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Abstrakt 

 

Missfall innebär en förlust av ett foster innan graviditetsvecka 23 och drabbar 

uppemot 50 % av alla kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

kvinnors upplevelse av att drabbas av missfall. Studien baserades på nio 

kvalitativa artiklar som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta 

resulterade i fem kategorier; att känna sig oförberedd, att vilja finna en förklaring, 

att känna sorg och förlust, att behöva stöd och bli förstådd samt att förändras och 

gå vidare. Kvinnorna hade svårt att acceptera missfallet och förnekade därför 

händelsen. Då detta var oväntat hamnade kvinnorna i chock och hade således svårt 

att ta till sig informationen. Att inte få genomföra graviditeten ansågs motsätta sig 

att vara en kvinna. Kvinnorna beskrev att det var viktigt att finna en förklaring för 

att kunna acceptera missfallet. Orsakerna de fann var skuld för deras handlande, 

straff från Gud eller ödet. Kvinnorna upplevde att de hade förlorat ett barn samt 

identiteten som moder. De kände en sorg över barnet men även över förlusten av 

förväntningar och förhoppningar som sakta byggts upp under graviditeten. För 

kvinnorna som drabbats av ett missfall var familj och vänner det mest värdefulla 

stödet, men för att uppleva uppriktig förståelse krävdes det en kvinna som 

genomgått en liknande händelse. Kvinnorna hade delade erfarenheter av stödet 

från vården, men beskrev samma behov av att bli omhändertagen med respekt och 

värdighet. Kvinnorna uttryckte en ökad oro och rädsla vid nästkommande 

graviditet då hotet om ett nytt missfall ständigt följde dem. Det framkom även i 

studien att kvinnorna upplevde att de hade förändrats som människor och att 

missfallet ansågs vara en viktig del av deras liv. De kände sig stärkta och mer 

ödmjuka inför livet. De behov som identifierades hos kvinnorna var stöd och 

information, där hälso- och sjukvårdspersonal bör förbättra bemötandet och 

omvårdnaden av kvinnor som drabbats av missfall. Genom denna litteraturstudie 

kan hälso- och sjukvårdspersonal få en ökad kunskap om kvinnors behov och 

upplevelser av missfall.  

 

 

 

Nyckelord: missfall, upplevelser, chock, skuld, sorg, stöd. 
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Det finns en objektifiering av en kvinnas kropp och den återföljs av krav på hur kroppen bör 

vara. Dessa krav beror på normer i samhället och när kraven inte uppfylls riskerar kvinnan att 

hamna i ett utanförskap och kan känna skuld. Kvinnan kan därför ha en känsla av hur hon 

kommer att behandlas om hon inte lever upp till normerna och kraven. Med tanke på dessa 

normer kan den levda kroppen bli en svårighet då den kan drabbas av skada eller sjukdom, i 

och med det blir kroppen närvarande och kan kännas hotfull (Connolly, 2001). 

 

En kvinna kan drabbas av missfall vilket innebär en spontan förlust av ett foster innan fostret 

är livsdugligt utanför livmodern (Raj & Regan, 2006). Världshälsoorganisationens [WHO] 

definition av missfall är ett foster som avstöts före 22 fullbordade graviditetsveckor. Foster 

som avstöts från och med graviditetsvecka 23 benämns som ett dödfött barn. Missfall kan 

vara spontana eller framkallade, vilket den senare termen oftast benämns som abort (Borgfeldt 

et al., 2010, s. 183). 

 

Graviditeter delas in i tre perioder, såkallade trimestrar. Varje trimester har olika utmärkande 

drag. Den första trimestern infaller från befruktning fram till graviditetsvecka 12 (Bergman & 

Normelli, 2000, s. 39) och är den period då cirka 80-85 % av alla missfall inträffar (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010, s. 183). Den andra trimestern infaller från cirka 

graviditetsvecka 12 fram till att fosterrörelserna börjar kännas i graviditetsvecka 18-20. Den 

tredje och sista trimestern infaller då barnet är livsdugligt utanför livmodern, och förlust av 

fostret här benämns som ett dödfött barn (Bergman & Normelli, 2000, s. 39).  

 

Missfall kan vara sporadiska eller återkommande. Mellan 25-50 % av alla gravida kvinnor 

upplever en eller flera sporadiska missfall. Ungefär 1 % av alla kvinnor upplever 

återkommande missfall. Definitionen på återkommande missfall är tre eller fler 

graviditetsförluster i följd (Borgfeldt et al., 2010, s184; Rai & Regan, 2006; Yang, Stone & 

Stewart, 2006). Det finns hotade, oundvikliga, kompletta och ofullständiga missfall. Hälften 

av alla hotande missfall leder oundvikligt till missfall (Marquardt, 2011). Avstötningen av 

fostret kan ske komplett eller ofullständigt. Vid ofullständig avstötningen av fostret behöver 

resterna avlägsnas kirurgiskt genom skrapning eller farmakologiskt (Marions, 2010; 

Marquardt, 2011).  

 

Den vanligaste orsaken till missfall före tionde graviditetsveckan beror på 

kromosomavvikelser hos fostret. Minst 50-60 % av alla missfall är förknippande med 
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genetiska avvikelser (Rai & Regan, 2006). Forskning tyder på att kvinnans ålder har en stark 

oberoende riskfaktor för missfall då kvinnans ökade ålder ökar risken för 

kromosomavvikelser (Borgenfeldt, 2010, s.184; Rai & Regan, 2006). Vid cirka sju % av 

missfallen orsakad av kromosomavvikelse har forskare kunnat hörröra orsaken till faders 

spermafunktion. En annan hypotes är att kvinnor har ett begränsat antal dugliga äggceller och 

att en ökad ålder resulterar i mindre dugliga äggceller. Missfall kan även bero på strukturella 

avvikelser i kvinnans livmoder (Rai & Regan, 2006). Infektioner, såsom toxoplasmos, röda 

hund, herpes och listeriainfektioner, står för en liten del av graviditetsmissfallen (Calleja-

Agius, 2008; Rai & Regan, 2006). Även endokrina störningar såsom okontrollerad diabetes 

och polycystiska äggstockar, immunologiska faktorer där fostrets stöts bort samt trombofili 

vilket är en koagulationsdefekt hos kvinnorna kan vara orsaken till missfall (Borgfeldt et al., 

2010, s. 184; Rai & Regan, 2006). Forskning visar även att rökning hos modern ökar risken 

för att drabbas av missfall (Calleja-Agius, 2008; Yang et al., 2006). Risken för att fostret dör i 

livmodern är 40 % högre hos kvinnor som röker jämfört med övrig befolkning (Borgfeldt, 

2010, s. 85). Det finns studier som visar att risken för ytterligare ett missfall ökar efter ett 

tidigare genomgånget missfall (Rai & Regan, 2006). 

 

Vårdpersonalen bör visa empati för dessa kvinnor, samt att stödja de känslomässiga behoven. 

Det är av stor vikt att förstå de emotionella aspekterna av förlusten vid ett missfall 

(Marquardt, 2011). All hälso- och sjukvårdpersonal bör vara medvetna om följderna av ett 

missfall, så att de kan ge stöd, uppföljning och rådgivning vid behov. Ett bra stöd från 

sjukvården leder till ökat känslomässigt välbefinnande hos kvinnor under det första året efter 

missfallet och minskar därmed ilska och depression (Calleja-Agius, 2008). För att kunna 

identifiera behov hos kvinnan är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar, är ärlig och visar 

omsorg och medkänsla. Det är viktigt att sjuksköterskan kommer ihåg att sorg är en 

individuell upplevelse och att olika kvinnor behöver olika stöd (Morrissey, 2007). Personalen 

bör även ta hänsyn till eventuella behov hos kvinnans partner (Calleja-Agius, 2008).   

 

Enligt Murphy (1998) ignoreras männens behov, känslor och erfarenheter i stor del vid 

missfall. Det finns ofta förväntningar hos männen att de skulle stödja sin partner. Hos många 

män väcks starka känslor av sorg, misstro, ångest, hjälplöshet, förlust och ilska vid missfallet. 

Hos männen finns dock framtida förhoppningar och förväntningar om framtiden och att bli 

pappa. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förstå vad erfarenheten betyder för båda 

kvinnan och mannen, detta för att hjälpa männen att uppfylla en stödjande roll. Män kan 
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hamna i riskzonen för att utveckla en kronisk sorg som en följd av att de får mindre stöd och 

förståelse. Många män väljer även att inte sörja, eftersom de snabbt ska återhämta sig och 

förbli stark inför sin partner. Attityder och kulturella förväntningar på typiskt manligt 

beteende kan innebära att en man inte kan uttrycka sin upplevda sorg efter missfallet och får 

därmed inte tillräckligt med stöd. Parets stöd kommer till största del från vänner och familj, 

men även hälso- och sjukvårdspersonalens stöd är av betydelse. Följaktligen, en ökad 

medvetenhet om konsekvenserna av missfall hos både kvinnan och mannen kan hjälpa 

vårdpersonal att stödja och ge lämplig vård till paret. De ska betraktas som unika individer 

vad gäller deras svar på förlust (Murphy, 1998).  

 

Då forskning visar att uppemot hälften av alla kvinnor upplever ett eller flera missfall är detta 

en stor patientgrupp. En djupare insikt om kvinnors upplevelse av att drabbas av missfall är 

därför av vikt hos hälso- och sjukvårdspersonalen. En större kännedom om detta område kan 

hjälpa personalen att identifiera kvinnornas behov vid ett missfall, och på så sätt öka deras 

välbefinnande. I och med identifieringen av kvinnornas behov kan sjukvårdspersonal hjälpa 

partnerna att uppfylla sin stödjande roll. Resultatet från denna litteraturstudie kan öka hälso- 

och sjukvårdpersonalens förståelse gällande kvinnors upplevelse av att drabbas av missfall 

och därigenom tillgodose de behov som finns hos kvinnorna. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva kvinnors upplevelse av att få missfall. 
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Metod 

Syftet med en litteraturstudie är att samla in befintlig data från vetenskapliga artiklar för att 

kunna besvara forskarens syfte/frågeställningar. Med hjälp av kvalitativ forskning är det 

möjligt att samla in information om människors intryck och erfarenheter av deras hälsa 

(Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). Denna litteraturstudie utgår från 

kvinnors perspektiv, vilket innebär att forskaren undersöker människors subjektiva 

upplevelser av ett fenomen (Polit & Beck, 2008, s. 225). Litteraturstudien har utgått från en 

induktiv ansats, vilket innebär att forskaren studerat empirin och därifrån studerat händelsen 

(Polit & Beck, 2008, s. 13).   

 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i referensdatabaserna PubMed, Cinahl, SveMed+ och The 

Cochrane library. Sökningen skedde på ett systematiskt tillvägagångssätt, vilket enligt Polit 

och Beck (2008, s. 112) innebär att forskaren först söker enskilt på varje indexterm och sedan 

kombinerar indextermerna för ett mer avsmalnat resultat. Vid litteratursökningen anpassades 

sökningen utefter respektive databas genom att slå upp ordet och dess definition i databasens 

uppslagsverk. Detta bör göras för att nyttja databaserna maximalt (Im & Chang, 2012; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 76). Inom PubMeds uppslagsverk kallas 

indextermerna för MeSH-termer medan i databasen Cinahl kallas thesarustermer för ”subjec 

headings” (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 62-63). Litteratursökningen i The 

Cochrane libery resulterade inte i någon vetenskaplig artikel som svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Utifrån Tabell 1 och 2 kan genomförandet över litteratursökningen 

följas. 

 

Tabell 1. Översikt på inklusions- samt exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier Exklutionskriterier 

Kvalitativa studier 

Publicerade på Svenska eller Engelska 

Publicerade mellan 2000-2013 

Missfall innan graviditetsvecka 23 

Genomgått ett eller flera missfall 

Kvinnor som genomgått abort frivilligt  

Missfall vid oönskade graviditeter 
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Tabell 2. Översikt över artikelsökning 

PubMed 2013-01-29 

Filter:2000-2013, Svenska och engelska 

  

     
1 MSH Abortion, spontaneous 4283 0 

2 MSH Women 317 141 0 

3   #1 AND #2 1987 0 

4 FT Qualitative 70 156 0 

5  #3 AND #4 35 1 

6 FT Miscarriage 9717 0 
7  #2 AND #4 AND #6 104 0 

8  Experience 204 216 0 

9  #7 AND #8 26 1 

     

*) MSH – Mesh-termer. FT – fri text. TSH – thesarustermer. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar genomfördes med hjälp av Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU:s] granskningsmall för patientupplevelser vid kvalitativa studier 

(Bilaga 1). För att klassificera studierna tilldelades varje positivt svar ett (1) poäng och noll 

(0) poäng för ett inadekvat eller negativt svar. Totalsumman räknades sedan samman och 

omvandlades till procent, detta enligt Willman et al. (2006, s.96). Vid bedömning av samtliga 

artiklar valdes fråga 3c bort då frågan ej var relevant för de funna studierna. För hög kvalitet 

krävdes en procentsats på 80-100 %, för medel kvalitet 70-79 % samt för låg kvalitet 60-69 

%. Innan kvalitetsgranskningen bestämdes att artiklar med en procentsats under 60 % inte 

skulle ingå i litteraturstudien för att höja litteraturstudiens kvalitet. Samtliga artiklar 

Söknummer 
Cinahl 2013-01-29 

Filter: 2000-2013,  

*) 

 

full text, 

Söktermer 

 

svenska och engelska 

Antal ref. 

 

Använda 

 

     

1 TSH Spontaneous abortion 388 0 

2 TSH Women 24 248 0 

3   #1 AND #2 139 0 

4 FT Qualitative 15 475 0 

5  #3 AND #4 23 4 

6 FT Miscarriage 163 0 

7  #2 AND #6 86 0 

8  #4 AND #7 15 1 

9  Experience 19 114 0 

10  #7 AND #9 7 1 

     

SveMed+2013-01-29     

     

1 FT Missfall 118 0 

2 FT Upplevelse 168 0 

3   #1 AND #2 2 1 

Totalt    9 
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bedömdes vara av medel-hög kvalitet. Se Tabell 3 för sammanfattning av samtliga artiklar 

samt kvaliteten av studierna.   

 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar (n=9) 

Författare, år, land Deltagare Metod 

(datainsamling/ 

analysmetod) 

Huvudfynd Kvalitet 

     

Abboud, L. & 

Liamputtong, P. 

2005, Australien 

 

6 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer/ 

tematisk 

analysmetod 

Familjens stöd efter missfallet var 

viktigt, samt tröst från vänner. Många 

kvinnor upplevde brist på information 

från vården. De önskade att återgå till 

det ”normala”. Ville inte ge upp 

hoppet på att en dag få biologiska 

barn.  

 

Medel 

Adolfsson, A., 

Larsson, P.G., Wijma, 

B. & Berterö, C.  

2004, Sverige 

13 kvinnor Individuella 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analysmetod 

Skuld och tomhet identifierades som 

huvudkänslor. Även förlust av tidig 

graviditet, ett förväntat barn, 

moderskap och självkänsla 

identifierades. Omöjligt att ersätta det 

förlorade fostret. 

 

Medel 

Ancker, T., Gebhardt, 

A., Andreassen, S. & 

Botond, A.  

2012, Sverige 

 

6 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer / 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna kände en rädsla och 

ovisshet inför framtiden, en 

maktlöshet samt en besvikelse på sin 

kropp. De framkom även en 

besvikelse från vården där kvinnorna 
önskat mer information och stöd. De 

var mer ödmjuka inför livet. 

 

Hög 

Domingos, S.R.F., 

Merighi, M.A.B. & de 

Jesus, M.C.P. 

2011, Brasilien 

13 kvinnor Individuella 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analysmetod 

Genomsyrades av sorg och 

förtvivlan, en svår period i samband 

med förlusten av barnet och 

graviditetsrollen. Önskan om stöd, 

vård och information från 

sjukvårdspersonalen. 

 

Medel 

Gerber-Epstein, P. 
Leichtentritt, R.D. & 

Benyamini, Y.  

2009, Israel 

19 kvinnor Individuella 
intervjuer / 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Påverkar kvinnor fysiskt, emotionellt 
men är även ett socialt fenomen. 

Kvinnan känner sorg och förlust av 

drömmar, framtid och förväntan och  

en förlust av kontrollen av den egna 

kroppen. Rädsla att inte få biologiska 

barn. Värdigheten som kvinna hotas, 

sker en identitetsförlust. 

Medel 

 

Maker, C. & Ogden, J.  

2003, Storbritannien 

 

 

13 kvinnor 

 

Individuella 

intervjuer/ 

fenomenologisk 

analysmetod 

 

Chock, sorg, ilska, ångest och en 

känsla av att vara oförberedd. Lärorik 

erfarenhet och ses som ett förflutet 

men även en framtid. Tiden efter ses 
som en process bestående av kaos, 

justering och upplösning. Innebär 

skiftande känslor och aktiva 

copingstrategier istället för en trigger 

för psykologiska påfrestningar. 

 

 

Medel 
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Fortsättning tabell 3. Sammanställning av artiklar 

 

 

Murphy, F. & Merrell, 

J.  

2009, Storbritannien 

8 kvinnor Individuella 

intervjuer / 

tematisk 
analysmetod 

Sorg under lång tid efter missfallet, 

den psykologiska separationen tog 

lång tid. Flera upplevde även en 
rollförlust. De framkom även att 

många kvinnor kände skuld. Deras 

fysiska och psykiska behov 

uppfylldes inte alltid. En vilja att 

komma tillbaka till det ”normala”. 

 

Hög 

Rosebrink, M., Zekaj, 

M. & Adolfsson, A.  

2012, Sverige 

6 kvinnor Individuella 

intervjuer / 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Blandade känslor fanns. Rädsla inför 

ett nytt missfall. Kunde ej känna 

glädje inför ny graviditet.  

Ansåg att kroppen lurat henne. Kände 

sorg och förlust. Omöjligt att ersätta 
det förlorade fostret.  

 

Hög 

Rowland, I.J & 

Le, C.  

2010, Australien 

9 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer / 

Tematisk 

analysmetod 

Sociala normer, attityder och 

förväntningar påverkde hur 

kvinnorna klarade missfallet. De har 

känslomässiga, psykologiska och 

fysiska behov. Familjen och 

vårdpersonal var viktiga. 

Medel 

     

 

Analys 

All insamlad data analyserades enligt den kvalitativa innehållsanalysen. Analysen har utgått 

från Graneheim och Lundman (2004) där en manifest ansats använts. I denna litteraturstudie 

består analysenheten av nio artiklar. Samtliga artiklar lästes igenom för att få en helhetsbild av 

innehållet. Därefter togs 291 meningsenheter ut vilka svarade mot litteraturstudiens syfte. 

Sedan bearbetades meningsenheterna till mindre texter genom kondensering där kärnan i 

texten bevarades. Kondenseringen skedde i två steg för att undvika att meningsfull 

information uteslöts. Efter kondenseringen omvandlades meningsenheten till att-sats för att 

kunna sortera meningsenheterna i preliminära kategorier. Då det fanns meningsenheter som 

inte svarade på litteraturstudiens syfte uteslöts dessa ur analysenheten, kvarvarande 

meningsenheter blev därmed 260 stycken. Därefter kodades varje meningsenhet för att finna 

mönster av upplevelser av fenomenet. Koderna grupperades under 76 kategorier. De olika 

kategorierna jämfördes mot varandra där likheter studerades vilket gav 41 kategorier. Denna 

jämförelse upprepades i ytterligare två steg vilket slutligen gav fem kategorier, denna process 

beskrivs av Polit och Beck (2008, s. 518). Resultatet bygger på de fem slutliga kategorierna.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier, vilka presenteras i Tabell 4. Under varje kategori 

presenteras resultatet i en brödtext samt citat ur analysenheten för att styrka resultatet.  

 

Tabell 4. Översikt över kategorierna (n=5) 

Kategorier 
 

Att känna sig oförberedd 

Att vilja finna en förklaring 

Att känna sorg och förlust 

Att behöva stöd och bli förstådd 

Att förändras och gå vidare  

 

  

Att känna sig oförberedd 

Studier (Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; Ancker, Gebhardt, Andreassen & 

Botond, 2012; Maker & Ogden, 2003) beskrev att många missfall startade med att kvinnorna 

kände en oro men hade svårt att förstå allvaret. Ovissheten kring graviditetens tillstånd ansågs 

vara mycket påfrestande och kvinnorna ville få ett besked för att sedan kunna gå vidare 

(Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 2011).  Ancker et al. (2012) beskriver att kvinnorna var 

rädda att förlora barnet samt för de eventuella fysiska konsekvenserna som kunde uppstå vid 

ett missfall. De kvinnor som kom in för en rutinkontroll där missfallet konstaterades hade 

svårt att ta till sig informationen (Gerber-Epstien, Leichtentritt & Benyamini, 2009) medan 

kvinnor som kom in för en utredning vid misstanke om missfall var bättre förberedda på 

utgången och ville bara få det bekräftat (Rowland & Le, 2011). Enligt två studier (Adolfsson 

et al., 2004; Gerber-Epstien et al., 2009) höll kvinnorna uppe hoppet om att fostret fortfarande 

var vid liv tills ultraljudet bekräftade missfallet, en del kvinnor hade även efter bekräftandet 

svårt att ta till sig situationen. Graviditeten hade setts som något stort och att ta till sig 

informationen om att fostret dött var därför jobbigt.  

 

“Earlier I said I didn’t want them to touch, then I said, OK, come on, take it out already! I was 

terribly confused— on the one hand, take it out because it’s dead, and on the other: don’t touch, 

it’s my child . . . I had very ambivalent feelings.” (Gerber-Epstien et al., 2009, s. 12) 

 

Tre studier (Ancker et al., 2012; Maker & Ogden, 2003; Murphy & Merrell, 2009) beskrev att 

kvinnorna upplevde en chock vid beskedet och att det innebar en plötslig, oväntad och 
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främmande händelse för dem. De förväntade sig inte missfallet och blev därmed fulltsändigt 

överraskade och kände att världen plötsligt kollapsade samt att de upplevde ett stort kaos 

(Gerber-Epstien et al., 2009; Maker & Ogden, 2003). Det var särskilt oväntat och traumatiskt 

för kvinnor där missfallet var det första (Domingos, Merighi & De Jesus, 2011; Gerber-

Epstien et al., 2009). Adolfsson et al., (2004) beskrev att kvinnorna upplevde en chock som 

var så stor att de hade svårt att ta in den informationen som gavs. Genom att kvinnorna inte 

kunde ta till sig den givna informationen medförde detta att de hamnade i en fördjupad chock 

(Maker & Ogden, 2003). Vidare beskrev tre studier (Ancker et al., 2012; Domingos et al., 

2011; Gerber-Epstien et al., 2009) att känslor såsom ångest, rädsla, osäkerhet och förvirring 

upplevdes. I två studier (Gerber-Epstien et al., 2009; Maker & Ogden, 2003) berättade 

kvinnorna även om en förnekelse vid förlusten av den önskade graviditeten samt en 

upprördhet. 

 

“You don’t expect . . . but when it happens to you, boom! Total surprise.” (Gerber-Epstien et al., 

2009, s. 13) 

 

Enligt två studier (Ancker et al., 2012; Maker & Ogden, 2003) gick missfallet emot alla 

kvinnors förväntningar om en hälsosam graviditet. De kände ofta en ilska mot den egna 

kroppen för att den inte gjort som de ville och det som ansågs vara naturligt. Maker och 

Ogden (2003) beskrev vidare att kvinnorna upplevde en ökad press från samhället om de 

sedan tidigare inte hade något barn, och speciellt vid återkommande missfall. En studie 

(Gerber-Epstein et al., 2009) menade att kvinnorna ansåg att meningen med livet och det 

slutgiltiga målet var att bli mamma, att det var ett sorts inre behov för att fylla självet. Att bli 

mamma var något som kvinnorna uppfostrats till sedan de var små och att inte kunnat bli 

mamma ansågs som något onaturligt, att inte kunna föda motsatte sig därmed att vara en 

kvinna. Adolfsson et al. (2004) och Ancker et al. (2012) beskrev att kvinnorna kände sig 

misslyckande och skam över missfallet och ville därför inte berätta om det. De kände sig 

hjälplösa och arga över att inte få fortsätta vara gravida och kände även en hopplöshet och att 

livet var slut (Domingos et al., 2011; Gerber-Epstien et al., 2009). 

 

”The illusion is created not during the pregnancy but when we are small girls, when we’re still 

playing with dolls, we already think about being mothers, about children, because it’s in our 

nature.” (Gerber-Epstien et al., 2009, s. 16) 
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Att vilja finna en förklaring 

Enligt Adolfsson et al. (2004) och Maker och Ogden (2003) försökte kvinnorna finna en orsak 

till varför missfallet inträffat, att finna en tillfredsställande förklaring var viktigt för att 

acceptera missfallet. Studier (Domingos et al., 2011; Gerber-Epstien et al., 2009) beskrev att 

kvinnorna undrade varför detta just skulle hända henne och vad hon gjort för att förtjäna detta. 

Vidare beskriver andra studier (Adolfsson et al., 2004; Murphy & Merrell, 2009) att då 

läkaren inte lyckats identifiera någon orsak växte frustrationen gentemot vården. Kvinnorna 

lade skulden på sig själva och utvecklade därmed flera föreställningar om orsaken till 

missfallet. De kände därför en stor ilska mot sig själva för hur de handlat samt följderna av 

sitt handlande.  De ansåg att missfallet var ett straff från Gud och en betalning för hur de 

tidigare handlat (Adolfsson et al., 2004; Domingos et al., 2011). 

 

"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) 

 

Enligt Maker och Ogden (2003) anklagade kvinnorna sig själva för att fostret inte utvecklats 

och att de inte gjort tillräckligt för att skydda graviditeten (Ancker et al., 2012). I en studie 

(Adolfsson et al., 2004) beskrev kvinnorna att de kunde berätta om en specifik handling, 

såsom rökning och alkoholintag, som varit en bidragande faktor och därmed orsakat 

missfallet. Studier (Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 2003) visar att jobbet beskrevs 

som en orsak där hård fysisk aktivitet med tunga lyft ansågs som en bidragande orsak, men 

även att stressen på jobbet bidrog till en dålig mental hälsa vilket i sin tur orsakade missfallet. 

Adolfsson et al. (2004) beskrev att kvinnorna skuldbelade sig själva för att de kanske inte 

ville ha barnet tillräckligt mycket och att det då bidrog till utgången.  

 

“It's in me; my body did expel my child. I have been unsuccessful in something great, something 

important. It's I, myself, who caused this.” (Adolfsson et al., 2004, s. 550) 

 

 

Adolfsson et al. (2004) beskriver även att kvinnorna anklagade sina kroppar för att ha tagit 

ifrån henne barnet och fann därmed ingen mening med missfallet, medans Maker och Ogden 

(2003) beskrev att kvinnorna var säkra på att missfallet berodde på något genetiskt fel där 

ägget inte var av god kvalitet eller att spermien och ägget inte passade ihop. Kvinnorna ansåg 

att kroppen stötte ut något som inte är bra och att det berodde på naturens gång (Rosebrink, 

Zekaj & Adolfsson, 2012). Enligt Maker och Ogden (2003) fanns det kvinnor som hade en 
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mer filosofisk syn på missfallet och ansåg att det var utanför deras kontroll och berodde 

därmed på ödet.  

 

 ‘‘So I think, well, if this is meant to happen, it has to happen and that’s it......I don’t know if it was 

destiny, these things happen.’’ (Maker & Ogden, 2003, s. 410) 

 

Att känna sorg och förlust 

Studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Domingos et al., 2011; Gerber-Epstien et 

al., 2009; Murphy & Merrell, 2009) visar att missfallet sågs som en stor sorg och förlust där 

kvinnorna bröt ihop och grät utan anledning. Adolfsson et al. (2004) beskrev att kvinnorna 

inte trodde att missfallet skulle innebära en sådan stor sorg, men enligt Maker och Ogden 

(2003) tog det tid att inse vad som inträffat, att sörja och att sedan gå vidare efter missfallet. 

Sorgen satte sig även på den fysiska kroppen i form av ömhet, utmattning och svaghet där 

vardagliga sysslor blev svåra att utföra. Under den sörjande perioden varierande känslor 

mellan sorg, ilska och glädje och kvinnorna själva att de inte hade kontroll över dem 

(Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 2003). 

 

”And that’s a lot of crying, lots, lots, a need to cry, a very great sadness.” (Gerber-Epstien et al., 

2009, s. 14) 

 

 “I had never thought that a miscarriage would be such a grief as it has been. You think it's not so 

much to grieve over.” (Adolfsson et al., 2004, s. 552) 
 

 

Gerber-Epstein et al. (2009) och Maker och Ogden (2003) beskrev att efter ha förlorat barnet 

startades en sorgeprocess där känslorna förändrades allt eftersom sorgeprocessen fortskred. 

Kvinnorna önskade att de hade fått mer tid att sörja (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstien et 

al., 2009) för att kunna acceptera missfallet och därmed snabbare gå vidare (Gerber-Epstien et 

al., 2009; Rowland & Le, 2011). Enligt Rowland och Le (2011) var det viktigt för kvinnorna 

att få ett ordentligt avslut, exempelvis genom en ceremoni eller en symbolisk sak de relaterade 

till fostret för att gå vidare under sorgeprocessen. De kvinnor som uppmuntrades att sörja 

förlusten kunde snabbare återgå till vardagen enligt Adolfsson et al. (2004).  

 

“And you mourn, a real mourning process like any other loss . . . Mourning something you had 

and you don’t have any more.” (Gerber-Epstien et al., 2009, s 14) 

 

Två studier (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstien et al., 2009) skildrade att kvinnorna 

upplevde att missfallet innebar att förlora något som egentligen inte existerade, utan mer deras 
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förväntningar och förhoppningar. Kvinnorna upplevde att förlusten bestod av ett barn, inte 

bara ett foster (Adolfsson et al., 2004). Enligt Ancker et al. (2012) hade kvinnorna sett sig 

själva som mödrar oavsett i vilken graviditetsvecka missfallet inträffat och att de därmed 

förlorat identiteten som en moder. Enligt tre studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 

2012; Murphy & Merrell, 2009) upplevdes missfallet som om något togs ifrån dem, en känsla 

av att förlora en kroppsdel och de upplevde en tomhet när barnets framtid försvann.  

Adolfsson et al. (2004) beskrev att kvinnorna berättade om stora förväntningar för framtiden 

med ett barn och att dessa förväntningar försvann i samband med missfallet. Ancker et al. 

(2012) och Murphy och Merrell (2009) beskriv vidare att kvinnorna därmed kände en stor 

frustration och irritation som bottnade i en besvikelse. Kvinnorna kände att de var de enda i 

världen som drabbats av ett missfall (Gerber-Epstien et al., 2009) och att det påverkade dem 

både psykiskt och fysiskt då det var som att förlora en del av sig själv (Ancker et al., 2012; 

Domingos et al., 2011; Gerber-Epstien et al., 2009).  

 

“It would have been a child who grew up and started school and who I would have provided for 

the rest of my life.” (Adolfsson et al., 2004, s. 550) 

 

I en studie (Adolfsson, et al., 2004) beskrevs att kvinnorna upplevde en hopplöshet där de 

trodde att de aldrig skulle klara av att genomgå en graviditet och få ett barn. Vidare beskrev 

tre studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2009) att 

kvinnorna kände en förtvivlan när alla förhoppningar försvunnit. Tankar på att adoptera ett 

barn växte fram hos vissa kvinnor (Gerber-Epstien et al., 2009) medan hos andra fanns ett litet 

hopp att de en dag skulle få ett biologiskt barn (Abboud & Liamputting, 2005). 

 

 "I will never have a new pregnancy and a child." (Adolfsson et al., 2004, s. 550) 

 

Två studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012) redogjorde för hur kvinnor tog på sig 

en stark roll inför andra och att de försökte hålla uppe en mask för att klara av livets alla 

måsten. Genom att rikta uppmärksamheten på annat än sina egna känslor och fokusera på de 

som hade det svårare kände kvinnorna en ökad självkänsla. Maker och Ogden (2003) menade 

att kvinnorna kände sig lyckligt lottade när de läste om kvinnor som tvingats genomgå en 

förlossning med ett dödfött barn eller som drabbats av svåra sjukdomar.  

 

‘‘No I don’t need to be you know unhappy, a lot of people, more people have AIDS or have cancer, 

they have worse things you know, so I have two friends with AIDS, so I think I am pretty lucky.’’ 

(Maker & Ogden, 2003, s. 409) 



15 
 

Att behöva stöd och bli förstådd 

Enligt Ancker et al. (2012) uttryckte kvinnorna ett stort behov av att bli tagna på allvar och 

två stuider (Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 2011) beskrev vidare att kvinnorna var i 

behov av socialt och känslomässigt stöd samt empati. De ville bli omhändertagna med respekt 

och värdighet (Domingos et al., 2011) samt sedda och lyssnade på för att kunna återfå sin 

kontroll (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012). Maker och Ogden (2003) menade att 

vid brist på stöd upplevdes missfallet som en isolerad händelse vilket Adolfsson et al. (2004) 

menade ledde till att kvinnorna undertryckte sina känslor tills de blev ensamma med sina 

tankar och känslor.  Två studier (Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 2011) beskrev vidare att 

få sätta ord på upplevelsen beskrevs som befriande och förlusten blev då lättare att hantera. 

Genom att dela med sig av händelsen framkallades ett stöd (Maker & Ogden, 2003) och de 

fick möjlighet att leva ut sorgen (Ancker et al., 2012). Stödet kunde komma från en partner, 

närstående och vårdpersonal (Ancker et al., 2012; Maker & Ogden, 2003). 

 

Studier (Rosebrink et al., 2012; Rowland & Le, 2011) beskrev att kvinnorna upplevde att de 

inte blev förstådda och att det var jobbigt då ingen erbjöd dem sitt stöd trots att alla visste om 

missfallet. Kvinnorna kände att andra inte kunde hantera deras sorg och att människor 

runtomkring därför undvek dem. De upplevde att bekanta inte förstod betydelsen förlusten 

och att det var svårt att umgås med dessa människor, särskilt då människor runtomkring 

försökte begränsa hennes uttryck för känslor. Enligt Rowland och Le (2011) upplevde 

kvinnorna att det inte fanns något samhällsstöd för de som genomgått ett missfall, såsom när 

ett faktiskt barn dött, och kvinnan lämnades ensamt till att ta hand om missfallet på egen hand 

beskriver tre studier (Abboud & Liamputting, 2005; Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 

2011). 

 

“… people would say, ‘Well you’ve had five [miscarriages], surely it must be getting easier by 

now?’ And you know, you’d want to punch them in the head.” (Rowland & Le, 2011, s. 280) 

 

Enligt Rowland och Le (2011) ansågs partnern vara ett viktigt stöd för kvinnorna som 

genomgått ett missfall. Genom att tala om vad som hänt kom paret närmare varandra och 

förhållandet stärktes (Adolfsson et al., 2004; Maker & Ogden, 2003). Vidare beskriver 

Rowland och Le (2011) att kvinnorna däremot upplevde att mannen aldrig riktigt kunde förstå 

och relatera till de känslomässiga aspekterna av missfallet. Vissa kvinnor upplevde även att 

partnern låtsades som att graviditeten aldrig existerat, vilket ledde till ett bristande stöd 

gentemot kvinnan (Maker & Ogden, 2003; Rowland & Le, 2011).   
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“… 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 …” (Rowland & Le, 2011, s. 280) 

 

En studie (Rowland & Le, 2011) beskrev att kvinnorna kände att stödet från familj och vänner 

var det mest värdefulla. Genom att få dela sina erfarenheter med vänner och familj stärktes 

relationerna (Maker & Ogden, 2003) och att tidigt berätta om graviditeten innebar att de fick 

ett större stöd när missfallet inträffade då övrig familj också sörjde missfallet (Maker & 

Ogden, 2003; Rowland & Le, 2011). Maker och Ogden (2003) menade dock att kvinnorna 

upplevde att vänner och familj inte alltid visste hur de skulle reagera, Rowland och Le (2011) 

beskrev vidare att familj och vänner inte tycktes förstå betydelsen av att förlora ett barn och 

därför hade svårt att respektera kvinnornas känslor gällande missfallet.  

 

Enligt Ancker et al. (2012) kände kvinnorna en uppriktig förståelse när någon förstod att de 

sörjde mer än bara barnet, utan hela symboliken, vilket Adolfsson et al. (2004) menade 

resulterade i att kvinnorna inte kände sig ensamma om denna upplevelse. Genom att möta 

andra kvinnor som också genomgått ett missfall kunde de dela gemensamma aspekter av 

upplevelserna vid ett missfall (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstien et al., 2009) och därmed 

hjälpa varandra (Gerber-Epstien et al., 2009; Maker & Ogden, 2003). Maker och Ogden 

(2003) menade att genom att dela upplevelsen med andra som genomgått ett missfall bidrog 

det till ett ökat välbefinnande hos kvinnorna. 

 

 ‘‘I related that I had had a miscarriage and then she opened up and she said that this was her 

third and I thought, wow you know, but she was fine when I was talking to her she was like, you 

could relate to somebody and I felt that I was relating something and also sharing and helping the 

person as well and so it was helping each other.’’ (Maker & Ogden, 2003, s. 410) 
 

Enligt en studie (Adolfsson, et al., 2004) beskrev kvinnorna att vänner och familj var viktiga 

men att det var vårdpersonal som kunde ge svaren och kunskapen. De upplevde att det var 

viktigt att deras sorg togs på allvar av vårdpersonalen och att de fick prata med kompetent 

personal som förstod dem.  Vidare beskrev Ancker et al. (2012) och Domingos (2011) att 

vissa kvinnor upplevde att deras behov blev tillgodosedda och bekräftade från vården och att 

de uppskattade då personalen kontaktade och följde upp dem tiden efter missfallet. 

 

“… the GP [gynecologist] phoned after it happened and I had a nice chat with her, um … yeah. 

Oh, I really appreciated the fact that she phoned. It was really nice and that was definitely good.” 

(Rowland & Le, 2011, s. 283) 
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Enligt Ancker et al. (2012) beskrev andra kvinnor däremot en besvikelse över att de inte blev 

tagna på allvar av vårdpersonalen och att deras oro inte bemöttes. Kvinnorna upplevde att 

deras känslor, behov och kunskap blev ifrågasatta och att de inte möttes med respekt. De 

beskrev att personalen inte hade förmågan att förstå vilken livskris de befann sig i och 

Rowland och Le (2011) menade att vårdpersonalen inte tillgodosåg de emotionella behov 

kvinnorna hade efter missfallet. Studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012) beskrev 

att kvinnorna upplevde att de bara var en i mängden. De kände att vårdpersonalen fokuserade 

på de fysiska behoven (Rowland & Le, 2011) och att de fick be om att få uttrycka sina känslor 

kring missfallet (Adolfsson et al., 2004; Rowland & Le, 2011). En studie (Rowland & Le, 

2011) beskrev att kvinnorna upplevde att de reducerats till ett medicinskt faktum och tre 

studier (Abboud & Liamputting, 2005; Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 2011) beskrev 

vidare att vården efter missfallet bara var medicinska åtgärder, de kände sig därför missnöjda 

med empatin från vården. Enligt Ancker et al. (2012) upplevde kvinnorna att fostret inom 

vården inte ansågs som ett riktigt barn. Vidare beskrev studier (Murphy & Merrell, 2009; 

Rowland & Le, 2011) att kvinnorna önskade att då vårdpersonalen inte kunde göra något 

fysiskt för dem hade de i alla fall kunnat fokusera på de emotionella behoven. Enligt tre 

studier (Abboud & Liamputting, 2005; Ancker et al., 2012; Rowland & Le, 2011) kände 

kvinnorna även att de inte fick tillräckligt med information och fick därför söka upp 

information själva och Ancker et al. (2012) menade även att det ofta saknades utrymme för att 

få kunna ställa frågor. Enligt två studier (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012) önskade 

kvinnorna en uppföljning ett tag efter missfallet och enligt Rowland och Le (2011)  ett 

erbjudande om stöd och rådgivning vid nästkommande graviditet. 

 

”Och så skulle man vara där själv (gråter) och barnet skulle åka ut i toaletten och spolas bort, 

liksom. Det var ju ingenting enligt vården. Det sågs inte som mitt barn.” (Ancker et al., 2012 s. 

34) 

 

“… my own GP [gynecologist] said to me, ‘Well you’re lucky you didn’t get too attached to it 

then.’ And I just went, ‘Huh?’ I actually was really attached, really, really, really, attached. And 

that wasn’t helpful. She was just … not clever. So when, I mean, when the medical professionals as 

well are so just dismissing it as a non-event that doesn’t help us either it’s like, ‘Well, if it’s a non-

event then why am I so upset?’” (Rowland & Le, 2011, s. 280) 

 

Att förändras och gå vidare 

Enligt Maker och Ogden (2003)  upplevde kvinnorna att ilskan och sorgen avtog över tiden, 

men att det fanns upp- och nedgångar. Genom att ta itu med känslorna och inte skjuta dem 

framför sig kunde kvinnorna snabbare återgå till vardagen (Gerber-Epstien et al., 2009). 



18 
 

Studier (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstien et al., 2009) beskrev att kvinnorna kände sig 

tvungna att återgå till de dagliga rutinerna, trots att de inte ville. Genom att återgå till 

vardagen och aktivera sig minskade tankarna om missfallet, de kände att de inte fungerade 

som innan missfallet och kunde därför inte koncentrera sig (Gerber-Epstien et al., 2009).  

 

” I have to return to my everyday life, my two other children, my husband, and the house. Yes. by 

and by the energy will return.” (Adolfsson et al., 2004, s. 552) 
 

En studie (Ancker et al., 2012) beskrev att kvinnorna upplevde en känsla av avundsjuka då de 

mötte gravida kvinnor och Gerber-Epstein et al. (2009) menade även att synen av gravida 

kvinnor var en ständig påminnelse på något kvinnorna själva inte klarat av. Adolfsson et al. 

(2004) beskrev även att kvinnorna kände att det var orättvist att de förlorat drömmar och 

förhoppningar inför framtiden och minnena om förlusten kom tillbaka vid åsynen av en gravid 

kvinna eller ett barn.  

 

 “Her pregnancy was a living reminder of my loss, and as it advanced I could see what I was not.” 

(Gerber-Epstien et al., 2009, s. 20) 

 

Två studier (Ancker et al., 2012; Rosebrink et al., 2012) beskrev att kvinnorna upplevde 

ökade oroskänslor vid en påföljande graviditet, och de kände sorg och rädsla att åter drabbas 

av ett missfall. Genom att tala öppet om den nya graviditeten till bekanta kände kvinnorna en 

minskad oro (Rosebrink et al., 2012). Adolfsson et al (2004) beskrev att kvinnorna under 

nästkommande graviditet inte vågade uttrycka någon glädje eller njuta av graviditeten då 

risken för missfall alltid fanns i tankarna. Enligt Rosebrink et al. (2012) kände kvinnorna att 

de inte vågade lita på kroppen för att denne skulle lura henne. Kvinnorna kände enligt 

Adolfsson et al. (2004) att de inte hade förmågan att styra över kroppen men försökte enligt 

Ancker et al. (2012) trots känsla av maktlöshet utöva kontroll över den. Ancker et al. (2012) 

beskrev vidare att det även fanns kvinnor som upplevde att ett nytt barn inte kunde ersätta det 

förlorade barnet. Missfallet innebar en sådan påfrestning att många kvinnor aldrig mer ville 

vara med om det igen (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. And we sort of talked at length about whether we really, really would plan to have 

children. So we decided that we wouldn’t so hum…so that was the only way to protect me from 

that happening again.” (Murphy & Merrell, 2009, s. 1588) 
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Ancker et al. (2012) beskrev att kvinnorna upplevde att de förändrades som människa efter 

missfallet och att de var mer ödmjuka inför livet. Två studier (Ancker et al., 2012; Maker & 

Ogden, 2003) beskrev att kvinnorna ansåg att missfallet var en viktig och lärorik 

livserfarenhet som de alltid skulle minnas. Ancker et al. (2012) beskrev vidare att kvinnorna 

kände sig stärkta och stolta över att ha klarat av denna svåra situation och de beskrev att de 

lärt sig mer om sig själva. Maker och Ogden (2003) menade att missfallet omvärderat 

kvinnornas förflutna och Gerber-Epstein et al. (2009) menade att missfallet ändrade deras 

uppfattning om livet och tog dem ned på jorden. Maker och Ogden (2003) beskrev vidare att 

genom att fokusera på de positiva sakerna i livet uppkom en känsla av herravälde hos 

kvinnorna, vilket tillät dem att själva att må bra över vad de uppnått. Trots att händelsen var 

smärtsam såg kvinnorna en mening med missfallet vilket tog livet till en annan nivå. 

 

“As we kind of got through to the other side, it was almost like there was a purpose in it or 

something... it had been a massive teacher in a way even though it was painful and ...I don’t know 

It’s kind of taken life to another level.” (Maker & Ogden, 2003, s. 412) 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att få missfall. 

Analysen baserades på nio vetenskapliga artiklar och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Litteraturstudien resulterade i fem kategorier: Att känna 

sig oförberedd, att vilja finna en förklaring, att känna sorg och förlust, att behöva stöd och bli 

förstådd samt att förändras och gå vidare.  

 

I kategorin att känna sig oförberedd beskrevs hur kvinnor hade svårt att acceptera vad som 

hänt och att de förnekade missfallet, detta beskrevs även av Pauw (1991). Pauw beskrev även 

att föräldrar som mist ett ofött barn befinner sig i en kris och ett tillstånd av chock där de 

känner sig förvirrade. I resultatet beskrevs även att kvinnorna hamnade i en fullständig chock 

vid beskedet. Enligt Bryant (2008) har människor som befinner sig i en chock svårt att ta in 

information, vilket även beskrevs i resultatet i denna studie. Bryant beskriver att det är viktigt 

att informationen ges i hanterbara mängder och först när patienten är redo för den. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör säkerställa att patienten förstått den givna informationen och att 

patienten får tid att ställa eventuella frågor. Hur patienten vill få information skiljer sig mellan 

olika individer. Bryant menar även att sjuksköterskan bör skapa en trygg miljö där patienten 

kan svara på sitt sätt och kunna uttrycka sina känslor. Informationen bör vara personcentrerad 

och anpassas till varje individ för att tillgodose varje individs behov. Då hälso- och 

sjukvårdspersonal befinner sig i en maktposition är det viktigt att patienten får känna att de är 

självbestämmande. 

 

I resultatet i denna litteraturstudie beskrevs vidare hur kvinnorna ansåg att meningen med 

livet var att bli mamma och att inte kunna få barn motsatte sig att vara kvinna. Scheider 

(2013) beskrev att kvinnors upplevelse av att vara kvinna och gravid är mångdimensionell och 

komplex. Upplevelsen förkroppsligar egenmakt och ger en djupare mening åt livet. Graviditet 

och förlossning ger en kvinna en känsla av egen prestation och är en central aspekt av hur de 

bedömer sig själva. Scheider skildrade även att när kvinnor inte kan bli gravid eller drabbas 

av en ogynnsam graviditet ger det djupa känslor av misslyckande och känslor av att inte klara 

av det andra kvinnor klarar. I resultatet i denna litteraturstudie framkom även att missfallet 

motsatte sig förväntningarna på graviditeten, vilket även Scheider (2013) beskrev då 

kvinnorna förväntat sig att föda ett friskt barn.   
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Att vilja finna en orsak till varför missfallet inträffat beskrevs under kategorin att vilja finna 

en förklaring som något viktigt för att kunna acceptera missfallet. Brysiewicz (2008) skildrar 

önskan om att få en förklaring till varför ens anhöriga omkommit och viljan att få svar på ens 

frågor.  Enligt Baldacchino (2010) kämpade patienter för att finna en mening med sin 

sjukdom eller händelsen och kunde betrakta det som hänt som ett straff från Gud. Detta 

framkommer även i resultatet i denna litteraturstudie där kvinnorna ansåg att Gud hade 

straffat dem på grund av deras tidigare aborter. Grudzen, Stone, Mohanty, Asch, Lorenz, 

Torres, Morrison, Ortiz och Timmermans (2011) beskrev hur flera patienter uttryckte sin tro 

på Gud och att det var han som avgjorde deras öde. I denna litteraturstudie beskrevs även hur 

kvinnorna skyllde det inträffade på ödet. 

 

I resultatet beskrevs vidare hur kvinnor skuldbelade sig själva för hur de handlat och att 

missfallet berodde på dem. Detta kan jämföras med en studie av St. John, Cooke och Goopy 

(2006) där kvinnor som hade fött ett dödfött barn också lade skulden på sig själva. Baladaccio 

(2010) menade att många genomgår en självrannsakan efter att ha drabbats av en sjukdom 

eller händelse och visar därigenom känslor av skuld som oftast är förknippad med 

patienternas livsstil såsom rökning och stress. Detta kan förknippas med resultatet i denna 

litteraturstudie där kvinnor rannsakade sig själva efter att ha drabbats av ett missfall. Hsu, 

Tseng, Banks och Kuo (2004) menar att kvinnor ofta tror att de själva orsakat barnets död 

vilket kan leda till en livstids skuld och självkritik. 

 

I kategorin att känna sorg och förlust framkom att kvinnorna hade sett sig själva som mödrar 

och att de förlorat ett barn samt identiteten som moder. Enligt Milo (1997) är förlusten av ett 

barn det värsta en mamma kan genomgå. Sorgen beskrivs som mer intensiv, smärtsamt och 

långvarig än vid någon annan förlust. I resultatet i denna studie beskrevs även att missfallet 

innebar en stor sorg och att en sorgeprocess startades. Kvinnans känslor varierade och dessa 

känslor förändrades allt eftersom sorgeprocessen fortskred, detta beskrivs även av MacDonald 

(2011) som att våg efter våg av känslor omsluter en men att vågorna avtar med tiden. 

MacDonald beskriver vidare att förlusten aldrig glöms men att sorgen blir hanterbar.    

 

I resultatet framkom det även att kvinnorna kände en förlust av förväntningar och 

förhoppningar, där framtidsplanerna togs ifrån dem. Hsu et al. (2004) beskriver att förlusten 

av ett dödfött barn inte enbart innebär en förlust av den fysiologiska, utan också drömmar och 

långsiktiga planer inför framtiden tillsammans med sitt barn. Bowman (1997) menar att en 
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förlust av ens drömmar leder till sorg och är något personen ofta tidigare tagit för givet. Att 

sörja de gamla drömmarna kan vara avgörande för att kunna gå vidare för att sedan skapa nya 

drömmar att sträva efter.  

 

Under kategorin att behöva stöd och bli förstådd uttryckte kvinnorna att familj och vänner var 

det mest värdefulla stödet, vilket även Emilsson, Svensk, Olsson, Lindh och Öster (2012) 

beskriver i deras studie. Emilsson et al. beskriver vidare att träffa andra i en liknande situation 

är ett gemensamt behov, detta framkom även i denna litteraturstudie där kvinnorna genom 

uppriktig förståelse kunde uppnå ett ökat välbefinnande. Även Grinyer (2012) beskriver att 

sorg och förlust kan stödjas genom att dela upplevelsen med andra som genomgått en 

liknande händelse. Grinyer beskriver att de sörjande föräldrarna upplevde att andra som inte 

genomgått en förlust av ett barn har svårt att förstå hur det är.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att partnern var ett viktigt stöd för kvinnorna som 

genomgått ett missfall, men att de upplevde att partnern aldrig kunde förstå de emotionella 

aspekterna av ett missfall. Enligt Murphy och Hunt (1997) får männen bristfällig 

uppmärksamhet vid ett missfall. Förutom att hantera sina egna känslor måste de klara av att 

stötta sin partner i hennes sorg och förlust. Murphy och Hunt beskriver vidare att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bör se och bekräfta männens behov och förstå deras perspektiv av 

missfallet 

 

Under resultatet i denna studie beskrivs vidare att kvinnors behov av stöd från vårdpersonalen 

ignorerades och många kvinnor kände att de bara var en i mängden. Evans (2012) skildrar 

vikten av omtänksam och kompetent omvårdad för kvinnor som haft ett missfall och att det 

spelar en avgörande roll gällande kvinnors emotionella återhämtning. Kvinnorna i denna 

litteraturstudie upplevde att de förlorat ett barn och att vårdpersonalen inte förstod dem, även 

Evans beskriver att samhället oftast inte ser missfallet som ett dödfött barn, varvid 

vårdpersonalen främst fokuserar på de fysiska aspekterna av ett missfall. Även i denna 

litteraturstudie framkom att kvinnan saknade någon form av samhällsstöd efter missfallet. 

 

Att känna oro vid en nästkommande graviditet beskrevs under kategorin att förändras och gå 

vidare som något vanligt och kvinnorna hade svårt att uttrycka någon glädje då risken för ett 

nytt missfall alltid följde dem i tankarna. Även St. John et al. (2006) beskrev att glädjen för en 

ny graviditet överskuggades av kvinnornas tidigare erfarenheter. För dessa kvinnor var hotet 



23 
 

om ett nytt missfall påträngande och de var hela tiden medvetna om att ett nytt missfall kunde 

uppstå. Graviditeten präglades av oro och en rädsla för en ny förlust (St. John et al., 2006). 

Resultatet i denna studie beskriver att kvinnorna även upplevde en känsla av avundsjuka då de 

mötte en gravid kvinna, även detta beskrevs av St. John et al. (2006).   

 

Under resultatet i denna litteraturstudie framkom även att kvinnorna upplevde att de hade 

förändrats som människor efter missfallet, detta fenomen beskriver Kralik, Visentin och van 

Loon (2006) som transition, och menar att det är en övergång. Övergången sker över tid och 

innebär en förändring och anpassning till något nytt. Vid transition förändras livssituationen 

och den egna identiteten och beror till stor del på de psykologiska processer som är 

involverade vid anpassningen. Kvinnorna i denna litteraturstudie kände sig stärkta och att de 

lärt sig mer om sig själva, vilket Mayan, Morse och Eldershaw (2006) beskriver som att 

genom uthärdande och känslomässigt lidande får många en nyfunnen visdom och attityd till 

livet. Dessa personer genomgår en omformulering av olika prioriteringar i livet. 

 

Omvårdnadsintervention 

I resultatet identifierades ett flertal behov hos kvinnor efter att ha drabbats av missfall, såsom 

stöd och förståelse. Enligt Evans (2012) behövs en grundläggande och fortlöpande utbildning 

hos hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna identifiera och stödja kvinnors behov efter 

missfall. En ökad kunskap förbättrar vården för kvinnor som drabbats av missfall, vilket 

därmed bidrar till ett ökat välbefinnande hos kvinnorna. I resultatet i denna litteraturstudie 

framkom det att kvinnor upplevde att de inte fick det önskade stödet från sjukvården och att 

förståelsen för kvinnans upplevelser ignorerades. De upplevde att deras känslor, behov och 

kunskap blev ifrågasatt och att personalen inte hade förmågan att förstå dem. Enligt Conry 

och Prinsloo (2008) behöver sjukvårdspersonal mer information om hur de ska kunna hjälpa 

föräldrar som mist ett barn och förstå betydelsen av förlusten. Sjukhuset bör även ha ett mer 

strukturerar tillvägagångssätt när det gäller omvårdnaden av sörjande mödrar.  

 

I denna litteraturstudie framkom det även att kvinnorna ansåg att vårdpersonalen endast 

fokuserade på de fysiska behoven men att det fanns en önskan om att vårdpersonalen skulle 

kunna hjälpa de emotionellt. Det är enligt Evans (2012) viktigt att vårdpersonalen inte 

behandlar kvinnorna som ett objekt eller bagatelliserar förlusten då detta resulterar i att det 

ytterligare ökar kvinnors känsla av ensamhet. Sörjande kvinnor bör visas värdighet och ges 

respekt, och måste ges tid att sörja. Enligt Kralik et al. (2006) är det viktigt att ha en förståelse 
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och kunskap gällande transition och vara medveten om att transition sker över tid. Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att ge kvinnan tid och möjlighet att anpassa sig till den nya 

situationen.  

 

Kvinnorna i denna litteraturstudie upplevde även att de inte fick tillräckligt med information 

och att det saknades utrymme att få ställa frågor. Evans (2012) menar att en sjuksköterska bör 

vara tillgänglig och ha förmåga att svara på frågor samt vara ärlig. Evans menade även att det 

är viktigt att inse att upplevelsen av ett missfall inte är samma sak för alla kvinnor, utan är en 

unik upplevelse som bör accepteras av sjukvårdspersonal. Detta kan resultera i att kvinnorna 

bättre kan hantera sin sorg och återhämtar sig snabbare efter förlusten av en graviditet. I en 

studie av Ramsten (1995) framkom det dock att sjuksköterskor ansåg att tröst och information 

till kvinnor som genomgått missfall inte hör till deras profession utan bör knytas till andra 

professioner. Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) ska en sjuksköterska ha förmåga att ge stöd, vägledning samt 

informera och undervisa patienter. Sjuksköterskan skall även kommunicera på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. I och med detta bör sjuksköterskan stötta och ge information till en 

kvinna som drabbats av ett missfall då det tillhör sjuksköterskans profession.    

 

Metodkritik   

Denna litteraturstudie har fokus på kvinnors perspektiv och utgår därmed från en kvalitativ 

metod. Den analysmetod som använts är den kvalitativa innehållsanalysen med en manifest 

ansats. Polit och Beck (2008, s. 507) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen med den 

manifesta ansatsen ifrågasatts gällande validitet då kategorierna är subjektivt skapade.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) diskuteras trovärdigheten vid kvalitativa 

studier genom följande begrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet. 

Genom detta kan fördelar och begränsningar med den kvalitativa metoden diskuteras. Med 

tillförlitlighet avses studiens sanningshalt, resultatet ska spegla deltagarnas upplevelser och 

deltagarna ska själva kunna känna igen sig i resultatet. För att uppnå en hög tillförlitlighet 

studerades artikeln av Graneheim och Lundman (2003) för att sedan följa de olika stegen i 

den kvalitativa innehållsanalysen. Trots noggrann följsamhet av metodartikeln kan bortfall av 

betydelsefullt material skett vid översättningen, kondenseringen samt omformuleringen till 

att-satser. För att minska bortfallet jämfördes att-satsen med den ursprungliga 

meningsenheten. Enligt Graneheim och Lundman (2003) innehåller både manifest och latent 
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ansats en grad av tolkning, det är endast djupet på tolkningen som skiljer dem åt. Då resultatet 

till stor del bestod av engelska citat som översatts till svenska och flera deltagare beskrev 

deras upplevelse i metaforer eller ordspråk finns risken att ett för djupt tolkande använts. För 

att styrka resultatet har citat från analyserade artiklar tagits ut, detta ökar tillförlitligheten i 

denna litteraturstudie.  

 

Pålitlighet beskriver i vilken grad studien går att återupprepa för att få ett liknande resultat. 

För att kunna uppnå hög pålitlighet är det därför viktigt att tillvägagångssättet beskrivs i detalj 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Genom att noggrant beskriva hur 

litteratursökningen gått till, vilka söktermer, filter samt vilka databaser som använts, kan 

litteratursökningen återupprepas vilket styrker pålitligheten. I denna studie har metodanalysen 

som använts samt förfarandet vid analysen beskrivits i detalj, vilket medför att 

tillvägagångssättet går att följa vilket därmed ökar studiens pålitlighet.  

 

Bekräftbarhet innebär att forskarens förförståelse hanterats, att resultatet inte består av egna 

slutsatser och att all data ska kunna härledas till ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.302-303). För att få en hög bekräftbarhet måste därför resultatet och slutsatser svara mot 

syfte, genom att noggrant välja ut de vetenskapliga artiklarna har data för att kunna svara mot 

syftet valts ut. Genom att anpassa litteratursökningen gällande söktermer till respektive 

databaser ökade sannolikheten att samtliga artiklar blivit funna. Det är viktigt att resultatet 

återspeglar deltagarnas röster och inte forskarens (Polit & Beck, 2008, s. 539), vilket 

säkerställt genom att noggrant följa vald analysmetod och vara medveten om eventuell 

förförståelse. Slutligen har en korrekt referensteknik erhållits vilket medför att läsaren kan 

härledas till ursprungskällan.  

 

 Med överförbarhet avses i vilken grad resultatet kan överföras och tillämpas i andra kontext 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Då kvalitativa studier beskriver människors 

subjektiva upplevelse och erfarenheter finns det inget facit på vad som är rätt och fel 

(Granehiem & Lundman, 2003). Resultatet består av artiklar från olika delar av världen där 

gemensamma upplevelser beskrevs, vilket talar för att resultatet är överförbart i liknande 

kontext. Då resultatet jämförts och likheter påträffats med att förlora ett barn under andra 

omständigheter dras slutsatsen att resultatet kan överföras till andra kontext och deltagare, 

men inte i samma utsträckning. Ett tydligt beskrivet resultat ökar överförbarheten (Graneheim 

& Lundman, 2003). 
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Slutsats 

Resultatet visade att kvinnor upplevde en stor chock, sorg och förlust vid missfallet. Det 

framkom att kvinnor hade en vilja att finna en förklaring till varför missfallet inträffat och 

kunde först då acceptera missfallet. Kvinnorna upplevde att de förlorat mer än bara ett barn, 

då även förväntningar och förhoppningar om framtiden förlorades samt identiteten som 

blivande mamma. Kvinnorna upplevde ett stort behov av stöd, både från familj och vänner 

men även från hälso- och sjukvården. En tid efter missfallet upplevde kvinnorna även att de 

fått en förändrad syn på livet och att missfallet var en viktig erfarenhet som de alltid skulle 

bära med sig.  

 

I studien identifierades ett stort behov av stöd hos kvinnorna, och att de var missnöjda med 

bemötandet av vårdpersonalen. Ur detta kan slutsatsen dras att hälso- och sjukvårdspersonal 

bör förbättra mottagandet av kvinnor som drabbats av missfall för att tillgodose kvinnans 

behov. Genom denna litteraturstudie kan hälso- och sjukvårdspersonal få en ökad kunskap 

gällande kvinnors behov och upplevelser av missfall. Då varje kvinna upplever missfallet 

individuellt är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ser varje kvinna som unik individ. 

Detta för att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad.  

 

Vidare forskning inom området krävs. Forskning gällande hälso- och sjukvårdspersonalens 

förhållningssätt gentemot kvinnors upplevelser och erfarenheter av graviditet och missfall bör 

studeras. Detta för att öka kunskapen hos vårdpersonalen och utveckla bemötandet av kvinnor 

som drabbats av missfall. 
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