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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En av fem graviditeter slutar i spontan abort. Hälften av alla kvinnor genomgår 
ett påtagligt sorgarbete efter en spontan abort. Den känslomässiga reaktionen kan bli kort hos 
vissa kvinnor och lång hos andra. Förlusten är inte bara relaterad till döden utan även till 
förlusten av hopp och drömmar. Framtida planer och drömmar av ett nytt liv finns ofta hos 
kvinnorna och därför kan en förlust bli en smärtsam upplevelse. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av spontan abort.  
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats. 
Resultat: Det framkom att kvinnorna upplevde sorg, ilska, avundsjuka och frånvaro av stöd 
från anhöriga. Ytterligare framkom det att en del kvinnor kunde gå vidare med sorgen genom 
deras tro på Gud. En del kvinnor upplevde att efter en period var spontan aborten lättare att 
hantera och att deras sorg hade gått över till ett avlägset minne.  
Slutsats: Genom föreliggande studie framkom det att ytterligare forskning skulle behövas för 
att förstå kvinnors upplevelser av spontan abort. Detta för att uppnå en bättre förståelse om 
hur kvinnor upplever sin livssituation efter en spontan abort. 
 
Nyckelord: Upplevelser, spontan abort, kvinnor. 
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Inledning 
Av de totalt kända graviditeterna slutar en av fem i spontan abort (Rowlands & Lee, 2010; 

Simmons, Singh, Maconochie, Doyle & Green, 2006). Rowlands och Lee (2010) menar att 

spontan abort kan leda till psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Under de senaste 20 

åren har en del av forskningen fokuserat på de psykologiska reaktioner kvinnor kan uppleva 

efter en spontan abort (Séjourne, Callahan & Chabrol, 2010). Séjourne et al. (2010) skriver 

att hälften av alla kvinnor genomgår ett påtagligt sorgarbete efter en spontan abort. Rowlands 

och Lee (2010) påtalar att den känslomässiga reaktionen kan bli kort hos vissa kvinnor och 

lång hos andra. Adolfsson, Larsson, Wijma och Berterö (2004) anser att det inte finns 

tillräckligt många studier kring kvinnors upplevelser av spontan abort. Därför är det av vikt 

att undersöka kvinnors upplevelser av spontan abort. 

Bakgrund 
Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) påstår att en graviditet för flertalet 

kvinnor ofta handlar om en emotionell upplevelse samtidigt som den kan representera ett 

fullföljande av en dröm. Framtida planer och drömmar om ett nytt liv finns ofta hos 

kvinnorna och därför kan en förlust av ett barn bli en smärtsam upplevelse (Adolfsson et al., 

2004; Séjourne et al., 2010). Morrissey (2006) påstår att om en kvinna tillfrågas om hennes 

känslor kring den spontana aborten uttalas sorgen som något väsentligt. Vidare menar 

Morrissey (2006) att kvinnor borde släppa loss sina känslor lite i taget och inte stressa fram 

en bearbetning av den uppkomna sorgen. Förlusten är inte bara relaterad till döden utan även 

till förlusten av hopp och drömmar (ibid.). 

Spontan abort 
Definitionen av spontan abort är när en graviditet avbrutits genom en för tidig födsel av ett 

livlöst foster före vecka 28 där fostret är maximalt 35 cm långt från häl till hjässa (Weström, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). Är fostret längre än 35 cm räknas det till ett för tidigt 

eller ett dött fött barn (ibid.). Orsaken till den spontana aborten kan ligga hos kvinnan själv 

eller att det är något fel på fostret eller defekter i livmodern såsom missbildningar eller 

sammanväxningar (ibid.). Enligt Adolfsson et al. (2004) är vanliga orsaker till spontan abort 

antingen genetiska, anatomiska eller infektionsrelaterade. 
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Kvinnors känslor i samband med upplevelser 
En definition av ordet upplevelse är förenat med vissa svårigheter men Laing (1982) menar 

att alla upplevelser är exempel på upplevelser men upplevelsen i sig är inte en upplevelse. En 

upplevelse är inte objektiv då den inte går att överföra på ett objekt. Upplevelsen går aldrig 

att upprepa på samma sätt som ett objektivt experiment kan upprepas (ibid.). Enligt Eriksson 

(1991) är upplevelsen knuten till individen och kan inte tolkas av någon annan. När kvinnor 

genomgår en händelse i livet är upplevelsen individuell och annorlunda från gång till gång 

(Eriksson, 1991; Laing, 1982). 
 
Barret, Mesquita, Ochsner och Gross (2007) menar att känslor är nära förbundna med 

upplevelser. Accortt, Freeman och Allen (2008) menar att en kvinnas upplevelser och känslor 

kan variera från kvinna till kvinna beroende på hennes kulturella bakgrund. Accortt et al. 

(2008) påstår att kvinnor redan har en specifik roll i samhället knuten till en viss sårbarhet. 

Enligt Kelly och Hutson-Comeaux (1999) finns det en uppfattning om att kvinnor är 

känslosammare än män. De menar att kvinnor oftast ses som känslosamma individer, ett 

synsätt som präglar samhällets syn på kvinnor (ibid.). Enligt Carlstedt (1992) beskrivs 

kvinnan ofta som bristfällig och passiv och det att det påstås att kvinnor är psykiskt svaga 

samt att de tillåts vara mer känslosamma. Hutson-Comeaux och Kelly (2002) skriver att 

kvinnor uppfattas vara mer uttrycksfulla med sina känslor än män. Timmers, Fischer och 

Manstead (2003) anser att kvinnor förväntas vara känslosamma och öppna med sina känslor 

och upplevelser medan Danielsson och Johansson (2005) påstår att kvinnor verbaliserar sina 

känslor som elände, skam och skuld och att kvinnor har ett ordförråd där de kan beskriva sina 

känslor utförligt. Carlstedt (1992) menar att kvinnor från ung ålder blir vana att ta på sig 

skulden, både för andras och egen skull och att de könsbundna sätten att reagera blir lätt en 

del av kvinnans personlighet. Vidare menar Carlstedt (1992) att det finns en uppfattning om 

att kvinnor enbart är omhändertagande mot andra och inte mot sig själva. Kvinnor uppfostras 

till att fokusera på andras utveckling och inte deras egna (ibid.). Hutson-Comeaux och Kelly 

(2002) menar att känslor som sorg, lycka, glädje och rädsla ofta karaktäriserar kvinnor samt 

att de förväntas uttrycka sina känslor utåt och att detta i sin tur kan påverka deras uttryck av 

känslor.  

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av spontan abort. 
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Metod 
Metoden som användes var litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck 

(2008) utgör litteraturstudier en kritisk sammanställning av studier för att sätta 

forskningssyftet i ett sammanhang. Polit och Beck (2008) menar att kvalitativa ansatser 

används då en djup och holistisk undersökning av ett fenomen efterfrågas. Med holistisk syn 

menar Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) att det är helheten i människans upplevelser 

som ska studeras. I föreliggande studie valdes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats för 

att kunna förstå och tolka kvinnors upplevelser. Metoden valdes för att försöka skapa en 

helhet runt kvinnor som upplevt spontan abort. 

Datainsamling och urval 
De databaser som användes var CINAHL, MEDLINE, PsychINFO och SweMed+. Dessa 

databaser användes för att lärosätet BTH erbjuder just dessa inom hälso- och sjukvård, därav 

anledningen till valet av databaser. Enligt Willman et al. (2006) kan ett bredare utbud av 

tillgängligt material nås genom att använda olika referensdatabaser. Genom detta kan en 

bredare front av vetenskapliga artiklar nås. Sökning i olika databaser med samma sökord kan 

ge olika träffar (ibid.). 

 

CINAHL är en referensdatabas som har referenser till nästan all engelsk litteratur inom 

vårdvetenskap såsom vetenskapliga artiklar, utdrag ur böcker med mera. Polit & Beck, 2008; 

Willman et al. 2006). MEDLINE är den äldsta referensdatabasen. MEDLINE refererar till 

medicinska tidskrifter och omvårdnadstidskrifter, MEDLINE har även referenser till andra 

områden såsom hälso- och sjukvårdsadministration (Willman et al. 2006). PsychINFO är en 

referensdatabas som är inriktad mot psykologi. PsychINFO har även sammanfattningar av 

kapitel i böcker, rapporter och referenser till avhandlingar inom psykologi (Willman et al. 

2006). SweMed+ är en svensk referensdatabas med avhandlingar och tidskrifter inom den 

nordiska sjukvården (ibid.). 

 

MeSH-termer är en form av sökord som hjälper till att få en strukturerad sökning i de olika 

databaserna (Polit & Beck 2008; Willman et al. 2006). Genom att använda MeSH-termer 

underlättade det att uppnå en strukturerad sökning med de valda sökorden i de olika 

databaserna. Sökorden som användes i denna studie var: Women, abortion spontaneus, 

miscarriage, support psychosocial, life experiences, nursing, anxiety, happiness, suffering, 
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emotions och depression. Booleska sökoperatorer används för att specificera och/eller 

avgränsa sökningar (Polit & Beck 2008). Sökorden kombinerades med den booleska 

sökoperatoren AND. Genom att använda AND i föreliggande studie blev sökresultatet 

smalare. I föreliggande studie uteslöts OR och NOT eftersom studien fokuserade på att få ett 

brett utbud av artiklar. Willman et al. (2006) menar att användningen av de booleska 

sökoperatorerna OR kan göra en sökning bredare, då inkluderas allt som innehåller just det 

specifika sökordet. Med en kombination av sökoperatoren NOT och ett sökord exkluderas de 

referenser som innehåller just det specifika sökordet (ibid.). I undersökningen gjordes 

avgränsningar genom att specificera och smalna av sökresultaten med hjälp av Peer 

Reviewed, som innebär att det specifika området har granskats, kritiserats och 

rekommenderats om den ska publiceras eller inte (Polit & Beck 2008). Ytterligare 

avgränsningar för studien var: Full text, abstract available, sex: female. I föreliggande studie 

gjordes även en fritextsökning på Google med orden: Women’s Experiences of Miscarriage. 

Då framkom det en artikel som har använts i resultatet. Fritextsökningen gjordes även i de 

olika databaserna, men just den artikeln påvisades inte i någon av de olika databaserna. Det 

gjordes även en sökning på artikelns författarnamn i de olika databaserna där den specifika 

artikeln inte framkom. Fritextsökning enligt Willman et al. (2006), kan vara ett sätt att få 

fram variation i sökningarna genom att sökstrategin varierar mellan precision och sensitivitet. 

Gjorda artikelsökningar sammanfattas i bilaga 1. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som valdes för denna studie var: artiklarna skulle var skrivna på 

svenska eller engelska eftersom de språken behärskas. Ytterligare skulle artiklarna vara 

skrivna ur en kvinnas perspektiv, eftersom syftet är att belysa kvinnors upplevelser av 

spontan abort. Artiklarna skulle vara skrivna efter år 1990 för att få fram relevant fakta. 

Exklusionskriterier som valdes var: artiklar som handlade om medicinsk abort eftersom det 

då är ett val som kvinnan tagit själv. 

Kvalitetsgranskning 

De elva valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willmans et al. (2006) exempel på 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Punkt nr 13 i Willmans et 

al. (2006) protokoll uteslöts därför att i föreliggande studie inte ska generera någon teori. 

Willman et al. (2006) menar att protokollet för kvalitetsbedömning ska utformas och 

anpassas inför varje enskild litteraturstudie. Se bilaga 2. 
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De elva valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt det omarbetade 

kvalitetsgranskningsprotokollet. I kvalitetsgranskningsprotokollet finns det 13 frågor som kan 

ge antingen hög, medel eller låg kvalitet på de valda artiklarna. Frågorna i protokollet kan 

besvaras med ”Ja”, ”Nej” och ”vet ej”. Vid svar ”Ja” fördelas ett poäng medan ”nej” och ”vet 

ej” utdelas noll poäng. Poängen sammanfattas sedan, ett exempel blir 11 ja av 12 möjliga = 

11/12 = 91 %, denna artikel fick då en hög kvalitet. 85 % och uppåt gav hög kvalitet, 70 % 

till 84 % gav medel kvalitet och de artiklar som fick en procentuell poäng under 70 % gav låg 

kvalitet och de artiklarna uteslöts ur studien. Av de elva artiklar som granskades hade fem en 

hög kvalitet och fyra hade en medel kvalitet, två av de elva artiklarna som granskades hade 

en låg kvalitet och uteslöts ur studien. De nio artiklar beskrivs närmre i bilaga 3. 

Analys 
Analysmetoden som valdes var manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats för narrativ 

data. Enligt Polit och Beck (2008) används denna metod för att belysa innehållet med hjälp 

av kategorier d.v.s. mönster av samband. Denna analysmetod valdes för att syftet med 

föreliggande studie var att beskriva kvinnors upplevelser av spontan abort. Friberg (2006) 

menar att genom att använda narrativ data går det att beskriva en upplevelse genom att 

sammanställa essensen av det som berättats. Valda artiklar har narrativ data såsom intervjuer 

eller berättande brev skrivna av kvinnorna. Som analysmodell användes Graneheim och 

Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalys, enligt deras tolkning används övergripande 

begrepp såsom meningsbärande enhet, kondensering, kod och kategori. Meningsenheterna är 

plockade från textmaterialet där kod, kondensering och kategorier är textnära. Graneheim och 

Lundman (2008) fortsätter att med hjälp av detta tillvägagångssätt blir analysen strukturerad 

och enklare att använda. Med begreppet meningsbärande enhet blir texten meningsbärande 

genom att texten hör ihop med antingen ord, meningar eller sammanhang. De 

meningsbärande enheterna får inte vara för långa eller för korta för då kan de bli 

svårhanterliga genom att enheten har mer än en betydelse (ibid.). Med kondensering menar 

Graneheim och Lundman (2008) att texten genomgår en process som gör den kortare och mer 

lätthanterlig, samt att det väsentliga i texten blir mer lättförståeligt. Koden är en etikett som 

kortfattat förklarar innehållet i meningsenheten. Kategorin bildas genom att flera av koderna 

har samma betydelse och kan då sättas in i en egen kategori. Enligt Graneheim och 

Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalys kan kategorierna delas in i underkategorier vid 
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behov. I denna studie valdes att få fram kategorierna och inte ha några underkategorier för att 

få ett övergripande resultat. 
 
I det första steget lästes artiklarna igenom ett flertal gånger var för sig för att få en bättre 

förståelse och överblick för innehållet i textmaterialet. I det andra steget togs de 

meningsbärande enheterna ut genom att läsa resultatet i artiklarna ett flertal gånger var för sig 

och markera med oliktfärgade markeringspennor, ett exempel på en meningsbärande enhet 

var ”You feel you should be responsible for things happening in your body. So if something 

happens, you feel it was something you did.” (Bansen & Stevens, 1992). Sedan jämfördes de 

markerade textenheterna och diskuterades till samstämlighet förelåg. I det tredje steget 

kondenserades de meningsbärande enheterna, kondenseringen skrevs på svenska där 

exemplet tidigare blir ” Du borde vara ansvarig för vad som händer i din kropp, ifall 

någonting händer känns det som mitt fel.” Vid steg fyra blev de kondenserade meningarna 

kodade. Vid kodandet togs kärnan, essensen ut ur meningen, alltså det viktigaste innehållet 

från meningsenheten. Koden på tidigare exempel blir ”Känns som mitt fel”. Graneheim och 

Lundman (2008) menar att med hjälp av kodandet blir texten mer lättöverskådlig och lättare 

att dela in i kategorier. Bilaga 4. Kategorierna kommer att bilda rubrikerna i resultatet. Se 

figur 1.  
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Resultat 
I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde sorg när de genomgått en spontan abort 

(Murphy & Merrell, 2009). Många upplevde att de befann sig i ett mörker efter spontan 

aborten och att deras identitet försvann då de inte kunde känna igen sig längre (Anckner, 

Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012; Bansen & Stevens, 1992). Kvinnorna upplevde skuld 

eftersom de såg sig själva vara ansvariga för spontan aborten (Anckner et al., 2012). En del 

kvinnor kände sig lättade efter spontan aborten då de inte var säkra att de ville ha barn 

(Swanson, Connor, Jolley, Pettinato & Wang, 2007). En del kvinnor kände sig sårbara och 

utsatta efter spontan aborten och de upplevde att de hade förlorat ett barn och en framtid med 

möjligheter och drömmar (Bansen & Stevens, 1992). 

 
Figur 1. Bildade kategorier utifrån syftet. 
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Psykologiska upplevelser av lidande  

Vid spontan aborten upplevde kvinnorna ett psykologiskt lidande som framkom i uttalanden 

av sorg, skuld, ilska och avundsjuka (Abboud & Liamputtong, 2003; Anckner et al., 2012; 

Bansen & Stevens, 1992; Harvey, Moyla & Creedy, 2001; Manca & Bass, 1991; Murphy & 

Merrel, 2009; Sefton, 2007). Spontan aborten var för kvinnorna en oväntad och stressande 

upplevelse (Murphy & Merrell, 2009). En del beskrev att när de fick reda på att de erfarit en 

spontan abort blev de chockade och upplevde att det som sades till dem inte registrerades. 

Deras upplevelser av beskedet kunde variera från kvinna till kvinna (Anckner et al., 2012; 

Manca & Bass, 1991; Murphy & Merrell, 2009). De beskrev att de upplevde en period av 

förnekelse och att de försökte undvika alla tankar om händelsen då de inte ville uppleva de 

känslor som uppkom i samband med spontan aborten (Manca & Bass, 1991; Van, 2001). 

 

I början visste inte kvinnorna om de genomgått en spontan abort och många upplevde en 

rädsla som de inte talade om utan märktes enbart på deras kroppsspråk (Manca & Bass, 

1991). De upplevde att deras rädsla fokuserades på om skador skett i livmodern, om en tumör 

uppstått, att mannen skulle bli upprörd och även en rädsla att om graviditeten fortsatte skulle 

barnet utveckla någon form av utvecklingsstörning. Spontan aborten väckte även en rädsla 

för döden hos kvinnorna, då de inte visste vad som pågick i deras liv (Bansen & Stevens 

1992; Manca & Bass, 1991; Harvey et al., 2001). En del upplevde att de blivit förråda av 

händelsen och var rädda att de aldrig skulle få chansen att bli mödrar (Swanson et al., 2007). 

En del av kvinnorna upplevde en rädsla inför framtida graviditeter. Rädsla för att genomgå 

ännu en spontan abort vilket medförde att de steriliserade sig (Abboud & Liamputtong, 2003; 

Bansen & Stevens, 1992; Murphy & Merrell, 2009). 

 

Within the year I was sterilised...cos hum...I didn’t want to do that again, I 

didn’t want that to happen again...so that was the only way to protect me from 

that happening again. (Murphy & Merrell, 2009, s.1588) 
 

De upplevde sorg när de mindes spontan aborten och för en del kvinnor tog det tid att 

acceptera att de hade genomgått en spontan abort (Sefton, 2007; Swanson et al., 2007). 

Många av kvinnorna som sörjde menade att de vacklade mellan hopp, förlust och ångest inför 

framtiden. Spontan aborten symboliserade en förlust för dem. Förlust av ett barn, av 
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moderrollen, av deras tro och en förlust av hopp och drömmar som kvinnorna hade för barnet 

(Abboud & Liamputtong, 2003; Harvey et al., 2001; Sefton, 2007; Swanson et al., 2007). 
 
De upplevde att de blev upprörda när de såg andra gravida kvinnor (Abboud & Liamputtong, 

2003; Bansen & Stevens, 1992). En del av kvinnorna upplevde även en ökad ilska gentemot 

anhöriga och vänner (Bansen & Stevens, 1992). En del upplevde även att spontan aborten kunde 

ha orsakats av att något inte stod rätt till med deras kroppar vilket orsakade en ilska mot dem 

själva (Abboud & Liamputtong, 2003; Bansen & Stevens, 1992). Ilskan som kvinnorna 

upplevde kunde antingen riktas utåt mot andra gravida kvinnor i form av avundsjuka eller 

mot anhöriga i form av ilska eller mot sig själva i form av skuld där tankar att de orsakat 

spontan aborten uppstod (Abboud & Liamputtong, 2003; Manca & Bass, 1991; Sefton, 

2007). En del kvinnor ansåg att det var deras fel att spontan aborten skett då de i början inte 

ville ha barn (Sefton, 2007). 

 
I felt that the miscarriage was, was kind of my fault. because I didn’t want it. I 

felt it was really my doing, that I made it not be able to grow. (Sefton, 2007, 

s.17) 
 
Kvinnorna upplevde att det fanns något skamfullt över att ha gått igenom en spontan abort 

(Anckner et al., 2012). Kvinnorna betonade skulden de upplevde när de inte hittade en 

anledning till spontan aborten och kunde projicera den mot sig själva eller sin partner 

(Murphy & Merrell, 2009). De kunde även uttrycka en upplevelse av att andra lade skulden på 

dem (Abboud & Liamputtong, 2003). De upplevde skuld när de såg andra gravida kvinnor eller 

barn, det påminde kvinnorna om vad de hade kunnat ha men hade förlorat (Sefton, 2007). De 

ställde sig ofta frågan “ varför jag?” och vände sig ofta till Gud (Sefton, 2007).  
 
En del kvinnor kände sig ensamma vilket de kunde uppleva som något positivt eftersom de 

då kunde få vara i fred och gråta ut men en del upplevde ensamheten som något negativt, 

även om deras anhöriga och närstående fanns där för dem (Murphy & Merrell, 2009). En del 

av dem upplevde att de blev mer tillbakadragna och ville vara ensamma (Sefton, 2007). Vissa 

drog sig tillbaka genom att inte prata med andra och en del låste in sig på sina rum (Sefton, 2007). 

Några kvinnor upplevde en suicidal och självskade period, där de åt för lite och funderade på att 

begå självmord (Sefton, 2007).  
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De upplevde en djup sorg efter spontan aborten och upplevde att livet var meningslöst samt 

att det inte fanns hopp för framtiden. De drog sig tillbaka efter spontan aborten men även om de 

upplevde sorg märkte de efter ett tag att de började komma vidare med livet, och att tiden läkte 

såren (Anckner et al., 2012; Sefton, 2007). Vissa kvinnor upplevde att de aldrig skulle 

återhämta sig riktigt och att de inte kunde gå tillbaka till det ”normala” igen (Bansen & 

Stevens, 1992). 

Upplevelser av stöd 
Kvinnorna upplevde oförståelse från andra i sin närhet och att de inte fick tillräckligt med 

stöd av omgivningen. De upplevde de att de inte kunde prata med vem som helst om deras 

spontana abort (Anckner et al., 2012). När kvinnorna fick möjligheten att prata om händelsen 

efter spontana aborten upplevde de att de kunde börja gå vidare med sina liv (Anckner et al., 

2012). De upplevde att när de kunde uttrycka sina känslor i ord blev det lättare att hantera 

spontan aborten (Anckner et al., 2012; Van, 2001). En del av kvinnorna tog kontakt med en 

psykolog eller kurator då de upplevde att de behövde prata ut hos någon som kunde lyssna 

och förstå vad de gått igenom (Anckner et al., 2012; Van, 2001). Kvinnorna upplevde att 

olika faktorer kunde påverka deras förlust såsom anhöriga och bekanta var stöttande och 

erbjöd hjälp kunde göra förlusten mer lätthanterlig (Manca & Bass, 1991; Van, 2001). De 

som upplevde att de inte fick stöd och förståelse och illa placerade kommentarer upplevde 

förlusten som något svårt där personer i deras närhet inte kunde förstå deras behov av att 

sörja (Bansen & Stevens, 1992; Manca & Bass, 1991; Van, 2001). De som samtalar med 

dessa kvinnor borde vara försiktiga med att göra antaganden om vad de kan behöva och 

istället finnas där för dem samt acceptera deras sorg (Bansen & Stevens, 1992). Några 

beskrev den emotionella bindningen till barnet som en svår upplevelse att gå igenom och att 

de som inte gått igenom en spontan abort inte kunde veta hur sorgsna kvinnorna kunde känna 

sig (Abboud & Liamputtong, 2003; Harvey et al., 2001). När kvinnorna väl bestämde sig för 

att berätta om spontan aborten för andra omkring sig insåg de att de inte var ensamma. De 

kunde uppleva en känsla av trygghet med vetskapen att andra kvinnor haft lyckade 

graviditeter efter deras spontana abort (Bansen & Stevens, 1992). 

Upplevelser av att kunna gå vidare  
Kvinnorna upplevde att ett sökande startade inom dem där de letade efter antingen en 

förklaring till vad som hänt eller en orsak till varför det hade hänt dem (Abboud & 
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Liamputtong, 2003; Manca & Bass, 1991; Sefton, 2007). Några kvinnor vände sig till Gud 

för att söka efter ett svar (Anckner et al., 2012). En del av kvinnorna upplevde att deras tro på 

Gud hjälpte dem att gå vidare (Sefton, 2007). Genom deras tro upplevde dem att Gud hade en 

annan plan för dem och att det var därför spontan aborten skett (Sefton, 2007). En del kvinnor 

ansåg att spontan aborten gav dem ett tillfälle att gå färdigt sin utbildning och få bra jobb 

(Sefton, 2007). En del av kvinnorna upplevde att de har kunnat gå vidare efter spontan 

aborten och haft lyckade graviditeter efter spontan aborten (Sefton, 2007). 

 
[The miscarriage] hasn’t changed my goals. It hasn’t changed my dreams. 

’Cause if it happened it was because God’s telling me, ‘keep on with your 

dreams, move on.’ (Sefton, 2007, s.18) 
 
En del kvinnor upplevde att de hade varit i en dvala där en viss händelse gjorde att de 

vaknade till liv, genom att se en bild på hur de såg ut eller en händelse i en dröm (Van, 2001). 

Deras inre röst uppmanade dem att göra något av händelsen, antingen genom att sörja eller 

göra något som förändrade deras vanor i livet. (Van, 2001). Genom deras inre röst upplevde 

de att de kunde “hela” sig själva. De upplevde att genom deras inre röst har de kunnat gå 

vidare och sörja klart efter spontan aborten (Van, 2001). 
 
Efter spontan aborten försökte de finna sig i sin nya identitet som kvinnor som genomgått en 

spontan abort och efter en tid kunde kvinnorna gå vidare (Sefton, 2007; Swanson et al., 2007; 

Van, 2001). Andra hade kommit tillfreds med sig själva, för att de förstod att allt sker av en 

anledning (Swanson et al., 2007). De kvinnor som fått barn efter spontan aborten upplevde en 

form av förståelse, de kunde se en mening med all ångest, frustration och förtvivlan. Det 

fanns kvinnor som upplevde en tacksamhet när de insåg att de faktiskt hade fått känna hur det 

var att vara gravid men de tog dem ett tag att komma till den insikten (Abboud & 

Liamputtong, 2003). 

 

Även om kvinnorna kände en hemsk smärta efter deras spontana abort kunde många av 

kvinnorna känna sig lugna över att de faktiskt varit gravida och visste därför att de kunde bli 

gravida igen (Van, 2001). Många kvinnor betonade även de positiva aspekterna av spontan 

aborten, de uppskattade livet och dess upp och ned gångar mer än vad de gjorde innan 

spontan aborten (Bansen & Stevens, 1992; Van, 2001). Efter en viss tid upplevde en del att 
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mörkret försvann och att de kunde se med sina egna ögon igen (Swanson et al., 2007). 

Kvinnorna upplevde att deras energi var tillbaka och att de kunde se tillbaka och uppleva att 

de kunnat gå vidare med sina liv (Murphy & Merrell, 2009; Sefton, 2007).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
I föreliggande studie valdes datainsamlingen att göras via CINAHL, MEDLINE, PsychINFO 

och SweMed+ för att hitta artiklar som passade in till studiens syfte. Sökningarna gjordes i 

dessa databaser då Blekinge Tekniska Högskola hade dessa att erbjuda under studiens gång. 

Kanske hade fler artiklar hittats om ett bredare utbud av databaser funnits tillgängliga och en 

sökning gjorts i dessa. En sökning i fler databaser kan betraktas som fördel för en studie och 

enligt Willman et al. (2006) ökar det utbudet av artiklar. Valet av databaser gjordes på grund 

av deras bredd av omvårdnadsartiklar. De valda artiklarna togs från CINAHL, MEDLINE 

och SweMed+. Flera av de redan funna artiklarna i CINAHL återkom i MEDLINE, men 

databasen PsychINFO gav inga relevanta träffar. Utbudet av databaser var begränsat, detta 

kan ha påverkat mängden funna artiklar vilket troligtvis har påverkat resultatet. Under 

databassökningarna framkom det artiklar som var skrivna ur sjukvårdspersonalens eller 

partnerns perspektiv. Även om det i dessa artiklar återfanns citat av kvinnor som genomgått 

en spontan abort ansågs de vara genomsyrade av sjukvårdspersonalens eller partnerns 

perspektiv vilket gjorde att de föll bort. En artikel som ingår i studien innehåller intervjuer 

från både kvinnor och deras partner, men denna artikel är strukturerad på ett sådant sätt att 

kvinnans upplevelser är tydligt åtskild från partnerns. Detta val av artikel ansågs inte ha 

påverkat resultatet. Vid inläsning av abstrakt föll fler artiklar bort då de inte matchade 

studiens syfte. Artiklar som analyserats med kvantitativ metod föll bort. I föreliggande 

inkluderades fyra tvärsnittsstudier som baserades på såväl kvalitativ som kvantitativ metod, 

men det var bara resultatdelarna som baserades på kvalitativ metod som användes.  

 

Referensdatabaserna är uppbyggda efter strukturerade söktermer, MeSH och tesaurus, och 

sökningen kan därför inte enbart anpassas efter de vardagliga ord som ingår i studiens syfte 

(Friberg, 2006). Sökorden som hade valts utifrån syftet och redan framsökta artiklars 

nyckelord behövde inte anpassas i föreliggande studie eftersom de redan var strukturerade 

och passade därmed in i de olika databaserna. Genom att använda redan framsökta artiklars 
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nyckelord ökades utbudet av sökord. Samma sökordsuppsättning användes i samtliga 

databaser, vilket kan ha påverkat resultatet. Kanske hade sökresultatet varit annorlunda om 

sökningen anpassats till varje enskild databas och då hade kanske ett större utbud av artiklar 

återfunnits som hade kunnat påverka resultatet. Sökorden kombinerades med den booleska 

sökoperatoren AND i databassökningarna. Genom att använda AND avgränsades 

sökningarna i databaserna. Hade OR inkluderats i studien kunde utbudet av artiklar kanske ha 

blivit större något som inte nödvändigtvis genererat fler relevanta träffar. Resultatet kunde ha 

sett annorlunda ut om fler eller färre sökord använts. 

 

En fritextsökning gjordes på sökmotorn Google där en artikel hittades som använts i 

resultatet. Willman et al. (2006) menar att vid en fritextsökning inkluderar databasen alla de 

referenser som innehåller det sökta ordet. Det valdes att göra en fritextsökning på Google för 

att se om ytterligare artiklar gick att finna. Internetsökningar behöver inte alltid medföra 

vetenskapliga artiklar och det fanns i åtanke när fritextsökningen gjordes eftersom dessa 

sökningar kan medföra artiklar som inte är Peer Reviewed. Den artikel som blev funnen via 

Google var Peer Reviewed och ansågs därmed inte påverka trovärdigheten i resultatet.  

 

Kvalitetsgranskningen valdes att göras utifrån Willmans et al. (2006) protokoll. Detta 

protokoll valdes för att det är en strukturerad mall, som är enkel att följa och förstå. Fördelen 

med detta protokoll var de tydligt formulerade frågorna som möjliggjorde att artiklarna kunde 

granskas och därefter antingen tas med eller uteslutas. Nackdelen med protokollet är att 

tolkningen är fri, vilket kan medföra att artiklar som uteslöts ur studien på grund av för låg 

kvalitet kanske skulle ha inkluderats. Enligt Willman et al. (2006) går det inte att komma 

ifrån att den enskilda artikeln kanske undervärderas eller övervärderas. Resultatet hade 

eventuellt kunnat bli annorlunda om någon annan genomfört kvalitetsgranskningen.  

 

Den analysmetod som valdes var Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av 

innehållsanalys. Metoden valdes för att den på ett enkelt sätt förklarar hur en analys kan gå 

till. Nackdelen med denna metod är att textmaterialet kan förringas och att de uttagna 

meningsbärande enheterna egentligen inte hör till studiens syfte (Willman et al. 2006). Därav 

kan vald analysmetod ha påverkat resultatet. I Graneheim och Lundmans (2008) 

innehållsanalys kan det bildas kategorier och underkategorier. Efter diskussion valdes det att 

utesluta underkategorier. Detta val gjordes när meningsenheterna hade kodats och 

kondenserats eftersom flera underkategorier passade de in i de bildade kategorierna. Under 
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analyseringen har det varit svårt att lägga förförståelsen åt sidan, även om försök gjordes att 

förhålla sig objektiv till ämnet kan förförståelsen ha påverkat resultatet. 

 

Undersökningsmaterialet i de olika artiklarna är från olika delar av den industrialiserade 

världen med dess skilda kulturer och handlar om kvinnors upplevelser. Resultatet kan ha 

påverkats av variationen av länder som ingår i studien. Helman (2007) menar att kulturen 

utgörs av upplevda erfarenheter och känslor som ger individen riktlinjer för hur han/hon skall 

leva i ett samhälle. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att majoriteten av kvinnorna som deltog i de olika studierna 

upplevde en förlust som de uttryckte i form av sorg, ilska, skuld, avundsjuka och ensamhet. 

Rubin (1985) menar att att sorgen hör ihop med känslor såsom skuld, skam, sårbarhet och 

frånvaro av stöd. Dahlberg et al. (2003) menar att känslor såsom skuld, skam, saknad och 

osäkerhet kan höra till en negativ händelse som uppkommit tidigare i livet, till exempel en 

spontan abort. Enligt Dahlberg et al. (2003) är sorgen en form av ett lidande. Lidandet blir ett 

lidande när personen själv upplever det som ett lidande (ibid.). 

 

Resultatet påvisade även att kvinnor upplevde rädsla efter spontan aborten och en del 

upplevde att deras rädsla fokuserades på döden. Côté-Arsenault och Donato (2010) menar att 

det är vanligt att kvinnor upplever rädsla efter en spontan abort. Rädslan kan bero på att 

kvinnorna inte vågar lita på sin kropp och upplever att de kan vackla mellan hopp och 

förtvivlan (Dahlberg et al., 2003). 

 

Vissa kvinnor upplevde ensamheten positivt, det var ett tillfälle att kunna få gråta ut sin sorg 

utan att bli dömda av omgivningen. Andra kvinnor upplevde ensamheten trots att de var 

omgivna av närstående. De kunde inte uppleva att närstående fanns där för dem. Freda, 

Devine, Semelsberger (2003) menar att många kvinnor upplever ensamhet under och efter en 

spontan abort, även om anhöriga och närstående finns där för kvinnan (ibid.). Ytterligare 

menar Freda et al. (2003) att detta kan bero på att kvinnorna blir uppslukade av sin egen sorg 

och på det viset inte ser att anhöriga och närstående finns omkring dem. Beck-Friis och 

Strang (1995) påstår att den sörjande behöver få vara ensam för att kunna bearbeta de känslor 

som kan uppkomma vid en traumatisk händelse. Detta stödjer det som framkom i resultatet 

där kvinnorna kunde uppleva ensamheten som något positivt. Bryant (2008) påtalar att 
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sjuksköterskor som arbetar inom aktuellt område vanligtvis försöker skapa utrymme så att de 

kvinnor som genomgått en spontan abort får mer tid för sig själva för att kunna bearbeta 

sorgen. Eriksson (1991) menar att helhetsupplevelsen är unik vilket gör att individen är 

beroende av en gemenskap där den kan känna sig accepterad, förstådd och bemött i en större 

helhet. 

 

Det framkom ytterligare i resultatet att kvinnorna upplevde skuld och lade skulden på sig 

själva. De trodde att någon fysisk rörelse som de gjort kunde ha orsakat spontan aborten. 

Bacidore, Warren, Chaput och Keough (2009) menar att kvinnor som genomgått en spontan 

abort ofta lägger skulden på sig själva. Enligt Joachim och Acorn (1999) är det vanligt att 

individen som anklagar sig själv samtidigt upplever en dömande attityd från omgivningen. 

Eriksson (1987, 1991) menar att individen kan ändra sin personlighet för att passa in i 

omgivningen och detta i sin tur kan förstärka den egna upplevelsen 

 

Kvinnorna upplevde att de inte kunde prata med vem som helst om spontan aborten. De 

upplevde oförståelse från omgivningen. En del kvinnor sökte upp en psykolog eller kurator 

för att få prata ut om händelsen. Brier (2008) anser att det är vanligt att kvinnorna inte 

berättar om sin graviditet förrän den första trimestern är över. Genom detta kan anhöriga och 

vänner missa att kvinnan genomgått en spontan abort eftersom de inte har berättat om 

graviditeten. Beck-Friis och Strang (1995) säger att individen ges möjlighet att leva ut sin 

förlust genom att få prata om händelsen. Beck-Friis och Strang fortsätter med att det är viktigt 

för individen att någon vill och kan lyssna på den sörjande (ibid.). Eriksson (1991) menar att 

när en individ blir bekräftad får den styrka att hantera en förlust och kan gå vidare. Detta 

motsäger det som framkom i resultatet där vissa kvinnor upplevde att det inte fanns någon 

möjlighet att prata ut om händelsen eftersom de upplevde att närstående hade svårt att förstå 

kvinnorna behov. 

 

Kvinnorna upplevde efter en tidsperiod att de hade börjat gå vidare i livet. Även om de hade 

upplevt sorg efter spontan aborten började kvinnorna uppleva händelsen som ett avlägset 

minne. De uppskattade livet mer efter spontan aborten och de kände att deras energi var 

tillbaka. Rubin (1985) menar att om individen efter en tid kan tala om förlusten eller 

händelsen i positiva termer kan det vara ett tecken på att individen är på väg att komma över 

sin sorg. Detta styrker det som har framkommit i resultatet. 
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Slutsats 
Genom att belysa kvinnors upplevelser av spontan abort i föreliggande studie framkom det att 

kvinnorna upplevde ett påtagligt sorgarbete. Forskningen inom kvinnors upplevelser av 

spontan abort är begränsad och en del av den framkomna forskningen fokuserar på partners 

upplevelser eller är ur sjuksköterskans perspektiv. Det skulle gynna hälso- och 

sjukvårdspersonal om framtida forskning fokuserade på kvinnors upplevelser och känslor av 

en spontan abort genom empiriska studier. Detta för att uppnå en bättre förståelse om hur 

kvinnor upplever sin livssituation efter en spontan abort. Genom ytterligare forskning inom 

kvinnors upplevelser av spontan abort kan troligtvis en stödplan utformas för kvinnorna i den 

situationen, då kan hälso- och sjukvårdspersonal från en tidig start se vad kvinnan behöver. 
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Bilaga 1 Artikelsök  
Databas Sökord Resultat Lästa artiklar Valda artikla 
SweMed+ Spontaneous Abortion* 88 12 1 
PsychINFO Spontaneous Abortion 

AND emotions AND 
women 

108 7 2 

Google Women's Experiences 
of Miscarriage * 
(var noga med 
stavningen) 

2 940 000  
den 19/9-2012 kl.12.00 
andra länken i 
sökningen 

1 1 

CINAHL  MH”abortion 
spontaneous+” AND 
MH”Support 
Psychosocial+” 

21 8 0 

CINAHL MH”abortion 
spontaneous+” AND 
MH”Emotions+” 

13 (4) 1 

CINAHL MH”abortion 
spontaneous+” AND 
MH”Suffering” 

0 0 0 

CINAHL MH”abortion 
spontaneous+”AND 
MH”Anxiety+” 

3 (2) 0 

(x)= redan påträffad artikel eller påvisad i annan sökning i annan databas 
* = fritextsökning 
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Bilaga 1 Artikelsök 
Databas Sökord Resultat Lästa artiklar Valda artikla 
CINAHL MH”abortion 

spontaneous+” AND 
MH”Emotions+” AND 
MH”Support 
Psychosocial+” 

12 3 0 

CINAHL MH”abortion 
spontaneous+” AND 
MH”Happiness” 

0 0 0 

CINAHL Miscarriage* 117 (12) 4 
MEDLINE MH ” Abortion 

Spontaneous” AND 
MH”Women” 

1 0 0 

MEDLINE  MH”Women” AND 
Miscarriage* 

0 0 0 

MEDLINE MH ” Abortion 
Spontaneous” AND 
MH “Life Change 
events” 

(9) 3 0 

MEDLINE MH ” Abortion 
Spontaneous” AND 
MH “ Happiness” 

0 0 0 

MEDLINE MH”Depression” AND 
MH ” Abortion 
Spontaneous” 

17 4 0 

MEDLINE MH ” Abortion 
Spontaneous” + 
experiences 

90 (8) 2 

(x)= redan påträffad artikel eller påvisad i annan sökning i annan databas 
* = fritextsökning 
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Bilaga 2 Exempel på kvalitetsgransknings protokoll 
Finns det ett tydligt syfte Ja nej vet ej  

Patientdata Ålder___________ 
Man/Kvinna_______ 
Antal_________ 

Finns etiskt resonemang Ja nej vet ej 

Urval  
- Relevant 
- Strategiskt  

 
Ja nej vet ej  
Ja nej vet ej  

Metod för  
- Urvalsförfarande tydligt beskriven 
- Datainsamling tydligt beskriven 
- Analys tydligt beskriven  

 
Ja nej vet ej 
Ja nej vet ej 
Ja nej vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt/begripligt 
- Råder datamättnad 
- Råder analysmättnad  

 
Ja nej vet ej  
Ja nej vet ej 
Ja nej vet ej  

Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt 
- redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretiskreferensram  

 
Ja nej vet ej 
Ja nej vet ej  

 
Huvudfynd 
Vilket/ vilka fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

Bra Medel Dålig 

 
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Granskare (Sign)______________ 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/land Titel Tidskrift/År Syfte/problem Metod Urval Resultat Bedömning 
Abboud, L. N., & 
Liamputtong, P., 
Australien. 

Pregnancy 
Loss: What It 
Means to 
Women Who 
Miscarry and 
Their 
Partners. 

Soial Work 
in Health 
Care. (2003) 

The paper 
examines the 
experiences and 
perceptions of 
the woman and 
compares them 
with those of 
her partner 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk. 
Holistisk.  

6 kvinnor deltog 
i studien. 
Djupintervjuer. 
Urvalet skedde 
genom att 
kvinnor skulle 
föreslå en vän 
som passade in 
till studiens 
syfte.   

Studien visade att 
kvinnor och män 
upplevde en 
variation av känslor 
i de olika stadierna, 
nyheten om 
graviditet, under 
graviditeten och 
efter missfallet. 
Dessa känslor 
varierade i typ, 
intensitet och 
duration i vilket 
männen gerellt 
upplevde mindre 
intesivt känslor en 
kort period i 
jämförelse till 
kvinnorna.  

Medel 77% 

Anckner, T., Gebhardt, 
A., Andreassen, S., & 
Botond, A., Sverige. 

Tidig förlust 
kvinnors 
upplevelse av 
missfall. 

Vård i 
Norden, 
(2012) 

Syftet med 
studien var att 
beskriva den 
sörjande 
kvinnans 
upplevelse av 
tidiga missfall. 

Kvalitativ metod i 
samstämlighet med 
fenomenologi. 
Intervjustudie. 

6 kvinnor.  
Intervju. Urvalet 
skedde genom 
att studiens 
information 
lades ut på ett 
internetforum 
för föräldrar. De 
kvinnor som var 
intresserade 
anmälde sig via 
e-post.  

Sju kategorier 
framkom: att få 
vara moder, oväntat 
trauma, reaktion 
och konfrontation, 
att hitta 
förklaringar, att 
möta förståelse, att 
genomgå en 
livskris, att få sörja 
som förälder. 

Hög 100% 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/land Titel Tidskrift/År Syfte/problem Metod Urval Resultat Bedömning 
Bansen, S. S., & 
Stevens, H. A., 
USA. 

Women’s 
experiences of 
miscarriage in 
early pregnancy 

Journal of Nurse-
Midwifery 
(1992) 
 

To identify 
women’s 
perceptions of 
their miscarriage 
experiences. 

 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande 
fenomenologi.  

10 kvinnor 
deltog. Intervju. 
Urvalet skedde 
genom 
informations 
nätverk och 
remisser via en 
obstetrik 
avdelning.  

Fyra kategorier 
framkom: den 
spontana aborten, 
hantera förlusten, 
interagera med 
omvärlden och 
inför framtiden. 

Hög 92% 

Harvey, J., 
Moyle, W., & 
Creedy, D., 
Australien. 

Women’s 
experience of 
early miscarriage: 
a 
phenomenological 
study. 

Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing, (2001) 

To explore 
women’s 
experience of the 
phenomena of 
early 
miscarriage. 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande 
fenomenologi. 

3 kvinnor deltog 
i studien. 
Intervjuer. 
Urvalet skedde 
genom annonser 
i en lokal 
tidning. 

Tre 
huvudkategorier 
framkom: 
förlusten av ett 
barn, förlusten av 
att bli mamma 
och förlusten av 
framtida 
drämmar och 
hopp kvinnorna 
hade för deras 
barn 

Hög 85 % 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/land Titel Tidskrift/År Syfte/problem Metod Urval Resultat Bedömning 
Manca, D. P., & 
Bass, M. J., 
Storbritannien.. 

Women’s 
Experience of 
Miscarriage 

Canadian Family 
Psysician, 
(1991) 

To describe the 
emotional 
experience of 
miscarriage, 
determine related 
factors, and 
assess the impact 
of support from 
family, friends 
and physician. 

Tvärsnittsstudie. 
Kvantitativ metod. 
Kvalitativ metod. 
Strukturerade och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

12 kvinnor. 
Urvalet skedde 
genom sjukhus i 
London och 
Woodstock 
området. 
Läkaren gav 
kvinnor som 
genom gått en 
spontan abort 
mellan oktober 
1986 och mars 
1987 ett 
informationsbrev 
om studien. 

Fem kategorier 
framkom: Osäkerhet, 
chock och 
förnekande, sökande 
och längtan, 
disorganisation och 
reorientation. 

Hög 85% 

Murphy, F., & 
Merrell, J., 
Storbritannien. 

Negotiating the 
transition: 
caring for 
woman through 
the experience 
of early 
miscarriage 

Journal of 
Clinical Nursing 
(2008) 

To explore 
women’s 
experiences of 
having an early 
miscarriage on a 
hospital 
gynecological 
unit. 

Kvalitativ studie. 8 kvinnor och 16 
vårdpersonaler 
deltog. 
Intervjuer. 
Urvalet skedde 
på sjukhus och 
stödgrupper 

Tre kategorier 
framkom: första 
tecknen och 
bekräftelsen, förlusten 
av barnet och 
känslorna/upplevelsen 
efter förlusten. 

Medel 77% 



 

29 
 

 
Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/land Titel Tidskrift/År Syfte/problem Metod Urval Resultat Bedömning 
Sefton, M., 
USA. 

Grief Analysis 
of 
Adolescents 
Experiencing 
an Early 
Miscarriage 

Hispanic 
Health Care 
International. 
(2007) 

This qualitative 
study examined the 
subjective 
bereavement 
experiences of 14 
young Latina 
women who as 
adolescents had had 
a miscarriage before 
16 weeks gestation. 

Kvantitativ 
metod 
Kvalitativ 
metod. 
Tvärsnittsstudie.  

14 kvinnliga 
ungdomar. Intervju. 
Urvalet skedde på en 
gymnasieskola där 
samtliga elever som 
genomgått en 
spontan abort fyllde 
i det kvantitativa 
frågeformuläret. 

5 kategorier 
framkom: chock, 
medveten om 
förlusten, 
konservation-
tillbakadragande, 
helande, förnyelse. 

Medel 77% 

Swanson, K. M., 
Connor, S., 
Jolley, S. N., 
Pettinato, M., & 
Wang, T., USA. 

Contexts and 
Evolution of 
Women’s 
Responses to 
Miscarriage 
During the 
First Year 
after Loss 

Research in 
Nursing & 
Health. (2007) 

The aim of this 
study were to: (a) 
describe women’s 
feelings over the 
first year after 
miscarriage: at 1, 6, 
16 and 52 weeks; 
(b) describe changes 
in feelings over the 
first year after 
miscarriage; and (c) 
explore the 
influence of life 
contexts before and 
after loss on 
women’s responses 
to miscarriage at 1 
week and 1 year. 

Tvärsnittsstudie 85 kvinnor deltog i 
studien. Intervjuer. 
Urvalet skedde 
genom annons eller 
en rekryterings flyer 
som de fått via en 
obstetrik avdelning. 

Tre kategorier 
framkom. Helande 
svar, aktivt sörjande 
svar, överväldigande 
svar. 

Hög 85 % 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/land Titel Tidskrift/År Syfte/problem Metod Urval Resultat Bedömning 
Van, P., USA. Breaking the 

silence of 
African women: 
Healing after 
pregnancy loss. 

Health Care for 
Women 
International, 
(2001) 

To describe the 
perceived 
strategies these 
women used to 
heal after 
pregnancy or 
infant loss. 

Tvärsnittsstudie. 10 
afroamerikanska 
kvinnor. Intervju 
med öppna frågor. 
Urvalet skedde 
mellan oktober 
1996 till oktober 
1997 genom 
allmäna medel. 
T.ex. Hemsidor, 
hårsalonger, 
kyrkliga 
aktiviteter och 
gym. 

2 kategorier 
framkom: 
Hantering av 
sorgen och 
Helande strategier 
vilket fick 4 
underkategorier: 
Lägga det vid 
sidan om, det 
fanns en 
anledning, hela 
dig själv, han är 
på ett bra ställe. 

Medel 77% 
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Bilaga 4 Exempel på meningsbärande enheter  
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 
Beskedet uppfattades som chockartat 
och som ett slag i ansiktet. 

Beskedet kom som en chock. Upplevde chock  
 
 
 
Psykologiska upplevelser av lidande 
 

Vid missfallen väcktes en stark rädsla 
både över att förlora barnet och över 
den faktiska fysiska händelsen. 

Vid missfallen väcktes en stark 
rädsla. 

Kvinnorna upplevde rädsla 

Flera kvinnor uttryckte ilska eller 
besvikelse. 

Uttryckte ilska och besvikelse. Upplevde ilska efter spontan aborten 

Flera kvinnor upplevde att det låg 
någonting skamfullt och tabubelagt 
över missfall. 

Flera kvinnor upplevde skam. Kvinnorna upplevde skam 

Det fanns ett generellt behov av att 
bli tagen på allvar med sin upplevelse 
och sina känslor. 

Kvinnorna behövde bli tagna på 
allvar. 

Kvinnorna behövde stöd  
 
 
 
Upplevelser av stöd  

One common thread among several 
participants was the tendency of 
others to diminish their losses. 

Kvinnorna upplevde att andra tryckte 
ner deras förlust. 

Kvinnorna upplevde inget stöd 

Kvinnorna upplevde uppriktig 
förståelse när någon förstod att de 
sörjde så mycket mer än bara barnet 
som de inte fick träffa. De sörjde hela 
symboliken kring det hela. 

Kvinnorna upplevde stöd när någon 
förstod att de behövde sörja. 

Kvinnorna upplevde stöd 

Reorientation occurred as the women 
accepted the loss and made plans for 
the future.  

När kvinnorna accepterat förlusten 
kände de att de kunde gå vidare.  

Kvinnorna kunde gå vidare  
 
 
Upplevelser av att kunna gå vidare All women were asked how they felt 

after the miscarriage. Although most 
women answered positively, they 
also said it took them a while to 
recover from emotional distress.  

Efter att en tid gått tyckte kvinnorna 
att de kunnat gå vidare men att det 
tog ett tag. 

Kvinnorna kunde gå vidare 
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