

termination of 

pregnancy 
 

URVAL 
Kraven var registrerade 

sjuksköterskor som är 

direkt inblandade vid 

abortgenomförandet. 

 

DATAINSAMLING 
Kvalitativ 

intervjustudie med 

öppna frågor och en 

kvantitativ ansats.  

GENOMFÖRANDE 
En första intervju genomfördes 

för att se till att processen och 

huvudtemat var effektiv och 

acceptabel, inga ändringar 

gjordes.  
Deltagarna blev uppmanade att 

utforska aspekter av arbetet som 

var viktiga för dem personligen. 

Intervjuerna varade mellan 60-90 

min, genomfördes privat, 

spelades in samt skrevs ner 

ordagrant. 

 

Kvantitativ information 

inhämtades för att placera svaren 

med hjälp av 4 olika enkäter.  

 

ANALYS 
De första observationer och 

preliminära teman lästes om igen 

och potentiella tema titlar skrevs 

ner. De preliminära teman 

listades och organiserades i en 

tabell tillsammans med original 

texten. Detta gjordes med alla 

Genom att känna total acceptans 

för sitt arbete sågs som en 

grundläggande egenskap för att 

tillgodogöra kvinnorna fullgod 

omvårdnad.  

 

Deltagarna hade olika 

tillvägagångssätt genom hur de 

hanterade svåra situationer. De 

kände ett behov av att dela sina 

känslor och tankar med 

kollegor. Dock tyckte vissa 

deltagare att om de talade om 

sitt arbete och sina känslor för 

mycket, blir dem "uttröttade".  
Vissa deltagare "stängde av" 

från sina tankar och känslor för 

att hantera situationer som var 

svåra för dem.   

12 poäng = hög 

kvalitet 

 

 



 

 

utskrifter. 
Detta upprepades sedan för att 

säkerställa att ingenting missats. 
 

Lipp, A. 

 

Storbritannien

, 2008 
 

”A woman 

centred 

service in 

termination 

of pregnancy: 

Agrounded 

theory study” 

-How nurses 

and midwives 

perceive their 

role with 

women 

undergoing 

termination of 

pregnancy.  

 

-How nurses 

and midwives 

cope with their 

increased 

involvement 

with women 

undergoing 

medical 

termination of 

pregnancy 
 

URVAL 
inklusionskriterier: 
sjuksköterskor och 

barnmorskor med 10-30 

års erfarenhet inom 

gynekologi och abort 

 

DATAINSAMLING 
En kvalitativ grounded 

theory studie med  
individuella, öppna 

intervjuer. 
 

GENOMFÖRANDE 
Intervjuerna varade mellan 45-60 

min.  

 

ANALYS 
Datan samlades in och 

analyserades m.h.a. ett 

dataprogram.  Huvudkategorier 

och underkategorier 

identifierades utifrån detta. 
 

 

 

Det framkom att deltagarna 

försökte låta bli att påverka 

kvinnornas beslut och de 

försökte se till att de tog det 

beslut som var rätt för henne.  

 

Deltagarna tog kvinnornas 

individuella omständigheter och 

situationer under beräknande i 

omvårdnadsarbetet.  

8 poäng = medel 

kvalitet 

 

 

Lipp, A 

  

Storbritannien

, 2009    
 

”Conceding 

and 

concealing 

judgment in 

termination 

of pregnancy; 

a grounded 

theory study” 

The aims of 

this study were 

to determine 

the effective 

attributes of 

nurses/midwiv

es involved in 

abortion and to 

explore how 

URVAL 
Brev skickades ut till 

alla sjuksköterskor & 

barnmorskor i Wales 

som arbetade där abort 

genomförs. 27 anmälde 

sig frivilligt. De tolv 

deltagare som valdes ut 

att medverka var de 

GENOMFÖRANDE 
Individuella intervjuer som 

deltagaren själv fick bestämma 

plats & tidpunkt för. MREC 

godkänd ämnes guide användes. 

40 – 60 min per intervju. Alla 

intervjuerna spelades in på band 

med deltagarnas medgivande.  

  

I studien framkom det att 

deltagarna tyckte att det var 

viktigt att inte visa sig vara 

dömande i omvårdnaden med 

kvinnorna. Det visade sig ändå 

att deltagarna hade dömande 

tankar om de flesta av 

kvinnorna de vårdade.  

 

11 poäng = Hög 

kvalitet 

  

 



 

 

the attributes 

affect care 

given by 

nurses/midwiv

es involved.  

som var förväntade att 

kunna bidra & hade 

erfarenhet inom 

området. 5 deltagare var 

specialistutbildade, 2 

var familjerådgivare, 3 

var avdelnings 

sjuksköterskor & 1 

sjuksköterska som var 

avdelningschef. 

  

DATAINSAMLING 
Grounded Theory med 

kombination av 

kvalitativt & 

kvantitativt 

tillvägagångssätt. 

 

ANALYS 
Preliminära teman & mönster 

letades upp m.h.a ett 

dataprogram. Genom att lyssna 

igenom inspelningarna & läsa 

igenom anteckningar från 

intervjuerna kunde författaren 

komplettera studien & konstant 

jämföra sina fynd med varandra. 

När saturation uppnåddes & 

ingen ny information framkom 

lyckades författaren komma fram 

till en huvudkategori.  
 

Upprepade aborter var det 

svåraste att hantera enligt några 

av deltagarna. De kände att 

oavsett vad de sa så gjorde det 

ingen skillnad för dessa 

kvinnor. Det fick deltagarna att 

känna sig frustrerade och 

hjälplösa.    
 

Lindström, 

M., Wulff, 

M., Dahlgren, 

L. & Lalos, 

A. 

 

Sverige, 2011 
 

“Experiences 

of working 

with induced 

abortion: 

focus group 

discussions 

with 

gynaecologist

s and 

midwives/nur

ses” 

The aims of 

this study were 

to elucidate 

gynaecologists

´ and 

midwives´/nur

ses´ 

experiences, 

perceptions 

and 

interactions 

working in 

abortion 

services, their 

experiences of 

URVAL 
Gynekologer, 

barnmorskor eller 

sjuksköterskor, arbetade 

inom abortvården, bo i 

en av de tre städer som 

forskarna valt ut, för att 

få en så varierad grupp 

deltagare som möjligt. 

  

DATAINSAMLING 
Enhetliga fokusgrupper 

med 3 grupper med 

gynekologer (8+8+9) 

och tre grupper med 

GENOMFÖRANDE 
Skriven information om projektet 

lämnades ut. Deltagandet i 

studien var frivilligt och analysen 

skulle genomföras på grupp nivå.  
Fokusgrupps intervjuerna hölls i 

konferens- eller personalrum på 

sjukhuset där deltagarna arbetade.  

  

Deltagarna fick tala fritt kring 

huvudämnena som författarna 

skapat. Till sist fick deltagarna 

besvara ett formulär som använts 

i liknande studier. 

  

I studien framkom det att det 

var ett väldigt känslomässigt 

arbete speciellt om graviditeten 

är längre framskriden och 

fostret mer utvecklat.  

 

Kvinnor under 18 år var 

sjuksköterskorna/barnmorskorn

a väldigt måna om att de hade 

någon att prata med speciellt 

vid abort i hemmet. 
De trodde inte att 

gynekologerna var medvetna 

om deras specifika 

arbetsuppgifter ex. ringa upp & 

13 poäng = Hög 

kvalitet 

   

Ämne 1 & 2 går att 

använda!  
 



 

 

medical 

abortions and 

abortions 

performed at 

the women´s 

home.  
An additional 

aim was to 

illustrate 

gynaecologist´

s, 

midwives´and 

nurses´vision 

of their future 

professional 

roles within 

the abortion 

services.  

blandade sjuksköterskor 

& barnmorskor 

(8+8+7). 

ANALYS   
Delade upp analysen i de två 

grupperna: gynekologer och 

barnmorskorskor/sjuksköterskor 

för att inte jämföra dem. 

Forskarna jämförde sedan sina 

fynd med varandra. Teman och 

kategorier bildades utifrån den 

första analysen. 

kolla så att allt gått bra vid abort 

i hemmet & känslan av ansvar 

& hjälplösheten ifall något 

skulle kunna hända.  

  

Debra R, H. 

  

USA, 2005 

 

”The lived 

experience of 

moral 

distress: 

Nurses who 

assisted with 

elective 

abortions” 

Study aims 

were to 

discover the 

essence, 

properties, and 

full content 

domain of the 

concept of 

moral distress 

so that the 

concept could 

be redefined in 

universally 

applicable 

terms.  

URVAL 
Sjuksköterskor som 

arbetade direkt med 

patienter som valt att 

genomgå abort, känt 

moralisk lidande.  

  

DATAINSAMLING 
En empirisk, semi-

strukturerad, 

fenomenologisk 

intervju studie.     
 

GENOMFÖRANDE  
De inspelade intervjuerna krävde 

godkännande från deltagarna. 
Intervjuerna bildades av en 

modifierad fenomenologisk 

version av frågor som passade 

studien.  

  

 ANALYS 
Kategorier bildades efter intervju 

A utifrån sjuksköterskor egna 

ord. Kategorilistor skapades 

utifrån var deltagare. Skrev ner 

alla intervjuerna och lyssnade 

upprepade gånger på 

Vissa sjuksköterskor deltog 

villigt i omvårdanden kring 

abort, medan andra deltog mot 

sin vilja.  

 

Det mest framkommande i 

studien var hur deltagarna 

hanterade moriskt svåra och 

stressiga situationer på olika 

sätt.  

 

En del av deltagarna påstod att 

de hanterade svåra situationer 

bäst genom att "samtala" med 

sig själva. Andra tyckte att det 

12 Poäng = Hög 

kvalitet 



 

 

inspelningarna. Använde intervju 

B för att sedan klargöra oklara 

upptäckter. Bildade sedan teman 

efter mest framkomna kategorier 

kopplade till syftet.  

 

Sedan analyserade hon kvalitén 

& strukturen på arbetet för att 

upptäcka ev. bias som kan 

påverka resultatet 

 

bästa var att diskutera vad som 

hänt med kollegor och andra 

erfarna sjuksköterskor eller 

barnmorskor. 

 

 

Bolton C. S 

  

Storbritannien

,2000 

 

”Who cares? 

Offering 

emotion work 

as a ‘gift’ in 

the nursing 

labour 

process ” 

The aim of the 

study is to 

learn how 

nurses feel in 

the 

introduction of 

‘new’ 

management 

has affected 

their work, 

especially the 

way in which 

they present 

themselves to 

patients.  

URVAL 
Fokus på gynekologi 

sjuksköterskor.  

  

DATAINSAMLING 
En semi-strukturerad 

inervju- & 

observationsstudie. 

GENOMFÖRANDE 
Två intervjuer med 3-4 år 

emellan. Intervjuer skedde med 

ny & gammal personal under 

andra intervjun. Två 

observationer gjordes också med 

3-4 års mellanrum.  
Observationsstudierna utfördes 

på avdelning & klinik under en 

längre tid (andra observationen 

mellan december - oktober ). 

  

ANALYS 
?? 
 

Genom att erbjuda extra känslor 

i sitt arbete till kvinnorna som 

en gåva, kände sjuksköterskorna 

att de deltog mer i känslosamma 

och stressiga situationer.  

 

 

7 Poäng  = medel 

kvalitet 

  

 

Bolton, C, S. 

 

Storbritannien

, 2005 

”Women's 

work, Dirty 

work: The 

gynaecology 

nurse as 

'other' 
 

This article 

seeks to 

explore the 

world of the 

gynaecology 

nurse. 
 

URVAL 
En grupp av 45 

gynekologi - 
sjuksköterskor som 
jobbade på stort sjukhus 

i nord väst. 

 

GENOMFÖRANDE 
Fältarbete, semi-strukturerade 

intervjuer och observationer inom 

2 kirurgiska avd. 
informell kontakt med 

sekreterare, städhjälp, doktorer 

och förvaltare har också varit en 

Studien visar att deltagarna 

redan innan de började med att 

arbeta inom abortvården kände 

ett behov av att vårda och 

hjälpa. De drevs av sina 

modersinstinkter såväl som sina 

instinkter som kvinna, att ta 

4 poäng = låg kvalitet 

 

 



 

 

DATAINSAMLING 
Observationsstudie med 

fältarbete över ett par år 

innehållande semi-

strukturerade intervjuer, 

observationer och 

konversationer. 

värdefull källa för information. 

 

Otvungen konversation gav mest 

insyn om det komplexa 

sjuksköterskearbetet såväl som 

observerade reaktioner i samband 

med sjuksköterskans 
interaktion med doktorer 

förvaltare och patienter. 

 

ANALYS  
Studerande av utvecklingen 

under studiens år ledde till en 

långsam och upprepad analys.  
 

hand om och lindra lidande.  

 

Deltagare ansåg att deras arbete 

inte alltid var så trevligt, det 

gjorde att de kände att de 

behövdes och gjorde ett bra 

jobb, ännu mer. Speciellt när 

det handlar om att ta hand om 

ett dött foster blev det en stor 

påfrestning och utmaning för de 

flesta deltagare.   

Andersson, I-

M. Gemzell-

Danielsson, 

K. 

Christensson, 

K. 

 

Sverige, 2014 

”Caring for 

women 

undegoing 

second-

trimester 

medical 

termination 

of 

pregnancy” 
 

The objective 

was to explore 

the experience 

and the 

perception of 

nurses/midwiv

es caring for 

women 

undergoing 

second-

trimester 

medical 

termination of 

pregnancy 
 

URVAL 
21 sjuksköterskor/barn-

morskor med erfarenhet 

av abortvård under 

andra trimestern 

rekryterades från 3 

gynekologiska 

vårdavdelningar på ett 

sjukhus i Stockholm 

 

DATAINSAMLING 
Kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer 

spelades in och skrevs 

ned. 
 

GENOMFÖRANDE 
 Inbjudan till studien gav under 6 

tillfällen vid arbetsmöten både 

muntligt och skriftligt, de 

intresserade kontaktade den 

första författaren via mail som 

intervjuade alla.  
Det bildades under studiens gång 

en pilotintervju. Denna 

diskuterades med 10 

forskningsstudenter, vilket 

resulterade i fler öppna frågor. 

Bedrevs mellan 2010 och 2012 

på en avskilt plats och varade 

mellan 17-35 min. Intervjuerna 

var konfidentiella och man fick 

medgivande av deltagarna innan 

intervjun gjordes. 

Deltagarna fann det svårt att 

tala om sitt arbete inför 

närstående, rädda för att bli 

missförstådda. 

  

De ville öka medvetenheten om 

abort för att förbättra 

omvårdnaden. 

 

Genomgångar och etiska 

diskussioner hjälpte 

sjuksköterskorna att hantera och 

utvecklas i situationer som 

kändes jobbiga.  

 

En ökad förståelse hos 

sjuksköterskorna hade skapats i 

samband med situationer och 

13 Poäng = hög 

kvalitet 

 



 

 

 

ANALYS  
Kvalitativ innehållsanalys 

användes. De nedskrivna 
intervjuerna lästes ett flertal 

gånger för att få överblick av 

innehållet och från detta få ut 

kategorier 

 

händelser inom abortvården.  

 

Alla deltagare ansåg att 

smärtlindring var det svåraste 

att tillfredsställa kvinnorna med, 

och det svåraste att hantera.  

 

 

 

Gallagher, K., 

Porock, D. & 

Edgley, A. 

 

Storbritannien

, 2009 

 

"The concept 

of 'nursing' in 

the abortion 

services" 

The aim of this 

study was to 

explore the 

perceptions of 

nurses who 

work in 

abortion 

services. 

URVAL 
Alla deltagare var 

tvungna att arbeta med 

medicinska eller 

kirurgiska aborter eller 

både och.  
Nio sjuksköterskor 

valde att delta i studien 

frivilligt. 

  

DATAINSAMLING 
Under 2007,  semi-

strukturerat 

tillvägagångssätt. 

GENOMFÖRANDE 
Intervjuerna varade mellan 30 – 

45 minuter. Åtta av nio intervjuer 

spelades in på band. Den nionde 

intervjun antecknades för hand 

pga. Icke godkännande från 

deltagaren ang. inspelning.  

  

ANALYS 
Den antecknade intervjun 

analyserades direkt. Dataprogram 

användes för att hantera data & 

för att identifiera & bilda teman.  
 

I studien framkom det att ju 

längre graviditeten var gången 

ju svårare var det för deltagarna 

att hantera situationen. Det var 

svårt att förstå och deltagarna 

påstod att det var deras oro för 

kvinnans psykiska hälsa som 

oroade dem mest. 

 

Deltagarna menade på att deras 

personliga känslor och tankar 

kring abort behövde döljas för 

att de skulle kunna tillgodose 

kvinnorna fullgod omvårdnad, 

speciellt då de handlade om en 

etiskt och känslomässigt svår 

situation.  

12 poäng = hög 

kvalitet. 

  

Lipp, A. 

 

Storbritannien

,2010  

Self-

preservation 

in abortion 

care: a 

grounded 

theory study 
 

The aim of this 

follow-up 

study was to 

seek an 

explanation as 

to why nurses 

conceded and 

URVAL 
Var sjuksköterskor, 

placerade på en 

gynekologisk 

avdelning, på sjukhus 

som genomför 

medicinska aborter. 

GENOMFÖRANDE 
Intervjuer över en månad, tid och 

ställe där det passade deltagarna 

bäst. Intervjuerna varade mellan 

45-70 min. Deltagarna blev 

tilldelade frågor om de dömde 

kvinnor som genomgick abort 

Studien visar att sjuksköterskor  
är medvetna om att de ibland 

döljer sina dömande tankar och 

känslor. Detta på grund av att 

de ska kunna hantera situationer 

och för att undvika att skapa 

otrygghet och rädsla hos 

7 Poäng = Medel 

kvalitet 



 

 

concealed their 

judgements 

towards 

women having 

an abortion 
 

5 sjuksköterskor som 

inte var med i förra 

undersökningen valdes 

ut av 15 möjliga. 

Sjuksköterskor hade 

mellan 10-30 års 

erfarenhet inom 

abortvården. 1 av 

sjuksköterskorna hade 

strikt religiös tro vilket 

innebar att hon inte var 

inblandad i 

administrationen av 

abort medicin, hon 

deltog däremot i all 

annan typ av 

omvårdnad. 

 

DATAINSAMLING  
Intervjuer spelades in 

med givet tillstånd och 

översattes i skrift av 

forskaren. 
 

med följdfrågor. 

 

ANALYS 
Data analyserades m.h.a. ett 

datasystem för att komma fram 

till huvud och subkategorier. 
Detta analyserades djupare och 

jämfördes ett flertal gånger 

manuellt. Författaren använde sig 

även av intra-axial kodning and 

inter-axial kodning. 
 

kvinnorna.  

Harries, J., 

Stinson, K. & 

Orner, P. 

 

Sydafrika, 

2009 

"Health care 

providers' 

attitudes 

towards 

termination 

of pregnancy: 

Agualitative 

study in 

South 

The aim of this 

study was to 

explore the 

personal and 

professional 

attitudes and 

explore the 

factors which 

determine 

URVAL 
Snöbollsurval skedde 

från ett ändamålsenligt 

urval för att identifiera 

vilka som kunde bidra 

till studien.  

  

DATAINSAMLING 
Kvalitativa, djupgående 

GENOMFÖRANDE 
34 intervjuer och en 

fokusgruppsintervju med fyra 

deltagare hölls. fokusgruppen 

bildades efter deltagarnas önskan. 

skriftligt medgivande gavs av alla 

deltagare och intervjuerna 

spelades in. De varade i ca en 

timme och hölls i privata miljöer. 

Deltagarnas motvilja till att 

delta i de olika aspekterna kring 

abort ledde till att det skapades 

en komplex och splittrad nivå 

av omvårdnad kring dessa 

kvinnor.  

 

Genom att deltagarna kände sig 

passionerade och engagerade i 

12 Poäng = Hög 

kvalitet 

 

  



 

 

Africa." health care 

providers' 

involvement or 

disengagement 

in abortion 

services.  

intervjuer. Semi-

strukturerade 

intervjuformulär med 

öppna frågor användes.  
Socio-demografisk data 

samlades in före det att 

intervjuerna skedde.  

 

ANALYS 
Teman och mönster bildades vid 

genomgång av data. Nyckelord 

identifierades och sorterades 

m.h.a. ett dataprogram. Dessa 

sorterades och förfinades 

manuellt av författarna för att 

bilda ett resultat. Koderna 

analyserades igen för att se så att 

författarna inte missade något.  

sitt arbete skapades en mer 

stödjande miljö för både 

kvinnor och personal.  

Harries, J., 

Lince, N., 

Constant, D., 

Hargey, A. & 

Grossman, D. 

 

Sydafrika, 
2011 

 

”The 

challenges of 

offering 

public second 

trimester 

abortion 

services in 

south africa: 

health care 

providers' 

perspectives” 

 

 

 

This study 

aimed to better 

understand 

what doctors, 

nurses and 

hospital 

managers 

involved in 

second 

trimester 

abortion care 

thought about 

these sevices 

and how they 

could be 

improved. 

 

URVAL  
Deltagarna samlades 

genom stickprovsurval 

för att inkludera alla 

vårdgivare som hade 

med andra trimester 

abort att göra med. 

 

DATAINSAMLING 
Semi-strukturerade, 

kvalitativa djupgående 

intervjuer med öppna 

frågor, förvalda 

nyckelaspekt-frågor 

 

GENOMFÖRANDE 
Anonyma intervjuer, deltagarna 

gav skriftligt godkännande, 

intervjuerna blev inspelade och 

översatta i skrift, genomfördes på 

sjukhuset under privata 

omständigheter, varade i ca 1 tim. 

 

ANALYS 
Sammanställningen av data och 

analys gjordes relaterat till 

varandra. Man använde sig av 

tematisk analys tillvägagångssätt, 

där huvudkategorier och 

subkategorier blev identifierade 

och analyserade. Ett dataprogram 

användes för att sortera och 

hantera data.  

 

Religiös och moralisk tro och 

rädsla var avgörande för om 

deltagarna medverkade eller 

inte i abortåtgärden.  

 

Genom att deltagarna kände 

stolthet och glöd för det dem 

gjorde trodde de att de bildade 

en tryggare och mer stödjande 

miljö för kvinnorna.  

 

6 poäng = medel 

kvalitet  
 

Möller, A., 

Öfverstedt, S. 

& Siwe, K. 

"Proud, not 

yet satisfied: 

The 

The aim of this 

study was to 

broaden the 

URVAL 
Ändamålsenligt urval 

med 15 utvalda 

GENOMFÖRANDE 
Intervju guide användes under de 

individuella intervjuerna. De 

"Proud, not yet satisfied"-

kategorin representerar de mest 

framstående fynden. 

13 poäng = hög 

kvalitet 



 

 

 

Nepal, 2012 

experiences 

of 

abortionservi

ce providers 

in the 

Kathmandu 

Valley, 

Nepal" 

knowledge by 

investigating 

the 

experiences, 

opinions and 

attitudes of the 

health care 

staff working 

with induced 

abortion at 

safe abortion 

service 

centers. 

deltagare varav 4 var 

sjuksköterskor och 

resten läkare. Alla 

arbetade med inducerad 

abort. Ett krav var även 

att deltagarna hade 

goda kunskaper i det 

engelska språket.  

 

DATAINSAMLING  
Semi-strukturerad, 

kvalitativ  

intervjustudie 

innehöll tre huvudfrågor. 

Följdfrågor ställdes spontant. 

intervjuerna spelades in och hölls 

när och var deltagaren själv 

önskade och de varade i ca 30 

min.  
Även skriftligt medgivande från 

deltagarna tillhandahölls.  

 

ANALYS 
Intervjuerna översattes till skrift 

och lästes igenom individuellt av 

alla författarna. Meningar och 

teman analyserades och 

jämfördes konstant med de olika 

kategorierna som bildades. 

Slutligen identifierades kärnan i 

resultatet.   

 

De flesta av deltagarna var 

väldigt stolta och såg ett stort 

värde i det arbete de utförde. 

 

Deltagarna ansåg att det var 

livsviktigt att kvinnorna hade 

tillgång till fullgod vård.    

 

 

 


