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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Nära 20 % av alla graviditeter slutar i spontant missfall före 20:e 
graviditetsveckan. För många kvinnor är detta en upplevelse som berör hela kvinnans liv. 
Samhället har inte någon vedertagen mall för att bemöta dessa kvinnor och många lider i 
tysthet. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av spontant missfall.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie där åtta artiklar med kvalitativ metod granskades enligt 
protokoll för kvalitetsbedömning skriven av Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011). Ett 
analysförfarande utfördes enligt modell av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: 
Spontant missfall kan upplevas som en förlust av ett väntat barn. Många kvinnor upplevde att 
de hade ett behov av att få uttrycka sina känslor i samband med det spontana missfallet. 
Somliga kände skuld över det som skett samt hade behov av stöd för att kunna gå vidare i 
livet. Slutsats: Ingen kvinna var den andra lik vad det gäller upplevelsen av spontant 
missfall. Alla kvinnor har sina egna individuella sätt att sörja och bearbeta upplevelsen på. 
Känslor som rädsla, ilska, besvikelse, tomhet, skuld samt känslor vid förlusten av ett väntat 
barn var framträdande i samband med upplevelsen av spontant missfall.  
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INLEDNING 
Oavsett var en kvinna befinner sig i sin graviditet kan ett spontant missfall upplevas som en 
förlust av ett väntat barn. För många kvinnor blir upplevelsen av det spontana missfallet en 
överväldigande besvikelse då de inser att deras val att bli mor kommer att omkullkastas 
(Adolfsson, 2010). Adolfsson (2009) menar att vid en förlust som ett spontant missfall har 
kvinnan en reaktion av sorg vilket kan innebära att kvinnan blir chockad och förnekar för sig 
själv att det spontana missfallet inträffat  
Trots att kvinnor har liknande upplevelser kring sitt spontana missfall är varje upplevelse en 
unik händelse (Adolfsson, 2010). Kvinnorna möts ofta av tystnad och får lida i ensamhet utan 
stöd från omgivningen då det inte finns någon vedertagen mall för att bemöta dessa kvinnor 
(Bagchi & Friedman, 1999). Cirka 20 % av alla graviditeter slutar i spontant missfall före 
20:e graviditetsveckan (Adolfsson, 2010) vilket innebär att sannolikheten för en 
sjuksköterska att möta dessa kvinnor både i sin yrkesroll och i sitt privatliv är mycket stor. Då 
kvinnorna ofta lider i tysthet och saknar stöd från sin omgivning (Bagchi och Friedman, 
1999) är det viktigt att belysa de upplevelser som uppkommer i samband med ett spontant 
missfall. Forskning som idag återfinns är begränsad runt upplevelserna av spontant missfall 
och flertalet studier är av kvantitativ karaktär (Simmons, Singh, Maconochie, Doyle & Green, 
2006) vilket innebär att ytterligare forskning inom ämnet är relevant. 

BAKGRUND 

Definition av spontant missfall 
Denna studie har inriktat sig på spontant missfall. Ett missfall kan vara spontant (spontant 
missfall) eller framkallat (abort) (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005).  

I Sverige är definitionen för ett spontant missfall att ett foster har framförts utan liv före 
utgången av vecka 22. Vid osäkerhet om graviditetslängd ska fostret vara 25 centimeter eller 
mindre, samt utan tecken på liv (Adolfsson, 2009). Enligt Adolfsson (2010) drabbas varje år 
ett stort antal kvinnor i åldrarna 20-39 år av spontant missfall. Nära 20 % av alla graviditeter 
slutar i ett spontant missfall före 20:e graviditetsveckan (Adolfsson, 2010). Exakt hur många 
kvinnor som årligen drabbas av spontant missfall är emellertid svårt att uppskatta då många 
tidiga graviditeter avstöts och dessa kvinnor inte upptäcker att de varit gravida utan tror att de 
får en vanlig menstruation. Antalet tidiga spontana missfall kan vara så många som 60 % 
(Adolfsson, 2009).  Spontana missfall indelas i tidiga och sena spontana missfall där tidiga 
spontana missfall innebär ett spontant missfall fram till och med 14:e graviditetsveckan och 
sena spontana missfall räknas från den 15:e graviditetsveckan (Weström et al., 2005). Vid 
tidiga spontana missfall kan symtomen vara att kvinnan har små blödningar under några 
dagar till en vecka. Vid en mer framskriden graviditet liknar smärtorna förlossningsvärkar 
vilket kan innebära smärtsamma sammandragningar som kommer med jämna mellanrum 
åtföljt av blödning. (Adolfsson, 2009). 

Weström et al. (2005) menar att spontant missfall kan bero på själva graviditeten eller av 
orsaker hos kvinnan. Kromosomavvikelser är den vanligaste orsaken till tidiga spontana 
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missfall och ungefär två tredjedelar av alla spontana missfall beror på detta. 
Livmoderfaktorer som missbildningar eller sammanväxningar inne i livmoderhålan, vilket 
medför att livmodern inte kan bevara ett foster och den stöts ut är ytterligare en faktor. 
Weström et al. (2005) menar vidare att vissa infektioner som röda hund, olika bakterier, 
tuberkulos, malaria och syfilis kan också leda till spontant missfall, samt sjukdomar och 
tillstånd hos modern exempelvis autoimmuna sjukdomar, hypo- och hyperthyreos och 
diabetes. Enligt Adolfsson (2009) är andra faktorer som kan leda till spontant missfall 
faktorer som kvinnans ålder, rökning, och stress samt tidigare spontana missfall. 

Att vänta barn 
En graviditet innebär för många kvinnor en upplevelse av stor förväntan inför det kommande 
barnet (Hamama-Raz, Hemmendinger & Buchbinder, 2010). Funderingar och planering 
ligger ofta bakom en kvinnas graviditet och om det är kvinnans första barn medför detta en 
helt ny upplevelse. För många kvinnor innebär graviditeten förändringar både själsligt, 
kroppsligt och socialt och de flesta kvinnor upplever en stor lycka och förväntan över sin 
graviditet samtidigt som hon kan vara fundersam över det stora ansvar det kommer att 
innebära att bli mor. De är förväntansfulla inför framtiden med det kommande barnet men 
upplever emellanåt att de kastas mellan känslor som hopp och förtvivlan över att graviditeten 
inte ska fortgå (Weström et al. 2005). För de kvinnor vars graviditet slutar i ett spontant 
missfall krossas drömmarna, hoppet och den förväntan de hade inför det väntade barnet. De 
måste istället börja bearbeta de upplevelser som ett spontant missfall kan föra med sig 
(Hamama-Raz et al., 2010). Då graviditeten innebär en tid av förväntan inför det kommande 
barnet kan ett spontant missfall innebära att förväntningar slås till spillror och kvinnorna blir 
förkrossade. Genom ökad kunskap om hur en kvinna kan uppleva ett spontant missfall kan 
denna studie bidra till att försöka få en ökad förståelse för hur ett spontant missfall kan 
upplevas.  

Upplevelser av spontant missfall 
Enligt Bagchi och Friedman(1999) berörs hela kvinnans liv av ett spontant missfall och 
vardagen påverkas vad gäller arbete, familj samt socialt liv. Det finns inte någon vedertagen 
mall för att bemöta en kvinna som drabbats av spontant missfall vilket kan medföra att 
kvinnans upplever sig stå ensam i sin sorg (Bagchi & Friedman, 1999). Enligt Swanson, 
Connor, Jolley, Pettinato och Wang (2007)  kan upplevelsen av det spontana missfallet leda 
till omfattande känslor av att ha förlorat ett barn.       

Smärtor och blödningar som kvinnorna kan uppleva i samband med det spontana missfallet 
kan eventuellt medföra till att de upplever att de förlorar kontrollen över vad som händer med 
deras kroppar, vilket möjligen kan medföra att de får en känsla av panik och att de blir 
chockade (Adolfsson, 2010). För en del kvinnor som upplever ett spontant missfall 
representerar fostret ett väntat barn vilket kan bidra till att kvinnorna känner sig hjälplösa 
vilket eventuellt kan upplevas som väldigt smärtsamt och skrämmande. De känslor som 
uppkommer i samband med det spontana missfallet kan bestå under lång tid (Hamama-Raz et 
al., 2010).  
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Bagchi och Friedman (1999) menar att efter ett spontant missfall blir kvinnan ofta ensam med 
sina upplevelser då det finns en stor brist när det kommer till att kunna möta kvinnan i hennes 
sorg. Spontant missfall kan vara ett dolt problem vilket eventuellt kan medföra att 
upplevelsen av det spontana missfallet måste hanteras ensam om stöd saknas från 
omgivningen. Sejourné, Callahan och Chabril (2010) påvisar att socialt stöd kan vara viktigt 
för somliga kvinnor. Hamama-Raz et al. (2010)  menar i sin tur att stöd från den närmaste 
omgivningen eventuellt kan bidra till att kvinnorna upplever att det spontana missfallet inte 
blir lika svår att hantera. Enligt Brier (2008) har flera studier påvisat att socialt stöd från 
omgivningen kan leda till att anpassningen efter livsomvälvande händelser inte blir så svår 
och att kvinnorna kan känna hopp inför framtiden. 

Enligt Geller, Psaros och Levine Kornfield (2010) och Adolfsson (2010) kan de kvinnor som 
blir erbjudna en medicinsk förklaring till sitt spontana missfall eventuellt lättare hantera sina 
upplevelser runt det spontana missfallet och uppleva hopp inför framtida möjligheter att 
återigen bli gravid. Adolfsson (2010) menar att upplevelsen av spontant missfall kan bidra till 
att somliga kvinnor känner sig osäkra när det kommer till deras chanser av att bli gravida på 
nytt. Swanson et al., (2007) menar att upplevelsen av spontant missfall kan innebära att 
kvinnorna ger sig själva skulden för det som inträffar. Andra kvinnor menar att det spontana 
missfallet kan vara ett straff för något de tidigare gjort (Adolfsson, 2010). Ett spontant 
missfall kan för många kvinnor vara en fruktansvärd upplevelse. En ökad förståelse för hur 
dessa kvinnor upplever ett spontant missfall kan leda till att det blir lättare att bemöta dessa 
kvinnor. Således är det av vikt att studera kvinnors upplevelser av spontant missfall. 

Teoretisk referensram 
Travelbee (1971) anser att en patient inte behöver vara någon som lider av en sjukdom utan 
att detta även kan vara en person som är i behov av någon form av omsorg och hjälp från 
andra människor vilka kan erbjuda den hjälp som behövs. 

Kvinnor som upplever ett spontant missfall önskar ofta få ett svar på varför detta inträffade 
just henne (Geller et al. 2010; Hamama-Raz et al., 2011). Travelbee (1971) menar att många 
personer vill få ett svar på frågan ”varför händer detta just mig”. Det är den vanligaste 
reaktionen på all slags lidande. Adolfsson (2010) menar att en reaktion på lidande kan vara 
att kvinnorna vill lägga skulden på någon annan för det som hänt. Travelbee (1971) menar att 
många personer lägger skulden på sig själva eller sina närstående för att ha orsakat dem 
lidande. En del skyller på att de har arbetat för hårt, att det var ödet eller som ett straff för 
saker de har tidigare gjort (Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) menar vidare att alla människor någon gång i livet kommer att uppleva 
lidande. Lidande är en upplevelse som erfars av individen och varje individ upplever lidande 
på sitt eget unika sätt. Travelbee (1971) talar även om att känna hopp och att detta är något 
som gör att människor kan hantera sitt lidande i större utsträckning samt hantera svåra 
situationer. Då en person upplever sig förlora sitt hopp ser hon/han inte längre någon 
möjlighet till att förbättra sin nuvarande situation. Även om det för tillfället känns förtvivlat 
kan hoppet göra att personen ser framåt och nuet blir då mer uthärdligt (Travelbee, 1971). 
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Travelbee (1971) menar att om en person som lider inte får det stöd som han/hon behöver kan 
detta leda till att den personen upplever en större hopplöshet. Detta kan i sin tur bidra till att 
personen inte vågar be om hjälp och att han/hon kan uppleva att inte någon bryr sig om dem. 
Stödet från familj och vänner är en viktig del i hur en person klarar av att hantera sitt lidande. 
Travelbee (1971) anser att om familjen och vännerna visar omsorg, medkänsla samt 
uppmärksammar den lidandes situation är detta en faktor som påverkar hur en person bättre 
kan klara av denna situation (Travelbee, 1971). Adolfsson (2010) menar att då kvinnan har 
upplevt ett spontant missfall kan hon vara i behov av stöd för att lättare kunna hantera 
upplevelsen detta förutsätter dock att hon har anförtrott upplevelsen till andra. 

Upplevelsen av ett spontant missfall kan innefatta många olika aspekter så som lidande, hopp 
och behov av stöd (Hamama-Raz et al., 2011). I Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori tas 
dessa begrepp upp vilket gör att omvårdnadsteorin anses lämplig för studiens syfte då dessa 
begrepp kan kopplas till kvinnors upplevelser av spontant missfall.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av spontant missfall. 

METOD 
Den metod som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats där granskning 
av vetenskapliga artiklar utfördes. En induktiv ansats fokuserar på att tolka och skapa mening 
och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 
2008). Enligt Willman, Bahtsevani och Stoltz (2011) används en kvalitativ forskningsmetod 
för att förklara, beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och 
uppfattningar. En litteraturstudie innebär att resultatet från tidigare forskning sammanställs. 
Genom att granska och värdera redan publicerade artiklar från ett särskilt vetenskapligt 
område skapas en översikt inom området (Friberg, 2006) vilket var anledningen till att en 
litteraturstudie valdes.  

Datainsamling 
Databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO genomsöktes för att finna artiklar som 
lämpade sig för syftet. Enligt Willman et al. (2011) innehåller CINAHL cirka 65 procent 
tidskrifter som handlar om omvårdnad och litteraturen utgörs främst av vetenskapliga artiklar. 
MEDLINE innehåller cirka 95 procent av medicinsk litteratur inom omvårdnad och 
uppdateras varje dag. PsycINFO är en databas som innehåller psykologiska aspekter inom 
omvårdnad.  

Inklusionskriterier var kvinnor i åldrarna 19-44 år då det ansågs att det var under dessa åldrar 
de flesta kvinnorna blir gravida. Dessutom skulle de ha upplevt ett spontant missfall före eller 
under utgången av graviditetsvecka 22. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 
svenska och vara publicerade efter år 2000. För att finna vetenskapligt granskade artiklar i 
CINAHL användes ”peer reviewed” vilket innebär att artikeln har granskats av expertis inom 
det aktuella området före publicering (Willman et al., 2011). Inga avgränsningar gjordes vad 
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gällde etnisk tillhörighet och geografi då det ansågs att upplevelser av spontant missfall kan 
vara liknande oavsett var i världen kvinnorna bor. 

För att finna korrekta sökord användes respektive databas uppslagsverk som benämns 
thesaurus. Dessa thesaurus benämns olika i de olika databaserna- Chinal Headings i 
CINAHL, Mesh termer i MEDLINE och PsycINFO thesaurus i PsycINFO (Willman et al., 
2011). Sökorden som användes var spontaneous abortion, miscarriage, experience, social 
support, life change events och depression. För experience finns ingen Mesh term eller 
Cinahl Heading så ordet användes som ”key word” vilket innebär att ordet finns med i 
artikelns abstract (Willman et al., 2011). Sökorden kombinerades med den booleska 
sökoperatorn ”AND” vilket innebär att sökningen begränsas (Willman et al., 2011). Vid 
sökningar i CINAHL på sökorden miscarriage och spontaneous abortion påträffades 58 
respektive 95 artiklar (se Bilaga 1). Utav dessa lästes totalt 18 abstract igenom då många av 
de påträffade artiklarnas titel var av medicinsk karaktär eller handlade om orsaker till det 
spontana missfallet. Totalt lästes 40 abstract igenom från de olika databaserna och 11 stycken 
artiklar valdes ut som motsvarade studien syfte. Därefter utfördes manuella sökningar efter 
att ha funnit relevanta artikelrubriker i referenslistor hos tidigare valda artiklar vilket enligt 
Willman et al. (2011) gör att värdefullt och nytt material kan framkomma. Vid denna sökning 
återfanns en artikel som motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier. Sammantaget 
hittades 12 artiklar. Dessa 12 artiklar lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades efter modell 
som återfinns hos Willman et al. (2011) Se bilaga 4. Enligt Willman et al. (2011) 
kvalitetsgranskas artiklar för att forskaren ska kunna se om artikeln är tillräckligt 
vetenskaplig. Frågorna i kvalitetsbedömningsprotokollet besvarades med ”ja”, ”nej” och ”vet 
ej”. Där gav varje ”ja” svar ett poäng medan ”nej” och ” vet ej” gav noll poäng. Artiklar som 
fick 13-10 poäng bedömdes som bra, artiklar som fick 9-7 poäng bedömdes som medel och 
artiklar som fick 6 poäng eller mindre bedömdes ha låg kvalité. Efter genomförd 
kvalitetsgranskning fick fyra artiklar 6 poäng eller mindre och bedömdes därmed att ha för 
låg kvalité och uteslöts, därefter kvarstod åtta stycken artiklar som uppfyllde kvalitetskraven 
vilka redovisas i Bilaga 4.  

Analysmetod 
Analysmetod som användes var en kvalitativ innehållsanalys efter en modell tolkad av 
Graneheim och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys innebär att innehåll och 
meningar i en text belyses genom att meningsenheter som svarar till syftet plockas ut, en 
meningsenhet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) bestå av ett stycke eller endast en 
eller några meningar. Meningsenheterna kondenseras, vilket innebär att texten kortas ner 
samtidigt som kontexten inte får gå förlorad därefter kodas de kondenserade meningarna för 
att få en bättre överblick. Koderna sorteras sedan in i olika kategorier (Graneheim & 
Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2011) används en innehållsanalys ofta inom 
vårdforskning. Det karakteristiska för analysmetoden är enligt Forsberg och Wengström 
(2003) att fokus ligger på att finna likheter och skillnader vid skapande av kategorier och 
koder. Genom att bearbeta texten systematisk blir detta möjligt. 

Analysen genomfördes i flera olika steg. Först lästes de valda artiklarna till resultatet igenom 
enskilt ett flertal gånger, därefter lästes de återigen igenom, nu tillsammans då det även 
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diskuterades vilka meningsenheter som ansågs svara till syftet och dessa markerades med 
färgad markeringspenna. De markerade meningsenheter överfördes i sitt originalspråk, det 
vill säga engelska, till ett Worddokument där en tabell konstruerats för ändamålet, se exempel 
i Bilaga 3. Meningsenheterna översattes därefter till svenska och kondenserades, kodades 
samt kategoriserades. Tabellerna skrevs därefter ut, klipptes isär och sorterades i olika högar 
beroende på vilken kategori de tillhörde. Därefter fördes återigen en diskussion om det ansågs 
att meningsenheterna svarade till syftet samt om de kodats och kategoriserats på ett optimalt 
sätt. Analysen mynnade ut i fyra kategorier med en underkategori uppkom, Förlusten av ett 
väntat barn, Behov av att få känna och uttrycka känslor med underkategori Känslor av skuld 
och skam samt Betydelsen av stöd och Bearbeta upplevelsen och finna mening i det som hänt.  

Etiskt övervägande 
Enligt lag etik om etikprövning som avser forskning av människor (SFS 2003:460) ska 
samtlig forskning som gäller människor genomgå en etisk prövning för att inte skada den 
enskilda människan och respekten för människovärdet. Sju av studiens åtta artiklar innehöll 
ett etiskt resonemang.  

RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i följande kategorier och underkategorier som redovisas nedan: 

 

 

 

Förlusten av ett väntat barn 
Många kvinnor upplevde tidigt i graviditeten, redan innan de fick bekräftat att de hade fått ett 
spontant missfall, att något var fel (Abboud & Liamputtong, 2003). När det spontana 
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missfallet inträffade var kvinnorna inte beredda på den fysiska processen det spontana 
missfallet innebar som blödningar och smärta (Maker & Ogden, 2003). Kvinnorna upplevde 
att de förlorade kontrollen över sina kroppar och att de tappade fotfästet (Adolfsson, Larsson 
,Wijma & Berterö, 2004). Murphy och Philipin (2009) menar att smärtan och blödningarna 
från underlivet var en viktig del av kvinnans upplevelser rörande det spontana missfallet. 
Blödningarna var ett viktigt tecken på att något möjligtvis var fel och att det kunde innebära 
slutet på graviditeten. Trots att det inte alltid var möjligt att urskilja fostret i en kvinnas 
blödning, var vissa kvinnor trots detta medvetna om förlusten (Murphy & Philipin, 2009). 

She sent me down to the EPU and so I had a scan, and it showed that I´d lost the baby 
hum, embryo, foetus whatever you call it, it´s a baby really isn´t it at the end of the day 
(Murphy & Philipin, 2009, s.538).  

För andra kvinnor blev upplevelsen av det spontana missfallet väldigt uppenbar då de blödde 
ut sitt foster i toaletten. En kvinna beskrev upplevelsen av att gå på toaletten och se sitt foster 
liggande i toalettstolen som oerhört psykiskt smärtsamt och hade efter det svårt att ta till sig 
att hon hade förlorat sitt barn på grund av det overkliga sätt det skedde på (Abboud & 
Liamputtong, 2003). Ytterligare en kvinna var på toaletten och kände hur fostret gled ur 
henne ner i toalettstolen och ställdes inför det faktum att hon var tvungen att spola ner sitt 
barn, vilket var en upplevelse som inte går att förklara i ord (Murphy & Philipin, 2009).  

I can remember going to the toilet and passing hum…it´s an experience you just can´t 
describe! Really, it wasn´t, it was very painful but it wasn´t the pain it was, you could 
actually feel it passing out of you into the toilet really (Murphy & Philipin, 2009, 
s.537).   

För många kvinnor var upplevelsen av det spontana missfallet svår att ta in då det innebar en 
förlust av en dröm och förlusten av ett väntat barn. Desto större glädjen var över det väntade 
barnet desto större upplevdes förlusten (Gerber-Epstein et al., 2009).   

Då kvinnorna blev medvetna om att deras graviditet slutat i ett spontant missfall blev de 
generellt chockade (Abboud & Liamputtong, 2003; Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 
2003; Murphy & Merrell, 2009). Det spontana missfallet innebar att livet tog en ny vändning 
och medförde att allt det som kvinnorna hade planerat för, vad gällde livet med sitt nya barn, 
blev omkullkastat (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009). Somliga kvinnor hade 
innan de blev gravida bara hört talas om spontant missfall men visste inte vad det innebar och 
vilken betydelse upplevelsen skulle få för dem. En kvinna var förkrossad då hon inte hade 
blivit informerad om att det fanns en risk att graviditeten kunde sluta i ett spontant missfall 
(Abboud & Liamputtong, 2003).  

I didn´t take into account that I might lose this pregnancy…I knew I was pregnant and 
pregnancy takes nine months, and then there´s a baby, and all that. To me it was the 
end of the world. Honestly, I can tell you it was the end of the world.” (Gerber-Epstein 
et al., 2009, s.14).   



 

8 
 

En kvinna förnekade sitt spontana missfall och hoppades fortfarande att allt var som det 
skulle med hennes foster. Hon upplevde en fruktansvärd förlust då det under ett ultraljud blev 
uppenbart för henne att hon hade förlorat sitt barn (Maker & Ogden, 2003) medan andra 
kvinnor innerst inne förstod att förlusten av barnet redan var ett faktum (Rowlands & Lee, 
2010). 

En del kvinnor upplevde att andra människor var tanklösa i sitt sätt att uttrycka sig runt det 
som skett (Abboud & Liamputtong, 2005). 

…the first thing out of her mouth is. You know it´s for the best and it´s just like I don´t 
want to hear that! It´s not for the best, you know if your actual baby died and I said it´s 
for the best, you wouldn´t but, you know, just- and I know people try and think, they´re 
just trying to think something to say (Rowlands & Lee, 2010, s.280). 

Enligt Gerber-Epstein et al. (2009) kunde många kvinnor som återberättade om det spontana 
missfallet beskriva upplevelsen som om den hade hänt igår. Kvinnorna återberättade exakt på 
vilken dag och vilket klockslag de fick beskedet samt läkarens exakta ord och deras egen 
respons. Upplevelsen av ett spontant missfall är först och främst kvinnans egen upplevelse 
och trots att den fysiska delen av det spontana missfallet är snabbt övergående, så kan 
upplevelse av spontant missfall vara en lång och smärtsam process som för en del kvinnor 
aldrig tar slut (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Behov av att få känna och uttrycka känslor 
Kvinnorna sörjde på olika sätt över det spontana missfallet och ingen kvinna var den andra 
lik när det gäller upplevelsen av det spontana missfallet. Resultatet visade att upplevelsen av 
spontant missfall medförde att en del kvinnor grät, andra skrattade och somliga kände ilska 
medan ytterligare andra stängde av sina känslor på dagtid och bara tillät sig sörja på natten då 
de var ensamma (Adolfsson et al., 2004). För vissa kvinnor var det viktigt att få sörja för att 
kunna hantera upplevelsen av det spontana missfallet (Rowlands & Lee, 2010). Somliga ville 
vara ensamma med sina tankar och känslor runt det spontana missfallet och tog avstånd från 
sin familj och det vardagliga livet. Andra menade att det var viktigt att få sörja på sitt 
individuella sätt men ville ändå att någon skulle finnas där och ta deras sorg på allvar 
(Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009). En del kvinnor upplevde det spontana 
missfallet som ett personligt nederlag och det spontana missfallet var något som de skämdes 
över (Adolfsson et al., 2004). Ytterligare andra kände att upplevelsen av det spontana 
missfallet var för privat att tala om (Abboud & Liamputtong, 2005). En kvinna ansåg att 
andra inte kunde relatera till ett spontant missfall om de inte själva hade upplevt detta 
(Abboud & Liamputtong, 2003). 

Someone would say she understood how I felt. I don´t know if she`d been through the 
same sort of thing or not, but she understands. It got on my nerves so badly! What do I 
care if you understand? So what if you understand, does it help me to feel better? No! 
It´s so annoying! Patronizing! Frustrating! (Gerber-Epstein et al., 2009, s.17).   

För en del av kvinnorna var upplevelsen traumatisk, hela deras värld rämnade, de tappade 
fotfästet, kände sig vilsna och rädda (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009). En 
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känsla av tomhet, förlust och besvikelse uppstod i samband med det spontana missfallet 
(Adolfsson et al., 2004). Många hade svårt att se andra barn och gravida kvinnor då det 
påminde dem om det spontana missfallet och upplevelsen runt omkring det (Abboud & 
Liamputtong, 2003; Adolfsson et al., 2004; Rowlands & Lee, 2010). 

En annan aspekt när det kommer till kvinnors upplevelser var de kvinnor som upplevde sitt 
spontana missfall som en lättnad då de aldrig hade önskat att bli gravida (Maker & Ogden, 
2003). 

Really for the miscarriage, um it didn´t really bother me because I mean I didn´t want 
to be pregnant really (Maker & Ogden, 2003, s.408). 

För många var den första graviditeten speciell och även om kvinnan skulle bli gravid på nytt 
så kommer hon aldrig att uppleva den speciella känslan som infann sig första gången hon var 
gravid (Gerber-Epstein et al., 2009). För en del av kvinnorna kommer förlusten alltid finnas 
inom dem då deras drömmar och hopp för framtiden hade gått förlorat (Adolfsson et al., 
2004; Murphy & Merrell, 2009).   

Känslor av skuld över det som skett 
Många kvinnor lade skulden på sig själva för det spontana missfallet och ansåg att det 
berodde på något de hade gjort, som att de hade druckit alkohol, rökt, stressat eller bara varit 
för fysiskt aktiva (Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 2003). 

 I know I had just a tiny drop of alcohol on a couple of occasions and I thought well it 
was my fault that´s why, you know it didn´t grow (Maker & Ogden, 2003, s.410). 

Andra blev skuldbelagda av sina närstående för det spontana missfallet (Abboud & 
Liamputtong, 2005) och i ett fall bidrog detta till att en kvinna ansåg sig ha dödat sitt barn 
(Abboud & Liamputtong, 2003). Även känslor som att inte vilja ha sitt barn tillräckligt 
mycket gjorde att kvinnorna upplevde en känsla av skuld över det spontana missfallet och 
ytterligare andra menade att det spontana missfallet var ett straff för tidigare aborter 
(Adolfsson et al., 2004). 

The miscarriage occurred of course as a punishment for my two early abortions. God 
or someone else does not find me good enough as a mother (Adolfsson et al.,2004, 
s.555). 

Betydelsen av stöd 
Flera av kvinnorna hade behov av stöd från den närmsta omgivningen och genom att dela 
upplevelsen av det spontana missfallet med andra bidrog det till att det spontana missfallet 
blev lättare för kvinnorna att hantera (Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 2003; 
Rowlands & Lee, 2010). Många kvinnor upplevde att de fick stöd av sina män vilket hjälpte 
dem att kunna hantera det spontana missfallet bättre (Abboud & Liamputtong, 2003, 2005; 
Gerber-Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010). Enligt kvinnorna uppmuntrade männen 
dem, de menade att det kommer fler chanser att bli gravid och för vissa kvinnor var detta en 
hjälp i att vända negativa tankar till mer positiva tankar (Abboud & Liamputtong, 2003, 
2005). 
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Många av kvinnorna vände sig till sin familj för att få stöd efter det spontana missfallet 
(Abboud & Liamputtong, 2005). Kvinnorna upplevde att deras mödrar visade en stor 
förståelse för det som skett (Gerber-Epstein et al., 2009). Även andra familjemedlemmar så 
som kvinnornas systrar kunde upplevas vara ett stort stöd (Abboud & Liamputtong, 2005; 
Rowlands & Lee, 2010). 

But she was with me through that day and that was really nice and she stayed at the 
hospital with me cause we had to sit there for hours. I think my sister was great 
(Rowlands & Lee, 2010, s.278). 

Stöd från vänner kunde också vara till en stor betydelse för kvinnorna, från dem fick de 
tröst och uppmuntran (Abboud & Liamputtong, 2005). Vänner till kvinnorna som också 
hade upplevt ett spontant missfall ansågs vara värdefulla att tala med då de ansågs ha en 
förståelse för vad ett spontant missfall kan innebära (Adolfsson et al., 2004; Gerber-
Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010). Några kvinnor upplevde att de inte fick 
det stöd de hade behov av, vilket medförde att de upplevde en känsla av ensamhet och 
isolering (Maker & Ogden, 2003). 

En del kvinnor upplevde att de saknade stöd från familjen och sina män. Familjerna och 
männen kunde inte förstå hur upplevelsen av ett spontant missfall påverkade kvinnorna 
(Gerber-Epstein et al., 2009; Rowlands & Lee, 2010).  

…as much as my partner´s wonderful and supportive, um, he just didn´t get the 
overwhelming sadness that I felt and he was very much, um, “Well that´s sad, but let´s 
try again”. You know, and, um, I found that really difficult, you know… (Rowlands & 
Lee, 2010, s.280). 

Adolfsson et al. (2004) fann att en del av kvinnorna hade ett behov av att tala om det som 
inträffat upprepande gånger med sina män, medan männen i sin tur hade svårt att förstå varför 
kvinnorna inte kunde gå vidare efter det spontana missfallet. 

Bearbeta upplevelsen och finna mening i det som hänt 
Det fanns olika sätt för kvinnorna att gå vidare på efter det spontana missfallet, vissa delade 
upplevelsen med andra människor medan andra försökte finna en mening i det som hänt 
genom att se det spontana missfallet som en livserfarenhet (Maker & Ogden, 2003). En del 
kvinnor valde att återgå till vardagen så snabbt som möjligt för att inte tankarna på 
upplevelsen av det spontana missfallet skulle ta över deras liv (Gerber-Epstein et al., 2009 ). 
Det fanns de kvinnor som accepterade sitt spontana missfall och ansåg att det var ödet och att 
detta var något som stod utanför deras kontroll (Abboud & Liamputtong, 2005; Maker & 
Ogden, 2003). För många ändrades upplevelsen av det spontana missfallet under tidens gång, 
känslor som ilska och ledsamhet blev inte längre lika framträdande (Maker & Ogden, 2003; 
Murphy & Merrell, 2009).    

Abboud och Liamputtong (2003) fann att några av de kvinnor som en tid efter sitt spontana 
missfall, nu upplevde att de mådde bra och att de hade gått vidare i livet, trots detta inte 
riktigt kunde glömma det som hänt, upplevelsen fanns alltid kvar inom dem: 
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You know you´ll never forget what you´ve experienced and what you´ve gone through 
but I´m alright with it now. I´m alright with it (Abboud & Liamputtong, 2003, s.51). 

För andra tog det tid att bli känslomässigt stabila igen efter upplevelsen av det spontana 
missfallet (Abboud & Liamputtong, 2003; Maker & Ogden, 2003; Murphy & Merrell, 2009). 
För en del kvinnor var återkomsten till vardagen svår att hantera, de saknade energi och 
mentalt fungerade de inte som de gjorde före det spontana missfallet, de önskade att världen 
runtomkring dem, och särskilt deras egna liv, skulle stanna. Det fanns också de kvinnor som 
år efter sin förlust fortfarande sörjde (Gerber-Epstein et al., 2009) och en konsekvens av detta 
blev att en del kvinnor upplevde att de inte vågade bli gravida på nytt av rädsla för att förlora 
ytterligare ett barn och valde därför att avstå från ett liv med barn (Murphy & Merrell, 2009). 
De kvinnor som efter sitt spontana missfall lyckades att bli gravida och få ett barn lade 
upplevelsen av det spontana missfallet bakom sig fortare än de som fick upprepade spontana 
missfall (Abboud & Liamputtong, 2003). 

You never forget it, it´s always there, but it´s like a memory now more than anything 
because I´m blessed with two kids, you know (Abboud & Liamputtong, 2003, s.51). 

Somliga kvinnor ställde sig frågan varför de hade fått spontant missfall (Abboud & 
Liamputtong, 2003). De ville veta varför för att återfå kontrollen och kunna bearbeta 
upplevelsen, de sökte därför efter ett uppenbart svar (Adolfsson et al., 2004). Kvinnor som 
inte fick en förklaring på anledningen till det spontana missfallet funderade på om det var 
något fysiologiskt fel på dem (Abboud & Liamputtong, 2003), de ville veta om det var något 
genetiskt fel för att utesluta om ett spontant missfall återigen skulle kunna hända i framtiden 
(Rowland & Lee, 2010).  

They say they can´t find, there is no reason for it, it´s just that the foetus hasn´t 
developed, but they don´t know. Why. So I mean I don´t know whether if your eggs 
aren´t of good quality, I mean I don´t really know why it wouldn´t develop, you know I 
asked, but nobody really seems to know (Maker & Ogden, 2003, s.411). 

Maker och Ogden (2003) fann i sin studie att det fanns de kvinnor som upplevde frustration 
över att sjukvården inte kunde ge dem en förklaring till varför det spontana missfallet 
uppkommit och i en del fall var förklaringen tvetydig vilket gjorde det svårt att hantera 
upplevelsen av det spontana missfallet, särskilt för de kvinnor som tidigare upplevt ett 
spontant missfall (Maker & Ogden, 2003). Kvinnorna menade att förlusten inte bara bestod 
av ett embryo eller foster utan av ett väntat barn (Adolfsson et al., 2004).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av spontant missfall. För att 
besvara studiens syfte utfördes en litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats vilket enligt 
Forsberg och Wengström (2008) innebär att forskaren förutsättningslöst samlar in fakta från 
sitt problemområde och därefter försöker utveckla nya begrepp eller teorier. Forsberg och 
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Wengström (2008) menar att vid studier med kvalitativ ansats går resultatet in på djupet av 
upplevelserna och berör specifika omständigheter, samt syftar på forskningsprocesser som 
ger beskrivande bild av människors egna skrivna eller talade ord (Forsberg & Wengström, 
2008). Detta ansågs vara en fördel till denna studie då det var människors upplevelser som 
skulle beskrivas. Med utgångspunkt av kvalitativa studier medför detta en bättre förståelse av 
vad ett lidande kan innebära, hur livet gestaltar sig i relation till patienters förväntningar, 
upplevelser, behov och erfarenheter något som även styrks av (Friberg, 2006). Vid kvalitativa 
studier bör det dock uppmärksammas att på grund av egen förförståelse kan texten tolkas på 
ett annat sätt än vad de intervjuade personerna egentligen menar vilket kan leda till att 
resultatet blir färgat. Detta är något som även Friberg (2006) anser vara viktigt att 
uppmärksamma. 

Då tidsramen var begränsad utfördes ingen empirisk studie, eventuellt skulle en empirisk 
studie bidra med en djupare och mer ingående helhetsbild till studien. En nackdel vid 
empiriska studier är dock att antalet personer som intervjuas är mer begränsat än vid en 
litteraturstudie, då en litteraturstudie ger tillgång till fler intervjuer. Graneheim och Lundman 
(2008) menar dock att vid empiriska studier kan det vara svårt för intervjuaren att inte styras 
av sitt eget perspektiv vid analys av informationen (Graneheim & Lundman, 2008). Vilket 
anses vara bra att ha i åtanke vid empiriska studier. 
Artiklarna i denna studie ger förfogande till intervjuer med 66 olika kvinnor, vilket anses 
kunna bidra till att studiens syfte kunde besvaras.  

Då flera av artiklarna vilket resultatet bygger på återfanns i samtliga utvalda databaser, 
CINAHL, MEDLINE och PsycINFO, ansågs det att datamättnad uppnåtts. Det upptäcktes att 
för ordet experience fanns ingen Mesh term eller Cinahl Heading så beslut togs att använda 
detta ord som ”key word”. Key word innebär att sökningen baseras på de nyckelord som 
finns i artikelns abstract (Willman et al., 2011). Användande av andra databaser än tidigare 
nämnda skulle eventuellt kunna ha tillfört fler artiklar som var av intresse för studiens syfte 
och studiens omfattning skulle då eventuellt bli mer omfattande. CINAHL, MEDLINE och 
PsycINFO är de databaser som behandlar det valda området det vill säga omvårdnad 
(Willman et al., 2011) varvid det ansågs att sökning i ytterligare andra databaser var 
överflödigt. Möjligtvis skulle fler artiklar ha återfunnits om sökorden kombinerats 
annorlunda, exempelvis genom att ha använt booleska termen ”OR” istället för ”AND” vilket 
var den term som brukades, detta kunde ha medfört till ett annat resultat av studien. Ovan 
nämnda databaser uppdateras dagligen (Willman et al., 2011). Om sökningen skulle ha gjorts 
om idag eller inom den närmsta tiden kunde möjligtvis fler artiklar återfunnits som varit 
relevanta för studiens syfte. 

Syftet med inklusionskriterier är att kunna avgränsa sökningarna så att materialet kan bli mer 
hanterbart (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Polit & Beck, 2010; Willman et al., 2011). 
För att inte resultatet skulle bli för stort och ohanterligt bestämdes att urvalet skulle begränsas 
till åldrarna 19-44 år. För att ytterligare begränsa materialet exkluderades spontant missfall 
efter graviditetsvecka 22, då det i de flesta länder går att rädda foster som föds i 
graviditetsvecka 23 (Adolfsson, 2009). Dock är det troligt att det i industriländer räddas fler 
foster som är födda efter graviditetsvecka 22 än det görs i utvecklingsländer. Artiklarna 
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skulle vara publicerade efter år 2000 för att få med den senaste forskningen inom området (se 
Bilaga 1). Trots att inga begränsningar gjordes av geografiska skäl användes endast artiklar 
som var utförda i industriländer till studiens resultat. De artiklar från utvecklingsländer som 
påträffades i databaserna var kvantitativa eller medicinskt betingade och ansågs därför inte 
svara till studiens syfte. Studiens artiklar var publicerade i Sverige, England, Israel och 
Australien (se Bilaga 2). Genom val av dessa artiklar från tidigare nämnda länder medförde 
detta till att resultatet blev mer övergripande vilket styrkte att oavsett var i världen kvinnor 
bor kan spontant missfall upplevas liknande. 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt protokoll som återfanns hos Willman et al. (2011) se 
Bilaga 4. En kvalitetsgranskning försäkrar litteraturstudiens trovärdighet (Forsberg & 
Wengström, 2008; Polit & Beck, 2011; Willman et al., 2011). För att få oberoende tolkningar 
av artiklarna utfördes kvalitetsgranskningen enskilt för att få en större tyngd. Oberoende 
tolkningar förespråkas även av Willman et al. (2011).  Att kvalitetsgranska enskilt bedömdes 
som positivt då det vid en gemensam kvalitetsgranskning kunde föreligga en risk att 
poängbedömningen av artiklarna skulle bli felaktig då kvalitetsgranskarna eventuellt skulle 
kunna bli påverkade av varandra. Efter genomförd kvalitetsgranskning jämfördes respektive 
protokoll och poängbedömning för kontrollera att artiklarna bedömts likvärdigt, vilket också 
var fallet. Kvalitetsgranskningen ansågs vara svårbedömt på grund av bristande erfarenhet 
vilket kan ha medfört till att artiklarna fick en högre kvalité än vad de egentligen hade, vilket 
i sin tur kan ha påverkat resultatet i denna studie. Willman et al. (2011) menar att 
kvalitetsgranskning är subjektivt vilket innebär att andra författare kan granska samma 
artiklar och få ett annat resultat av kvalitetsbedömningen. I denna studie skulle detta 
eventuellt kunna ha inneburit att andra artiklar hade fallit bort respektive tillkommit och 
därmed hade eventuellt ett annat resultat framkommit. 

Polit och Beck (2010) anser att målet med en dataanalys är att tolka företeelsens förändringar 
utifrån människors erfarenheter så att forskaren kan komma fram till och beskriva det 
centrala innehållet. Metoden syftar till att förtydliga det som framträder och att beskriva på 
vilket sätt detta sker (Polit & Beck, 2010). En kvalitativ innehållsanalys valdes då den anses 
vara lämplig vid kvalitativ omvårdnadsforskning vilket även styrks av Graneheim och 
Lundman (2004). En del av analysen som ansågs som svår var vid översättning av 
meningsenheterna från engelska till svenska då det på grund av bristande språkkunskaper kan 
ha bidragit till att betydande fragment gick förlorade. För underlättning av 
översättningsprocessen användes ett svensk-engelskt lexikon. Det ansågs även som svårt att 
välja ut de meningsenheter som ansågs passa studiens syfte samt att dessa inte skulle bli för 
stora eller för små. Detta kan i sin tur ha resulterat i att delar av texternas innehåll har 
förbisetts. Även Graneheim och Lundman (2008) menar att det kan finnas svårigheter med att 
hantera för stora meningsenheter då flera betydelser kan rymmas inom meningsenheten vilket 
i sin tur kan resultera i att delar av innehållet går förlorat. Likväl kan för små meningsenheter 
innebära att resultatet blir fragmenterat (Graneheim och Lundman, 2008). En fördel med att 
plocka ut meningsenheter ur olika artiklars texter anses vara att det går att se ett samband i 
innehållet mellan dessa artiklar. En positiv aspekt av denna innehållsanalys till studien var på 
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det sätt som meningsenheterna delades upp i olika kategorier och underkategorier vilket 
bidrog till att vissa mönster kunde skönjas och ligga till grund för studiens resultat. 

Resultatdiskussion 
Resultat i föreliggande studie beskriver kvinnors upplevelser av spontant missfall, vilket kan 
yttra sig på en rad olika sätt. För många kvinnor innebär graviditeten att en ny fas i livet har 
tagit sin början, de gör upp planer som innebär att bli mor och för ett liv med barn, planer 
som omkullkastas genom det spontana missfallet (Simmons et al., 2006). Det spontana 
missfallet börjar vanligtvis med en fysisk process som kvinnorna upplever som svår att 
hantera, de anser att de blödningar som uppkommer kan betyda slutet på graviditeten 
(Adolfsson, 2010). Simmons et al. (2006) samt Adolfsson (2010) menar att de smärtsamma 
upplevelserna och blödningarna är symtom som gör att kvinnorna blir medvetna om sitt 
spontana missfall. För många kvinnor är upplevelsen av det spontana missfallet svår att 
hantera då de upplever en känsla av förlust och att deras drömmar krossas (Hamama-Raz et 
al., 2010; Swanson et al., 2007). Möjligen kan det vara så att då det i dagsläget går att utföra 
ett graviditetstest mycket tidigt i graviditeten har många kvinnor tidigt utvecklat känslor för 
sitt barn vilket kan leda till att förlusten är mycket svårare för dem att hantera (Simmons et 
al., 2006). Côté-Arsenault och Donato (2011) fann å andra sidan att många kvinnor inte 
vågade utveckla känslor för sitt barn förrän den dagen då de skulle få hålla sitt väntade barn i 
famnen. Resultatet visar att känslor som ilska över att drabbas av denna förlust är för många 
kvinnor påtaglig, speciellt för de kvinnor som under en lång tid hade längtat efter ett barn, 
dessa kvinnor tar även förlusten hårdare och lider mer vilket också styrks av Simmons et al. 
(2006). Även Travelbee (1971) menar att förlust och lidande går hand i hand, desto större 
kärleken är till något desto större blir lidandet då du förlorar det du älskar. Simmons et al. 
(2006) menar att upplevelsen av förlust i samband med det spontana missfallet leder ofta till 
att kvinnorna blir chockade, en känsla som är vanligt förekommande vid spontant missfall. 
Hamama-Raz et al.(2010) finner att för en del kvinnor är chocken extra kännbar då de tycker 
sig se fostrets kroppsdelar liggandes i toalettstolen, en upplevelse som är psykiskt smärtsam 
och gör det spontana missfallet särskilt påtagligt. Vidare kan okunskapen om hur en 
graviditet fungerar och att den kan sluta i spontant missfall göra att somliga kvinnor blir 
förkrossade då det spontana missfallet inträffar, då de är oförberedda på att detta kan ske 
(Hamama-Raz et al., 2010). Detta gör att chocken blir mer omfattande vilket även Simmons 
et al. (2006) samt Adolfsson (2010) har funnit i sina respektive studier.  

Många kvinnor vill inte erkänna det spontana missfallet för sig själva utan fortsätter och 
hoppas till dess att det genomgått ett ultraljud och fått det bekräftat. De hoppas på det bästa 
men kastas ofta mellan hopp och förtvivlan (Côté-Arsenault & Donato, 2011). Travelbee 
(1971) menar att genom att känna hopp är detta ett sätt som leder till att människor kan 
hantera olika situationer som nederlag, ensamhet och lidande.  
Vidare framkom i resultatet att de kvinnor som får ett svar på varför de får spontant missfall 
bidrar till att kvinnorna kan återfå kontrollen och hantera sin situation på ett bättre sätt. På 
grund av detta kan kvinnorna gå vidare vilket även styrks i studier hos Hamama-Raz et al. 
(2010), Simmons et al. (2006), Geller, Psaros och Kornfield (2010). Corbet- Owen & Kruger 
(2001) och Simmons et al. (2006) fann å andra sidan att frustrationen över att sjukvården inte 
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kan erbjuda en förklaring till det spontana missfallet bidrar till att kvinnorna får svårt att 
hantera sin sorg. Resultatet visar att tillåtas sörja är viktigt för vissa kvinnor, samt att de får 
sörja på sitt egna individuella sätt vilket leder till att kvinnorna kan hantera upplevelsen. Att 
få vara ensam med sina tankar och känslor men även att få ha ett behov av att någon finns där 
och tar deras sorg på allvar styrks av Corbet- Owen & Kruger (2001) som menar att sörja är 
en del av återhämtningsfasen. Sorg är en känsla som många kvinnor upplever i samband med 
det spontana missfallet, tillika känslor som ilska, skam, tomhet, förlust, besvikelse rädsla och 
vilsenhet, känslor som också är genomgående i studier av Adolfsson, (2010); Bagchi och 
Friedman, (1999); Corbet- Owen och Kruger (2001); Hamama-Raz et al. (2010); 
Morrissey,(2007); Swanson et al.(2007).  
Resultatet påvisar vidare att det finns en annan aspekt när det kommer till spontant missfall: 
de kvinnor som upplever en lättnad över det spontana missfallet då graviditeten inte är 
önskad. Dessa kvinnor känner ofta skam över att de är lättade, något som även påvisas hos 
Corbet- Owen & Kruger (2001) samt Simmons et al. (2006). Hamama-Raz et al. (2010); 
Simmons et al. (2006), Adolfsson (2010) och Corbet- Owen & Kruger (2001) menar att 
skuldkänslor förekommer även hos de kvinnor som anser sig själva vara orsaken till det 
spontana missfallet. Dessa kvinnor anser att det spontana missfallet beror på något de gjort 
under graviditeten, som att röka, dricka alkohol, stressa eller vara för fysiskt aktiv. Detta är 
faktorer som föreliggande studies resultat påvisar.   

Travelbee (1971) menar att om en person får stöttning kan detta leda till att personens lidande 
inte blir lika påtagligt. Resultatet visar att för många kvinnor är behovet av stöd och stöttning 
efter det spontana missfallet av stor vikt. Stödet från kvinnornas respektive är ett sätt för 
kvinnorna att hantera sorgen. Resultatet visar vidare att somliga kvinnor anser att det är av 
stor vikt att få dela upplevelsen med andra människor exempelvis vänner och andra kvinnor, 
som även de har upplevt spontant missfall, vilket gör att det spontana missfallet blir lättare att 
hantera. Detta kan möjligtvis leda till att kvinnorna inte upplever sig vara ensamma i sitt 
lidande. Conway och Russel (2000) fann i sin studie att flertalet av kvinnorna fick stöd av 
sina män både känslomässigt och praktiskt, Swanson et al. (2007) menar dock att vissa 
kvinnor saknar tilltäckligt med stöd och behöver mer stöd, exempelvis att deras partner ska 
ha större förståelse för förlusten. Hamama-Raz et al. (2010) fann i sin studie att slitningar på 
detta sätt i ett förhållande kan leda till att paret glider ifrån varandra då de inte kan mötas i sin 
sorg. I vissa fall leder detta till att paret går skilda vägar. 

I resultatet framkommer att det finns olika sätt för kvinnor att gå vidare på efter det spontana 
missfallet. Somliga kvinnor försöker att finna en mening i det som sker, andra väljer att 
övergå till vardagen så snabbt som möjligt för att slippa fundera över det som inträffar, något 
som även Adolfsson (2010); Corbet- Owen och Kruger (2001); Swanson et al. (2007), och 
Simmons et al. (2006) uppmärksammar i sina studier. För en del kvinnor tar det tid att gå 
vidare efter det spontana missfallet, det finns till och med dem som flera år efter det spontana 
missfallet fortfarande sörjer. För en del kvinnor som blir gravida på nytt efter sitt spontana 
missfall uppstår en rädsla för att återigen förlora sitt barn vilket även styrks av Adolfsson 
(2010); Simmons et al. (2006) och Swanson et al. 2007). Resultatet visar att till följd av 
upplevelsen av spontana missfall avstår vissa kvinnor från ett liv med barn. Möjligtvis kan 
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detta leda till att kvinnorna aldrig kommer över sin upplevelse och att de eventuellt senare i 
livet ångrar beslutet de tog att avstå från barn. På detta sätt kan spontant missfall vara en 
upplevelse som kan sätta ärr i själen. Upplevelser av ett spontant missfall är för många 
kvinnor en lång och smärtsam process vilket bland annat Adolfsson (2010); Bagchi och 
Friedman(1999); Corbet- Owen & Kruger (2001); Geller et al. (2010); Hamama-Raz et al. 
(2010) och Swanson et al. (2007) har påvisat. Föreliggande studies resultat har även den 
funnit att upplevelsen av spontant missfall för många kvinnor är förknippat med känslor som 
för lång tid framöver kan vara svårt att hantera. En upplevelse som för vissa kvinnor varar 
livet ut. 

SLUTSATS 
Föreliggande studie visade att upplevelsen av spontant missfall kan för många kvinnor 
kännas både fysiskt och psykiskt smärtsamt. Känslor som rädsla, ilska, besvikelse, tomhet, 
skuld samt en känsla av förlust av ett väntat barn var framträdande i samband med 
upplevelsen av spontant missfall. Flera kvinnor uppgav att de behövde få ett svar på varför de 
fick spontant missfall för att lättare kunna hantera sin sorg och för att lättare kunna gå vidare i 
livet. Att ingen kvinna var den andra lik var något som tydligt framkom, alla kvinnor har sina 
egna individuella sätt att sörja och bearbeta upplevelsen på. En gemensam faktor återfanns 
dock: alla kvinnor upplevde ett behov att få känna och uttrycka sina känslor över det 
inträffade samt att de kände ett behov av att få stöd. 

Föreliggande studie har påvisat att upplevelserna i samband med spontant missfall är många 
och påtagliga. Denna studie har inriktat sig på upplevelser kring ett spontant missfall och det 
är viktigt att anamma de känslor som uppkommer runt det spontana missfallet för att lättare 
kunna bemöta dessa individer. Det ligger i varje människas ansvar att möta varje individ med 
respekt, medmänsklighet och värdighet. I denna studies resultat framgår endast upplevelser 
av ett spontant missfall ifrån ett patientperspektiv, vidare forskning kan i framtiden behövas 
för att belysa hur dessa kvinnor upplever bemötandet från sjukvården.  
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys 1(3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The presence of vaginal blood 
loss was an important marker for 
women as it to them signaled the 
end of the pregnancy and was 
always considered a serious sign 
that something was wrong. 

Blödning var ett tecken för 
kvinnan att något var allvarligt 
fel och graviditeten tagit slut.  

Blödning var ett allvarligt 
tecken på att graviditeten var 
slut. 

 Förlusten av ett väntat barn 

The women generally responded 
with shock and surprise when 
they discovered they were 
pregnant and when the pregnancy 
ended in a miscarriage. 

När kvinnorna fick veta att de 
var gravida och att graviditeten 
slutade i spontant missfall blev 
de chockade. 

Blev chockade när de fick 
spontant missfall. 

 Förlusten av ett väntat barn 

During the grieving period, the 
emotions of the women vary 
during the day between tears, 
laughter, and anger. 

Känslorna varierade mellan 
tårar skratt och ilska 

Kvinnorna uttryckte olika slags 
känslor 

 Behov av att få känna och 
uttrycka känslor 

All women grieve over a 
miscarriage in different ways. 
Some women shut themselves of 
from their families and everyday 
life. They want to be alone with 
their feelings and thoughts 

Kvinnorna tog avstånd från sin 
familj och ville vara ensamma 
med sina känslor när de sörjde. 

Kvinnorna ville vara ensamma 
när de sörjde. 

 Behov av att få känna och 
uttrycka känslor 
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys 2 (3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The women found many causes 
for the miscarriage, but it is 
always something that they 
have done, thought or eaten. 

Kvinnorna hittade orsaker till 
det spontana missfallet i något 
som de själva hade gjort. 

Orsaker till det spontana 
missfallet var något som de 
själva hade gjort. 

Känslor av skuld över det som 
skett 

Behov av att få känna och 
uttrycka känslor 

Social support played an 
important role in women´s 
miscarriage journey, with many 
women saying that speaking to, 
and gaining emotional support 
from others was essential. 

Att få socialt stöd genom att tala 
med andra och få känslomässig 
stöttning spelade en stor roll i 
kvinnors upplevelse av spontant 
missfall. 

Behov av stöd och tala med 
andra hade stor betydelse. 

 Betydelsen av stöd 

“But she was with me through 
that day and that was really nice 
and she stayed at the hospital 
with me cause we had to sit 
there for hours. I think my sister 
is great” 

Hennes syster var med henne 
under hela tiden på sjukhuset 
och stöttade henne  

Uppskattade stödet från systern  Betydelsen av stöd 

The women generally believed 
that family and close relatives 
were supportive and helped by 
encouraging them to be positive 
about the event and the future.  

Kvinnorna tyckte att familjen 
stöttade och uppmuntrade de att 
vara positiva 

Kvinnorna upplevde stöd från 
familjen 

 Betydelsen av stöd 
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys 3 (3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

A further component of the 
adjustment process was the way 
in which many women tried to 
find a meaning in what 
happened to them. For some 
women this involved 
incorporating the miscarriage 
into their broader life 
experience. 

Kvinnorna försökte att finna en 
mening i det som skett. För 
vissa kvinnor innebar detta att 
det spontana missfallet blev en 
del av deras livserfarenhet. 

Kvinnorna gjorde det spontana 
missfallet till en del av sin 
livserfarenhet 

 Bearbeta upplevelsen och finna 
en mening i det som skett 

However for some the process 
of resolution was still underway 
and they talked about how it 
would take time before they 
would reach emotional stability 
once more. 

För somliga tog det tid innan de 
blev emotionellt stabila igen, då 
de fortfarande var mitt i 
processen. 

För somliga tog det tid innan de 
blev emotionellt stabila igen. 

 Bearbeta upplevelsen och finna 
en mening i det som skett 

A few women asked themselves 
the question: Why? Trying to 
find an answer to the reason the 
miscarriage happened. 

Några kvinnor försökte att hitta 
en anledning till det spontana 
missfallet. 

Frågar sig varför?  Bearbeta upplevelsen och finna 
en mening i det som skett 
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BILAGA 4 1(2) 

Kvalitetsbedömningsprotokoll 

Ur: Willman, A., Bahtsevani, C. & Stoltz, P. (2011).  Evidensbaserad omvårdnad (3 uppl.).  
Lund: Studentlitteratur. 

Patientkarakteristiska Antal Ålder Man/Kvinna 

 

Beskrivning av studien Ja Nej Vet ej 

Är kontexten presenterad?    

Etiskt resonemang?    

Urval/- relevant?    

- Strategiskt?    

Metod för/- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

   

- Datainsamlingen tydligt 
beskriven? 

   

- Analys tydligt beskriven?    

Giltighet/ - är resultatet logiskt 
begripligt? 

   

- Råder datamättnad?    

- Råder analysmättnad?    

Kommunicerbarhet/ - redovisas 
resultatet klart och tydligt? 

   

- Redovisas resultatet i 
förhållande till teoretisk 
referensram? 

   

Genereras teori?    
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BILAGA 4 2(2) 

Kvalitetsbedömningsprotokoll 

Ur: Willman, A., Bahtsevani, C. & Stoltz, P. (2011).  Evidensbaserad omvårdnad (3 uppl.). 
Lund: Studentlitteratur. 

Huvudfynd 

Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande 
bedömning av arbetet 

Bra Medel Dåligt 

 

 

Kommentar: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Granskare 
(sign.)………………………………………………………………………………. 
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