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 Sammanfattning 
Syfte: Att undersöka gynekologers och barnmorskors åsikter, erfarenheter och upplevelser av 
arbete inom svensk abortvård. 
Metoder: Postenkät till ett representativt urval av svenska gynekologer (n=269) och 
barnmorskor (n=258) omfattande 48 strukturerade och semistrukturerade frågor, 
svarsfrekvens 85 %. De kvantitativa studierna (artikel I-III) analyserades via SPSS (Statistic 
Package for Social Sciences), och kompletterades med en kvalitativ studie (artikel IV) 
bestående av tre fokusgruppintervjuer med gynekologer och tre med 
barnmorskor/sjuksköterskor (bm/ssk) genomförda vid tre svenska kvinnokliniker (n=40). 
Intervjuerna bandades och transkriberades till text och analyserades med fokus på innehåll. 
Resultat: I enkätstudierna framkom att samtliga gynekologer hade arbetat inom abortvård 
medan det bland barnmorskorna fanns tre grupper; de som aldrig hade arbetat med aborter (35 
%), de som inte arbetat inom abortvård senaste två åren (23 %) samt de som fortfarande 
arbetade med aborter (42 %). De manliga gynekologerna var äldre än både sina kvinnliga 
kollegor och barnmorskorna, de hade flest yrkesverksamma år men arbetade numera i minst 
omfattning med abortpatienter. Både gynekologer och barnmorskor ansåg att det är helt rätt 
att kvinnor i Sverige har lagstadgad rätt till abort och att lagen används enligt intentionerna. 
De flesta ansåg också att kvinnor ska få genomgå abort även efter att de känt fosterrörelser. 
Barnmorskorna var generellt något restriktivare i sina åsikter än gynekologerna. Hälften i 
båda yrkesgrupperna ansåg att arbetet med abortpatienter tillförde dem något positivt. De som 
hade arbetat längst tid och i störst omfattning, särskilt det senaste året, hade de mest liberala 
åsikterna. Båda grupperna upplevde att det var skillnad att arbeta med kirurgisk och sen abort 
jämfört med medicinsk. Var fjärde hade känt samvetsbetänkligheter i samband med kirurgisk 
och medicinsk abort och varannan vid abort efter 18:e graviditetsveckan. Såväl gynekologer 
som barnmorskor var positiva till övergången till medicinsk abort, och cirka två tredjedelar av 
barnmorskorna tyckte att primärvården skulle kunna sköta dessa medan mindre än hälften av 
gynekologerna ansåg det. Majoriteten i båda yrkeskategorierna ansåg det viktigt att erhålla 
fort- och vidareutbildning och/eller kontinuerlig handledning. I fokusgruppintervjuerna 
framkom att gynekologernas upplevelser till stor del var knutna till abortmetodernas tekniska 
utveckling och bm/ssk´s till den förbättrade smärtlindringen. Arbetet beskrevs delvis i 
paradoxala termer och upplevdes ibland som frustrerande, särskilt i samband med re-aborter. 
Ingen av yrkesgrupperna hade emellertid tvekat inför att medverka vid abort. I samtalen 
beskrev gynekologerna hur kvinnor numera förväntar sig att få abort, medan de förr bad om 
det. Bm/ssk framhöll att mötena med kvinnorna hade blivit betydligt mer frekventa. 
Samspelet mellan de båda yrkesgrupperna präglades av stor tillit till varandras 
yrkeskompetens.  
Konklusioner: Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård stöder den svenska 
abortlagstiftningen och tvekar inte att medverka vid abort trots att de många gånger har 
upplevt komplexa och svåra arbetssituationer. Arbetets karaktär upplevs motsägelsefullt och 
frustrerande men också utmanande och givande. Yrkesgruppernas insikt om fort- och 
vidareutbildningens betydelse och behovet av kontinuerlig handledning i abortvård bör 
tillmötesgås. Vidare bör deras samlade åsikter, erfarenheter och upplevelser tillvaratas för att 
abortvården ska vidareutvecklas. Detta inte enbart för att främja kvinnors hälsa utan även för 
att förbättra abortpersonalens arbetsmiljö.   
 
 
Nyckelord: abort, abortmetod, abortvård, arbetsmiljö, barnmorska, erfarenhet, gynekolog, 
samspel, upplevelse, åsikt    
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Summary 

Aim: To investigate gynecologists’ and midwives’ views and experiences regarding work in 
abortion care in Sweden.  
Methods: Questionnaire to gynecologists (n=269) and midwives (n=258) comprising 48 
questions, response 85%. The quantitative studies (articles I-III) were supplemented by a 
qualitative study (article IV), consisting of focus-group interviews with gynecologists and 
midwives/nurses.  
Results: From the questionnaire studies it was apparent that all the gynecologists had worked 
in abortion care, whilst not all midwives had done so. The male gynecologists were older than 
both their female colleagues and the midwives; they had most years of experience but were 
now working least with abortion patients. Both groups considered it absolutely right, that 
Sweden have legal abortion and that the law was being followed. Most thought that women 
should be allowed to have an abortion even after they had felt fetal movements. The midwives 
were generally somewhat more restrictive than the gynecologists.  Half of all thought that the 
work with abortion patients brought something positive with it. Those having worked longest 
and most extensively, especially during the previous year were most liberal. Both groups felt 
that there was a difference between working with surgical and late abortions compared with 
medical abortions. One in four had had misgivings when involved in surgical and medical 
abortions, and one in two with abortions after the 18th week. All were positive about the 
transition to medical abortions, and roughly two thirds of the midwives thought that the 
primary care sector should be able to take care of these, whereas less than half of the 
gynecologists thought this. The majority considered it important to receive further and 
continuing professional development and ongoing guidance. From the focus-group interviews 
it was clear that the experiences of the gynecologists were largely connected with the 
technical development of abortion methods and those of the midwives/nurses with improved 
pain relief. The work was sometimes described in paradoxical terms and was occasionally 
experienced as frustrating, especially in connection with repeat abortions. Neither of the two 
groups, however, had had any doubts about participating in abortion. The gynecologists 
described how women now expected to get an abortion, whereas previously they had asked 
for one.  The midwife/nurse group maintained that the meetings with the women had become 
considerably more frequent. The interaction between the two professional groups was marked 
by great trust in each other’s professional competence. 
Conclusions: Gynecologists and midwives working in abortion care support Swedish abortion 
legislation and have no doubts about participating in abortions, despite the fact that they have 
frequently experienced complex and difficult work situations. The character of the work is 
experienced as contradictory and frustrating, but also as challenging and rewarding. The 
awareness that the two professional groups have of the importance of continuing professional 
development and ongoing guidance should be acted on. Furthermore, their collective views 
and experiences should be made use of, so that abortion care can be developed, not only in 
order to promote women’s health, but also to improve the work environment for the abortion 
staff.       
 
Key words: abortion, abortion care, abortion methods, experience, gynecologist, interaction, 
midwife, opinion, perception, work environment  
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Förkortningar  
TOP     Termination of pregnancy 
SPSS    Statistical Package for Social Sciences  
SBF      Svenska BarnmorskeFörbundet 
SFOG  Svensk förening för obstetrik och gynekologi 
OGU    Obstetriker och gynekologer under utbildning 
AT        Allmäntjänstgöring som blivande legitimerade läkare gör 
ST         Legitimerad läkare som är i utbildning för att bli specialist, 
                 specialisttjänstgöring 
a.a. Anfört arbete 
ff. Författaren 
ff. anm. Författarens anmärkning 
bm/ssk Barnmorskor/sjuksköterskor 

 
Begreppsdefinitioner 
Reproduktiv hälsa  är inte enbart frånvaro av sjukdom utan ett tillstånd av  
 fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande inom  
 alla områden som har med det reproduktiva systemet att göra  
 (WHO, reproductive health). 
 Reproduktiv hälsa inbegriper att vi skall kunna ta  
 ansvar för, njuta av och ha ett säkert sexliv och möjligheten 
  att få besluta om, när och hur vi vill ha barn.   
Inducerad abort  ersätter uttrycket legal abort. Inducerad är motsatsen till 
                            spontan abort (Rapport nr 54, 2006, SFOG). 
Tidig abort    abort upp till och med graviditetsvecka 12, enligt  
 abortlagen. Då medicinsk abort med mifepristone började 
 kunna göras upp till 63 dagar (9:e graviditetsveckan) finns två 
 typer av tidiga aborter; a) upp till 12:e och b) upp till 9:e  
 graviditetsveckan. 
Sen abort  i de tre första artiklarna som baseras på enkätstudien, innebär 

sen abort en abort efter 18 graviditetsveckor (18v+0 dagar) 
som kräver ansökan till Socialstyrelsen.  

Kirurgisk abort  en graviditet som avbryts genom instrumentell utrymning av  
 livmodern. 
Medicinsk abort  en graviditet som avbryts genom läkemedelsbehandling 
 (behandling med mifepristone och prostaglandin). 
Re-abort  kvinnan kommer för abort och har tidigare gjort en eller  
upprepad abort flera aborter. 
Cervixmognad    cervix betyder livmodershals, för att kunna utrymma  
                            livmoderns innehåll kan livmodershalsen – öppningen till 
                             livmodern - behöva förbehandlas för att bli mjuk. 
Vaccumaspiration  utsugning av graviditeten genom livmoderhalsen. 
Dilatation        att öppna, vidga cervix för att kunna utrymma livmodern. 
Sectio parva        litet kejsarsnitt. 
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Förord 
I början av 1980-talet fick jag ett vikariat som kurator vid Kvinnoklinikens 
abortmottagning vid nuvarande Norrlands universitetssjukhus. Abortlagen, 
som antogs 1974, hade funnits i fem år. Jag hade noggrant tänkt igenom vad 
den betydde för mig själv och för kvinnors och mäns samlevnad. För mig 
fanns det inget tvivel om att det var rätt att kvinnor skall få göra abort när de 
så önskar och att de själva skall vara den som beslutar om det.  

Dagligen hade jag telefontid och talade med kvinnor, som ville fråga om 
och som sökte för att göra abort. Jag lärde mig mycket om kvinnors skiftande 
livssituationer. Läkarsekreterarna mötte dem i receptionen och skrev deras 
journaler efter doktorns diktat. Undersköterskorna tog laboratorieproverna 
och anade vilken typ av diagnosgrupp de tillhörde. Sjuksköterskorna 
assisterade gynekologerna vid läkarundersökningarna och hjälpte dem att 
planera aborten samt hjälpte kvinnorna vid operationsdagen. (Det var enbart 
kirurgisk abort som utfördes till graviditetsvecka 12.) Hur tänkte de om 
kvinnorna och om abort utan att känna till så mycket som jag gjorde? Hur 
förhöll de sig till sina arbetsuppgifter? 

Eftersom jag ville lära mig om kvinnornas alla olika möten i vården, fick 
jag vara med både vid läkarundersökningar, operationer och vid eftervård. Jag 
lärde mig inte bara om kvinnornas möten utan även om sjukvårdspersonalens 
möten med kvinnorna.  

Som kurator träffade jag kvinnorna före läkarundersökningen och ofta 
flera gånger innan hon beslutat sig för abort samt efter ingreppet. Närmare 
varannan av alla kvinnor tog emot erbjudandet att träffa kurator på den tiden. 
De som kommit 12 veckor och längre i sin graviditet kom nästan alla och de 
som var gravida i 18:e veckan och därefter var och fortfarande är tvungna att 
besöka kurator då en social utredning skall bifogas deras ansökan om abort 
till Socialstyrelsen.  

Det var ”en resa” jag fick följa med på som var sammansatt av 
mödosamma reflektioner och ställningstaganden hos kvinnorna och ibland 
paren. Det hände att någon gynekolog kom inrusande på mitt rum och ville 
argumentera med mig för att jag ”gick med på abort”. ”Hur kan du!!”. Det 
hände även att jag fick förklara mig inför någon läkare vid narkosavdelningen 
för att jag utsatte dem för kvinnor som sökte för abort. Min reaktion på dessa 
sällsynta, men ändå förekommande, händelser var att sitta ner och samtala 
med dem. Jag ville visa att jag förstod hur svårt detta jobb var och vilken 
betydelsefull insats de trots allt gjorde för kvinnorna.  

I mitten av 1990-talet hade abortvården bedrivits i enlighet med 
abortlagen i 20 år. Sverige hade just varit med om en ekonomisk kris aldrig 
skådad efter andra världskriget. På den följde ekonomisk åtstramning och 
omorganisationer i samhället och hälso- och sjukvården var inte undantagen. 
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Den yrkeskategori som kallades för sjukvårdsbiträden blev övertaliga och 
sjuksköterskorna skulle utföra deras och sina gamla uppgifter. Det var 
anställningsstopp under en period. Alltmer medvetet började jag oroa mig 
över hur gynekologerna och sjuksköterskorna skulle orka med allt i vården. 
Skulle abortvården drabbas hårdare än andra vårdområden, då prioriteringar 
var tvungna att göras och vården av abortsökande kvinnor inte var medicinskt 
livshotande eller hade särskilt hög status? Så gick mina tankar. Mina farhågor 
infriades inte, men sjuksköterskornas situation förändrades något, de blev 
tvungna att delta i arbetsuppgifter som undersköterskor och vårdbiträden hade 
gjort. Idag kanske inte ens någon tänker på dessa förändringar. 

Jag kunde inte lämna mina funderingar trots att jag nu hade slutat mitt 
arbete inom abortvården, men väl börjat ett arbete inom företagshälsovård 
med inriktning mot arbetsmiljö och personal i hälso- och sjukvård. Ett 
forskarteam vid Umeå universitet hade gjort två studier på bland annat 
sjukvårdspersonal i abortvård. En studie publicerades 1973, det vill säga två 
år innan abortlagen hade trätt i kraft, och den andra 1983. Den var en 
delstudie i uppföljningen av abortlagen som professor Lars Jacobsson vid 
Umeå universitet hade fått i uppdrag att leda. Professor Ann Lalos, en av 
forskarna i det tidigare nämnda forskarteamet vid Umeå universitet planerade 
ett forskningsprogram med titeln ”20 år med fri abort”. Jag tog kontakt med 
henne och sedermera också med professor Lars Jacobsson. Båda arbetade i 
forskningsprogrammet och båda stöttade och inspirerade mig att gå vidare 
med att söka kunskap om sjukvårdspersonalens erfarenheter i abortvård. 
Under en period tog jag tjänstledigt en del av min arbetstid och gjorde en 
pilotstudie med syftet att få kunskap om vilka yrkeskategorier abortsökande 
kvinnor mötte i vården under tiden från det de hade ett positivt graviditetstest 
till utförd abort.  

Motiv till studien 
Det visade sig vara många yrkeskategorier som kvinnorna mötte, men alla 
mötte en eller två gynekologer vid kvinnoklinikerna och barnmorskor vid 
mödravårdscentralerna och/eller vid kvinnoklinikernas mottagningar.  Vad 
tyckte de om att medverka i abort? Tyckte de att det är rätt med abort? Vilka 
upplevelser och erfarenheter hade de fått under alla år? Kände de 
uppskattning i sitt arbete? Både mina erfarenheter från arbetet i 
företagshälsovård och kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för personal och 
patienter, gjorde att jag var helt övertygad om att vi borde lära av personalens 
mångåriga erfarenheter av arbetet för att för framtiden leda och organisera 
arbetet i takt med behov, som både sjukvårdspersonal och kvinnor kommer 
att ha. I mina vidlyftigaste förhoppningar önskade jag att de kunskaper jag 
skulle få i studiet av gynekologer och barnmorskor i abortvården även skulle 
kunna appliceras på annan sjukvårdspersonal och andra patientkategorier. 
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Svensk abortlagstiftning 
Abortlagen föregicks av en utredning som tog lång tid. Utredningar som skall 
ligga till grund för betänkanden och lagförslag tar lång tid, men denna 
tidsperiod speglar nog också den komplexitet som avbrytande av graviditet 
omfattar, en existentiell fråga på allra djupaste plan. 1965 års abortkommittés 
betänkande Rätten till abort (SOU 1971:589) gavs ut 1972 och under våren 
1974 antog riksdagen lagen om abort att gälla fr. o m 1 januari 1975 
(Abortlag 1974). 

Abortlagen 
Kvinnan själv får begära att hennes graviditet skall avbrytas upp till och med 
18:e graviditetsveckan om inte avbrytandet på grund av sjukdom kan antas 
medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa (1 §). Huruvida ett sådant 
antagande kan göras skall bedömas av en läkare. Kvinna som är svensk 
medborgare eller bosatt i Sverige får abort utförd enligt den svenska 
abortlagstiftningen. 

Skulle man kunna anta att kvinnans liv eller hälsa äventyras på grund av 
havandeskapet med anledning av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan får 
Socialstyrelsen bedöma och lämna tillstånd till avbrytande oavsett hur långt 
gånget havandeskapet är (6 §). I alla situationer, oavsett om kvinnan själv har 
begärt att få göra abort eller om avbrytande sker på grund av fara för hennes 
liv eller hälsa, skall kvinnan erbjudas stödsamtal före avbrytandet (2 §).  

Om inte ovanstående omständigheter föreligger får abort utföras efter den 
18:e graviditetsveckan endast om synnerliga skäl föreligger och med tillstånd 
av Socialstyrelsen (3 §). Dock får tillstånd inte lämnas om fostret kan anses 
livsdugligt. Om en kvinna vägras få göra abort skall Socialstyrelsen 
omedelbart pröva det (4 §).  

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller 
avbryta havandeskap och dessutom skall aborten ske på allmänt sjukhus eller 
på annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner (6 §). Skulle en 
icke-läkare utföra abort kan han/hon dömas för illegal abort till böter eller 
fängelse i högst ett år (9 §). Åsidosätter läkare uppsåtligen att göra abort när 
kvinnan begär det eller inte ser till fara för hennes liv eller hälsa kan läkaren 
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (10 §). 

Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd om abort kan inte överklagas 
(7 §). Det är också viktigt att visa på att kvinnan skall erbjudas stödsamtal 
inte bara före abort utan även efter en abort då man gjort avbrytande på grund 
av fara för kvinnans liv eller hälsa (8 §). Den som ansvarar för enheten i 
vilken aborten sker, har till uppgift att förvissa sig om att kvinnan får detta 
erbjudande. 
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Lagen är väldigt tydlig i att det är en läkare som skall utföra aborten. I vårt 
land har det varit självklart att det sker inom specialiteten för 
kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologi, och görs av en gynekolog.  

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av 
abortlagen 

I SOSFS 1989:6 (M) anvisade Socialstyrelsen hur abortvården skulle 
organiseras. Dessa råd gällde under den period som datainsamlingen av den 
kvantitativa studien i avhandlingen (I-III) gjordes och har sedan ersatts med 
föreskrifter och allmänna råd 2004 (SOSFS 2004:4 M). 

Aborter skall ske på sjukhusens kvinnokliniker, i primärvården eller 
inom den privata sektorn (sjukvårdsinrättningar som Socialstyrelsen har 
godkänt). Kvinnan skall göra en medicinsk undersökning (vid behov fastställa 
graviditeten genom ultraljudsundersökning), hon skall få information och råd 
varvid utredning vidtas därefter sker själva aborten på kvinnans begäran. 
Uppföljning bör ske vid sjukhus eller hos gynekolog i primärvård. Emellertid 
kan uppföljningen variera beroende av tillgång på gynekologer eller kuratorer 
inom primärvården. Det är också viktigt att hänsyn tas till det geografiska 
avståndet. Var än abortrådgivning ges, skall den vara lättillgänglig och så 
långt möjligt integrerad i övriga kvinnosjukvården. Som en konsekvens av 
detta skall således tidsbeställning gälla med väl tilltagna telefontider. 
Kvinnorna skall kunna komma fram så fort som möjligt. Redan vid första 
kontakten bör kvinnan erbjudas kuratorskontakt och informeras om att hon 
kan ta med partnern vid besöket. De sjukvårdsprofessioner som skall ge 
abortrådgivning är läkare, barnmorska eller kurator. 

Läkarens roll är att undersöka och ge medicinska råd före abort och vid 
själva abortingreppet. Läkaren bör vara specialistkompetent gynekolog. 
Förutom graviditetslängd skall gynekologen bedöma kvinnans allmänna 
gynekologiska hälsotillstånd. Hon/han skall skaffa sig en uppfattning om 
kvinnan/patienten är pressad till abort, hon/han skall informera om 
abortmetoder, komplikationsrisker samt formen för efterkontroll och 
uppföljning. Läkaren är också skyldig att diskutera lämplig preventivmetod 
med patienten.  

I Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av abortlagen lyfter 
man fram barnmorskans roll inom mödravård och preventivmedelsrådgivning 
som viktig i det abortförebyggande arbetet. Man avser då både det utåtriktade 
upplysningsarbetet om sexualitet och samlevnad och 
preventivmedelsrådgivningen. Eftersom det inte sällan är barnmorskorna som 
ger kvinnan meddelandet om att hon är gravid bör hon kunna ge stöd och 
information till den kvinna som överväger att göra abort. Om kvinnan 
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genomgår en tidig okomplicerad abort kan barnmorskan medverka i 
efterkontrollen. 
Vid de aborter som sker före 12:e veckans utgång måste inte kvinnan (och 
hennes partner) samtala med kurator (i SOSFS 2004:4 ändrat till en 
yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens), men hon/de skall alltid 
erbjudas sådan kontakt. Efter utgången av den 12:e graviditetsveckan 
föreskriver lagen en särskild utredning och den innebär att kvinnan/paret har 
samtal med kurator. Efter utgången av den 18:e veckan måste kvinnan/paret 
ha kuratorskontakt med anledning av att en kuratorsutredning skall göras och 
bifogas ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att få göra sen abort. I arbetet 
med utredningen skall samtalet/en göras i form av stödjande samtal så att 
kvinnan/paret har för dem själva hållbara argument för att göra eller inte göra 
abort. Kuratorsutredningen skall omfatta: omständigheterna kring den 
aktuella graviditeten, familjesituation, relation till mannen, barn och föräldrar, 
skälen för abort, mannens inställning till graviditeten, tidigare graviditeters 
förlopp och tidigare aborter, bostads- och arbetssituation samt 
preventivmedelsanvändning. 

De allmänna råden belyser även hur den abortsökande kvinnan skall 
bemötas av sjukvårdspersonalen. Hon har rätten att förvänta sig en vänlig och 
förstående attityd. Personalen får inte vara fördömande eller visa en 
avståndstagande attityd. 

  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort 
2004 

Föreskrifter 
Föreskrifterna (SOSFS 2004:4) inleds bl. a med definitioner av medicinsk 
abort: en graviditet som avbryts genom läkemedelsbehandling, kirurgisk 
abort: en graviditet som avbryts genom instrumentell utrymning av livmodern 
samt abort vid utgången av artonde graviditetsveckan: arton fullbordade 
veckor + noll dagar.  

Det fastställs vidare att en medicinsk abort skall inledas på ett allmänt 
sjukhus eller någon annan sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen har 
godkänt. När aborten är avslutad skall efterkontroll genomföras för att 
fastställa att aborten är komplett. Resultatet skall antecknas i patientjournalen. 
Ansvaret för att den medicinska aborten blir genomförd ligger hos den 
ansvarige läkaren vid den inrättning där läkemedelsbehandlingen har 
påbörjats. Där skall även efterkontrollen och anteckningarna göras1. Vid 
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1 Den här delen av föreskrifterna har gjort att kvinnor i Sverige kan påbörja sin medicinska abort 
vid sjukhuset och sedan åka hem och abortera i hemmet. Hur efterkontrollen görs över landet 
varierar, men vid abort som löper utan komplikationer kan det vara så att kvinnan gör återbesök 
fyra veckor efter aborten för graviditetstest och ett konstaterande att aborten är fullbordad. 
Medicinsk behandling, som sker på detta sätt har kallats för hemabort eller abort i hemmet. 



 

sjukvårdsinrättningen, som ansvarar för behandlingen, skall rutiner finnas så 
att man säkerställer kvinnans behov av hjälp och stöd från hälso- och 
sjukvårdens personal både under och efter aborten oavsett tid på dygnet.  

Vid en kirurgisk abort sköts behandlingen vid sjukhusets avdelning och 
ansvariga läkare skall erbjuda kvinnan efterkontroll, vilket även det skall 
antecknas i patientjournalen.  

I föreskrifterna poängteras stödsamtalet. När kvinnan begär abort skall 
alltid stödsamtal erbjudas innan aborten utförs. Kvinnan skall också erbjudas 
stödsamtal efter abort då hon gjort abort på grund av fara för hennes liv och 
hälsa. Vidare fastställs att det är ansvarig läkare som skall bedöma om fostret 
är livsdugligt eller inte när graviditeten är längre än 18 veckor. Till ansökan 
om tillstånd till Socialstyrelsen att få göra abort efter 18:e graviditetsveckan 
skall bifogas en medicinsk- och psykosocial utredning. När ansökan har 
beviljats skall aborten genomföras skyndsamt.  

Allmänna råd 
Den information som skall lämnas till kvinnan, enligt hälso- och 
sjukvårdslagen samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, bör ges både muntligt och skriftligt. Även här, i allmänna råd, 
poängteras att så fort kvinnan har bestämt sig skall aborten utföras. När 
aborten är utförd bör kvinnan få preventivmedelsrådgivning. Angående 
stödsamtal bör det ges av en yrkesutövare med beteendevetenskaplig 
kompetens.   
Den medicinska utredningen 
För att bestämma graviditetens längd bör den kliniska undersökningen 
kompletteras med en ultraljudsundersökning. Vid konstaterad fosterskada bör 
ett läkarutlåtande bifogas den medicinska utredningen med en beskrivning av 
skadans omfattning och konsekvenser. Om medicinska skäl hos den gravida 
kvinnan åberopas, bör ett läkarutlåtande bifogas den medicinska utredningen 
med en bedömning av hur graviditeten påverkar kvinnans hälsa. 
Den psykosociala utredningen 
Den psykosociala utredningen bör göras av en yrkesutövare med 
beteendevetenskaplig kompetens. Om psykosociala skäl utgör grunden för 
abortansökan, bör utredningen vara utförlig och belysa 

• orsakerna till att kvinnan söker sent i graviditeten 
• familjesituationen 
• den psykosociala situationen 
• övriga omständigheter av betydelse för bedömningen av om 

synnerliga skäl föreligger 
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Utredningen kan kompletteras med en skriftlig redogörelse från kvinnan 
själv. 

Till allmänna råd 2004 har Socialstyrelsen tillfört följande råd: ”En 
kvinna under 18 år bör uppmanas att i första hand själv berätta om 
graviditeten och den önskade aborten för sin eller sina vårdnadshavare eller, 
om detta inte är möjligt, för någon annan vuxen närstående person. Vid behov 
bör hon få hjälp med detta.” (a.a. s. 5). Det är upp till vårdpersonalen att 
bedöma om den unga kvinnans vårdnadshavare skall informeras. Om det inte 
ska ges någon information varken till vårdnadshavare eller annan närstående 
person bör kvinnan få särskilt stöd före, under och efter aborten. Följande 
skall antecknas i patientjournalen: 

- om kvinnan själv har informerat vårdnadshavaren om aborten 
- om vårdpersonalen har informerat vårdnadshavaren om aborten 
- om vårdpersonalen inte har informerat vårdnadshavaren om aborten, 
  samt skälen för detta 

Abort för utländska kvinnor 
Enligt nu gällande lag får inte kvinnor från andra länder göra abort i Sverige 
utan att söka tillstånd hos Socialstyrelsens Rättsliga råd. Kvinnan måste ha 
särskilda skäl till att få tillståndet. Under 2003 och 2004 gjordes 76 respektive 
75 sådana ansökningar och flertalet, dock inte alla, beviljades, åtta respektive 
två avslogs. Huvudsakliga skäl för en utländsk kvinna för att få göra abort har 
varit kopplat till vilken anknytning hon har till Sverige. Till exempel om hon 
har blivit gravid i Sverige med en svensk medborgare, gravid i Sverige med 
en utländsk man eller med en utländsk man som har varit bosatt i Sverige mer 
än fem år eller är studerande i Sverige och har blivit gravid med en utländsk 
man (Abort i Sverige, 2005).  

 Utredningen ’Abort i Sverige’ hade som huvuduppgift att utreda 
förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor, som inte 
är bosatta i Sverige och som inte är asylsökande, får rätt att göra abort i 
Sverige under premissen att de själva står för kostnaderna. Lagen var 
planerad att träda i kraft den 1 juli 2006. Lagförslaget blev emellertid 
uppskjutet och ett nytt förslag till ändring i lagen har gjorts med 
kompletteringen att Socialstyrelsen skall göra en utredning av det 
förebyggande arbetet kring oönskade graviditeter. I juli 2007 ligger förslaget 
hos Lagrådet och beräknas träda i kraft den 1 januari 2008.  

Socialstyrelsens allmänna råd rörande omhändertagande 
av foster efter abort 
För att förstå gynekologers, barnmorskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter 
är det på sin plats att kort återge Socialstyrelsens allmänna råd rörande 
omhändertagande av foster efter abort (SOSFS 1990:8 M). 
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Vävnader från människa ses som biologiskt material och hanteras i enlighet 
med riktlinjerna för allmänna råd om hantering av riskavfall inom hälso- och 
sjukvården. Tidigare sågs även dödfödda foster på samma sätt. På några 
sjukhus i Sverige tyckte man att detta var stötande och önskade få hantera 
dödfödda foster på ett mer värdigt sätt. 1982 ändrades 
begravningskungörelsen och gjorde det möjligt att begrava foster som hade 
dött före utgången av 28:e graviditetsveckan. Den enkätundersökning som 
Socialstyrelsen vidtog med samtliga 93 akutsjukhus i Sverige och Svenska 
Kyrkans kyrkogårdsdelegation som respondenter, visade att man på flera håll 
i landet hade påbörjat förändringar av förfaringssättet. Antingen kremerades 
fostren i kyrkogårdsförvaltningens krematorium och jordning skedde 
anonymt, eller så hade kvinnan/paret uttryckt särskilda önskemål beträffande 
omhändertagandet av fostret, vilket tillgodosågs.  

Mot bakgrund av undersökningen och att flera remissgrupper stödde en 
förändring, kom man fram till att det är viktigt att informera kvinnan (paret) 
att omhändertagandet av fostret sker på hennes (deras) villkor. Det är kvinnan 
(paret) som bestämmer om man överhuvudtaget vill ha någon information om 
eller engagera sig i omhändertagandet. Kremering kan ske anonymt och inga 
kyrkliga eller andra ceremonier ska förekomma om inte kvinnan (paret) vill 
det. 

Vid tidiga aborter (före 12:e graviditetsveckans utgång) hanteras det från 
uterus extraherade materialet som riskavfall. Om fosterdelar skulle kunna 
identifieras eller om särskilda önskemål framställs, kan förfarandet ske på 
samma sätt som vid sen abort. Vid abort från och med 13:e till och med 28:e 
(numera till och med 22:a  ff. anm..) graviditetsveckan, sker 
omhändertagandet av fostret i samarbete mellan kvinnoklinik och 
patologavdelning. Om inte kvinnan (paret) har särskilda önskemål kremeras 
fostret av Kyrkogårdsförvaltningen och askan sprids anonymt. Emellertid 
finns det möjlighet till kremering jämte gravsättning i egen grav eller 
jordbegravning i egen grav. Om sådana önskemål har framförts kan 
omhändertagandet inte bli anonymt. Läkarintyg skall då sändas till 
Kyrkogårdsförvaltningen med information om hur kvinnan (paret) önskar ha 
det.  

Folkhälsorapport  
Årligen ges i Sverige ut en nationell folkhälsorapport framtagen av 
Socialstyrelsen. År 2005 introducerades ett kapitel i rapporten för första 
gången om reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2005). Man 
önskade lyfta fram utvecklingen och olika bakgrundsfaktorer kring 
barnafödande, födelsekontroll, smittskydd, sexuella infektioner, barnlöshet 
och hälsa vid graviditet och förlossning. Rapporten beskriver att i samband 
med att gällande abortlag trädde i kraft 1975 poängterades vikten av 
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preventivmedelsrådgivning. Mödravården fick då en central roll i arbetet med 
att förebygga oönskade graviditeter. Barnmorskorna fick utbildning så att de 
kunde hjälpa kvinnorna att sätta in spiral. De fick också efter en kortare 
utbildning rätten att förskriva preventivmedel. Kostnadsfri rådgivning erbjöds 
kvinnor (par) på mödravårdscentralerna och i många orter öppnades 
ungdomsmottagningar. Vid dessa mottagningar arbetade både kuratorer och 
psykologer, men med barnmorskor och gynekologer som huvudaktörer. I 
gynekologisk sjukvård är abort det vanligaste operativa ingreppet (a.a. s. 
232).  

Det svenska samhället har tagit på sig ett ansvar att stödja kvinnor och 
män så att barn kan födas önskade. Födelsekontrollen kom att handla om två 
saker: a) information om preventivmedel/metod, samlevnad och lätt 
tillgänglig rådgivning med tillgång till preventivmedel samt b) legal abort. 
Barnmorskor och gynekologer är viktiga professioner i hälso- och sjukvården 
som har att uppfylla samhällets intentioner.  

I rapporten (a.a. s. 18) säger man ”Den reproduktiva hälsan i Sverige är 
mycket god. Reproduktiv ohälsa är i hög grad kopplad till fattigdom, sociala 
orättvisor och diskriminering av kvinnor och hör till de allvarligaste 
folkhälsoproblemen globalt.” 

I vårt land har vi jämförelsevis haft låga födelsetal som svängt något litet 
under åren, särskilt låga var de under 1990. Den trenden har vänt och är nu 
genomsnittligt två barn per kvinna – under kvinnans livstid. Kvinnan är 
genomsnittligt 28.6 år och mannen 30.9 när de får sitt första barn (a.a. s. 18). 

Mödravårdscentralerna och kvinnoklinikerna har säkert bidragit till att vi 
har en god reproduktiv hälsa bland landets medborgare.  Emellertid menar 
man i folkhälsorapporten att välfärdssektorn, till vilken hälso- och sjukvården 
hör, tillhör den sektor som har haft pressande psykosocial miljö och de ”mest 
psykiskt påfrestande arbetena” (a.a. 20), inte minst på grund av de många 
omorganisationerna som skedde under senare delen av 1990-talet.  
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Bakgrund 
Socialstyrelsen, epidemiologiskt centrum, följer läget och utvecklingen av 
antalet aborter hos kvinnor i landets olika delar genom ett register som 
statistiskt sammanställs i årliga rapporter (Hälsa och sjukdomar, 2007). De 
som lämnar uppgifterna är först och främst landets kvinnokliniker och 
gynekologiska avdelningar på sjukhusen. I jämförelse med många andra 
länders register anses Socialstyrelsens i Sverige ha en hög svarsfrekvens med 
lågt bortfall.  

Den största ökningen av antalet aborter i vårt land skedde mellan åren 
1965 till 1975. Abort var inte en rättighet på den tiden och för att kvinnor i 
Sverige skulle få göra abort måste två läkare intyga att hon hade skäl för det 
samt att ansökan om tillstånd att få göra det skulle sändas till Socialstyrelsen. 
Några av de gynekologer och sjuksköterskor som är med i våra studier har 
alltså arbetat under dessa förhållanden. Gynekologerna var oftast en av de två 
läkarna, den andre oftast en psykiater. År 1975 steg antalet årliga aborter till 
ca 30 000 och har legat mellan 33-38 000 fram till 2006 då det var 36 045. 
 
Diagram 1. Antal verkställda aborter i Sverige 1955 – 2005. Källa: Socialstyrelsen,  
Hälsa och sjukdomar, 2007 s. 17. 
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Diagram 2. Antal verkställda aborter i Sverige efter kvinnans ålder 1975 – 2005. 
Källa: Socialstyrelsen,  Hälsa och sjukdomar, 2007 s. 17. 

 
 
Diagram 3. Andel (%) verkställda aborter i Sverige efter graviditetens längd 1985 -
2006. Källa: Socialstyrelsen,  Hälsa och sjukdomar, 2007 s. 18. 
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Diagram 4. Andel (%) verkställda aborter i Sverige före utgången av 12:e 
graviditetsveckan efter metod 1993 – 2006. Källa: Socialstyrelsen,  Hälsa och 
sjukdomar, 2007 s. 18. 

 
 
De metoder som används för att göra abort är vakuumaspiration och 

medicinsk abort samt en kombination av de båda metoderna. Fram till år 2003 
var vakuumaspiration den vanligast, men då vände utvecklingen och 
medicinsk abort blev vanligast. Ser vi till vilken graviditetsvecka, som abort 
vanligen görs i, vänder utvecklingen 1992 från att kvinnorna hade gjort abort 
i vecka 9-11 till före vecka åtta och åtta fullgångna veckor. (a.a. 18, Diagram 
3 och 4). Den utvecklingen står fast idag då 73 % av alla aborter görs i vecka 
åtta eller före. I vissa av landets landsting finns det ännu högre andel aborter i 
den graviditetsperioden. I Socialstyrelsens statistik över antal aborter 2006 får 
vi information om att abort, oavsett vilken graviditetsvecka den sker i, 
förekommer i samma grad i alla åldersgrupperna. Till exempel, när kvinnorna 
delas upp i sex grupper: kvinnor yngre än och upp till 19 år / 20-24 år / 25-29 
år / 30-34 år / 35-39 år och 40 och äldre, har 20-21 % av kvinnorna i 
respektive grupp genomgått abort i fullgångna sex veckor 

Ingen särskild åldersgrupp var mer eller mindre representerad i 
respektive graviditetsvecka. Det bör innebära att respondenterna i våra studier 
sannolikt träffar kvinnor i alla åldrar dock är de flesta kvinnor, oavsett ålder, 
vanligen gravida i åtta eller färre veckor. Av alla aborter, som gjordes under 
2006, var närmare 37 % upprepade aborter. De förekommer i alla 
åldersgrupper, men var vanligast i grupperna 30-34 och 35-39 år under 
perioden 1975 - 2006.  
Ansökningar om tillstånd att få göra abort efter utgången av 18:e 
graviditetsveckan är inte vanliga. Det skall föreligga ”synnerliga skäl” för att 
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få tillstånd av Rättsliga rådet. Vid abortlagens ikraftträdande 1975 innebar 
”synnerliga skäl” att kvinnan hade något kroppsligt fel som kunde äventyra 
hennes hälsa eller liv, psykiatrisk diagnos, blivit våldtagen med mera. Efter 
det att man började kunna göra fosterdiagnostik kom fosterskador och 
missbildningar hos fostret att bli vanlig orsak och allt efter som åren gått har 
sociala skäl accepterats mer och mer och blivit allra vanligast. Under år 2006 
fördelades skälen bland de 438 ansökningarna med 46.6 % för sociala 
problem, 1.1 % för psykisk sjukdom eller – insufficiens, 0,2 % för kroppslig 
sjukdom, 52.1 % för fosterskador, missbildningar och 0,7 % övriga skäl 
(Hälsa och sjukdomar, tabell 17, 2007). Åttioåtta procent av ansökningarna 
beviljades - 75 % av de som sökte på grund av sociala problem och 99 % av 
de som åberopade fosterskador eller missbildningar.  

Sjukvårdskedjan 
I Socialstyrelsens rapport om Abortverksamheten till och med graviditetsvecka 
12 (2007 s. 12) diskuteras kvinnornas väntetid. Den skall vara så kort som 
möjligt och räknas från den tidpunkt då hon har vänt sig till en vårdenhet (inte 
från när konception kan ha skett). I kommentarerna till nedanstående figur (Fig. 
1) är väntetiden i fokus, men vi kan ju även se vilka yrkeskategorier som 
kommer i fråga, det vill säga den sjukvårdskedja som ingår i svensk abortvård. 

 
 
Figur 1. Abortprocessen inom sjukvården. Källa: Abortverksamheten till och med 
graviditetsvecka 12., Figur 2., s. 12, 2007. 
 

 
För personal i abortvård är det en självklar sak att betrakta abortverksamheten 
som akutvård och förkorta väntetiden så mycket man kan, ändå kan 
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väntetiderna variera över landet. Praxis i landet inom abortverksamheterna är 
olika. En del landsting har landstingsövergripande vårdprogram. Det är inte 
vanligt förekommande, däremot om vi inbegriper PM och riktlinjer i 
vårdprogram visade det sig att ungefär hälften av alla landsting menar att det 
finns sådana. Där det inte finns vårdprogram refererar man till att det finns 
riktlinjer på varje enskild vårdenhet och så hänvisar man till att det är en fråga 
för verksamhetscheferna. När det gäller abortmetod önskar man prioritera 
medicinsk abort före vecka 12, men det viktiga är att man tar hänsyn till 
kvinnans val.  

Gynekologers utbildning och roll i abortvården 
Efter fem och ett halvt års universitetsstudier och 220 universitetspoäng (330 
europiska högskolepoäng) har den studerande grundexamen som läkare i 
Sverige, därefter vidtar 18 månaders vidareutbildning med handledd 
obligatorisk tjänstgöring så kallad allmäntjänstgöring (AT) som underläkare 
för att bli legitimerad läkare. (Högskolverket, högskoleförordningen).   

De programspecifika målen för att erhålla läkarexamen innebär enligt 
Högskoleförordningen (1993, bil.2, s. 22) studenten ska ha: 
”– förvärvat kunskaper och färdigheter som utgör grund för läkaryrket och 
för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som krävs för att få obegränsad 
behörighet som läkare 
– förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors 
och mäns hälsa för att som läkare kunna arbeta förebyggande 
– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med 
beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, 
utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående 
– förvärvat sådana kunskaper om sjukvårdens ekonomi och organisation som 
är av betydelse för alla läkare samt utvecklat en yrkesfunktion som 
förbereder för lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper.” 

Efter fullgjord AT-tjänstgöring väljer den då legitimerade läkaren 
specialitet, till exempel ’obstetrik och gynekologi’. Det innebär att 
vederbörande legitimerade läkare söker en så kallad ST-läkartjänst vid något 
sjukhus där specialiteten finns och arbetar som avdelningsläkare. Efter fem år 
och genomgångna obligatoriska kurser samt examensarbete är hon/han 
specialist inom sitt område och kan söka överläkartjänster inom sin 
specialitet (SFOG-OGU, 2007).  

Inom Sveriges Läkarförbund finns olika specialistföreningar, en av dem 
är Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi - SFOG. Föreningen 
bevakar utbildningen inom obstetrik och gynekologi på flera olika nivåer, 
från kurserna för medicine studerande fram till läkare under 
specialistutbildning och färdiga specialister. Dessutom ordnar föreningen 
symposier och ger ut Medlemsbladet fem gånger per år. SFOG bildades 1904 
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och firade således 100års-jubileum år 2004. I Medlemsbladet detta år i 
nummer 4, sidan 8 (SFOG, 2004) refereras en föreläsning av professorerna 
och gynekologerna Kerstin Hagenfeldt och Berndt Kjessler, vilka säger om 
abortvården:  

”Det har hänt en enorm utveckling på abortsidan under 
denna tid. Familjeplanering fanns inte. Först 1959 blev det 
tillåtet att köpa kondomer ur apparater. På 60-talet kom p-
pillret och spiralen. Aborterna var behäftade med mycket 
komplikationer och många var sena. På 60-talet var det få 
legala aborter i Sverige, ca 2 000/år, men också en hel del 
illegala. 1967 började man med vakuumexeres, men 
fortfarande krävdes ett tvåläkarintyg för att få göra abort. I 
och med abortlagen blev aborterna säkrare och tillgängliga 
för alla.”  

Riktlinjer har utarbetats av gynekologernas och barnmorskornas 
yrkesorganisationer i ett dokument kallat ”Gemensamma riktlinjer för 
Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och 
Gynekologi” (2005). Under våren 2000 hade yrkesgrupperna valt en 
arbetsgrupp som hade ”att diskutera hur samarbetet mellan barnmorskor och 
obstetriker-gynekologer kan förbättras, hur kompetensen, kan utvecklas så att 
vårdkvaliteten ökar samt för att tydliggöra respektive yrkesfunktion” (a.a. s. 
1). Under rubriken Abortverksamhet läser vi 

• Läkarundersökning ska ske inför alla aborter. 
• Uppföljning efter ingreppet är önskvärt. 

Barnmorskors och sjuksköterskors utbildning och roll i 
abortvården 
Den som utbildat sig till sjuksköterska eller barnmorska har läst 120 
universitetspoäng (180 europeiska högskolepoäng) och erhållit 
sjuksköterskeexamen (Högskoleförordningen, 1993). Sjuksköterskeexamen 
berättigar till legitimation av Socialstyrelsen med rätt att praktisera som 
sjuksköterska. Den legitimerade sjuksköterskan måste praktisera minst ett år 
(enligt EU-direktiv) innan hon kan söka till barnmorskeutbildningen vid 
högskola/universitet. Utbildningen ses som vidare- eller specialistutbildning 
och omfattar 60 universitetspoäng (90 europeiska universitetspoäng), vilket 
motsvarar ett och ett halvt års studier. Efter avklarade studier har 
sjuksköterskan rätt att praktisera som barnmorska och är legitimerad (av 
Socialstyrelsen) barnmorska. Från och med år 2003 har hon även fått rätten 
att förskriva preventivmedel i grundutbildningen till barnmorska. Före 2003 
var den legitimerade barnmorskan tvungen att genomgå ytterligare utbildning 
för att utöva förskrivning av preventivmedel; fastställd fortbildning i 
preventivmedelsrådgivning samt adekvat inskolning, minst 30 timmar med 
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handledning av gynekolog och barnmorska med förskrivningsrätt, inom 
offentlig eller enskild verksamhet på mödravårdscentral, 
ungdomsmottagning, gynekologisk mottagningsverksamhet, mottagning för 
preventivmedelsrådgivning eller annan särskild mottagning som till exempel 
RFSU-klinik. 

Sjuksköterskornas och barnmorskornas studieordning har fortlöpande 
reformerats i vårt land. Vid tiden för vår datainsamling kan vi anta att många 
barnmorskor hade sin utbildning enligt 1952, 1966 eller 1982 års 
studieordningar. Hela perioden karaktäriseras av att sjuksköterskorna går från 
en mycket praktiskt inriktad grundutbildning, som varade i tre och ett halvt 
år, till att bli mer och mer teoretisk och akademiserad samtidigt som man 
delar utbildningen i en grundutbildning och en specialistutbildning. För 
barnmorskeyrket har det emellertid under alla år krävts både mer praktik och 
teori jämfört med andra specialistutbildningar inom 
sjuksköterskeprofessionen. I juli 1886 bildades Svenska 
Barnmorskeförbundet (SBF) och 1888 kom första numret ut av tidskriften 
Jordemodern, som ännu idag är högaktuell. 

År 2005 formulerade sig barnmorskorna i SBF:s ”Önskebilder från vår 
framtid” angående önskat samhällsinflytande (a.a. 3 ):  

”Förbundet deltar i samhällsdebatten och är en 
uppskattad aktör i det breda samhällslivet. Det 
har inflytande på alla samhällsnivåer och deltar i 
skilda samhällsorgan för policyskapande. 
Förbundet identifierar tidigt väsentliga frågor 
och initierar eget agerande. Förbundet verkar för 
att det finns tillräckliga resurser till god vård, 
utvecklingsarbeten och forskning. Förbundet 
arbetar tillsammans med kvinnoorganisationer 
och andra intresseorganisationer för att bättre 
möta kvinnobehov, samt för att få nya 
perspektiv och skapa dialoger.” 

De svenska barnmorskornas kompetens och roll i hälso- och sjukvården 
går att finna inom ett brett område som vi numera kallar för ’sexuell och 
reproduktiv hälsa’ eller ’reproduktiv hälsa’. SBF menar att detta innebär att 
barnmorskor stödjer kvinnorna under hela hennes livscykel. De ger vård och 
stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid, identifierar 
avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid samt 
omvårdnad i samband med dessa tillstånd, främjar föräldraskapet, vårdar det 
nyfödda friska barnet och ger amningsråd, ger preventivmedelsråd för 
kvinnor och män, ger hälsoinformation inom reproduktiv hälsa och 
omvårdnad vid gynekologisk ohälsa (SBF, 2005). 
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Barnmorskorna, som har erfarenhet av abortvård, kan alltså träffa den 
abortsökande kvinnan/paret både före, under och efter abort. I allmänhet har 
det varit så att barnmorskor och sjuksköterskor träffade kvinnorna under 
själva aborten när den skedde vid kvinnoklinikernas avdelningar och 
ansvarade för omvårdnaden av patienten. Eftersom barnmorskor och 
sjuksköterskor inte är certifierade att utföra abort eller har det yttersta 
medicinska ansvaret, är de kanske inte alltid delaktiga i vården under 
abortingreppet, men väl i omvårdnaden. 

Tidigare forskning om sjukvårdspersonal i abortvård 
Det var svårt att finna litteratur som gav svar på frågorna om vilka 
erfarenheter och upplevelser gynekologer, barnmorskor eller andra aktuella 
yrkeskategorier hade fått i arbetet med abortvård. Två saker gjorde det svårt; 
dels att det finns så få studier i ämnet och dels för att det inte finns något 
annat land med samma lagstiftning som den svenska.  
 
Tabell 1. Årtal för nordiska abortlagarnas ikraftträdande och övre gräns i 
graviditetsvecka för när abort får göras utan att kvinnan behöver söka särskilt tillstånd.  
 
Land     Lag från år Gräns upp till 

grav.vecka 
Sverige  
Norge 
Danmark 
Finland 
Island 

          1974   
          1975 
          1973 
          1970 
          1975 

         18      
         12      
         12 
         12* 
         12* 

* I Finland och Island får kvinnorna genomgå abort endast om de bedöms ha skäl för det. 
 
Under den period när vi samlade information till studierna kunde vi göra 
jämförelser mellan de fem nordiska länderna enligt Tabell 1. Abortlagarna 
hade trätt i kraft under 1970-talet (Abortion Legislation in Europe, 2002).   

 Alla lagar utom Islands har förändrats i större och mindre omfattning 
fram till sekelskiftet.  På begäran av kvinnan skall hon få stöd och hjälp att få 
göra abort i Norge och Danmark upp till den 12:e veckan. I Norge kan 
kvinnan söka tillstånd om abort upp till 18:e veckan. I Finland får kvinnorna 
göra abort till den 12:e veckan om de har skäl för det, skäl av social, socio- 
medicinsk eller ekonomisk natur, risk för mental ohälsa för kvinnan och att 
hon blivit utsatt för våldtäkt eller annat sexuellt brott, upp till 20 veckor läggs 
ytterligare skäl till nämligen risk för fysisk ohälsa samt upp till 24 veckor risk 
för kvinnans liv och risk för missbildning hos fostret. Två läkare skall 
rekommendera abort upp till 20 graviditetsveckor, därefter skall ansökan 
göras till Rättsskyddscentralen för hälsovård. När det gäller Island får inte 
abort göras efter 12 veckor. Före 12 veckor skall kvinnorna visa på skäl för 
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att få göra abort – samma typ av skäl som i Finland, samt att två läkare eller 
en läkare och en socialarbetare skall intyga att dessa skäl finns.  

Den svenska lagstiftningen ger kvinnan rätten att göra bedömningen om 
abort eller inte när hon blivit oönskat gravid. Den absolut yttersta gränsen för 
abort är satt till när fostret kan leva utanför kvinnans kropp (viabiliteten) och 
är således idag cirka 22 veckor i Sverige. Vi ser att jämförelser mellan 
länderna inte blir helt möjlig då sjukvårdspersonalens – gynekologer och 
barnmorskor – arbetsuppgifter och arbetssituation påverkas av abortlagarnas 
villkor. Studier på erfarenheter och upplevelser hos personal i abortvård har 
inte varit möjliga att finna varken gjorda i de nordiska eller europeiska 
länderna.  

Många studier har publicerats i frågan för och emot abort i Nordamerika 
och Europa om hur villiga läkare och sjuksköterskor/barnmorskor samt 
blivande läkare och sjuksköterskor är att medverka i abortvård (Francome & 
Freeman, 2000; de la Fuente Fonnest, Sondergaard, Fonnest & Vedstedt-
Jacobsen, 2000; Gogna, Romero, Ramos, Petracce & Szulik, 2002; Hunter, 
2001; Huntington, 2002; Kade, Kumar, Polis & Schaffer, 2004; McKee & 
Adams, 1994; Roe, Francome & Buch, 1999; Cignacco, 2002; Estabrooks, 
Tourangeau et al, 2002; Marek, 2004; Schwartz, Leutkemeyer, Foster, Weitz, 
Lindes & Stewart, 2005). Studierna från Nordamerika pekar på att läkare – 
gynekologer – anser sig ha begränsad utbildning i att utföra aborter och allför 
liten erfarenhet för att medverka i abortvård. Gynekologer/läkare är i 
studierna också liberalare än sjuksköterskor/barnmorskor i attityden till att 
arbeta med kvinnor som önskar abort.  

De svenska studierna som publicerades 1973 och 1983 är de som ger de 
hittills närmaste svaren på frågorna om erfarenheter och upplevelser hos 
personal i abortvård (Jacobsson, Roman & von Schultz, 1973; Jacobsson, 
von Schultz, Lalos & Bjork, 1983) samt uppföljningen fem år efter 
abortlagens ikraftträdande genomförd av Socialdepartementet i 
Familjeplanering och abort. Erfarenheter av ny lagstiftning (1983). I 
huvudsak handlade de om vad sjukvårdspersonalen ansåg om abortlagens 
villkor för att få göra abort. Till exempel tyckte många att endast medicinska 
skäl skulle få vara motiv för att få genomgå abort. Det fanns även många som 
menade att kvinnan skulle föda barnet och sedan låta någon få adoptera det. 
Studien som publicerades 1983 (Jacobsson, von Schultz, Lalos & Bjork) 
visade på hur uppfattningarna blev mindre restriktiva och fler och fler ansåg 
att kvinnan själv skulle få besluta om abort. Undersökningarna visade även 
på att sjukvårdspersonal kände sig frustrerade i arbetet med abort. Hur 
frustrationen tog sig uttryck eller annan beskrivning av den framkom inte. 
  

28



 

Syfte 
Det övergripande syftet är att studera gynekologers och barnmorskors 
åsikter, erfarenheter och upplevelser från arbete i svensk abortvård. 

 
Delsyften har varit: 
- att erhålla fördjupad kunskap om barnmorskors och gynekologers åsikter 

om abort samt undersöka skillnader i åsikter såväl mellan yrkesgrupperna 
som mellan de senaste tre dekaderna (artikel I) 
 

- att studera gynekologers kliniska och emotionella erfarenheter av arbete 
inom svensk abortvård, inklusive deras upplevelser av patienternas 
abortmotiv, samt att undersöka huruvida skillnader inom 
gynekologgruppen föreligger som beror på yrkesmässiga 
påverkansfaktorer, demografiska förhållanden eller kön (artikel II) 
 

- att studera barnmorskors kliniska och emotionella erfarenheter av arbete 
inom svensk abortvård, inklusive deras upplevelser av patienternas 
abortmotiv, samt att undersöka huruvida skillnader inom 
barnmorskegruppen föreligger som beror på yrkesmässiga 
påverkansfaktorer eller demografiska förhållanden (artikel III) 
 

- att mer djupgående undersöka hur gynekologer och 
barnmorskor/sjuksköterskor, som är verksamma inom svensk abortvård, 
upplever sitt arbete och sitt samspel med varandra och med patienter 
(artikel IV)  
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Etiska överväganden 
Vad du och jag tycker om att man får göra abort är ingenting som vi till 
vardags går runt och frågar varandra om, ännu mindre om du/ni har gjort 
abort. På samma sätt har frågan om erfarenheter av att arbeta med abort varit 
omgärdad av en slags tystnad. Få verkar ha frågat eller tänkt på att berätta om 
hur det är. Vem vill höra? Hur skall man berätta? Det är säkert frågor som 
varit svåra att lösa – ta sig igenom.  

Vår intention har varit att närma oss gynekologerna och barnmorskorna 
med varlighet och respekt. Det är faktiskt en stor orsak till att vi valde att 
börja med enkätstudien. När man sitter för sig själv och formar svaren på 
frågor om känsliga spörsmål, är det lättare att besvara dem utan att behöva 
”avslöja” inför andra vad man tycker. Lika komplicerat som att ställa dessa 
frågor är det att kommunicera svaren, det vill säga resultaten av dem. De får 
inte användas eller misstolkas som om de är tillkomna med syftet att ingå i 
debatten om för respektive mot abort i vårt samhälle.  

I förordet talar jag om min privata inställning och hoppas sedan att 
läsaren skall se mitt och mina arbetskamraters arbete enbart inspirerat av att 
vi har funnit det viktigt att gynekologer och barnmorskor delar med sig av 
sina erfarenheter ytterst för patientens bästa, men i förstone för förståelsen 
och utvecklingen av en bra arbetsmiljö för dem som skall medverka i 
abortvården.  För oss gäller att såväl all personal inom kvinnosjukvården som 
alla diagnosgrupper bör lyftas fram och studeras som bas för ständigt 
förbättrad vård.  

Manliga barnmorskor har inte tagits med i analyserna eftersom de var få. 
Gynekologer är inte någon numerärt stor yrkesgrupp i landet (ca 1700 
personer), vilket i sig kan göra det lätt för någon läsare att tro sig ha 
identifierat någon deltagare eller grupp av deltagare. Av den anledningen 
nämner vi inte något om arbetsgrupper eller sjukhustillhörighet. För att 
undvika oro bland deltagarna att bli igenkända valde vi också att göra våra 
studier och analyser på gruppnivå.  

Trots att ingen av våra studier innebär ”experiment på människa” eller 
liknande, har vi ansökt hos regionala etikprövningsnämnden vid Umeå 
universitet, Umeå att undersöka våra projekt och fått godkännande för dem.  
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Metoder och urval 
Projektet startades upp med en pilotstudie.  Vid tre olika vårdcentraler på två 
orter fick jag (ff.) tillåtelse att, som forskare och observatör, sitta ner i 
väntrummen precis som en av alla andra kvinnor som kom för att göra 
graviditetstester vid mödravården. Vid en studieort följde jag (ff.) några 
kvinnor, som deltagande observatör, a) vid läkarbesöket, b) vid 
operationstillfället och c) vid eftervård på uppvakningsavdelningen. Andra 
kvinnor, som jag (ff.) inte hade möjlighet att följa som deltagande 
observatör, intervjuades och så fick vi kunskap om vilka yrkeskategorier de 
mötte. 

Inrättningarnas sekreterare, undersköterska, sjuksköterska, gynekolog, 
laboratorieassist, kurator och barnmorska var yrkeskategorier som kvinnan 
träffade under abortprocessens gång. När hon så definitivt hade bestämt sig 
mötte hon än en gång gynekolog och sjuksköterskor vid operations- och 
uppvakningsavdelningarna. Vi bör komma ihåg att många av dessa 
yrkeskategorier fanns vid flera vårdinrättningar, vilket betydde att en kvinna 
som vi följde allt som allt hade träffat arton personer i olika professioner 
fram till abort. De professioner som kvinnan alltid träffade vid den här tiden 
var emellertid gynekologer och barnmorskor. Barnmorskor träffade 
kvinnorna ofta även efter abort. 

Metoder 
En enkät designades med utgångspunkt i pilotstudiens resultat och delvis i 
enlighet med de två tidigare genomförda svenska studierna (Jacobsson, 
Roman & von Schultz, 1973; Jacobsson, von Schultz, Lalos & Bjork, 1983). 
i syfte att eventuellt kunna göra jämförelser. Frågorna var både strukturerade 
och semistrukturerade och formulerades i huvudsak som påståenden. 
Påståendena besvarades genom att respondenten uppmanades att markera ett 
alternativ på en sexgradig skala där kod 1 stod för instämmer helt och kod 6 
instämmer inte alls. Enkäten testades av personal vid en vårdcentral och en 
kvinnoklinik. Vid testtillfällena hade vi tillfälle att samtala med 
respondenterna och fick således även muntliga synpunkter på enkäten och 
dess innehåll. Enkäten kom att ta omkring 45 minuter att fylla i. 
Innehållsmässigt bestod den förutom standardiserade bakgrundsdata av tre 
huvudteman fördelade på 48 specifika påståenden, nämligen: övergripande 
synpunkter på abort i Sverige samt uppfattningen om kvinnans abortmotiv 
och erfarenheter från abortverksamhet. Det tredje och sista temat utgjorde 
den största delen av enkäten (Bilaga 1). Respondenterna uppmanades att fritt 
kommentera temana i enkäten och enkäten som sådan.  
Med hjälp av de kvantitativa studierna fick vi bred kunskap om 
respondenternas åsikter och erfarenheter av arbete i abortvård. Vi valde 
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sedan att komplettera de tre första studierna med en fjärde kvalitativ mer 
djupgående studie för att få ytterligare kunskap om vad som kunde finnas 
utöver eller bakom de svar vi fått via enkätstudien. Olika typer av 
individuella intervjuer är vanliga instrument, vi önskade dock att även nå 
normer och samspel mellan vårdpersonal - i vårt fall gynekologer och 
barnmorskor och patienten/den abortsökande kvinnan. Intervjuer i grupp, i så 
kallade fokusgrupper har just fördelen att beskrivningarna, som ges av de 
teman gruppen har fått av forskaren att samtala om, blir belysta av flera 
personers erfarenheter, korrigerade av varandra och bekräftade.  

Urval 

Artiklarna I-III 
För att vara försäkrade om ett representativt nationellt urval tillfrågades 
Läkemedelsverket, Stockholm, att för vår räkning ta fram namn- och 
adressuppgifter på två jämförbara grupper av gynekologer och barnmorskor 
(med förskrivningsrätt2). Totalt kom populationen att omfatta 527 personer; 
269 gynekologer och 258 barnmorskor. Eftersom frågorna i enkäten berörde 
privata och personliga spörsmål uppmanades respondenterna att skicka in 
enkäterna anonymt, vilket gjorde att den påminnelse som sändes ut fick 
sändas till samtliga i populationen. Ytterligare två enkäter inkom.  

Artikel I, Views of midwives and gynecologists on legal abortion – a 
population-based study, baserades i huvudsak på de elva första påståendena i 
enkäten. Artiklarna II, A population-based study of Swedish gynecologists’ 
experiences of working in abortion care och III, Midwives’ experiences of 
encountering women seeking an abortion, baserades på 17 påståenden om 
erfarenheter av abortverksamhet hos gynekologer respektive barnmorskor.  

Påståendet ”Kvinnan bör fullfölja graviditeten och adoptera bort barnet i 
stället för att göra abort” kändes otidsenligt redan när enkäten konstruerades, 
men ändå viktigt för att kunna göra jämförelser med åsikter från de tidigare 
undersökningarna.  

Studierna från 1973 och 1983 (Jacobsson, Roman & von Schultz, 1973; 
Jacobsson, von Schultz, Lalos & Bjork, 1983) inkluderade personal från både 
kvinnokliniker och andra kliniker medan vi valde endast gynekologer och 
barnmorskor. En annan svårighet, som vi blev medvetna om, var att 

                                                 
2 År 2003 började barnmorskeutbildningarna i Sverige att införa förskrivningsrätt på 
preventivmedel för barnmorskor i utbildningen. Innan dess utbildade sig barnmorskorna i sitt 
yrke och kunde därefter lägga till en mindre utbildning för förskrivningsrätt. Vi valde 
barnmorskor med förskrivningsrätt, då vi antog att de hade mest troligt erfarenheter av att arbeta 
i abortvård på ett eller annat sätt.  
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språkbruket hade hunnit bli något förändrat över åren. Detta gjorde att vi inte 
kunde använda språkligt identiskt samma frågeställningar.  

Artikel IV 

I våra kvantitativa studier valde vi gynekologer och barnmorskor i enlighet 
med pilotstudiens resultat, det vill säga att de var de professioner som i högst 
grad träffade abortsökande kvinnor. Vid tiden för den kvalitativa studien (IV) 
hade sjuksköterskorna vid kvinnoklinikernas mottagningar alltmer börjat 
delta i abortvården, vilket gjorde att några av dem kom med i 
gruppintervjuerna. Med anledning därav valde vi att se barnmorskor och 
sjuksköterskor som en grupp, vilka vi i fortsättningen betecknar bm/ssk. Det 
är dock viktigt att peka på att vi inte kan anses ha gjort studier på 
sjuksköterskor i allmänhet.  

I syfte att kunna nå gynekologer och bm/ssk med erfarenheter från möten 
med abortsökande kvinnor i alla åldrar, med olika ekonomiska 
förutsättningar, kultur och sociala strukturer sökte vi deltagare från tre olika 
orter. Vi vände oss till tre verksamhetschefer på orter i norra delen av Sverige 
och kontaktade dem muntligen för att informera om vår studie samt bad dem 
om administrativ hjälp att nå deltagare till vardera en fokusgrupp med 
gynekologer och en annan med bm/ssk om sex till åtta personer. Deltagandet 
skulle vara frivilligt, och därtill önskade vi att få träffa de deltagande på 
arbetstid och i deras egna lokaler. Kriterier för att delta i en grupp var alltså 
att läkaren skulle vara specialist – gynekolog – eller under utbildning till 
specialist, samt barnmorska eller sjuksköterska och ha erfarenhet från 
abortvård. Skriftlig inbjudan med forskningsinformation lämnades över till 
samtliga i dessa personalgrupper. Vid en klinik gavs det också tillfälle att 
muntligt informera presumtiva deltagare.  

Intervjuguiden konstruerades med tanke på att få gruppdeltagarna att fritt 
samtala kring fyra teman. Hur upplever du att arbeta med aborter? Hur ser du 
på medicinska aborter? Hur ser du på att medicinska aborter kan göras i 
hemmet? Hur ser du på din framtida yrkesroll inom abortvården? (Bilaga 2). 
Moderators förhållningssätt var att deltagarna skulle samtala om det som de 
ansåg viktigt inom ramarna för dessa teman. Vid sessionen, antingen först 
eller sist, fyllde deltagarna i ett frågeformulär angående några bakgrundsdata. 

Efter varje gruppintervju gjordes minnesanteckningar, 
bandinspelningarna avlyssnades och transkriberades ordagrant till text. 
Fiktiva namn användes inte för att undvika risken att följa enskilda deltagare 
i dennes diskussion och därmed kunna känna igen deltagaren eller att någon 
av oss forskare skulle lockas till att studera gruppdynamiken i stället för 
innehållet i samtalen.  
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Analysmetoder 
De deskriptiva analyserna i artiklarna I-III inkluderade frekvens och 
korstabellanalyser och Chi square tester med hjälp av dataprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences for Windows 8.0 and 11.5). 
Analyser gjordes dels på hela populationen, och dels på populationen indelad 
i subgrupper; de som hade arbetat med abort och de som inte hade gjort det, 
kvinnor och män samt gynekologer och barnmorskor (I). I artikel II, i vilken 
enbart gynekologerna studerades, fokuserades även på subgruppen 
gynekologer som hade arbetat de två föregående åren. Artikel III rörde enbart 
barnmorskorna, vilka visade sig bestå av tre grupper a) de som arbetade b) de 
som inte hade arbetat de senaste två åren samt c) de som aldrig hade arbetat i 
abortvård. Dessa tre grupper användes i analyserna. I gruppen barnmorskor 
förekom två män. De uteslöts från alla analyser då man kunde löpa risk för 
identifiering.   Non-parametriska tester har implementerats för att kontrollera 
olikheter mellan två grupper (Levene’s test for equality of variances). Den 
sexgradiga skalan har också dikotomiserats och benämnts instämmer (1-3) 
respektive instämmer inte (4-6). 

De sex gruppernas transkriberade texter bearbetades med intentionen att 
söka breda kategorier, upprepade teman liksom även udda mönster på 
innehållen i samtalen. Tre forskare och moderatorn (ff.), gjorde analyser var 
för sig för att sedan arbeta med jämförelser av vars och ens fynd. För att 
stärka reabiliteten gjordes analyser ännu en gång, men då med fokus på 
upprepade och ovanliga ord och dess kontexter. Orden och kontexterna 
summerades i tabeller och jämfördes med de teman som erhållits vid första 
analyserna (Merton, Fiske, Kendell, 1990; Morgan, 1998; Patton, 2002, 
Dahlgren, Emmelin, Winkvist, 2004). Gynekologerna avspeglade en mer 
homogen grupp än bm/ssk. Barnmorskorna hade inte varit involverade i 
abortvård under lika lång tid som sjuksköterskorna.  

Metoddiskussion 

Inledningsvis hade vi för avsikt att nå bred och djup kunskap om 
sjukvårdspersonalens arbete i abortvård genom att göra triangelintervjuer, 
och helt och hållet söka ny kunskap genom kvalitativa studier och kvalitativa 
analyser.  Vi avsåg att intervjua barnmorskan, som träffade patienten, 
gynekologen, som undersökte henne och patienten själv. Som jag tidigare 
nämnt, önskade vi närma oss gynekologer och barnmorskor varsamt och såg 
därför enkätstudier som en bra väg att gå. I data som är insamlat via enkäter 
med strukturerade frågor styr forskaren informanten och kan förlora i viss 
kunskap.  

Ytterligare en kvalitativ ansats kunde vara att göra deltagande 
observationer. Tyvärr tyckte vi att det kunde stöta på ännu fler etiska 
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spörsmål, vilka vi inte kunde komma förbi. Hur skulle vi kunna hantera 
patientens anonymitet och integritet?  Skulle en deltagande observatörs 
närvaro i till exempel mötet mellan barnmorskan och patienten störa och 
inverka negativt på patienten? 

De metoder vi valt för våra studier har inte gjort det möjligt att studera 
olikheterna mellan individerna, personerna, i vården. Det finns säkert fler 
subgrupper än de som vi kommit fram till. Vi har även begränsats i hur mötet 
mellan patienten och gynekologerna respektive barnmorskorna har inverkat 
på val av abortingrepp och preventivmetod. Vi har heller inte valt att studera 
olika landstings organisation och arbetsmiljö inom abortvård. Det är också 
viktigt att peka på att vi har valt att inte presentera regressions-, multivariata- 
och korrelationsanalyser. Visserligen är sådana gjorda, men framför allt kom 
analyserna på barnmorskorna att omfatta ett begränsat antal personer och då 
minskar de i trovärdighet. Dessutom visade exempelvis 
korrelationsanalyserna sådant som var så självklart, som att ha erfarenhet av 
kirurgiska aborter är starkt korrelerade till de som hade praktisk erfarenhet 
från gynekologisk avdelning.  

Trots de brister vi har pekat på tycker vi att vi genom den kvantitativa 
studien (I-III) har fått betydelsefull kunskap, vilken är generaliserbar och 
reliabel och som kan användas för fortsatta studier.  Den kvalitativa studien, 
med fokusgruppintervjuer (IV), representerar enbart deltagarna, men bör 
kunna ses som ett värdefullt komplement till de kvantitativa studierna.  
  

35



 

Teoriram 

Filosofen och socialpsykologen George Herbert Mead (1863-1931, USA) har 
myntat begreppen ”I” och ”me” för att förklara hur människan utvecklas och 
skapar attityder och erfarenheter så att hon kan bli samhällsmedlem. 
Antropologen och sociologen Erving Goffman (1922-1982, USA) har tänkt 
vidare om hur vi anpassar oss, inte bara till samhället utan mera avgränsat till 
den sociala sfär som vi lever i. De båda socialpsykologerna ses vara upphov 
till den teoretiska modell som kallas för social interaktionism. 
Socialpsykolog Johan Asplund (1937 -, Lund) har troligen haft Mead och 
Goffman i tankarna och utvecklat begreppen social responsitivitet och asocial 
responslöshet för att ytterligare förklara beteenden i sociala situationer. Min 
(ff.) förförståelse om människan och hennes utveckling omfattas av idén att 
utvecklingen sker i interaktionen med andra i familjen och i andra sociala 
sammanhang som till exempel på arbetsplatsen. Av den anledningen valde vi 
det teoretiska ämnesområde socialpsykologi för att belysa gynekologers och 
barnmorskors åsikter, erfarenheter och upplevelser.   

Mead 
I korthet tänker Mead (1977 och 1995) om människan att hon har dels ett ”I”, 
som är subjektet, det medvetna i henne, och dels ett ”me”, som är objektet, 
det som är spontant och inte alldeles medvetet. I människan sker ett samtal 
mellan ”I” och ”me”. Han beskriver det symboliskt som ett samtal mellan två 
människor. ”I”- subjektet kan fråga sitt ”me”- objekt: ”hur skall jag förstå 
kvinnors val att vilja göra abort?”. ”Me” kan svara att: ”jag tror att hon 
känner sig för ung”. I denna stund har människan till exempel barnmorskan 
inte patienten i rummet, framför sig, utan det sker i hennes tänkande. 
Patienten – den unga kvinnan – blir en symbol för kvinnor som önskar abort. 
I Meads utvecklingsteori om människan kallas symbolen, det vill säga 
patienten/den unga kvinnan som är föremålet för samtalet mellan ”I” och 
”me” för den ”generaliserade andra”. Barnmorskan, i exemplet, generaliserar 
alla abortsökande kvinnor till just denna unga kvinna och utvecklar sin tanke, 
sin erfarenhet om kvinnor som söker abort. Förutsättningen är att 
barnmorskan själv kan tänka sig att hon är för ung eller någon gång har tänkt 
att hon då var för ung för att föda barn. 

Precis som människor inom sig för en dialog, för vi dialog i ett samspel, 
ett spel människor emellan i samhället på olika ”scener” som till exempel i 
hälso- och sjukvården. Mead (1995) säger att spelet har en sådan logik att en 
organisation av ”jaget” möjliggörs i spelet med varandra. Människan skapar 
attityder och erfarenheter via sitt ”me” och möjligheten att använda sig av sitt 
tänk och sitt symboliserande av den generaliserade andra. Detta kommer 
sedermera att organisera ”I” - mitt subjekt, mitt jag.  Individerna i ett 
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arbetslag, en grupp, är alla relaterade till varandra med hänsyn till ett bestämt 
mål. I abortvården är målet att stödja, hjälpa kvinnorna och utföra 
abortingreppet. ”... de skilda individernas handlingar är alla relaterade till 
varandra med hänsyn till detta mål, så att de inte kommer i motsättning till 
varandra, ingen står i motsättning till sig själv i attityden hos en annan 
medlem av laget.” (1995 s. 123) Om läkaren har samma attityd som 
patienten, att det är tillåtet att göra abort, kommer läkarens respons på 
patientens önskan att göra abort att vara att vilja hjälpa henne och utföra 
abortingreppet. Mead, (1995 s. 123). 

”Spelet är alltså en illustration av den situation i 
vilken en organiserad personlighet uppstår. 
Såtillvida som barnet (ff. anm. individen) verkligen 
antar den andras attityd och tillåter denna att 
bestämma vad det skall göra med hänsyn till ett 
gemensamt mål, blir det en organisk medlem av 
samhället (ff. anm. arbetslaget).”  

”I” finns som i ett slags minne i den organiserade personligheten i individen. 
Vi får tänka oss att det är som om individen talar för sig själv, och kommer 
ihåg vad hon/han har sagt och kanske även det emotionella innehåll som 
hörde ihop med samtalet. ”I” i detta ögonblick finns i ”me” i nästa 
ögonblick”. Här speglar Mead den dialektik som också råder mellan ”I” och 
”me”. Genom den inre bearbetningen (inre samtalet) blir ”I” berikat och 
personligheten i individen utvecklas. Hon/han har fått en erfarenhet. ”I” har 
reagerat på de attityder som de generaliserade andra har. De generaliserade 
andra kan i vårt fall vara arbetskamraterna och/eller patienten.  

Goffman 
Erving Goffmans (1970, 1995) syn på samhället brukar sägas ha ett 
dramaturgiskt perspektiv. För att ge läsaren möjlighet att lättare förstå varför 
vi ser hans perspektiv värdefullt i förklaringen till hur interaktioner kan ske i 
abortvården har vi schematiserat Goffmans perspektiv i Figur 2. I följande 
text hänvisar vi till figuren i parentes. Med hjälp av Goffmans perspektiv kan 
vi tänka oss att abortvården är som en teater med flera scener och att alla 
aktörer vill göra intryck på publiken (Fig. 2, P). Inför publiken och varandra 
(Fig. 2, P, A1, A2) inom teatern vill de befästa sin identitet och sin 
rollgestaltning på scenen (Fig. 2, S1 eller S2) Gynekologer och barnmorskor, 
vilka är i fokus för våra studier, vill ha kontroll över och kunna styra hur de 
agerar. På ett djupare plan kan man säga att de vill, från scenen, känna att de 
är någon och helst den någon de själva tror att de är eller vill vara. Vi kan 
inte låta bli att ge ett exempel direkt från Goffman (1995 s. 33-34). Läkarna 
gjorde allt för att behålla sin överordnade roll inför sin publik. 
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”På en del sjukhus (ff. anm. i USA) ges narkosen 
fortfarande av sköterskor bakom den fasad som 
sköterskor tilldelas oavsett vilka uppgifter de utför – 
en fasad som inbegriper ceremoniell underordning 
under läkarna och en relativt låg lön. För att få 
anestesiologin erkänd som en specialitet för utbildade 
läkare var man på intresserat läkarhåll tvungen att ge 
starkt stöd åt uppfattningen om att narkosgivning är 
en tillräckligt komplicerad och vital uppgift för att de 
som utför den ska vara berättigade att få den 
ceremoniella och pekuniära belöning som ges läkare.”  

Goffman (1995) säger att när en individ framträder inför andra individer 
projicerar hon/han medvetet eller omedvetet en definition av situationen i 
vilken hans jaguppfattning ingår som en viktig del. Vi kan exemplifiera 
situationen med när patienten/abortsökande kvinnan sitter inne i 
mottagningsrummet tillsammans med gynekologen för att samtala om hennes 
önskan att göra en inducerad abort (Fig. 2, S1). Situationen kan betraktas, 
säger Goffman, ur perspektiven personlighet, interaktion och social 
inrättning. Scenen är alltså den ”sociala inrättningen” det vill säga 
mottagningsrummet i kvinnokliniken. Patienten, med vårt perspektiv, är nu 
den sociala inrättningens publik och har en uppfattning om spelet skapad av 
information och eller av tidigare erfarenheter. Den abortsökande kvinnan 
visste att hon skulle anmäla sig i receptionen och att hon sedan skulle gå in i 
en mer avgränsad ”teatersalong” det vill säga mottagningsrummet (Fig. 2, 
S1). Förväntningen är att hon som publik ska bli omhändertagen av 
gynekologen ostört och på allra bästa sätt. Gynekologen kommer att vara 
noga med att visa sin roll som specialist och god omhändertagare. Aktör och 
publik projicerar sina definitioner på situationen in i situationen här 
symboliserad som gynekolog och kvinna/patient i doktorns mottagningsrum. 
Plötsligt kommer en annan aktör nämligen en sköterska in i rummet och 
ostördheten är bruten, dessutom ber hon gynekologen komma ut ur rummet – 
ber henne komma ut ”bakom scenen” till de bakre regionerna (Fig. 2, 
Kuliss), vilka patienten absolut inte får komma in till och inte heller har 
kännedom om, vet inte vad som sker där. Interaktionen mellan ”publik” och 
”aktör” upplöses och det är inte svårt att tänka sig att gynekologen känner sig 
besvärad och kanske bragd ur fattningen i förhållande till ”publiken” 
(kvinnan). ”Publiken”/kvinnan väntar säkert tålmodigt en stund, men blir 
ledsen, arg, nervös allt vad tiden lider. Goffman (1995) säger, med ett uns av 
humoristisk underton (ff. tolkning), att livet inte är något större vågspel, men 
att sociala interaktioner är det. Trots att gynekologen har gått in i sin roll med 
kunnande, engagemang och vilja att hjälpa och göra sitt bästa, blir hon/han 
nu misskrediterad i sin rollgestaltning. ”Publiken” – patienten lämnar 
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”teatern” missbelåten, kanske även kränkt och tänker att ”till den ”teatern” 
går jag inte mer, där blir man inte hjälpt på ett bra sätt, där får man inte det 
man vill ha”. Vi ser att denna störning har berört personligheten både hos 
aktören (gynekologen) och hos publiken (kvinnan), i samspelet dem emellan 
och den sociala strukturen.  

I den bakre regionen finns, menar Goffman (1995), allt det som formar 
rollgestalten. När gynekologen i exemplet ovan blir ombedd att lämna 
rummet, blir hon/han ombedd att komma ut till en kollega som vill 
konsultera henne/honom i ett annat ärende. De samverkar då i de bakre 
regionerna (Fig. 2., Kuliss) för att den sociala inrättningens sociala struktur 
skall upprätthållas för all dess publik – alla kvinnor som besöker abortvården 
(Fig. 2., P). Den främre regionen karaktäriseras av den ”rekvisita” (personal 
kring läkaren, väntrummet, undersökningsrummet med flera) och ”fasad” 
som publiken (Fig. 2., P) tar del i. Rollgestaltens - gynekologens - utveckling 
av sitt jag utvecklas i skådeplatsen (mottagningsrummet) och är beroende av 
det team som hon/han samverkar med liksom ”publiken” som gör tolkningen 
av rollgestalten. ”Publikens”, patientens, tolkning är lika viktig för 
utvecklingen av jaget hos ”rollgestalten”, gynekologen, som hennes/hans 
samverkan med ”andra rollgestaltande”, andra gynekologer, barnmorskor, 
sköterskor, sekreterare osv. Här har vi använt gynekologerna som exempel 
för rollgestalt, men motsvarande gäller med vårt perspektiv för ögonen också 
barnmorskorna.  

 
 Figur 2. Schematiserad bild av E Goffmans dramaturgiska perspektiv    
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Asplund 

Asplund (1988) menar att en människa är liv- och mållös om hon skulle vara 
ensam utan andra människor kring sig. När vi möter andra lever vi upp och är 
en varelse. Om vi håller oss till hälso- och sjukvården som en arena för 
möten, så kan vi tänka oss sjuksköterskan och läkaren i vardagsarbetet i en 
samvaro genom samtal, gester, uttryck, attityder med mera. Dessa två (det 
kan vara flera) svarar på varandras tilltal oavsett vilken form 
kommunikationen har. Det leder till påverkan av dem båda och en slags 
utveckling av var och en och dem tillsammans.  

Asplund utvecklar inte asocial responslöshet på samma ingående sätt som 
han gör med social responsivitet, men menar att vissa former av asocial 
responslöshet utgörs av de formella, komplexa eller avancerade beteendena i 
motsats till de informella och enkla – social responsitivitet. Det handlar om 
beteenden som vi måste lära oss, det vill säga vi måste ”förmås” att uppföra 
oss asocialt responslöst, det kommer inte av sig självt. Inom hälso- och 
sjukvården finns sedan länge tillbaka särskilda sätt på vilket personalen möter 
patienten. Först tar en sekreterare emot patienten, hon vet redan vilket 
symptom/problem patienten har sökt för, sjuksköterskan ser till att patienten 
kommer in till läkaren och läkaren vet vilka yrkeskategorier patienten har 
mött innan hon kommer till henne/honom. Hela kedjan av vårdpersonal har 
lärt in genom utbildning och praktik hur de skall handla, det är ingenting 
informellt.  På en grundläggande nivå i våra liv uppstår den sociala 
responsiviteten mer av sig självt medan asocial responslöshet måste läras in. 
Mellan dessa två grundläggande beteenden hos människan sker en 
växelverkan. En viss ombytlighet finns i den sociala responsiviteten. När vi 
har ögon för en sak, ett problem, vänder vi de andra sakerna/problemen 
ryggen. Just denna ombytlighet ser Asplund som växlingen mellan social 
responsivitet och asocial responslöshet, och säger också att socialt beteende 
föregår moralen. För att konkretisera kan vi tänka oss att hälso- och 
sjukvårdens personal blev satta att medverka i och utföra aborter från och 
med 1975. De reagerade asocialt responslöst - inlärda att göra det som åläggs 
dem. Några reagerade med att ifrågasätta (främst inom sig i dialog mellan ”I” 
och ”me”) om man verkligen skall medverka i abort. De reagerade med att 
tänka i – spontant och informellt – social responsitivitet. Genom att träffa och 
hjälpa de abortsökande patienterna kom de hela tiden att föra inre dialoger 
och skapa erfarenheter och kunskap som gjorde att personalen reagerar med 
asocial responslöshet. Social responsivitet handlar om förhållanden mellan 
människor i oenighet och samförstånd. Den sociala responsiviteten består av 
regelbrott och improvisationer och kan inte vara formell och regelstyrd för då 
har den blivit asocial respons. Skulle läkaren plötsligt vilja pröva att ta emot 
patienten direkt utan att sekreteraren har registrerat henne uppstår ett 
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regelbrott och läkaren handlar i social responsivitet. Konsekvensen av det 
regelbrott som läkaren gjorde kan komma att förändra den gällande regeln. 
Det är på sin plats att påpeka att termen regelbrott i detta fall inte betyder att 
det är olagligt utan bara att det inte är vanligt förekommande i samspelet. I 
tillägget till abortlagen år 2004 står inte utskrivet att det är tillåtet att erbjuda 
den abortsökande kvinnan att göra aborten i hemmet. Det är inte svårt att 
tänka sig att en gynekolog eller barnmorska har fått frågan av någon kvinna 
om hon kan ta sin första tablett på sjukhuset för att sedan gå hem och ta den 
andra och därefter abortera hemma. Gynekologen eller barnmorskan som fick 
frågan svarade: ”ja, om du bara hör av dig och sedan kommer hit för att låta 
oss konstatera att aborten är komplett”. Kanske var det ett regelbrott, som 
kom att bli en accepterad regel - social responsivitet som blev till asocial 
responslöshet. 

Åsikt 
Ordet åsikt definieras i Bonniers svenska ordbok från 1994 som ”det man 
tycker om något, uppfattning, mening”. Synonymer till åsikt är mening, 
uppfattning, tanke, betraktelsesätt, idé, tro, ståndpunkt, opinion och 
förmenande. Med hjälp av ytterligare ett par socialpsykologer önskar jag (ff.) 
visa på hur vi lägger in åsikt som en aspekt av begreppet attityd inom 
socialpsykologin. 

Augoustinos & Walker (1995 s. 12-31) definierar attityd, fritt översatt, 
med att det är de åsikter (opinions) människan orienterar sig med mot ett 
särskilt objekt och samtidigt gör hon en bedömning av objektet. Författarna 
har i den refererade boken gjort en översikt av flera forskares tankar om bland 
annat begreppet attityd, men de tydliggör också sina egna ställningstaganden. 
De önskar flytta fokus från individen och pekar på att attityden är funktionell 
och måste ses från ett socialt perspektiv. I interaktionen med andra människor 
blir attityden betydelsefull och kan även definiera gruppen. De diskuterar 
attitydens betydelse för handlandet, hur människor agerar på grund av en viss 
attityd, det vill säga relationen mellan attityd och handlande. Författarna säger 
att korrelationen mellan de två är + .3. Det måttet beskriver att det finns ett 
statistiskt signifikant förhållande som betyder att sambandet finns men inte är 
så starkt. Risken finns att vi upplever sambandet starkare när vi betraktar 
empirin. Det är bland annat orsaken till att jag inte förbehållningslöst har valt 
att använda begreppet attityd.  

Som många andra rapporter från socialpsykologin menar Augoustinos & 
Walker (1995, s. 60-94) att vi kan härleda våra attityder genom 
attributionsprocessen. Attribution innebär att när vi ser människors beteenden 
försöker vi förstå dem genom att tänka kring den människans orsaker till och 
avsikter med ett visst handlande. Det uppstår en process i oss där vi tolkar 
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situationen. Spontant görs tolkning utifrån att det som gäller mig själv också 
gäller andra.  

Attityder kan delas in i aktiva (active) och tillgängliga (accessible) 
attityder. En del attityder är så processade i människan att de har blivit 
automatiska Augoustinos & Walker (1995 s. 26). ”Once activated, attitudes 
influence what we pay attention to, how we interpret what we attend to and 
how we recall certain events.” Det uppstår ett nät av attityder som flätas in i 
varandra utan att vi behöver identifiera dem var för sig. Attityderna varierar 
dock beroende av hur tillgängliga de är hos oss – hur enkla de är att nå i vårt 
minne. De attityder som blivit starka är lättare att minnas än de svaga. 

Asplund skrev tidigt, troligen under 1970-talet (det finns inget årtal 
utsatt), i en rapport nr 31 från Göteborgs universitet att han ansåg att 
begreppet attityd inte kan användas som ett teoretiskt begrepp, då det inte är 
synligt. I vardagsspråket, eller enligt mina gissningar om vardagsspråket, 
säger Asplund, är attityder synliga eller direkt iakttagbara beteenden som 
inträffar i vissa situationer. Enligt det tekniska språkbruket är attityder inte 
alls några beteenden och de är inte synliga eller direkt iakttagbara. Man måste 
kunna ange skäl för att definiera attitydbegreppet på det ena eller det andra 
sättet. Det är inte bara Asplund som anser att attitydbegreppet inte kan 
användas, han har många som instämmer i det. Det är också en annan 
anledningen till att vi inte heller har vågat ta steget fullt ut och använda det. 

I våra studier har vi valt att ge åsikter på följande innehåll. Attityd kan i 
generella termer ses som ett för den enskilde individen särskilt sätt att 
betrakta den aktuella situationen i närvaro av en eller flera andra människor. 
Betraktelsen kommer att uttryckas av individen i samspelet dem emellan 
antingen med gester eller med ord. Det sätt på vilket den eller de andra 
uppfattar hennes gest, ord med mera är den attityd som individen anses ha. 
Individen kommer att pröva inne i sig om den attityd hon ”fått” är den hon 
vill ha eller inte. Attityden som uppstår i en viss situation bottnar inte bara 
från de intryck som individen anammar i stunden, den har också en historik i 
individen som kommer sig av tidigare liknande situationer hon varit med om.  
De åsikter människan uttalar har sin grund i hennes attityd. Tänker vi som 
Asplund att attityder inte är synliga, kanske vi skulle kunna tänka oss att när 
individen verbalt uttrycker sin åsikt är det den för stunden uttalade attityden.  

Såväl Mead, Goffman som Asplund pekar på att en erfarenhet inte skapas 
enbart i den aktuella sociala situationen eller i den sociala inrättningen, utan 
den kommer sig av ett nätverk av intryck hos individen/erna från tidigare 
liknade situationer. 

Bakgrundskaraktäristika 
Med utgångspunkt i den definition åsikter har fått ovan, är det viktigt att vi i 
analysen av studiens resultat har en hygglig kunskap om den bakgrund som 
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respondenterna har med avseende på social tillhörighet och yrkeserfarenheter 
för att rätt tolka resultaten.  

Det är inte svårt att tänka sig att om barnmorskan själv har barn och lever 
ensam och har gjort abort, så visar hon en annan åsikt, speglar hon en annan 
attityd inför den abortsökande kvinnan, än den som inte har dessa 
erfarenheter. Har gynekologen vuxit upp i ett land där abort är förbjudet och 
lärt sig leva med det, kan det kanske upplevas onaturligt att utföra aborter. 
Allas våra nätverk av intryck är personliga, däremot om vi talar i Asplunds 
termer, gör den asociala responslösheten som råder i hälso- och sjukvården att 
en viss enighet råder bland personalen. 

Erfarenheter och upplevelser 
Mead (1977, 1995) säger att socialpsykologin studerar olika sidor av social 
erfarenhet med utgångspunkt i individens psykiska erfarenhet. 
Socialpsykologin förutsätter att erfarenheten finns hos individen och så tar 
man på sig att fastställa typ av erfarenhet på basis av att individen tillhör en 
viss social struktur eller ordning. Någon skarp åtskillnad mellan 
socialpsykologi och individualpsykologi kan inte göras då gruppen påverkar 
individens beteende och erfarenhet. Till exempel är det viktigt att 
gynekologen och barnmorskan kan identifiera sig med patientens attityd i sina 
funktioner. Att identifiera sig med patientens situation (funktion enligt Mead, 
1995) betyder inte att barnmorskan och patienten antar samma funktion utan 
de har fortfarande två olika sådana, det vill säga sjukvårdspersonal respektive 
patient. Skillnaden i funktioner hindrar inte att erfarenheten är gemensam.  

När vi, människor, talar om vad vi varit med om kan vi beskriva det i 
termer av hur vi har upplevt en händelse och hur vi valde att handla 
(praktiskt) i densamma och/eller hur vi reagerade, kände (emotionellt) eller 
både och. När vi använder ordet erfarenhet syftar vi huvudsakligen på 
handlandet i en situation - hur individen valt att praktiskt handla - och när vi 
använder upplevelse syftar vi i huvudsak på den beskrivna reaktionen – 
känslan. Denna uppdelning låter sig inte självklart göras. Med såväl Meads 
som Goffmans tankemönster för ögonen kan vi även säga att erfarenhet 
omfattar upplevelse eller har en viss dialektisk betydelse i vilken upplevelsen 
kommer först och sedan erfarenheten.  

Samspel 
För att förstå hur vi har använt begreppet samspel, måste vi först beskriva 
förhållandet mellan organisationen och dem som betraktar den. Hälso- och 
sjukvårdens kvinnoklinker och mödravårdscentraler är organisationer, 
gynekologernas och barnmorskornas arbetsplatser vilka betraktas av 
samhällsmedborgarna (organisationernas omgivning). Betraktarens – 
samhällsmedborgarnas/patienternas sätt att tänka om organisationen och de 
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processer som individerna – personalen - inom organisationen skapar 
påverkar varandra.  

Inte sällan talar vi om organisation och använder begreppet institution. 
Institution kan betyda inrättning, anstalt, institut med mera, men det kan 
också betyda tradition eller sedvänja. Det är den senare betydelsen som är 
intressant i våra studier då vi studerar våra deltagare i den organisation de 
arbetar i.   

Idag talar sociologerna om en ny institutionalism, det vill säga tänkande 
om hur traditionen i en organisation skall förstås (Johansson, 2002). 
Institutionens ”tre pelare”, vilka den vilar på, består av en kognitiv, en 
normativ och en reguljär pelare (Johansson, 2002). Begreppet norm (den 
normativa pelaren) har med värderingar, moral, vad som är rätt, vad som är 
fel, lämpligt eller olämpligt att göra, till skillnad från kognition (den kognitiva 
pelaren) som handlar om kunskaper som finns i organisationen och som har 
blivit för-givet-tagna, och från formella regler (den reguljära pelaren) som 
upprättats i organisationen.  

Distinktionen mellan norm och kognition är i vissa fall otydlig. Både 
norm och kognition har ett stänk av ”osynlighet” i sig. Det är inte lätt att 
omedelbart ”sätta tummen på” vilka värdegrunder som finns i en 
organisation; framför allt är de mycket sällan diskuterade i institutionen. Rätt 
och fel, lämpligt eller olämpligt kan vara diskuterat och mera synliggjort. 
Kunskaper, som har blivit för-givet-tagna, är heller inte direkt noterbara 
(Johansson, 2002).  Det diskuteras om det kommer någon ny central kunskap, 
som till exempel ny operationsteknik, till institutionen och kan då bli tydliga. 
Samspelet, som till stora delar inte är kommunicerat, reglerar samarbetet men 
existerar inte som formella regler. De är emellertid lika viktiga som de 
formella reglerna för att organisationens personer skall kunna göra ett bra och 
effektivt arbete – producera tjänsterna. 
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Resultat 
Resultaten återges med utgångspunkt i de tre första studierna (I-III). Den 
fjärde (IV) studiens resultat adderas till de tre första med kompletterande 
fynd. De två sista avsnitten ’Samspel mellan gynekolog, 
barnmorska/sjuksköterska och kvinnan’ samt ’Tankar om det framtida 
arbetet’ innehåller endast resultat från den fjärde studien.  Populationen för de 
kvantitativa studierna (I-III) var gynekologer och barnmorskor (n=444). 
Ungefär var fjärde respondent skrev ned en eller flera kommentarer till de 
olika teman som enkäten innehöll. Några typiska kommentarer finns 
återgivna i två av artiklarna (II och III) som komplement till resultat. 
Rekryteringen till den kvalitativa studien (IV) resulterade i att gynekologer 
och bm/ssk (n=40) deltog fördelade i tre grupper gynekologer: om åtta, åtta 
och nio personer samt tre med bm/ssk om fem personer i varje grupp. 
Gruppsessionerna hölls i ett konferens- eller personalrum på arbetsplatsen. 
Fyra gruppintervjuer genomfördes på arbetstid och två under lunch.  

Åsikter om rätten till abort  
Fyra påståenden i enkäten hade formulerats på olika sätt men med samma 
tema nämligen: ”Det är rätt att Sverige har en lagstiftning som tillåter abort”, 
”Abort borde över huvudtaget inte få förekomma i Sverige”, ”Kvinnan bör 
fullfölja graviditeten och adoptera bort barnet i stället för att göra abort” samt 
”Abort är helt förkastligt såvida inte medicinska skäl föreligger”. Svaret på 
det första påståendet visade att 100 % av barnmorskorna och 99 % av 
gynekologerna instämde.  Av de som aldrig hade arbetat i abortvård instämde 
94 %. De i populationen som inte hade arbetat i abortvård, vilka nästan 
uteslutande var barnmorskor, var jämförelsevis inte lika eniga i svaren på de 
tre övriga påståendena. Svaret på det sista påståendet får exemplifiera hur de 
fördelade sig på den 6-gradiga skalan. Av dem som aldrig hade arbetat med 
aborter instämde 77 % inte alls (kod 6) till påståendet, att jämföras med dem 
som hade arbetat; barnmorskorna till 87 % och gynekologerna till 88 % 
(Artikel I, Tabell III).  

 På frågan om kvinnan skall få göra abort när hon har känt fosterrörelser, 
förekom svar på hela skalan (1-6), det vill säga från att man ansåg att hon 
skall få göra det till att man inte alls ansåg det. Vid jämförelse av 
gynekologernas och barnmorskornas åsikter instämde gynekologerna i högre 
grad i påståendet (p<0,05). Samma utfall fanns också när de kvinnliga 
gynekologerna jämfördes med barnmorskorna (alla barnmorskor var 
kvinnor). 

Med få undantag tyckte barnmorskorna och gynekologerna att det var rätt 
att kvinnan skulle besluta om abort. Särskilt de som hade arbetat med 
inducerad abort det senaste året tyckte att det var rätt. De kvinnliga 
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gynekologerna var mer övertygade än barnmorskorna. De som inte tyckte att 
det var rätt ombads att svara på vilken annan person de då ansåg skulle vara 
delaktig i beslutet. Åttiotre procent av dem ansåg att partnern/mannen skulle 
delta i beslutet. (Artikel I, Tabell III)  

Några av enkätens påståenden kunde jämföras från 1970-talet och fram 
till mot sekelskiftet 2000 nämligen: ”abort är bara acceptabelt om medicinska 
orsaker föreligger”, ”kvinnan skall föda barnet och adoptera bort det”, ”abort 
skall få göras efter det att kvinnan känt fosterrörelser” och ”kvinnan skall 
själv bestämma om hon skall göra abort eller inte” (Artikel I, Tabell IV). 
Under 1970- och 1980-talen ansåg många att andra motiv än medicinska 
kunde få förekomma vid abort medan majoriteten av respondenterna vid 
sekelskiftet var övertygande överens därom.  Att ’föda barnet och adoptera 
bort det’ var en ytterst ovanlig åsikt i slutet av förra seklet jämfört med 1970- 
och 1980- talen då flera menade att det var rätt. Om kvinnan skulle få 
genomgå abort eller inte efter det att hon känt fosterrörelser hade inte 
förändrats i samma grad. Gynekologerna/läkarna var något mindre restriktiva 
i sin inställning jämfört med barnmorskorna. Bland respondenterna vid 
sekelskiftet var fler övertygade att kvinnan skulle få besluta om abort jämfört 
med studierna från 1970- och 1980-talen (Artikel I, Tabell IV). 

Uppfattningar om abortlagens användning  
I enkäten ställde vi frågan om abort användes som en slags preventivmetod. 
Hälften av gynekologerna och barnmorskorna, som hade erfarenhet från 
abortvård tyckte inte alls (kod 6) det. Särskilt de som hade arbetat det senaste 
året med inducerad abort menade att abort inte användes som en 
preventivmetod. 

De två yrkesgrupperna var inte helt och hållet övertygade om att vi hade 
ett acceptabelt årligt antal aborter i Sverige. Jämför vi de tre grupperna; a) de 
som aldrig hade arbetat i abortvård, b) barnmorskor respektive c) gynekologer 
som hade arbetat med aborter, visade det sig att två tredjedelar av 
barnmorskorna, som hade erfarenhet i abortvård, ansåg att vi inte hade ett 
acceptabelt antal. I vår fjärde studie (IV) ställdes inte frågan om vi har ett 
acceptabelt antal årliga aborter och den kom inte heller spontant upp i 
samtalen.  

Tre frågeställningar i undersökningen handlade om huruvida kvinnan, 
mannen eller hälso- och sjukvården (i det abortförebyggande arbetet) kunde 
anses ha misslyckats när det blev abort. Det fanns färre respondenter som 
ansåg att kvinnan och mannen hade misslyckats än de som ansåg att de inte 
hade misslyckats. Ju mer erfarenhet respondenterna hade av arbete med 
inducerade aborter det senaste året desto starkare var tendensen att man inte 
ansåg att det var ett misslyckande med abort. De som hade ett till två barn 
jämfört med de som hade fler än så svarade i ett polariserat mönster, det vill 
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säga att man var tydliga och antingen instämde helt (kod 1) eller inte alls 
instämde (kod 6). Jämförelser gjordes mellan enbart kvinnliga respondenter 
fördelade i de två yrkena. De kvinnliga respondenterna, som hade privat 
erfarenhet av inducerad abort, tyckte i något större omfattning att kvinnor och 
män hade misslyckats. Fler bland barnmorskorna än bland de kvinnliga 
gynekologerna tyckte att kvinnan och mannen hade misslyckats. Bland de 
kvinnliga gynekologerna fanns det däremot fler som ansåg att hälso- och 
sjukvården hade misslyckats än bland barnmorskorna. 

Uppfattning om kvinnors motiv till abort 
Båda yrkeskategorierna hade uppfattat kvinnornas/parens motiv till abort på 
likartat sätt. De rangordnade ”För ung och omogen”, ”Relationsproblem 
mellan kvinnan och mannen” och ”Vill ej ha fler barn” på de första tre 
platserna. Däremot fick motiven något olika rang i respektive grupp (Artikel 
I, Tabell II och artikel III, Tabell II). I en av barnmorskornas slutkommentarer 
i enkäten skrev hon att ”det är aldrig en orsak till abort, det är flera faktorer 
som påverkar beslutet”. Barnmorskegruppen hade även lagt till motiv till de i 
den givna listan om tolv exempel de var; ”tidigare traumatiska 
förlossningsupplevelser”, ”tidigare komplicerade graviditeter”, 
”missbildningar hos fostret” och ”graviditet på grund av misslyckanden i att 
finna en bra preventivmetod”. Även gynekologerna lade till ytterligare motiv, 
till exempel ”tvivel om partnern var den rätta”, ”oplanerad graviditet och 
misslyckanden med preventivmetod” (kondomhaveri). (Artiklarna II och III)  

I samtalen bland gynekologerna i fokusgrupperna diskuterades ingenting 
spontant om kvinnornas motiv. Man nämnde dem över huvud taget inte. I ett 
av gruppsamtalen bland bm/ssk pekade de på att vi i vårt samhälle har 
godtagit att vi får ha sex utan avsikt att bli med barn och då måste samhället 
även acceptera att några graviditeter blir till som misstag. Själva orsaken till 
misstaget spelade ingen roll, menade de. (IV) 

Yrkesbakgrund och personkaraktäristika  
I gruppen av gynekologer deltog 102 män och 126 kvinnor. Endast två av 218 
barnmorskor var män, vilka inte ingår i studiernas analyser. De manliga 
gynekologernas ålder beräknat i medelvärde var 51 år med spridningen 33 – 
65 år och de kvinnliga gynekologernas 43 år med spridningen 27 – 59 år. 
Barnmorskornas medelålder var 47 år med spridningen 30 – 61 år. 

Familjebilden i populationen för studierna I-III var likartad. Både män 
och kvinnor liksom barnmorskor och gynekologer var i de flesta fall gifta 
eller sammanboende och hade två till tre barn. De manliga gynekologerna 
hade något fler barn än kvinnorna och hade även fler privata erfarenheter av 
inducerad abort (Artikel I, Tabell I). 
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Tre fjärdedelar av männen (gynekologerna), 95 % av barnmorskorna och 86 
% av de kvinnliga gynekologerna var huvudsakligen uppvuxna i Sverige. 
Bland kvinnliga gynekologer uppgav 27 % och bland manliga 34 % att de 
inte hade någon religiös tro (Artikel II, Tabell I) att jämföras med 
barnmorskornas andel, som låg på 14-18 % (Artikel III, Tabell I). 

I artikel III (Tabell I) redovisas att de flesta barnmorskorna arbetade i 
öppenvård, några i slutenvård och förlossningsavdelningar, samt utanför 
obstetrik och gynekologi. På grund av att artikeln skulle publiceras i en 
engelskspråkig tidskrift var det inte lämpligt att redovisa de svenska titlarna 
för barnmorskorna. Det var emellertid tre som arbetade som samordnare, 
några som föreståndare eller avdelningsföreståndare, men de flesta som 
barnmorskor inom öppen- eller slutenvården. Gynekologerna innehade 
tjänster som underläkare, avdelningsläkare, biträdande överläkare, överläkare 
och chefsöverläkare. De manliga gynekologerna hade de flesta höga 
positionerna som biträdande överläkare, överläkare och chefsöverläkare, 
endast fem procent av männen arbetade som underläkare jämfört med 26 % 
av kvinnorna (Artikel II, Tabell I). 

Bland informanterna i fokusgruppstudien (IV) var medelåldern för 
kvinnliga gynekologer 46 år med spridningen 29 -  62 år och manliga 52 år 
med spridningen 31 - 68 år. Av alla gynekologer i studien var 40 % män och 
60 % kvinnor. I gruppen bm/ssk var 27 % barnmorskor, vilka hade en 
medelålder på 45 år med spridningen 43 – 52 år, sjuksköterskornas 
genomsnittsålder var 48 år med spridningen 23 – 62 år, alla var kvinnor. 
Övriga bakgrundskaraktäristika jämförbara med studierna I-III finns inte.  

Yrkeserfarenheter 
Av alla barnmorskorna i studierna I-III hade 35 % aldrig arbetat inom 
abortvård. Motsvarande förhållande bland de kvinnliga och manliga 
gynekologerna visade sig vara en respektive tre procent. Sjuttioåtta procent av 
de manliga gynekologerna hade arbetat i 11 – 30 år med aborter och cirka 
hälften bland barnmorskorna och de kvinnliga gynekologerna hade arbetat 
mellan 4-20 år. De som hade arbetat det senaste året hade gjort det till en 
tjänsteomfattning av 10 % av sin arbetstid. Av de kvinnliga gynekologerna 
hade 11 % arbetat 25 % av sin heltid i abortvård (Artikel I, Tabell I, artikel II, 
Tabell I och artikel III, Tabell I). I den kvalitativa studien (IV) uppgav åtta 
bm/ssk att de hade arbetat 10 %, sex 25 % och en ungefär 40 % av sin 
arbetstid med abort och gynekologerna uppskattade andelen till 10 %. Det 
vanligaste var att bm/ssk hade mellan 1-10 års yrkeserfarenhet. 
Sjuksköterskorna (IV) hade i huvudsak arbetat med sen abort. Åren mellan 
1992 och 2006 hade några av dem fått erfarenhet av medicinsk abort, 
polikliniskt, och sedan år 2005 även av medicinsk abort i hemmet. Sjuttiotvå 
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procent bland gynekologer och 80 % bland bm/ssk hade erfarenhet av att 
kvinnor genomgått medicinsk abort i hemmet (IV).  

I studierna I-III hade alla gynekologer erfarenhet av samtliga 
abortmetoder, det vill säga kirurgiska och medicinska och i olika längder av 
graviditeten, vilket inte barnmorskorna hade. Många barnmorskor hade enbart 
varit med när kvinnan genomgått kirurgisk abort, andra enbart när hon gjort 
medicinsk abort och några få när hon genomgått sen abort. 

Det fanns några, men inte många, som hade funderat på att byta arbete på 
grund av att inducerad abort förekommit i deras arbete. Bland barnmorskorna 
fanns en skillnad mellan de som arbetade vid tiden för datainsamlingen och 
de som inte hade arbetat i abortvård de senaste två åren. Den senare gruppen 
hade i större utsträckning än den förra tänkt på att byta jobb, de flesta på 
grund av att re-aborter förekommit i arbetet. (Artikel II, Tabell III och artikel 
III, Tabell III)  

I påståendet ”I mötet med abortpatienten känner jag mig otillräcklig” 
instämde nio procent av de kvinnliga gynekologerna medan 22 % av de 
manliga gjorde det. Bland de båda grupperna av barnmorskor – de som 
arbetade och de som inte hade arbetat de senaste två åren i abortvård – 
instämde var tredje. ”Mitt arbete med abortpatienter tillför mig något 
positivt.” var ett annat påstående som mer än hälften av gynekologerna 
svarade jakande på. Ungefär två tredjedelar av barnmorskorna som arbetade 
med abort instämde, medan bland de barnmorskor som inte hade arbetat de 
senaste två åren med abort gjorde 42 % det. (Artikel II, Tabell III och artikel 
III Tabell III) 

”Hur upplever du att arbeta med abort?” På den frågan svarade spontant 
flera gynekologer med ett enda ord ”nyttigt”, ”positivt”, ”tacksamt”. 
Abortmottagningarna hade dock även upplevts mentalt betungande och krävt 
mycket psykisk energi. Gynekologerna menade att det fanns många fler 
dimensioner och bottnar att ta in i mötet med den abortsökande kvinnan 
jämfört med andra patientgrupper. Å andra sidan sa man ”Men det är så få 
patienter, som är så tacksamma ändå, faktiskt.” Det var inte bara patienten 
som gynekologerna hade känt att de skulle värna om, det gällde även 
personalen. ”Men jag vet inte riktigt, ... det är ganska otrevlig verksamhet för 
dem att hålla på med.” Gynekologernas samtal handlade också om att de 
själva kunde mötas av kommentarer som: ”Hur kan du syssla med det? Och 
vilken hemsk verksamhet.” (IV) 

En frustration fanns bland gynekologerna som hade att göra med re-
abort. I mötet med den abortsökande kvinnan kunde det då vara svårt att 
behålla ”proffsigheten”, men i samma stund och med emfas menade de att 
detta inte betydde att de varit ambivalenta till att utföra aborten. Man hade 
gjort det för att kvinnorna hade bett om det och för att det skulle bli säkert 
och bra utfört. (IV) 
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När mannen/partnern följde med kvinnan eller var hemma med henne vid 
hemabort, tyckte man att det var som ”att det är paret som gör det 
tillsammans”. Gynekologerna var överens om att det aldrig var lätt för 
kvinnorna att göra abort och att de tog sig tid och visade kvinnorna att de ville 
lyssna till hur hon hade det. (IV) 

”Vi ändrade ju vår smärtlindring.” ”Ja.” ”För ett och ett halvt år sedan”. 
”Det är ju samma hållning [ff. anm. syftar på patientens smärtor] där, att det 
skall vara professionellt, man ska ju inte visa sina egna känslor, fast man kan 
gå ut i sköljen efteråt och kanske gråta ibland.” (IV) 

På grund av hur arbetsschemat upprättats, kunde bm/ssk inte vara säkra 
på att det blev kontinuitet i patientrelationen. Det var också en orsak till att 
bm/ssk inte fick svar på en för dem viktig fråga: Hur gick det sedan? (IV) 

Erfarenheter och upplevelser av olika typer av abort 

Kirurgisk metod och sen abort 
Var fjärde gynekolog och barnmorska, som inte hade arbetat med aborter de 
senaste två åren, hade fått samvetsbetänkligheter vid arbete med kirurgisk 
abort. Bland de barnmorskor, som arbetade vid tiden för datainsamlingen, 
hade drygt var tionde fått det. Vid arbete med sen abort hade hälften av alla 
gynekologer och barnmorskor fått samvetsbetänkligheter (II och III).  

I den kvalitativa studien (IV) beskrev gynekologerna att abort inte hade 
varit enkelt att utföra och att den även var svår för kvinnan att genomgå. 
Såsom administrationen av abortverksamheterna växte fram under åren 
närmast efter 1975 tyckte gynekologerna att utföra aborter hade varit som att 
sitta vid ett löpande band. Dessutom kunde de stå på operationsavdelningen 
och utföra kirurgisk abort utan att ha träffat kvinnan innan. Denna typ av 
”avpersonifiering” gjorde att gynekologerna kunde känna sig som abortörer. 
En sådan organisation ville de inte ha tillbaka. De som hade arbetat vid denna 
tid berättade att ingreppen gjordes med dilatationer och vaccumaspiration, via 
sectio parva och eventuellt med koksaltlösning, och graviditetslängden 
fastställdes vid palpation. Ultraljudsapparater fanns inte. När ultraljud och 
möjligheten att använda cervixmognad gavs, upplevde gynekologerna att de 
var på väg mot en positiv utveckling. (IV)  

I samma studie beskrev bm/ssk sina erfarenheter av kirurgisk och sen 
abort. ”Om jag tänker efter som då på 60-talet, för det första så smärt ... 
smärtstillande, det var ju nästan lika med noll. De fick ju väldigt lite 
smärtstillande och hade jätteont och de var ju också svårare att diagnostisera 
alltså de hade ju inte ultraljud som de har idag va, så fostren kunde ju vara 
väldigt stora om man tänker ... så att det var ju väldigt synd om dem, som 
man ser det idag.” (IV) 
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Bm/ssk menade att man försökte att se till att kvinnorna inte skulle utsättas 
för att lida eller plågas. De hänvisade till att utvecklingen av smärtlindring 
hade gjort att man inte behövde vara rädd för överdosering och verkligen 
kunde hjälpa kvinnorna. (IV) 

Vid sen abort, som kan innehålla både medicinska och kirurgiska inslag, 
”då känns det mera på något sätt”. Omhändertagandet av fostret, fostrets 
storlek och hela processen var mera långdragen. Om fostret var missbildat, 
blev det ett annat handläggande. ”Då är det inte hjälp, då är det något annat.” 
Då handlade det om ”både omvårdnad och att stå ut med sorg”. 
”Känslomässigt är det jättejobbigt” ”... man räddar de som är i vecka 22 – 23 
och då blir det lite som ...” ”Alltså det är så lite (ff. anm. tid) däremellan”. 
(IV) 

Medicinsk metod 
Den övervägande delen av barnmorskorna och gynekologerna, som hade 
arbetat i abortvård, ansåg att det är bra att man alltmer kan gå över till 
medicinsk abort. Dock var 87 % av de manliga gynekologerna och 91 % av 
de kvinnliga emot att medicinsk abort i framtiden skulle administreras av 
primärvården. Trettiofyra procent av barnmorskorna som arbetade i abortvård 
och 37 % av dem som inte hade arbetat i abortvård tyckte heller inte det. 
(Artikel II, Tabell III och artikel III, Tabell III) 

I arbetet med medicinsk abortmetod hade mellan 20 och 25 % av 
gynekologerna respektive barnmorskorna fått samvetsbetänkligheter (Artikel 
II, Tabell III och artikel III Tabell III). Jämför vi de två 
barnmorskegrupperna, de som arbetade respektive de som inte hade arbetat de 
senaste två åren i abortvård, hade dubbelt så många i den senare gruppen fått 
samvetsbetänkligheter (Artikel III, Tabell III).  

I fokusgruppsamtalen (IV) blev det tydligt att kvinnor, som genomgick 
medicinsk abort, vårdades av bm/ssk den dag aborten skedde. Gynekologerna 
hade medverkat i förundersökning av kvinnan, i planering och rådgivning, 
men inte under dagen för abort såvida inte komplikationer hade förekommit. 
Bm/ssk ansvarade för omvårdnaden vid tidig medicinsk abort och uttryckte 
vikten av att göra ett bra arbete och ha kontroll över arbetsuppgifterna dagen 
då kvinnan aborterade. Av den anledningen ansåg några att det bästa var att 
kvinnan genomgick aborten på sjukhuset och inte i hemmet.  

Abort i hemmet 
Om kvinnan själv ville göra abort i hemmet, att hon uttryckte ”en sorts 
önskan”, att hon var ”trygg”, hade haft ”missfall eller tidigare gjort medicinsk 
abort”, att hon var ”psykiskt stabil”, och hade ”viss social stabilitet” ansåg 
gynekologerna vara viktiga kriterier för att abort i hemmet skulle vara ett 
alternativ. Några ville själva tala med kvinnan för att förstå kvinnans 
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”bevekelsegrund” för hemabort. Från början beskrev gynekologerna att de var 
mycket restriktiva till hemabort, men att man numera till och med kunde 
”erbjuda” vissa kvinnor det. (IV)  

”De kvinnor, som har beslutat sig för att de vill göra det hemma, de 
känns ju som väldigt starka och mogna i beslutsfattandet och tar ett stort 
ansvar själv i processen ...” ”De måste själva föra in tabletten i slidan, själv 
göra saker ... bidra.” (IV) 

Bm/ssk beskrev att ”Vi ringer på förmiddagen när de har tagit tabletten 
och sett att det gått bra och så sedan efter lunch och så förstår vi att det är på 
gång och sen att det är avklarat så att säga.” ”Det optimala är ju om du har 
träffat kvinnan före så att du vet vem du har pratat med. Det är ju alltid lättare 
att veta vilken person, att du har ett ansikte framför dig.”  I telefonsamtalet 
frågade dock många av dem specifikt om kvinnans smärtor och ”... då tycker 
jag att de haft förvånansvärt låg [ff. anm. smärtfrekvens] ...”. Gruppens 
samtal stannade vid att de frågade sig om detta kunde bero på att kvinnan 
varit i hemmet och aborterat. (IV) 

Re-abort 
De tre första studierna visade att var fjärde till var femte hade känt 
samvetsbetänkligheter i arbete med re-aborter (Artikel II, Tabell III och 
artikel III, Tabell III). I fokusgruppsamtalen samtalade gynekologerna 
respektive bm/ssk om en känsla av misslyckande; hur de än försökte göra ett 
bra arbete och vara professionella så kom kvinnor igen för abort upprepade 
gånger (IV).  

Ungdomarna, menade bm/ssk, var väldigt duktiga på att använda 
preventivmetoder med tanke på förmåga och omständigheter i den åldern. Det 
var svårare att förstå den mognare kvinnan. Mognare kvinnor kunde ha en 
skilsmässa bakom sig och hade bestämt sig för att inte mer ha sex. Så blev 
hon i alla fall gravid och kom till dem och var förtvivlad. ”Alltså det är som 
..... jag tror inte att det är brist på information utan på egen självdisciplin.” 
Vid dessa tillfällen tog bm/ssk sig själva i akt, var försiktiga så att de inte 
skulle skuldbelägga kvinnan. Det kom fram i samtalen att vare sig det 
handlade om unga eller äldre kvinnor, fanns de som tyckte att man måste få 
skuldbelägga kvinnan när hon kom för upprepad abort vid flera tillfällen. 
Bm/ssk kunde samtidigt också känna att de blev ledsna över hur kvinnorna 
kunde ha det och så uppstod en känsla av vanmakt. (IV) 

Åsikter om yrkesrollerna 
Nästan alla - 96 respektive 98 % av de kvinnliga - och manliga 
gynekologerna tyckte att det bör tillhöra gynekologers arbetsuppgifter att 
medverka i abortvården. De var däremot inte lika övertygade att det skulle 
tillhöra barnmorskornas uppgift, 70 respektive 69 % av dem tyckte det 
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(Artikel II, Tabell III). Bland barnmorskorna ansåg mellan 88 till 97 % att de 
som yrkesgrupp skulle medverka i abortvården och mellan 77 till 81 % av 
dem menade att gynekologerna skulle det (Artikel III, Tabell III).  

Kvinnorna, barnmorskorna och kvinnliga gynekologer, svarade som 
grupp ungefär lika på frågan om de borde få vägra att delta i abort på grund 
av ”personliga skäl”. Sextiofyra procent av männen instämde i att det borde 
vara tillåtet och 41- 48 % av kvinnorna (Artikel II, Tabell III och artikel III, 
Tabell III). Skillnaden mellan kvinnliga och manliga gynekologer var på 
gränsen till att vara statistiskt signifikant p = 0.06 (II). 

År 2006, när fokusgruppintervjuerna gjordes, hade bm/ssk alltmer börjat 
delta i abortvården medan gynekologernas medverkan hade minskat. I 
gynekologernas gruppsamtal fanns en tanke att ”man skulle vilja lägga fokus 
på att se till att de som skulle klara hemaborter, skulle göra det hemma, så 
skulle vi ha 40-50 % säkert.” Några lyfte då fram hur viktigt det var för dem 
själva, som professionella och för kvinnan, att veta att hon kommit fram till 
ett väl genomtänkt beslut. Man ställde frågan hur många det egentligen var 
som hade haft kuratorskontakt före läkarbesöket och resonerade sig fram till 
att det var mindre än hälften. (IV) 

  ”Ett sorts medicinskt ansvar går väl inte liksom att komma ifrån, så är 
det ju.” Ser man enbart till det medicinska ansvaret så gjordes en 
introduktionsscreening och ultraljudsundersökning. Om bm/ssk skulle få 
tillräckligt bra utbildning i framtiden så tänkte man att det nog skulle fungera, 
men så pekade någon på komplikationsriskerna. ”Vi måste ju behålla vår 
erfarenhet och se till att de som kommer efteråt också får samma erfarenhet 
för att kunna behandla komplikationerna.” (IV)  

Samspel mellan gynekolog, barnmorska/sjuksköterska 
och kvinnan 
Gynekologerna hade också annan personal i sina tankar. Vid medicinsk abort 
de som måste fastställa att aborten är komplett, och vid kirurgisk operations- 
och uppvakningspersonalen, som inte kände till kvinnans omständigheter och 
bara såg själva ingreppet. 

”För tio år sedan kände sig kvinnorna tvungna att argumentera lite för sin 
sak och då blev det en, tyckte jag, då blev det att de kom hit och man tänkte 
nu måste jag hjälpa till och tala lite för de här, man kände att de var lite 
aggressivt inställda.” Nu för tiden vet kvinnor att de kan få abort om de vill 
ha det. De kommer till gynekologerna för att få abortmetoderna beskrivna, 
göra en preliminär planering, inte sällan gå hem och fundera för att sedan på 
goda grunder fatta sitt beslut. Ibland kom kvinnorna så tidigt att 
gynekologerna inte kunde fastställa om det var intra- eller extrauterint 
gravida, men bättre det, menade man. Några gynekologer tyckte att deras tid 
med kvinnan/paret var knapp, andra tyckte att den var tillräcklig. 
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Gynekologerna kände sig trygga i att personalen kände till rutinerna, men var 
lite tveksamma till deras attityder. ”Så det kan ju bli samstämmighet i vad vi 
gör, men sedan i attityder och effekt?” ”Men nu i de medicinska aborterna är 
man ju inte som med så nära i hela vårdkedjan. Det har ju överflyttats på 
bm/ssk. Och jag menar, de medicinska aborterna är de som dominerar och det 
är bm/ssk som har dem tidsmässigt så ...” (IV) 

Bm/ssk menade att kvinnans beslut skulle vara fattat och klart innan 
patienten kom till dem för att genomgå abort. Därför ansåg de att de inte hade 
någon annan uppgift än att enbart lyssna på kvinnan/paret. Det fanns 
undantag och det var när kvinnan var under 18 år. Då ville de förvissa sig om 
att hon hade någon vuxen att tala med, föräldrarna eller någon som hon hade 
förtroende för. (IV) 

I sin inställning till att abort ska kunna genomföras i hemmet vägde 
bm/ssk även in frågan var vården av kvinnan blir bäst och förespråkade 
sjukhuset. Å andra sidan menade några att de abortsökande kvinnorna var en 
väl informerad patientgrupp och att de klarade det bra om de psykologiskt var 
förberedda. (IV) 
Bm/ssk fick frågan: ”Vet läkarna precis allt ni gör för kvinnorna?” ”Nä, det 
tror jag inte.” [ff. anm. alla instämde.] ”Nä, inte fullt ut.” ”Men just det här att 
vi liksom undersöker blödningen för att hitta hinnsäcken och gärna hittar 
fostret också så att vi vet att det är klart. Alltså det tror inte jag att de 
egentligen tänker på att vi gör.” ”Jag tror väl att de inte alltid vet hur ... de kan 
ha himla ont också. Om de inte är med så tror jag inte att de vet det, 
doktorerna.” Bm/ssk tyckte emellertid att vårdkedjan i abortverksamheten var 
bra, en av de bästa om inte den bästa i kvinnosjukvården. Det fanns mallar, 
PM och riktlinjer för den.  

Med den utveckling abortmetoderna hade haft, hade bm/ssk fått mer 
ansvar och kände att de kunde ta det eftersom ”man har ju alltid läkarna 
bakom sig”. Kuratorsverksamheten upplevdes som ett bra stöd för kvinnorna 
men även för gynekologerna och bm/ssk själva. (IV) 

Tankar om det framtida arbetet 
Utvecklingen inom abortvården, som gynekologerna såg den, handlade främst 
om att abortmetoderna skulle bli lättare och mindre komplicerade och att 
gynekologernas roll skulle komma att minska i betydelse. Emellertid ville 
man inte få rollen som enbart ”dateringskonsult”. Att primärvården skulle ta 
över abortvården såg inte gynekologerna som en framtida bra lösning. 
Däremot kunde man tänka sig att bm/ssk skulle få ta hand om så kallade 
normalfall och remittera de komplicerade till läkarna. Diskussionen avsåg 
enbart tidig medicinsk abort. Gynekologerna förutsåg att kvinnorna också 
kommer att ta mer ansvar själva. Lite som en utslängd provokativ tanke 
sades: ”De kan köpa Cytotec på Internet ...” men så kom en annan kommentar 
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”Cytotec kanske, men Mifegyne är nog svårare ...”. ”Vi har inte kommit 
liksom till slutet.” ”Men, frågan är ju, vad händer i nästa steg?” (IV) 

Så här kunde bm/ssk samtala om sin framtida roll: ”Vet inte”. ” … det 
måste ju planeras på något sätt och det tror väl jag att bm/ssk kommer att 
fortsätta att göra.” ”Då kommer det nog, det där med hemaborter på vissa 
ställen, tror jag nog, kommer det att bli mer hemaborter. Jag ser att man kan 
släppa det mer.” ”Men det känns ju … att man måste försvara kvinnors rätt 
till stöd och hjälp, men många, kanske fler kan göra det hemma.” ”Vi 
kommer ju i så fall inte att ha just några aborter om det blir mest hemaborter.” 
”... utom i huvudet, man tänker på dem mera ...” ”Jag håller med dig nu för 
jag kan tänka mig att det kan vara det som är den jobbiga biten.” (IV) 

Bm/ssk trodde att sen abort fortsättningsvis kommer att förekomma och 
önskade att medicinsk abort på sjukhuset skulle kunna ske i en för kvinnorna 
trivsam miljö. Det fanns även en önskan att man i framtiden skulle kunna ta 
reda på fosterskador utan att göra fostervattensprov, att man kunde göra det 
av befintligt prov eller DNA-strukturer. (IV) 
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Diskussion och tolkning 

Åsikter om rätten till abort  
Gynekologerna och barnmorskorna var eniga om att det är rätt att Sverige har 
en lagstiftning som ger kvinnor rätten till abort. I den grupp som inte hade 
arbetat i abortvård tyckte också de flesta att det var rätt, men jämförelsevis 
var det inte riktigt lika många, dessutom fanns det i gruppen i hög grad 
divergerande uppfattningar.  Trots att skillnaderna var små vill vi med hjälp 
av Augoustinos & Walker (1995) peka på betydelsen av hur vi kan förstå hur 
åsikter skapas. De formas genom att människan orienterar sig mot ett särskilt 
objekt och samtidigt gör en bedömning av det. Eftersom attityden i 
förhållandet till objektet är funktionellt sker orientering och bedömning i ett 
socialt sammanhang. Barnmorskorna, som inte hade träffat ”objektet” det vill 
säga kvinnorna och abortsituationen, hade inte haft möjligheten att orientera 
sig i ett adekvat sammanhang, som de som skapat sina åsikter i detta 
sammanhang. I stället hade dessa barnmorskor troligen format sina uttalade 
åsikter genom att försöka förstå, förhålla sig empatiskt till kvinnorna och 
deras motiv och avsikter. 

Vi hade för avsikt att så långt som det var möjligt studera förändringar i 
åsikter över tid, men har kommit så långt på väg att vi kan tolka trender i 
förändringarna. Trenderna stämmer bra med den verklighet vi känner som 
finns beskriven i Folkhälsorapporten (2005), Abort i Sverige (1994), 
Inducerad abort (2006) och SBF (2005) nämligen att sociala motiv till abort 
numera accepteras, och att kvinnan skulle fullfölja graviditeten och föda sitt 
barn och adoptera bort det i allmänhet inte längre ses som något alternativ till 
abort, samt att man anser att kvinnan är den som skall besluta om abort upp 
till 18:e graviditetsveckan. Den åsikt, bland gynekologerna och 
barnmorskorna, som inte hade förändrats i så stor omfattning gällde gränsen i 
graviditetsveckor för att få göra abort. Kvinnor kan i allmänhet känna 
fosterrörelser tidigast kring 19:e - 21:a veckan. Gynekologernas och 
barnmorskornas svar speglar att gränsen ifrågasätts och prövas av dem 
alltjämt. Jämför vi de två yrkesgrupperna var gynekologerna liberalare i sina 
åsikter, men de hade sinsemellan i yrkesgruppen olika uppfattningar. 
Antagandet att detta kunde bero på variabeln kön hade varit intressant att 
undersöka, men det lät sig inte göras på grund av att kvinnliga och manliga 
gynekologer i statistisk mening inte var jämförbara. Dessutom var de 
kvinnliga gynekologerna i samma utsträckning som de manliga liberalare än 
barnmorskorna, vilket gör att skillnaden kan ses som påverkad av 
yrkestillhörighet.  
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Uppfattningar om abortlagens användning 
Det fanns ingen större skillnad mellan de som hade erfarenheter av abortvård 
och de som inte hade det när det gällde frågan huruvida abort hade använts 
som preventivmetod. Majoriteten ansåg att så var det inte. Det är inte 
osannolikt att förståelsen har utvecklats i en attributionsprocess i vilken 
individen ger andra de attribut som hon själv har (Augostonous & Walker, 
1995 ). Mead (1977, 1998) talar om hur individens uppfattning skapas i den 
”generaliserade andra”; såsom jag tänker att jag själv skulle förhålla mig så 
förstår jag andra - en närliggande tankestruktur till attribution. Ännu har vi 
generellt inte kunnat komma fram till konsensus om när embryot blir ett 
foster, analogt kan vi tänka oss en diskussion bland respondenterna om när ett 
preventivmedel verkar som ett medel för att förebygga abort respektive vara 
fosterfördrivande. Gränsen är individuell och kan starkt påverka vilken åsikt 
den enskilde har.  

Aborter efter 12:e graviditetsveckan har blivit färre, och sen abort - det 
vill säga efter den 18:e veckan - ännu färre i antal över hela landet. Kvinnorna 
i Sverige känner väl till att de har rätt att begära abort och bestämmer sig 
alltså tidigare i graviditeten. Följden har blivit en definitiv ökning av 
medicinsk abort och minskning av kirurgisk. Både gynekologer och 
barnmorskor såg detta med tillfredsställelse.   

Frågan om vi har ett acceptabelt antal aborter årligen i vårt land 
baserades på förförståelsen att vi ansågs ha för många aborter. Det är värt att 
lyfta tanken att det faktiskt kan vara så att någon tycker att det är förvånande 
att vi inte haft fler. Idén om ’för många’ respektive ’för få’ bör ses utifrån den 
diskursiva utgångspunkten var och en har för sitt ställningstagande. Relaterar 
vi antalet aborter per år i förhållande till antalet samlag årligen och det faktum 
att kvinnor blir äldre när de skaffar sitt första barn, kanske det väcker tanken 
att det är fantastiskt att det inte är fler.  

Bland de kvinnliga gynekologerna fanns det fler jämfört med 
barnmorskorna, som tyckte att det var ett misslyckande för kvinnor respektive 
för män när det blev abort. Därtill tyckte även fler att det var ett misslyckande 
för sjukvårdspersonalens abortförebyggande arbete. Svarsmönstret för 
tankarna till att abort som fenomen kan ses som ett misslyckande, men inte att 
någon särskild individ eller organisation kan utpekas som den som 
misslyckats.   

 I enkätstudien ställde vi frågor om vilka motiv respondenterna hade 
uppfattat att kvinnorna hade enligt en lista med tolv olika alternativ som de 
ombads att rangordna. Motivens innehåll speglar när rätten till abort används 
och det är i förstone på grund av sociala skäl. Eftersom vi har gynekologer 
och barnmorskor i fokus var det än viktigare att lyfta upp vad de hade 
uppfattat (eftersom de enligt abortlagen inte ska fråga om motiven) som 
motiv. De angivna motiven, enligt listan och de motiv gynekologerna och 
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barnmorskorna själva lade till, svarade bra mot vad kvinnorna själva i 
svenska studier har angett som sina skäl (Tornbom, Ingelhammar, Lilja 
Moller & Svanberg, 1994; Kero, Högberg, Jacobsson, Lalos, 2001). Det 
måste ses som att gynekologer och barnmorskor inte bara är medicinskt 
professionella utan även har en skicklig empatisk förmåga. I 
fokusgruppintervjuerna visade gynekologer och barnmorskor att de inte lade 
någon större vikt vid kvinnans abortmotiv i sitt yrkesutövande utan mer 
fokuserade på att hjälpa kvinnorna med det de önskade. 

Påverkansfaktorer och bakgrundskaraktäristika 
Både Augoustinos & Walker (1995) och Asplund (1988) menar att det är när 
vi människor exponeras och deltar socialt i händelser som vi formar våra 
åsikter. De kvantitativa analyserna visade att de starkaste statistiskt belagda 
påverkansfaktorerna för gynekologernas och barnmorskornas åsikter 
utgjordes av hur mycket de hade arbetat i abortvård och hur nära i tiden det 
låg för när de uttryckte sin åsikt. De som hade arbetat längst tid och i störst 
omfattning, särskilt det senaste året, hade minst restriktiva åsikterna. I andra 
länder har man visat på att religiös tro är en betydelsefull faktor för 
inställningen till abort (Musgrave, Soudry, 2000; Marek, 2004). I våra studier 
har detta inte blivit så tydligt, däremot tycks fler bland barnmorskorna jämfört 
med gynekologerna ha religiös tro. 

Med stöd av studier om hur beslut och arbetsfördelning bland kvinnor 
respektive män i hälso- och sjukvården processas, kan vi anta att resultatet på 
frågan om sjukvårdspersonal ska få vägra delta i abortvård på grund av 
”personliga skäl” påverkades av könstillhörighet (Lindgren, 1992). Två 
tredjedelar av männen (gynekologer) ansåg det medan mindre än hälften av 
kvinnorna (kvinnliga gynekologer och barnmorskor) gjorde det. I hälso- och 
sjukvården är maktfördelningen hierarkisk och inom hierarkin finns även 
männens överordning och kvinnornas underordning.  Männen respekterar och 
tar stor hänsyn till varandra, vilket kvinnor också gör, men kvinnorna anser 
samtidigt att det är viktigt att arbetsuppgifter fördelas på alla i arbetslaget. 
(Lindgren, 1999).  

Både Mead, Goffman och Asplund talar om individens historia som 
betydelsefull för hennes åsikter och attityder. Det innebär att skapandet av 
åsikter, attityder och upplevelser i stunden är påverkat av vad vi tidigare har 
upplevt och processat, vilket återspeglas i våra möten med andra. Ser vi till 
den bakgrundsinformation vi har om våra respondenter var de mellan 40 och 
50 år. De manliga gynekologerna var fyra till åtta år äldre än de kvinnliga och 
hade fler år i yrket, innehade fler chefspositioner och arbetade något mindre 
än de kvinnliga gynekologerna med abort. I gruppen män fanns fler som 
huvudsakligen vuxit upp i ett annat land än Sverige. Både bland männen och 
kvinnorna var det vanligaste att de levde i stadigvarande förhållanden - gifta 
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eller sammanboende. Männen hade något fler barn än kvinnorna och även 
något fler aborter privat (som partner). Våra respondenter tillhör sociologiskt 
sett den välutbildade medelklassen med god finansiell situation. Eftersom 
genomsnittsåldern ligger i nivån för det vi kallar för medelåldern är det 
rimligt att anta att det bland respondenterna avspeglas en samhällsstruktur i 
vilken männen tidigt i sina liv fick högre utbildning och kunde satsa på 
yrkeskarriären jämfört med kvinnorna. Strikt vetenskapligt, det vill säga 
statistiskt, kom inte något i ovan beskrivna bakgrund att verifieras som 
påverkansfaktor, men bör ändå lyftas fram för att spegla respondenternas 
historik.  

Erfarenheter och upplevelser 
Enkätundersökningarna (artiklarna II och III) har gett oss kunskap om att 
gynekologer och barnmorskor hade känt samvetsbetänkligheter främst vid 
kirurgisk och sen abort, men det fanns de som även känt det vid medicinsk 
metod och re-abort. Begreppet samvetsbetänkligheter används vanligen för att 
beskriva att individen har berörts av någon eller något som framkallar 
samvetsförebråelser, frågan om rätt eller fel, göra rätt eller fel. Hur skall vi 
förstå vad gynekologer och barnmorskor har lagt in i samvetsbetänkligheter? 
Fokusgruppintervjuerna hjälpte oss och visade på att frågor av moralisk, etisk 
karaktär var kopplade till abortmetodernas och smärtlindringens utveckling. 
Gynekologerna beskrev att de hade upplevt en process som började med 
operationsteknik som sedan övergick till etiska reflektioner. En 
vakuumaspiration, vilket har varit en vanlig kirurgisk metod vid abort, kräver 
träning av operatören. Gynekologerna koncentrerade sig i förstone på att lära 
sig göra ingreppet tryggt och bra och när de ansåg sig kunna det kom 
tankarna kring vad de medverkade i.  

Centralt för upplevelsen av samvetsbetänkligheter verkade också själva 
undersökningen av ”abortmaterialet” vara, och framförallt när detta måste 
göras inför annan personal.  Alla gynekologer hade någon gång arbetat med 
kirurgisk och sen abort och menade att idag kändes det bättre, men att 
medverka vid sen abort ansågs alltid vara en komplex situation.  I 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1990) ges allmänna råd om hur 
hälso- och sjukvården bör ta hand om fostret vid abort. Detta bör ske  
antingen i enlighet med hantering av riskavfall eller genom kremering, 
jordning anonymt eller i enlighet med kvinnans/parets önskan. Ingen av 
respondenterna tog spontant upp den arbetsuppgiften varken i de fria 
kommentarerna till enkäten (I-III) eller i gruppintervjuerna (IV).  

Förr i tiden när barnmorskorna och sjuksköterskorna hade att förhålla sig 
restriktivt till smärtlindring, tyckte de som deltog i fokusgruppstudien att 
kvinnornas smärtor vid kirurgisk abort var mycket svåra att möta. På senare 
tid och även så sent som under hösten 2006 arbetade de ständigt på att 
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förbättra behandlingen av smärtor, det gällde medicinsk abort såväl som 
kirurgisk. När de nu kommit fram till förbättringar i den delen av 
omvårdnaden verkade det som om de reflekterade mycket över kvinnornas 
sätt att använda eller inte använda någon preventivmetod och hur det kunde 
bli så att kvinnorna kom tillbaka flera gånger för abort. Bm/ssk beskrev på 
liknande sätt som gynekologerna en process; från fokus initialt på att hjälpa 
kvinnorna med bästa möjliga smärtlindring till tankar om hur det kommer sig 
att kvinnor kan genomgå flera aborter. För att tydliggöra gynekologernas och 
bm/ssk:s beskrivna erfarenheter kan vi säga att de genomgick en process som 
kan beskrivas som från (operations- och smärtlindrings-) ”teknik till etik”. 
Processerna verkade föregå inom individerna utan att man allmänt talade om 
dem, men naturligtvis påverkar sådana processer även den interpersonella 
nivån.  

Med hjälp av Asplunds (1988) terminologi har vi gått ytterligare ett steg 
in i den strukturella interaktionen bland personal i abortvård, representerade 
av gynekologernas och barnmorskornas upplevelser. I sfärerna för asocial 
responslöshet och i social responsivitet har jag (ff.) i tabellform (tabell 2 och 
3 s. 61) lagt in beskrivningar av upplevelser i arbetet kopplade till 
abortmetoder och re-abort. Denna koppling har jag (ff.) gjort med tanke på att 
både gynekologernas och bm/ssk:s samtalsmönster i alla fokusgruppintervjuer 
hade just denna utgångspunkt. 
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Tabell 2. Gynekologers erfarenheter av olika typer av abort med utgångspunkt i interaktions-
strukturerna asocial responslöshet och social responsivitet. 
    Sen abort Kirurgisk   Medicinsk Re-abort 

Asocial   

respons 

 

 

 

Vårdar kvinnan  
och  handhar  
fostret 
 i enlighet med 
arbetsplatsens 
normer 

Utför abort    Medverkar 
   om  
   komplikation 
   uppstår 

 Som vid sen,  
 kirurgisk och  
 medicinsk  
 abort 

Social 

responsivitet 

 

Samvetsbe- 
tänkligheter kan 
uppstå 
 
 

 

Samvetsbe-
tänkligheter kan 
uppstå 
 
Risk för känsla av 
avpersonifierat 
arbete och känsla av 
att vara abortör 
 
Kan mötas av 
annan personals 
reaktioner 
 

   Samvetsbe-  
   tänkligheter 
   kan uppstå 
 
   Medicinsk  
   metod upp-  
   levs mer  
   positivt 
   än  
   andra  
   metoder 
 

Samvetsbe- 
tänkligheter 
kan uppstå 
 
Känsla av  
misslyckande 
 
Viss svårighet 
att vara 
professionell 
 
 
 

 
Tabell 3. Barnmorskornas/sjuksköterskornas erfarenheter av olika typer av abort med utgångs- 
punkt i interaktionsstrukturerna asocial responslöshet och social responsivitet. 
  Sen abort Kirurgisk     Medicinsk Re-abort 

Asocial  

respons 

 

 

 

Vårdar kvinnan  
och handhar  
fostret 
i enlighet med 
arbetsplatsens 
normer 

Planerar 
 
Vårdar 

Planererar 
 
 Vårdar 
  
 
 

 Som vid sen,  
 kirurgisk och    
 medicinsk  
 abort 

Social 

responsivitet 

 

Samvetsbetänk- 
ligheter kan uppstå 
 
 
Berörs av kvinnans 
smärta 
 
Känslomässigt svårt 
 
Svårare att handha 
ett friskt foster än 
missbildat 

Samvetsbetänk-
ligheter kan 
uppstå 
 
Berörs av 
kvinnans smärta 
 
 
 
 
 

Samvetsbetänk-
ligheter kan 
uppstå 
 
Berörs av 
kvinnans smärta 
 
Medicinsk metod 
upplevs positivt 
jfr med andra 
metoder 
 
 

Samvetsbetänk- 
ligheter kan  
uppstå 
 
Ifrågasätter 
varför p-
metoder inte 
används 
 
Risk för 
skuldbelägg-
ning 
 
Känsla av 
vanmakt 
 
Viss svårighet 
att vara 
professionell 
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Följer vi Asplunds (1988) tankemönster; att det som uppstår i den sociala 
responsiviteten kommer före det som sker i asocial responslöshet, kan vi 
reflektera över betydelsen av gynekologers och barnmorskors erfarenheter 
från abortvården. De få gånger det kommer att ske sena och kirurgiska aborter 
kommer gynekologerna och barnmorskorna att arbeta helt efter accepterade 
normer, men inte bara vara personligt berörda utan också ha mindre teknisk 
träning då arbetsuppgifterna inte är så frekventa; det i sig kräver mycket av 
yrkesutövaren. Möjligen kan man tänka sig att läkarna då och då ber varandra 
om stöd och konsultation och att mycken arbetstid tas av bm/ssk att samtala 
om, ”prata av sig” om upplevelserna i arbetet, vilket kanske kan ses som ett 
regelbrott i den sociala responsiviteten. Detta kan påverka administrationen 
av dessa aborter samt att fort- och vidareutbildning kommer att erbjudas. När 
vi kommer till medicinsk abort verkar spontant förändringar uppstå, som 
gynekologerna och bm/ssk inte har talat så mycket om, till exempel att 
bm/ssk övertar flera arbetsmoment. Både gynekologerna och bm/ssk 
reagerade delvis negativt på re-abort. Hur kan det påverka ”regelbrott” i 
Asplunds mening? Besöka skolor och arbetsplatser för att samtala om 
preventivmedel och dess användning? Inte så troligt. Förlänga tiden för 
konsultationer med kvinnorna eller förändra konsultationernas innehåll? 
Möjligen. 

Upplevelsen av frustration hos personal i abortvården har länge varit 
känd (Jacobsson, Roman, von Schultz, 1973; Jacobsson, von Schultz, Lalos, 
Bjork, 1983). Gynekologerna i fokusgruppintervjuerna (IV) beskrev mötet 
med den abortsökande kvinnan som krävande och betungande samtidigt som 
de ansåg att varje nytt besök var spännande och att kvinnorna var tacksamma 
patienter. Känslan av misslyckande uppstod när kvinnorna kom för upprepade 
aborter, trots att det fanns bra preventivmetoder. Gynekologerna var nöjda 
med att personalen väl kände till rutinerna för abortvården samtidigt som de 
undrade över vilka attityder personalen hade och vilka effekter de medförde. 
Bland bm/ssk fanns det några som tyckte att det kunde vara brist på 
självdisciplin hos kvinnorna när de blivit gravida, samtidigt som de sa att de 
inte brydde sig om skälen till abort. De flesta hade dock känt sig ledsna näst 
intill vanmäktiga över hur svårt kvinnor kunde ha det och värnade om att de 
skulle bli omhändertagna på allra bästa sätt. Trots att bm/ssk gjorde sitt bästa 
i abortvården var de inte säkra på att de faktiskt gjorde det. Svaret på känslan 
av otillräcklighet bland gynekologerna fick vi inte spontant i intervjuerna. 
Med tanke på de motsägelsefulla beskrivningarna kan vi förstå att 
känslomässigt kan gynekologerna och barnmorskorna ha upplevt sig 
otillräckliga trots att de utför sina arbetsuppgifter professionellt och med hög 
kompetens.  

De motsägelsefulla beskrivningarna kan troligen inte vara den enda 
förklaringen till att gynekologer och barnmorskor har känt sig frustrerade. En 
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annan aspekt på vad som sker i möten mellan människor är vad vi kallar 
projiceringar (Granér, 1991; Hwang & Nilsson, 1995). Det är viktigt att peka 
på att i en svensk studie på kvinnor och män, som hade gjort abort, 
konkluderas att det i abortsituationen fanns motstridiga känslor också hos 
paret, trots att beslutet att göra abort var väl grundat (Kero, s. 49). ”It is 
essential that both clinical work and research are open to contradictory 
feelings and paradoxical thinking in women and men facing abortion.” 
Analogt kan man säga att gynekologerna och barnmorskorna måste vara 
öppna för motsägelsefulla känslor och paradoxala tankar i arbetet i 
abortvården. Dessutom sker projiceringar i ett växelspel; det vill säga att vi 
har en tendens till att lägga över känslor, inte minst komplexa sådana, på 
varandra (Hwang, Nilsson, 1996; Nilsson, 2005). Det finns till exempel i 
undersökningsrummet en risk att gynekologen och bm/ssk starkt ”känner” 
kvinnans/parets frustration och ”tar över” den som sin egen. Känslan kan då 
omtolkas till tankar inom gynekologen som ’skall jag verkligen medverka i 
detta’. Inom psykoanalysen ses projicering som ett jagförsvar, det vill säga en 
reaktion som är fullständigt normal och har sitt goda syfte för individen i 
situationen.   

I samtalen, som berörde arbetsstrukturer, kom det inte fram att 
gynekologerna fått stöd för bearbetning av processer och interaktioner på 
arbetsplatsen. Bm/ssk vid en av de tre klinikerna som vi besökte hade 
handledning, men den användes inte för att tala om arbetet i abortvård. Stöd 
som vidare- och fortbildning och handledning hade hjälpt gynekologerna och 
barnmorskorna till lärande om sig själva och arbetsgruppen. (Granér, 1991; 
Gjems, 1997; Lauvås, & Handal, 1992). I enkätstudien framkom att mellan 
85-96 % av gynekologer och 100 % av barnmorskor ansåg att sådant stöd var 
viktigt i arbetet i abortvården. 

 Gynekologers och barnmorskors roller 
Yrkeskategorierna var övertygade om lämpligheten att den egna professionen 
skulle medverka i abortvård, men det verkade finnas tveksamheter om den 
andra gruppen skulle det. Bakomliggande tankemönster känner vi inte till, 
dock skulle det kunna komma sig av hänsyn till varandra. Hänsyn som 
bottnar i att de alla har utbildat sig till att ta emot och rädda liv och abort 
handlar inte om det. Å andra sidan kan vi inte helt utesluta att det bottnar i det 
vi i arbetslivet kallar för revirtänkande (Granér, 1991 s. 213). Om så, skulle 
gynekologerna respektive barnmorskorna på var sitt håll tänka att abortvård 
är vår professions område, inte den andra professionens, och väl bevaka sitt 
”revir” – sina arbetsuppgifter. I praktiken hade alla i gruppen gynekologer 
deltagit i abortvård medan mindre än hälften av barnmorskorna hade det. 
Samtalen i fokusgrupperna visade att kuratorerna i abortvården ansågs som en 
viktig och betydelsefull profession som stöd för kvinnorna, men också för 
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gynekologerna och barnmorskorna i deras arbete. Gynekologerna hade fler 
möjligheter till avancemang i sitt arbete jämfört med barnmorskorna. Det var 
främst de manliga gynekologerna som hade chefspositioner. 

 Samspel   
Det finns regler för sjukvårdspersonalens organisation och arbete; till 
exempel hälso- och sjukvårdslagen, landstingens promemorior, 
sjukhusets/klinikens riktlinjer, yrkesetik med mera. Dessa regler är alltså 
expressiva och synliga. Parallellt finns det mindre synbara sådana som 
uppstår mellan människor på ett spontant icke inlärt sätt – i social 
responsivitet - och föregår den asociala responsiviteten. Giddens (2003) har 
en annan terminologi och talar om informella regler som uppstår i en grupp, 
som är viktiga för att en verksamhet skall fungera och bli effektiv. Han säger 
”Dessa abstrakta idéer (eller värderingar) ger mening och vägledning för 
människor då de samspelar med och i den sociala verkligheten.” (Gidden, 
2003 s. 37) 

I fokusgruppsamtalen blev sådana idéer eller värderingar, som inte direkt 
eller inte alls hade diskuterats, implicit synliga. Termen samspel har använts 
för att visa att det är i mötet med andra, t ex. arbetskamrater och patienter som 
samspelet sker. (Nilsson, 2005, Granér, 1991, Johansson, 2004, Giddens, 
2003, Johansson, 2002, Dimbleby, Burton, 1999). I hälso- och sjukvården, 
som är en stor organisation, kan samspelet ske i olika sektorer eller som 
Goffman (1995) menar både i de främre regionerna - scenen, i teatersalongen, 
och i de bakre regionerna - i kulissen. I figur 3 har fält för samspelen som 
blev karaktäriserade i intervjuerna märkts ut.  

Kvinnan, gynekologen respektive barnmorskan finns i hälso- och 
sjukvården som patient och sjukvårdspersonal med sina bakgrunderfarenheter 
och tidigare upplevelser ur vilka deras åsikter och attityder skapats. De gamla 
upplevelserna återskapas och nya inträffar i princip för varje möte i varje fält. 
Det är viktigt att få kännedom om dessa för att utveckla ett bra bemötande av 
patienten och för att personalen skall kunna organisera och förbättra sitt 
arbete och sin arbetsmiljö. 

Mellan 1970 fram till 1990-talet var kvinnorna mindre kunniga om abort 
och mer osäkra inför gynekologerna. Idag är de välinformerade, har bättre 
självkänsla och kommer för att begära den medicinska hjälp hon har rätt till 
(Fig. 3, fält K G). Bm/ssk ville med bestämdhet att kvinnan skulle vara säker i 
sitt beslut om abort när hon kom till dem på dagen för abort. De såg inte som 
sin uppgift att föra samtal med kvinnan om beslutet i denna situation. Var 
kvinnan ung ville de emellertid i mötet förvissa sig om att hon hade någon 
vuxen att prata med efter aborten (Fig. 3, fält K Bm/Ssk). 

När det gällde samspelet mellan yrkesgrupperna gav intervjuerna 
intrycket att gynekologerna lämnade över mer och mer medicinskt ansvar till 
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bm/ssk främst när det kom till medicinsk abort. Bm/ssk hade stor tillit till att 
de alltid hade läkarna bakom sig. Deltagarna i fokusgrupperna menade att 
abortverksamheten var mycket bra strukturerad - bra vårdkedja - om inte den 
bästa bland alla diagnosverksamheter. Värderingen var att alla var trygga i att 
alla kände till rutinerna och att yrkesgrupperna hade stor tillit till varandras 
kompetenser (Fig. 3, fält G Bm/Ssk).   

Gynekologerna ställde krav på att vissa kriterier skulle uppfyllas för att 
kvinnorna som önskade göra abort i hemmet skulle kunna göra det. De hade 
bästa tänkbara behandling för ögonen. Bland bm/ssk fanns tveksamheter, 
vilka handlade om att kvinnan inte skulle få god vård och att de själva hyste 
rädsla för att inte göra ett bra arbete. Medicinsk abort i hemmet, var nytt och 
hade varit möjligt i cirka två år. Två av de tre klinikerna, som hade 
deltagande personal i fokusgruppintervjuerna, hade relativt god vana. Den 
tredje hade alldeles nyligen börjat med att erbjuda kvinnorna abort i hemmet 
(Fig. 3., fält K G Bm/Ssk). Studier från andra länder visar på att abort i 
hemmet dels har praktiserats med gott resultat och att kvinnorna som 
genomgått abort i hemmet har varit nöjda (Dagousset, Fourrier, Aubeny & 
Taurelle, 2004; Fiala, Winikoff,  Helstrom, Hellborg, & Gemzell-Danielsson, 
2004; Ngoc, Nhan, Blum, Mai,  Durocher, & Winikoff, 2004). 

 
Figur 3. De tre huvudaktörerna i abortverksamheter: kvinnan (K), gynekologen (G) och 
barnmorskan/sjuksköterskan (Bm/Ssk). Fälten symboliserar mötena mellan dessa tre 
aktörer. 
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Framtidstankar 
Gynekologerna och bm/ssk hade inte i fokusgruppssamtalen så många 
uttalade tankar om den framtida abortvården, men trodde på och önskade att 
utvecklingen av abortmetoderna skulle göra arbetet lättare och mindre 
komplicerat.  

En förändring som blivit viktig att uppmärksamma var att abort som 
tidigare enbart hade utförts vid sjukhus, framöver kommer att kunna 
administreras så att kvinnan kan abortera i hemmet. Oavsett om abort sker på 
sjukhus eller i hemmet kan behandlingen göras med stöd av barnmorskor och 
sjuksköterskor i allt högre grad. Det kommer att innebära att gynekologernas 
insatser minskar i abortvården något de inte verkade ha kommunicerat varken 
i gynekologgruppen eller tillsamman med barnmorskorna. Hur skall 
gynekologernas kompetens på bästa sätt tas tillvara i den framtida 
abortvården? Det är en fråga de själva kommer att tvingas besvara. 

De flesta gynekologer ansåg att medicinsk abort inte skulle läggas över 
till primärvården utan även fortsättningsvis administreras i öppenvård vid 
specialistklinik. Majoriteten av barnmorskorna hade motsatt uppfattning och 
tyckte att primärvården kunde överta ansvaret. Bakomliggande argument och 
tankar för denna skillnad i uppfattning känner vi inte till. I enkätstudien 
framkom att yrke och yrkeserfarenhet var faktorer som påverkade både 
gynekologers och barnmorskors åsikter. Det är inte osannolikt att de finns 
med i bakgrunden även till skillnaden i uppfattningar i denna fråga. 
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Sammanfattande konklusioner 
Demografi 
Gynekologers och barnmorskors sociala bakgrund visade två välutbildade 
grupper med i huvudsak medelklasstillhörighet. De var oftast gifta eller 
sammanboende och hade två till tre barn samt hade erfarenhet av abort i 
samma utsträckning privat som kvinnor/par i genomsnitt i Sverige. De allra 
flesta var uppvuxna i Sverige, var femte manlig gynekolog hade vuxit upp i 
något annat land. 
 
Kvinnliga gynekologer och barnmorskor hade arbetat 4-20 år och manliga 
gynekologer 11-30 år inom abortvård. Vid tiden för studien, arbetade mindre 
än hälften av barnmorskorna i abortvård medan i stort sett alla gynekologer 
gjorde det. Bland gynekologerna fanns något fler kvinnor än män. 
 
Påverkansfaktorer 
Faktorer som påverkade gynekologers och barnmorskors åsikter och  
erfarenheter var 
◦ hur många år de hade arbetat med inducerad abort; ju fler år desto liberalare 
åsikter 
◦ hur nära i tid de hade sina erfarenheter av abortvård; ju närmare i tid desto 
liberalare åsikter 
◦ yrkestillhörighet; gynekologer var liberalare i sina åsikter än barnmorskor 
◦ kön; manliga gynekologer tyckte i högre utsträckning än kvinnliga att 
sjukvårdspersonal bör ha rätten att vägra delta i abort på grund av personliga 
skäl samt hade oftare en känsla av otillräcklighet i mötet med den 
abortsökande kvinnan.  
 
Åsikter om abortlagen  
Gynekologer och barnmorskor ansåg att det var helt rätt att vi har rätt till 
abort i Sverige och att kvinnorna själva skall vara de som beslutar om det. De 
ansåg också att lagstiftningen används enligt intentionerna.  
 
Många gynekologer och barnmorskor tyckte att kvinnan skall få göra abort 
efter det att hon känt fosterrörelser, men helt samstämmiga var de inte.  
 
Ingen särskild, varken kvinnan, mannen eller sjukvårdspersonalen, ansågs ha 
misslyckats när det blev abort. 
 
Sjukvårdspersonal inom abortvård tycks ha blivit liberalare i sina principiella 
åsikter till abort under perioden 1970 fram till sekelskiftet.  
 
Erfarenheter och upplevelser 
Gynekologers erfarenheter och upplevelser av arbete i abortvård var starkt 
sammankopplade till abortmetodernas medicinska utveckling, och 
barnmorskors till den förbättrade smärtlindringen.  
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Gynekologer och barnmorskor beskrev sina erfarenheter av arbetet med abort 
som en process. Processen hos de två yrkeskategorierna hade vissa likheter; 
man går från träning av operationsteknik respektive från utprovning av bästa 
smärtlindring till etiska, moraliska reflektioner.  
 
Yrkesgruppernas uppfattning om vilka abortmotiv kvinnor har överensstämde 
med de motiv svenska kvinnor själva har beskrivit. Gynekologerna och 
barnmorskorna värderade emellertid inte kvinnornas motiv, de betonade att 
de medverkade i vården för att tillmötesgå kvinnornas önskan om abort.  
 
Samvetsbetänkligheter förekom bland gynekologer och barnmorskor främst i 
samband med sen abort (efter 18:e graviditetsveckan).  
 
Gynekologer och barnmorskor/sjuksköterskor kunde uppleva re-abort som ett 
misslyckande för abortvården. 
 
Båda yrkesgrupperna ansåg det positivt att medicinsk abort numera är den 
mest förekommande metoden.  
 
Gynekologer ansåg att vissa villkor skall föreligga för att vilja ta ansvar för så 
kallad hemabort till exempel att kvinnan själv uttryckte en önskan att få göra 
det i hemmet, att hon fött barn, tidigare har haft missfall eller gjort medicinsk 
abort samt att hon känner sig trygg och har en stabil social situation.  
 
Gynekologer och barnmorskor/sjuksköterskor beskrev arbetet med inducerad 
abort i paradoxala och delvis frustrerande termer. Upplevelserna kan till viss 
del förklaras med normalt förekommande projiceringar av ambivalens i mötet 
mellan kvinnan och sjukvårdspersonalen.  
 
Hälften av alla gynekologer och barnmorskor ansåg att arbetet med 
abortpatienterna tillförde dem något positivt. 
 
Gynekologer och barnmorskor ansåg att det var angeläget att de som arbetar i 
abortvård får vidare- och fortbildning samt kontinuerlig handledning. 
 
Samspel 
Gynekologer upplevde de abortsökande kvinnorna numera som säkra och 
trygga. De ber inte att få göra abort, de förväntar sig att de skall få hjälp att 
göra det. 
 
Barnmorskor/sjuksköterskor föredrog att kvinnorna kom till sjukhuset för att 
göra tidig medicinsk abort i stället för att de skulle genomgå den i hemmet.  
 
Gynekologer och barnmorskor hade stor tillit till varandras yrkeskompetens 
och var trygga med varandra i arbetet. Hela sjukvårdskedjan i abortvården 
ansågs av alla ha utmärkta rutiner.  
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Barnmorskor/sjuksköterskor visade sig ha fått allt mer, och gynekologer allt 
mindre, ansvar vid medicinsk abort. 
 
 
Framtidstankar 
Övervägande delen av barnmorskorna ansåg att medicinsk abort skulle kunna 
administreras i primärvården i framtiden i motsats till gynekologerna som 
endast i liten utsträckning tyckte detta. 
  
Gynekologer och barnmorskor/sjuksköterskor beskrev att deras roller var i 
förändring i abortvården.  
 
Både gynekologer och barnmorskor/sjuksköterskor hade en förhoppning om 
att utvecklingen av abortmetoderna skall göra vården enklare och mindre 
komplicerad.  
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Fyndens användning och framtida forskning 
Även om andelen tidiga aborter ökar, kommer både gynekologer, 
barnmorskor och sjuksköterskor att stå inför att medverka vid enstaka sena 
aborter. I detta arbete bör de få stöd oavsett bakomliggande orsaker till 
aborten (normalt eller missbildat foster). Studierna från 2006 och 2007 
(Hammarstedt, Lalos, Wulff, 2006 Lindström, Jacobsson Wulff, Lalos, 2007) 
har visat att gynekologer och barnmorskor tycker att det är viktigt för dem att 
få fort- och vidareutbildning samt kontinuerlig handledning. Återkoppling av 
det man gjort i sitt arbete är en källa till tillfredsställelse samt till 
förbättringsåtgärder (Westlander, 1993). Bm/ssk efterfrågade sådan 
återkoppling. Samtal och reflektioner i grupp ger, som tidigare nämnts, 
värdefulla insikter om sig själv och tydlighet till de samspel som växer fram. 
Resultatet blir trygghet i arbetet och oftast ökad effektivitet (Gjems, 1997; 
Lauvås, Handal, 1992).  

Ett tema inom fortbildning skulle kunna vara kunskaperna vi fått om den 
process som alla genomgår när de arbetar med abort, för gynekologerna den 
processen ”från metodteknik till etik”, och för barnmorskorna” från 
smärtlindringsteknik till etik” (se s.60). Det bör vara positivt och kan 
påskynda processen för var och en, inte minst de nyanställda, att sätta ord på 
vad de erfar inom abortvården. Samma sak gäller upplevelserna av frustration 
då en del av frustrationen kan förstås utifrån att det sker projiceringar av 
motsägelsefulla känslor mellan patient och personal. Under 
specialistutbildningen till gynekolog respektive barnmorska föreslås att 
gynekologer och barnmorskor får träning i att förhålla sig till den övriga 
personalen som medverkar i vården och inte har kunskaper om 
abortpatienterna och deras situationer.  

Verksamhetschefer och landstingsansvariga bör erbjudas information och 
kunskap om hur sjukvårdspersonal upplever arbetet i abortvården. Förståelse 
för hur arbetssituationen ser ut, för varje arbetstagare och de samspel som 
växer fram, är viktigt för att kunna skapa bästa möjliga arbetsmiljö och 
organisation. Om så sker blir inte bara arbetsplatsen effektiv utan patienterna 
kommer också att få optimal behandling och optimalt bemötande.  

Då vidare- och fortbildning eller handledning (reflektionsgrupper) inte 
verkar ha erbjudits personal i abortvård, vore interventionsforskning med en 
utvärdering under pågående intervention värdefull forskningsstrategi för 
framtiden. Evalueringsprogram bör därför designas för att följa utvecklingen 
av arbetsmiljön för personal, ledning och patienter. I sådan forskning kommer 
också patientens åsikter och erfarenheter att vara av central betydelse. 

70



 

Slutord 
Ser vi till kontakten mellan de abortsökande kvinnorna och kvinnosjukvården 
så hade den sin tyngd på relationen mellan gynekologerna och kvinnan fram 
till mitten av 1990-talet. Den kontakten verkar bli glesare och har lagts 
alltmer på barnmorskorna och sjuksköterskorna i takt med att det blir fler 
medicinska aborter. Med de medicinska aborterna som görs i hemmen kan 
man anta att kontakten mellan kvinnan och vården kommer att bli glesare.  

Gynekologerna och barnmorskorna har på ett direkt och indirekt sätt 
bidragit till att svenska kvinnor fått och fortfarande får en stark bekräftelse 
när det gäller såväl självbestämmande över sina kroppar som sin förmåga att 
ta beslut och ansvar i en så komplex och viktig fråga som abort. Vi bör också 
komma ihåg att det gynekologer och barnmorskor bidragit med också har gett 
kvinnorna god reproduktiv hälsa. Denna utveckling gagnar gynekologerna 
och barnmorskorna i arbetet liksom kvinnors och mäns samlevnad.  

 
Ett stort TACK till alla gynekologer, barnmorskor och sjuksköterskor som 
gett tid till att delta i våra projekt! 
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     Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE (artikel IV) 

Hur upplever du att arbeta med aborter?  

Hur ser du på medicinska aborter?  

Hur ser du på att medicinska aborter kan göras i hemmet?  

Hur ser du på din framtida yrkesroll inom abortvården? 

 

Moderators uppgift är att ge deltagarna utrymme för att samtala inom ramen för 

respektive frågeområde, men ge utrymme för vad deltagarna anser vara fokus för varje 

fråga. Moderator deltar inte i själva samtalet utan har till uppgift att hålla ramen för 

frågeområdet samt att tiden för den överenskomna sessionen hålls. Frågor inom ramen för 

syftet kan ställas av moderator om så bedöms nödvändigt. 
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