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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Många graviditeter slutar i missfall. Tidigare forskning visade att missfall leder till 

känslor av ångest, oro och sorg. Den psykiska hälsan glöms bort och förbises av vårdpersonal. 

Ett vårdvetenskapligt synsätt kan bidra till ökad hälsa och minskat lidande för kvinnor efter 

missfall.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av 

missfall.  

 

Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie och byggde på en sammanställning av tio 

stycken kvalitativa kvalitetsgranskade artiklar. I analysprocessen togs meningsbärande 

enheter ut som kondenserades. De kondenserade meningarna bildade koder som sedan 

skapade kategorier och underkategorier.  

 

Resultat: Resultatet bestod av fyra kategorier: den subjektiva kroppens upplevelse av det 

pågående missfallet, vårdlidande i samband med missfall, krisreaktioner efter missfall och 

livslidande en tid efter missfall. Missfall är en traumatisk händelse som medför en förändring i 

efterföljande livet.  

 

Slutsatser: Kvinnor upplever att vårdpersonal har en bristande förståelse för upplevelsen av att 

drabbas av missfall. Missfallets påverkan på kvinnor sätter krav på de vårdande 

sjuksköterskorna och personer i kvinnornas omgivning. Genom att öka sjuksköterskors 

förståelse för kvinnors upplevelser av missfall kan omvårdnaden förbättras. Den ökade 

förståelsen kan även skapa möjlighet för ökat stöd som kan resultera i ett minskat livslidande 

för kvinnorna.  
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INLEDNING 

 
Sjuksköterskans arbete innebär att möta människor med behov av vård i utsatta situationer i 

livet. I utbildningen har vi lärt oss att vårdande bör utgå från patientens livsvärld och därför är 

det viktigt att ha kunskap om hur ett missfall kan påverka en kvinna. Grundat i detta har en 

bild av hur kvinnor upplever missfall och sjuksköterskans nuvarande omvårdnad kommit 

fram. Uppfattningen är att missfall inte är något som det talas öppet om. Det finns en 

förväntan att en graviditet inte ska bli offentlig för andra förrän runt vecka 12 då risken för 

missfall har minskat. Detta gör att många kvinnor får tidiga missfall i det tysta. En undran blir 

då varför missfall är något som det inte talas mer om när det är så vanligt förekommande. 

Motiveringen till val av ämne var att själva få djupare kunskaper om upplevelsen av missfall 

ur kvinnans perspektiv för framtida arbetssituationer som sjuksköterskor och för att då kunna 

minska eventuell tabu och skambeläggning kring ämnet.  

 

BAKGRUND 
 

Det finns olika anledningar till varför många vill skaffa barn och ofta ses det som en 

självklarhet att kunna bli gravid och få barn. Planerade graviditeter blir mycket välkomna 

barn. Även vid oplanerade graviditeter kan barnet vara varmt välkommet men det 

förekommer också att barn är oönskade. En graviditet som för många kvinnor är ett positivt 

glädjande besked kan ge ambivalenta känslor hos kvinnan. Arbete som påverkas, oro för 

föräldraansvar, oro inför förlossning och oro över att något kan gå fel kan orsaka ambivalenta 

känslor under graviditeten (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

 

Definitionen av missfall 

Spontan abort är den medicinska benämningen på missfall (Elg, 2011). Då begreppet spontan 

abort lätt mistas för provocerad/legal abort kommer ordet missfall användas i detta arbete för 

att inte förväxla de två. 

 

En graviditet beräknas pågå i 40 veckor räknat från kvinnans sista menstruation. Vanligtvis 

har fostret en viss chans att överleva utanför moderns livmoder efter 24-26 veckor av 

graviditeten. Missfall är en graviditet som ofrivilligt avbrutits till skillnad från den 

provocerade legala aborten, där avsikten är att avbryta graviditeten (Borgfeldt et al., 2010). 

Missfall innebär att ett befruktat ägg i kvinnans livmoder stöts ut och därmed avbryts 

graviditeten. I flera av dessa fall har inte kvinnan hunnit uppfatta att hon varit gravid (Elg, 

2011; Sundgren, 1992). Före 22 fullbordade veckor räknas en avbruten graviditet som 

missfall och efter 22 fullbordade veckor räknas det som för tidig förlossning. Om missfallet 

sker under de fösta tolv veckorna räknas det som tidigt och sker det mellan vecka 13 till och 

med vecka 21 räknas det som sent (Borgfeldt et al., 2010). 80-85% av diagnostiserade 

missfall är tidiga (Weström, Åberg, Anderberg & Andersson, 2005). 
 
Symtom och diagnostik vid missfall 
Symtom på missfall varierar från individ till individ och är beroende på när i graviditeten det 

sker. Sker det under de första tolv veckorna kan små blödningar som går över i blodiga 

klumpar ses med eller utan menstruationsliknande smärtor. Ibland är inte kvinnan medveten 

om varken graviditeten eller missfallet, då behövs inga medicinska åtgärder. Vid risk för 

infektion eller då blödningen inte slutar av sig själv kan medicinsk behandling behöva ges och 

kvinnan kan då behöva stanna några timmar på sjukhuset. Ett sent missfall liknar mer en 
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förlossning där kvinnan kan få både värkar och fostervattnet kan gå. Kvinnan kan då vara i 

behov av att bli kvar något dygn på en vårdavdelning (Elg, 2011).  
 

Utöver att missfallet indelas efter tidiga- och sena missfall delas de även in efter förloppet. 

Missfallet blir ofta fullständigt vid mycket tidiga och sena missfall. Vid fullständigt missfall 

gör kroppen själv av med hela graviditeten med foster, hinnor och moderkakan vid ett och 

samma tillfälle. Ofullständigt missfall innebär att graviditeten stöts ut i delar under några 

dagar och sker ofta mellan graviditetsvecka 8 och 14. Kvarhållet missfall är då fostret dör 

men graviditeten fortskrider, tills missfallet stöts ut. Hotande missfall är då symtom på 

missfall uppstår, exempelvis smärta och blödningar, men graviditeten fortsätter och fostret 

överlever (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Den vanligaste orsaken till missfall, framför allt tidiga, är kromosomavvikelser eller att det 

uppstått andra avvikelser på det befruktade ägget. På grund av den toxiska effekten av nikotin 

och hur det påverkar moderkakans funktion ökar rökning risken för missfall (Borgfeldt et al., 

2010). I en studie av Feodor Nilsson, Andersen, Strandberg-Larsen och Nybo Andersen 

(2014) framkommer det att riskfaktorer för missfall som går att påverka innan graviditeten är 

ålder och vikt. Riskfaktorer är om kvinnan är 30 år eller äldre, överviktig eller underviktig. 

Faktorer som går att påverka för risken att få missfall är alkoholkonsumtion, lyft av över 20 

kilo dagligen samt nattarbete. En studie visar på att efter en genomgången graviditet och 

födsel minskar risken att drabbas av missfall i nästkommande graviditet. De visade även på att 

kvinnor som upplevde illamående under de första 12 veckorna av graviditeten hade nästan 

upp till 70 % mindre risk att drabbas av missfall (Maconochie, Doyle, Prior & Simmons, 

2006).  

 

Ett pågående missfall går inte att förhindra eller stoppa. Olika undersökningar, bland annat 

ultraljudsundersökning och/eller hormonanalyser kan visa om graviditeten är avslutad eller 

inte. Vid tillfällen då livmodern inte gjort sig av med hela missfallet behövs behandling. 

Behandlingen kan se olika ut beroende på hur långt gången i graviditeten kvinnan var men 

syftet är att tömma livmodern. Behandlingen kan vara kirurgisk då graviditetsrester sugs eller 

skrapas bort från livmodern under narkos eller lokalbedövning. Medicinsk behandling, med 

värkframkallande medel och smärtlindring, kan även användas beroende på graviditetens 

längd. Sjuksköterskan bör inte inge falska förhoppningar hos kvinnan vid en utredning om 

missfall, då prognosen oftast är dålig och slutar i missfall. Kvinnan behöver mycket stöd 

under denna tid. Då missfallet inte är konstaterat bör kvinnan ha möjlighet att ta kontakt med 

exempelvis sjuksköterskan för att kunna diskutera och få stöd.  Från det att kvinnan börjar 

uppleva symtom och har ett missfall på gång tills det att hon är hemma igen kan det ta mindre 

än ett dygn. Förväntan under en graviditet att ett barn ska komma byts snabbt ut mot en stor 

tomhet. Sjuksköterskans roll är väldigt viktig för att stötta och hjälpa kvinnan att förstå och på 

något sätt kunna acceptera det som hänt. Det är viktigt att kvinnans känslor kring händelsen 

lyfts fram i samtal med sjuksköterskan. Alla reaktioner är normala och de kan komma dagar, 

veckor eller månader efter missfallet hänt. Det är viktigt att kvinnan får information om var 

hon kan vända sig för att i efterhand ha någon att prata med (Borgfeldt et al., 2010).  

 

Antal graviditeter som slutar i missfall  
Det finns ingen säker statistik på hur många graviditeter som leder till missfall (Adolfsson & 

Kjellström, 2014; Sundgren, 1992). Olika siffror och statistik uppkommer i olika rapporter 

och ett stort mörkertal finns också som ibland uppskattas eller inte räknas (Sundgren, 1992). 

Den bristande statistiken beror på att det inte sker någon registrering eller rapportering av 

antalet missfall som kan sammanställas. Endast då fostret/barnet räknas som för tidigt fött och 
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inte som missfall finns tillförlitlig registrering som överförts i statistik (Adolfsson & 

Kjellström, 2014). Enligt Borgfeldt et al. (2010) leder hälften av det totala antalet kända 

graviditeter till missfall varav majoriteten av dessa är tidiga missfall och många upplevs av 

kvinnorna som en försenad menstruationsblödning.  

 

Missfallets påverkan  

Missfall kan orsaka känslor av ångest, sorg och oro (Nikcević, Kuczmierczyk & Nicolaides, 

2007).  Efter att ha drabbats av missfall väntar vissa kvinnor med att försöka bli gravida igen 

(Wijesinghe, Herath & Abeysundara, 2012). Oron hos kvinnan är relaterat till framtida 

graviditeter och tankar om även de kommer att sluta i missfall. Tankar som snurrar hos 

kvinnan är om hon själv gjort något för att orsaka missfallet. I de fall där orsaken är okänd är 

nivåerna med ångest högre och varar längre tid för kvinnan. En känd orsak till missfallet, 

exempelvis fostermissbildning, är lugnande för kvinnan då hon vet att hon inte gjort något fel 

själv (Nikcević et al., 2007). I studien av Woods-Giscombé, Lobel och Crandell (2010) 

framkommer det att ett missfall ger ökade ångestkänslor under nästkommande graviditet. Det 

finns risk att drabbas av psykisk ohälsa efter missfall vilket är något som ofta glöms bort och 

förbises av vårdpersonal. Det är många som anser att det nuvarande psykologiska stödet efter 

ett missfall inte är tillräckligt (Kong, Lok, Lam, Yip & Chung, 2010). Kong et al., (2010) 

visar i sin studie på en ökad självmordsfrekvens för kvinnor första året efter missfall. Episoder 

av tidigare depression, ångest eller posttraumatiskt stressyndrom ökar risken av likartade 

upplevelser efter missfallet. Där uppföljning efter missfall gjorts tidigt har symtom på 

depression och ångest visat sig i mindre grad (Séjourné, Callahan & Chabrol, 2010b). En 

annan studie med 305 deltagare utförd av Séjourné, Callahan och Chabrol (2010a) visade det 

att kvinnorna upplevde ett behov av stöd efter deras missfall. Majoriteten av kvinnorna i 

studien upplevde störst behov av stöd direkt efter diagnosen av missfallet. Många kvinnor 

önskade också stöd under perioder som vid en ny graviditet eller på årsdagen för missfallet 

(ibid). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien grundar sig i ett vårdvetenskapligt synsätt med patienten i fokus där syftet är att stärka 

och stödja patientens hälsoprocesser och lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

studien kommer följande begrepp att vara av betydelse: 

 

Lidande 
Precis som att hälsa och välbefinnande kan föreligga trots sjukdom kan lidande föreligga trots 

frånvaro av sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns tre olika typer av lidande: 

vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. Vårdlidande är det lidande som upplevs i 

själva vårdsituationen. Den vanligaste orsaken till vårdlidande är kränkande av patientens 

värdighet (Eriksson, 1994). Det skulle kunna orsakas av att kvinnan upplever att 

vårdpersonalen bagatelliserar hennes missfall (Elg, 2011). Livslidande är det lidande som 

upplevs i den egna unika livssituationen, i det här fallet hur missfallets påverkar det dagliga 

livet. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i samband med sjukdom och behandling, i 

detta fall lidandet som uppstår i samband med själva missfallet (Eriksson, 1994). Lidande är 

en subjektiv känsla vilket innebär att en vårdare kan försöka sätta sig in i kvinnans situation 

men aldrig fullt ut veta vad det innebär att drabbas av missfall. Det är endast kvinnan själv 

som vet hur hon upplever det (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Levd kropp 
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Kroppen som levd är på en och samma gång, andlig, existentiell, fysisk och psykisk 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen ser kroppen som en enhet bestående av 

kropp, själ och ande (Lindwall, 2012). Varje människa är sin egen kropp och det är genom 

kroppen som han eller hon kan leva och ha tillträde till livet (Lindwall, 2012; Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vård och behandling har idag främst fokus på kroppen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör i vårdande se bortom den fysiska kroppen och se till hur 

den lidande människan erfar sin kropp i förhållande till hälsa och lidande. Då en kvinna vid 

missfall tappar kontrollen över sin kropp, då kroppen sviker, gör det att hon inte kan lita på 

sin kropp. Då begränsningar i tillgången till livet upplevs kan känslor som rädsla vara 

närvarande (Lindwall, 2012). Vårdvetenskapen syftar till att fördjupa förståelsen av kroppen 

och se den som ett subjekt med erfarenheter. Kroppen blir med dessa erfarenheter en levd 

kropp som är meningsskapande och meningsbärande. Den subjektiva kroppen bär på 

upplevelser, minnen, känslor, tankar och visdom vilket ger en helhetssyn. För varje förändring 

kroppen genomgår förändras tillgången till livet och världen. Då en människa upplever 

lidande, i detta fall missfall, som resulterar i rädsla och ångest påverkas inte enbart en 

kroppsdel utan på ett eller annat sätt hela existensen (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Vårdande tid 
Tid kan yttra sig som ett naturligt läkningsförlopp. Detta benämns som vårdande tid vilket 

innebär att tidsbegreppet sätts i relation till det vårdande. Den vårdande tiden kan betraktas 

som att lida ut, en rörelse mellan lidande och hälsa. Den kan tillföra lindring hos en patient 

och ge patienten möjligheten att lida ut. Om patienten får möjlighet att frigöra sig från alla 

tidskrav kan tidens läkande kraft förnimmas. Ofta upplever kvinnor, som fått missfall vid en 

önskad graviditet, missfallet som en stor tragedi som skapar mycket lidande. Sjuksköterskans 

närvaro i kvinnans svåra stund kan ge tröst och en förnimmelse om att i lidandet finns det 

möjlighet och tid att sörja det som inte blev (Nurminen, 2012). 

 

Livsvärld  
Livsvärlden är hur den enskilda individen förstår sin verklighet. Den är personlig och unik 

och bör förstås som världen så som den erfars. Ett vårdvetenskapligt vårdande måste utgå 

ifrån och våga möta kvinnans livsvärld i samband med missfall. Livsvärlden ska försöka 

förstås utifrån hur patienten själv uppfattar och erfar hälsa, lidande och vårdande. Först då kan 

vårdandet främja patientens välbefinnande. För att återställa livskraften och skapa en balans i 

vardagssammanhang med den enskildas mening med livet behövs livsvärlden som grund i 

vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Vid en önskad graviditet som avbryts med ett missfall kan det vara många känslor inblandade. 

Framför allt upplevs sorg och en känsla av att vara utom kontroll då missfallet inte gick att 

förhindra. Detta är ofta något som förbises och glöms bort vilket lämnar den drabbade 

kvinnan ensam i sina känslor utan något stöd från vårdpersonalen. Studien fokuserar på att 

uppmärksamma kvinnors upplevelser av missfall då det enligt forskning varken får tillräckligt 

med uppmärksamhet eller finns tillräckligt med kunskap hos allmänsjuksköterskan. Det finns 

studier som visar att om missfallet inte uppmärksammas ordentligt finns risk att drabbas av 

psykisk ohälsa. Genom att ge kvinnors upplevelse av missfall mer uppmärksamhet kan 

mycket onödigt lidande minska. Om kunskapen om missfall ökar kan kvinnor som drabbas få 

mer stöd och förståelse från vårdpersonalen i upplevelsen. 
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SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av missfall. 
 

 

METOD 
 

Studien är en systematisk litteraturstudie som bygger på en sammanställning av relevant 

forskning som svarar på syftet kring hur kvinnor upplever missfall. Studien utgick från en 

tydlig formulerad frågeställning som besvarades genom att systematiskt urskilja, bedöma 

värdet av och noggrant undersöka relevant forskning. Kvalitativ fenomenologisk metod med 

induktivt tänkande användes för att få förståelse för människans subjektiva upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2013).  I studier där människors upplevelser av ett visst fenomen 

undersöks för att skapa en ökad förståelse rekommenderas en kvalitativ forskningsdesign 

(Polit & Beck, 2012). 
 

Datainsamling 
Urvalsförfarande 

Resultatet innehåller tio stycken vetenskapliga artiklar (Bilaga 1). Inklusionskriterier för 

artiklarna var att de skulle vara kvalitativa vetenskapliga originalartiklar som publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift. De skulle vara peer reviwed (expertgranskade) och publicerade mellan 

åren 2007-2015. Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska eller engelska, vara granskade 

och godkända av en etisk kommitté och/eller ha noggrant övervägt etiska aspekter. De skulle 

beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av missfall eller upprepade missfall. 

Exklusionskriterierna var artiklar som beskriver pars, partnerns eller sjuksköterskans 

upplevelser. Artiklar som belyste barns (människor under 18 år) upplevelser och artiklar som 

beskrev upplevelsen av att få ett dödfött barn (graviditetsförlust efter 22 fullbordade veckor) 

exkluderades. De artiklar som inte passade in i kriterierna valdes bort då de inte svarar för 

studiens syfte.  

 

För att effektivisera artikelsökningen söktes hjälp av en bibliotekarie som är van vid 

hanteringen av olika databaser och känner till deras struktur och indexeringssätt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artikelsökningen skedde ett antal gånger i oktober månad 2015 i 

databaserna CINAHL, PubMed och psykINFO. Dessa databaser är lämpliga då de är inriktade 

mot hälso- och vårdvetenskap (Polit & Beck, 2012). De valda databaserna för 

artikelsökningen är relevanta då de har störst urval av artiklar som relaterar till denna 

systematiska litteraturstudies syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna söktes med 

bärande begrepp eller synonymer som översattes till engelska och som svarar för studiens 

syfte (engelska); ”Abortion, Spontaneous” (PsycINFO: “Spontaneous, Abortion”) och 

“Abortion, Habitual” som är ämnesord i databasernas tesaurus/ämnesordslistor. Aspektord så 

som ”psychosocial factors”/”psychology” användes för att få fram material mer relaterat till 

syftet för studien. Dessa ord kombinerades med fritextsökning med orden experience, care, 

emotions och female. Sökningen gjordes med hjälp av operatorn »AND« för att få ett smalare 

resultat genom att begränsa sökningen (ibid; Bilaga 3). Författarna tog även hjälp av den 

söktekniska funktionen trunkering som möjliggör sökning av ett ord i flera olika grammatiska 

former (Östlund, 2012).  

 

När sökträffarna kom ner på ett hanterbart antal lästes rubrikerna och abstrakt till artiklarna av 
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författarna. De artiklar vars abstrakt stämde överens med inklusions- och exlusionskriterierna 

och svarade för studiens syfte valdes ut. Vid kvalitetsgranskningen bör en granskningsmall 

användas för att hjälpa granskarna att göra en korrekt bedömning om artiklarnas kvalitet 

(Willman & Stoltz, 2012). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod användes för att bedöma artiklarnas 

kvalitet (Bilaga 2). Varje fråga i granskningsprotokollet som kunde svaras med ja tilldelades 

ett poäng och frågor som svarades med nej eller vet ej tilldelades 0 poäng. Antal poäng 

räknades sedan om till procent av den totala möjliga poängsumman. De artiklar som var av 

hög (80-100 %) eller medelhög (70-79 %) kvalitet inkluderades i studien (ibid). 

Kvalitetsgranskningen utfördes initialt av författarna var för sig och sedan fördes gemensamt 

resonemang om artiklarna skulle inkluderas eller inte för att säkerställa kvaliteten ytterligare. 

 

Analys  
Analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans innehållsanalys (2004) med 

inriktning på manifest innehåll. Det innebär att det synliga och uppenbara i texten analyseras 

med hjälp av meningsbärande enheter som kodas och kategoriseras i centrala teman 

(Graneheim & Lundman, 2004; Forsberg & Wengström, 2013). Här blir mönster och 

kategorier framträdande för författarna i enlighet med en induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklarna skrevs ut och lästes igenom ett flertal gånger tills författarna 

var bekanta med innehållet. Meningsbärande enheter ströks under av författarna var för sig 

och jämfördes sedan för att kontrollera om texten uppfattats på samma vis. De flesta av 

markeringarna stämde överens med vissa undantag. Dessa undantag diskuterades för att se om 

de var relevanta för studien eller inte. Detta för att minska risken för att gå miste om viktiga 

fynd. En meningsbärande enhet är en kombination av ord eller yttranden som återger den 

ursprungliga meningens innehåll eller innebörd. De utvalda meningsbärande enheterna skrevs 

in i en tabell i ett dokument i datorn. Dessa meningar kondenseras sedan av författarna, det 

vill säga, kortas ner utan att meningens innehåll förändras. De kondenserade meningarna 

klipptes ut och sorterades efter innehåll i olika grupper där de tillsammans bildade koder. 

Författarna lade sedan koder som hade innehåll relaterat till varandra i en hög som 

tillsammans bildade en kategori. Kategorierna är en sammanfattning av kodernas innehåll och 

är i sin tur indelade i underkategorier på en lägre abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 

2004). Se exempel på analysprocessen nedan: 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserad 

mening 

Kod  Underkategori Kategori 

I certainly wasn’t 

going to go to 

somebody else’s baby 

shower and pretend to 

be happy for them. 

Svårt att 

glädjas över 

andras 

graviditer. 

Avundsjuka   Senare 

krisreaktioner 

Krisreaktioner 

efter missfall 

Suddenly, really, your 

whole world collapses 

and you’ve got 

nothing, not a thing! 

Plötsligt rasar 

världen 

samman. 

Ett förändrat 

liv 

 Livslidande en 

tid efter 

missfall 

 

Analysmetoden valdes eftersom den är lämplig vid systematiska litteraturstudier med 
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kvalitativ ansats med inriktning på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013; Graneheim & 

Lundman, 2004) 

 

Förförståelse 

För att minska risken att litteraturstudiens resultat skulle förvrängas på grund av författarnas 

egna förförståelser medvetandegjordes dessa innan studiens början (Forsberg & Wengström, 

2013). Författarnas förförståelse var att missfall hade en negativ inverkan på kvinnornas 

upplevelse av hälsa. Under arbetets gång tog författarna hänsyn till detta för att få ett mer 

tillförlitligt resultat.  

 

Etiska överväganden  

I forskning och studier som involverar människor är det viktigt att se till att deltagarnas 

rättigheter upprätthålls. De som utför studier som involverar människor har skyldigheter att 

undvika, förhindra eller minska skada för deltagarna (Polit & Beck, 2012). I enlighet med vad 

Forsberg och Wengström (2013) skriver gjordes etiska överväganden innan litteraturstudien 

startade. Etiska överväganden har diskuterats kring att ohederliga handlingar inte får 

förekomma av författarna till denna litteraturstudie. Artiklarna i studiens resultat uppfyller 

Helsingforsdeklarationens (2013) forskningsetiska krav, är godkända av en etisk kommitté 

eller på annat sätt visat att de övervägt etiska riktlinjer omsorgsfullt. Allt resultat som 

framkommit redovisas utan att vara vinklat eller speglat författarnas åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

RESULTAT 
 

I analysen framkom fyra huvudkategorier och fyra underkategorier i resultatet vilket redovisas 

i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Tabellöversikt av resultatet.  

Huvudkategori Underkategori 

Den subjektiva kroppens upplevelse av 

det pågående missfallet 

- Psykiska besvär 

- Fysiska besvär 

Vårdlidande i samband med missfall  

Krisreaktioner efter missfall - Tidiga krisreaktioner 

- Sena krisreaktioner 

Livslidande en tid efter missfall  

 

Den subjektiva kroppens upplevelse av det pågående missfallet 

Detta avsnitt behandlar kvinnors upplevelser kring missfallets händelseförlopp och tiden 

direkt efter.  

 

Psykiska besvär 

Kvinnorna upplevde att ett första missfall kom som en chock. De visste att det fanns en risk 

att drabbas av missfall men hade uppfattningen om att de troligtvis inte kommer hända dem 

själva (Ockhuijsen, van den Hoogen, Boivin, Macklon & de Boer, 2010). Fram tills ultraljudet 

bekräftat att graviditeten var avslutad förnekade kvinnorna missfallet (Adolfsson, 2010; 

McCreight, 2008). Det var ett plötsligt besked att få veta att den pågående graviditeten har 

avslutats på grund av missfall. En kvinna beskrev det som att allting stannade och kraschade 

då hon fick veta om att hon inte var gravid längre. Beskedet var för kvinnorna i studien 

någonting som förstörde ordningen på den naturliga livscykeln (Gerber-Epstein, Leichtentritt 
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& Benyamini, 2009).  

 

You don’t expect… but when it happens to you, boom! Total surprice. It simply 

hurts, hurts, in the heart… Really real pain, physical pain (Gerber-Epstein et al., 

2009, s. 13). 

 

Kvinnorna beskrev att själva missfallet var oväntat och plötsligt. Insikten att de inte hade 

någon kontroll över varken graviditeten eller sin egen kropp var chockerande och ledde till 

upplevelse av paniktillstånd (Murphy & Merrell, 2009). Kvinnor beskrev beskedet som ett 

slag i ansiktet trots att de haft föraningar om att något var fel precis innan missfallet. Natten 

efter beskedet var enligt en av kvinnorna jättejobbig. Det var fruktansvärt att ligga där med 

allt blod och inte fatta någonting (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 2012). 

 

Ett missfall som yttrade sig i form av både smärta och blodförlust upplevdes vissa gånger av 

kvinnan som ett livshotande tillstånd (Ockhuijsen et al., 2010). Den plågsamma upplevelsen 

gav upphov till en mängd olika känslor av olika intensitet (Gerber-Epstein et al., 2009; 

Murphy & Merrell, 2009). Missfallet orsakade känslor av ångest för kvinnorna (Ancker et al., 

2012; Adolfsson, 2010; Gerber-Epstein et al., 2009; Ockhuijsen et al., 2010). Även starka 

känslor av rädsla att förlora barnet uppstod (Ancker et al., 2012). Kvinnorna som intervjuades 

visade på hur upplevelsen varit svår och smärtsam då de kunde återberätta upplevelsen högst 

detaljerat (Gerber-Epstein et al., 2009). En kvinna i studien av Gerber-Epstein et al. (2009) 

beskrev omställningen från att vara gravid till att drabbas av missfall som traumatisk. Hon 

berättade att hon känt sig naiv som trott att allting skulle gå bra. En annan kvinna upplevde 

rädsla, depression och smärta. Hon kände sig rädd och upprörd (ibid). Ovissheten kring 

huruvida det hade skett ett missfall var mycket påfrestande. Kvinnorna önskade klarhet 

(Ancker et al., 2012; Musters et al., 2011). Tiden direkt efter missfallet upplevdes som väldigt 

stressande (Ockhuijsen, Boivin, van den Hoogen & Macklon, 2013). De missfall som gjorde 

att kvinnorna i studien var tvungna att ta sig till sjukhuset upplevdes ännu mer traumatiska 

(Adolfsson, 2010). Upplevelsen av missfall ledde till en slags psykisk kris (Ancker et al., 

2012).  

 

Att drabbas av ett missfall ledde till känslor av förlust. Förlusten beskrevs mer som emotionell 

förlust än en fysisk förlust (Gerber-Epstein et al., 2009). En kvinna beskrev förlusten som att 

en del av henne försvann då allt hennes hopp gick förlorat (Murphy & Merrell, 2009). 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att de förlorat ett barn och inte bara en cellklump då de 

sett sig själva som blivande mödrar (Ancker et al., 2012). Barnet och framtiden med just det 

barnet var oersättligt och kommer aldrig att kunna ersättas av framtida barn (Adolfsson, 

2010). Det var svårt att hantera förlusten av någon de inte lärt känna (Gerber-Epstein et al., 

2009). 

 

Fysiska besvär 

Missfallet var inte bara en intensiv psykisk påfrestning utan även en fysisk påfrestning 

(Adolfsson, 2010; Ancker et al., 2012). En kvinna beskrev upplevelsen av att känna hur det 

passerade ut ur henne ner i toaletten som helt obeskrivlig (Murphy & Philpin, 2010). När 

barnet inte var kvar i livmodern efter missfallet upplevde en annan kvinna en känsla som var 

obeskrivlig, konstig och som endast kunde beskrivas som en tom livmoder (Murphy & 

Merrell, 2009). Tiden direkt efter missfallets start präglades av fysiska problem och 

påfrestningar (Ockhuijsen et al., 2013; Ancker et al., 2012). En stark rädsla över den faktiska 

fysiska händelsen uppstod (Ancker et al., 2012). 
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Upplevelsen av missfall började för några kvinnor med symtom som fysisk smärta (Murphy 

& Merrell, 2009; Gerber-Epstein et al., 2009). Smärtsamma sammandragningar avslöjade att 

graviditeten höll på att avslutas. Smärta som första symtom gjorde vissa kvinnor förbluffade 

då de var mitt uppe i vardagssysslor (Adolfsson, 2010). Upplevelsen av smärtan var så 

fruktansvärd att det inte fanns ord att förklara hur ont det gjorde (Ancker et al., 2012). En 

kvinna blev förvånad när hon insåg hur ont det gjorde att drabbas av missfall (McCreight, 

2008). Några kvinnor upplevde sådan extrem smärta att de knappt kunde gå. Vissa kvinnor 

som upplevde smärta i samband med missfallet såg det som en signifikant del av händelsen. 

Smärta förekom inte hos alla kvinnor (Murphy & Philpin, 2010).  

 

Vaginala blödningar var för vissa kvinnor symtom som visade början på ett missfall (Murphy 

& Merrell, 2009; Adolfsson, 2010). Blödningar var för kvinnorna ett tecken på att 

graviditeten höll på att avslutas och att de höll på att förlora sitt barn (Adolfsson, 2010; 

Murphy & Philpin, 2010). Missfallet präglades av vaginal blodförlust och mängden blod 

varierade mellan kvinnorna i samband med missfallet. Några blödde bara små klumpar av 

gammalt blod och andra blödde stora mängder som var förödande för kvinnorna. Upplevelsen 

av att blöda mycket samtidigt som det kom ut klumpar i blodet var väldigt obehaglig och 

påfrestande (Murphy & Philpin, 2010).  

 

Vårdlidande i samband med missfall 

Många kvinnor upplevde ett missnöje med vårdens omhändertagande i samband med 

missfallet. Framför allt förekom ett missnöje om vårdens attityd kring missfall. Kvinnorna 

upplevde att det förekom en nonchalans kring händelsen, som att det bara var ett missfall i 

raden av flera och att det inte var något särskilt med det (Ancker et al., 2012). 

 

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). 

 

Kvinnorna kände sig förminskade och förbisedda av denna nonchalans och respektlöshet inför 

deras känslor för barnet. Flera kvinnor uttryckte att de inte hade fått information om vilka 

fysiska symtom som kunde väntas i samband med missfallet eller att de inte hade fått 

tillräckligt med smärtlindring. Detta skapade ilska och besvikelse hos kvinnorna (Ancker et 

al., 2012). Tillfällen på akuten där kvinnornas missfall kom i andra hand efter andra högre 

prioriterade patienter upplevdes som outhärdlig. Upplevelsen av rädslor och obehag pågick 

under en längre tid då kvinnornas behov inte kunde tillmötesgås av vårdpersonalen. Flera 

kvinnor var missnöjda med akutvårdspersonalens avsaknad av empati för missfallet 

(Adolfsson, 2010). I flera fall berättade kvinnorna att de kände sig bortprioriterade och 

övergivna av vårdpersonalen. Detta skapade en ensamhetskänsla hos kvinnorna som kände sig 

lämnade att klara sig på egen hand (Murphy & Merrell, 2009; Ancker et al., 2012). Kvinnorna 

i studien av McCreight (2008) förklarade att vårdpersonalen vid flera tillfällen hade använt 

begreppet spontan abort istället för missfall. Detta hade gjort kvinnorna upprörda då de kände 

det som att vårdpersonalen antydde att de hade gjort en abort och att de hade sig själva att 

skylla. Utöver detta upplevde kvinnorna att majoriteten av vårdpersonalen visade förståelse 

gentemot deras känslor för missfallet (Murphy & Merrell, 2009).  

 

Kvinnorna som väntade på skrapning beskrev tiden som smärtsam med upplevelse av rädsla, 

hjälplöshet och förlorad kontroll. De kände att de förlorat kontrollen över sina kroppar som 

hade förrått dem. Några upplevde att dagarna i väntan på borttagandet kändes som en evighet, 

andra beskrev tiden som mycket kort. Tiden präglades av mardrömmar och en känsla av att 
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bli galen vid tanken på att de bar på ett dött embryo i magen. Samtidigt kände kvinnorna en 

känsla av att vilja beskydda sitt barn och att ingen skulle få röra det. Detta gjorde att 

kvinnorna kände sig mycket förvirrade och ambivalenta i sina känslor inför skrapningen. Det 

chockartade beskedet om missfall beskrevs som en gemensam upplevelse för kvinnorna och 

deras partners. Själva skrapningen eller själva väntan på skrapningen var kvinnans personliga 

erfarenhet som hon upplevde ensam. Detta gjorde att denna tid och händelse präglades av 

ensamhet hos kvinnan. Skrapningen i sig framställdes som en fruktansvärd upplevelse med en 

känsla av hjälplöshet. Efter ingreppet infinner sig istället känslan av förlust (Gerber-Epstein et 

al., 2009).  

 

Krisreaktioner efter missfall 

Detta avsnitt behandlar kvinnors känslor och reaktioner tiden efter missfallet.  

 

Tidiga krisreaktioner 

Kvinnorna kände sig ledsna och grät mycket efter missfallet (Murphy & Merrell, 2009; 

Ockhuijsen et al., 2010). En kvinna berättade att hon var hemma från jobbet och grät i en 

vecka (Gerber-Epstein et al., 2009). Flera hade känt ett behov av att visa sig starka utåt men 

efteråt insett att det de behövde få vara ledsna och gråta ut (Ancker et al., 2012). En kvinna 

berättade att hon först hade blockerat sina känslor för missfallet för att hon hade ett stort prov 

att fokusera på. Efter provet bröt hon ihop totalt i insikten om att hon inte var gravid längre 

(Van, 2012). Kvinnorna beskrev en känsla av tomhet inom sig (Ancker et al., 2012; Murphy 

& Merrell, 2009). De använde termen sorg för att beskriva sina upplevelser (Murphy & 

Merrell, 2009; McCreight, 2008). Framförallt första veckan efter händelsen beskrivs som en 

vecka av bittert sörjande med mycket gråt (Gerber-Epstein et al., 2009). De sörjde förlusten 

över sitt framtida barn (Ockhuijsen et al., 2013). En kvinna berättar att hon inte hade förväntat 

sig att känna så mycket som hon gjorde för barnet (Murphy & Merrell, 2009). Sorgen var en 

stark känslomässig smärta som förstärktes av meningslösheten i förlusten (Gerber-Epstein et 

al., 2009). I vissa fall kunde missfallet riva upp en oavslutad sorgeprocess från det förflutna 

(Adolfsson, 2010). Kvinnorna sörjde inte bara barnet de aldrig fick utan även symboliken i 

det hela. De hade sett sig som blivande mödrar oavsett i vilken gravidvecka missfallet skedde 

(Ancker et al., 2012). Missfallet tog oftast hårdare på kvinnan som varit gravid än hennes 

partner (Gerber-Epstein et al., 2009). 

 

My husband was not upset by it. He did understand my pain, he understood my 

need to mourn, it´s not that he belittled it, but he wasn´t especially moved by it 

(Gerber-Epstein et al., 2009, s. 18). 

 

Missfallet präglades av besvikelse över att inte få sina förväntningar över graviditeten 

förverkligade och att inte få bli mamma (Adolfsson, 2010; Van, 2012; Ockhuijsen et al., 

2010; Ockhuijsen et al., 2013). Det faktum att moderskap inte var ett val kvinnan själv kunde 

styra över kom som en oväntad och bitter insikt (Adolfsson, 2010). En del kvinnor kände ilska 

över missfallet (Ockhuijsen et al., 2010). Ilska över vad som hänt och ilska mot sig själva för 

att de trodde de hade gjort något fel (McCreight, 2008). De kände skuld och skyllde missfallet 

på sig själva (McCreight, 2008; Murphy & Merrell, 2009). Särskilt när det inte fanns någon 

uttalad orsak till missfallet grubblade kvinnorna över vad de gjort för fel och anklagade sig 

själva över att de inte skyddat sin graviditet tillräckligt (Ancker et al., 2012). Några exempel 

på kvinnornas självanklagelser var att de jobbat för mycket, stressat för mycket eller haft fel 

livsstil (Ockhuijsen et al., 2010). En kvinna berättade att hon bad om ursäkt till sin make över 

missfallet eftersom hon kände skuld över händelsen (Murphy & Merrell, 2009). En annan 

kvinna berättade att hennes läkare hade sagt att hennes övervikt kunde vara orsaken till 
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missfallet vilket förvärrade hennes skuldkänslor och depression (McCreight, 2008). 

Upprepade missfall kändes som ett misslyckande (Ancker et al., 2012). Några kände att de 

hade misslyckats som kvinna eftersom moderskap var essensen av att vara kvinna 

(Ockhuijsen et al., 2010; Gerber-Epstein et al., 2009). Kvinnorna kände sig lättade då det 

fanns en medicinsk orsak till missfallet (Ancker et al., 2012). 

 

Missfallet skapade känslor av maktlöshet och en oväntad känsla av att vara utom kontroll 

(Van, 2012; Murphy & Merrell, 2009). Det var maktlöshet och kontrollförlust av målet att få 

barn (Ockhuijsen et al., 2010) Kvinnorna beskrev sig som hjälplösa (Murphy & Merrell, 

2009). De hade inte längre kontroll över sina egna kroppar (Adolfsson, 2010). Att livet inte 

gick som de ville var en stor besvikelse. Situationen kändes hopplös (Ancker et al., 2012). En 

kvinna berättade att hon kände sig mycket ensam i händelsen. ”As if I´m the only one in the 

world having a misscarriage” (Gerber-Epstein et al., 2009, s. 13). Många kvinnor kände sig 

oförstådda. Det kändes som att ingen förstod vilken livskris det var att förlora ett efterlängtat 

barn (Ancker et al., 2012). 

 

On the one hand they understand, but its a very cerebral understanding, very 

cognitive. OK, so you’ve had some sort of crisis, or something, and it was very 

difficult, but you have to keep going, keep working. It’ll be all right and you’ll 

get pregnant again. That’s it, that’s what the society was communicating 

(Gerber-Epstein et al., 2009, s. 17). 

 

När kvinnorna berättade om sitt missfall för andra upplevde de att det låg något skamligt och 

tabubelagt över händelsen. Många människor hade svårt att bemöta kvinnorna efter den 

förlorade graviditeten (Ancker et al., 2012). En kvinna berättade att varje gång samtalsämnet 

styrdes in på barn hittade hon på en ursäkt till varför hon och hennes partner inte hade något 

barn. Hon kände att de inte kunde berätta den verkliga orsaken till sin barnlöshet: missfall. I 

och med samhällets oförståelse var det svårt för kvinnorna att återgå till vardagen. En fråga 

eller bara en blick kunde få kvinnorna att låsa in sig på toaletten för att gråta (Gerber-Epstein 

et al., 2009). Flera kvinnor hade svårt att visa sin sorg inför andra och grät bara i ensamhet 

(Van, 2012).  

 

I sorgen över missfallet var stöd från personer som stod kvinnorna nära hjälpande. Det kunde 

vara stöd från partnern, föräldrar, nära vänner eller även djur (Ockhuijsen et al., 2010; Gerber-

Epstein et al., 2009; Ancker et al., 2012). Det som var mest stödjande var då någon bara fanns 

där (Ancker et al., 2012). En kvinna berättade att hon bröt ut i gråt och sprang in i sovrummet. 

Hennes mamma la sig bredvid henne och kramade och tröstade henne i ungefär en timme. Det 

kändes skönt att ha någon där som förstod hennes sorg. En annan kvinna talade om stödet hon 

kände från sin make. Upplevelsen av delad förlust hjälpte i sorgen. Hon kunde prata med 

honom, han fanns där för henne och han var förstående (Van, 2012). Många kvinnor upplevde 

att förlusten var lättare att hantera när de fick prata om missfallet. De kände ett stort behov av 

stöd och empati (Ancker et al., 2012). Vid irrationella kommentarer som ”nästa gång går det 

vägen” eller ”nu vet du i alla fall att du kan bli gravid” kände kvinnorna ett bristande stöd. 

Bäst stöd kände kvinnorna att de fick från andra kvinnor som också fått missfall vid en 

önskad graviditet och därmed delade samma erfarenhet (Ockhuijsen et al., 2010). 

 

Senare krisreaktioner  

Flera kvinnor beskrev att de drabbades av depression efter missfallet och kunde vid tillfällen 

bryta ihop utan någon uppenbar anledning (Ancker et al., 2012). En kvinna beskrev själva 

händelsen av missfall som deprimerande (Gerber-Epstein et al., 2009). Tiden efter missfallet 
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beskrevs som en period fylld av depression och ångest. Några kvinnor i studien ville inte kalla 

sig själva deprimerade, utan mer som ledsna (Murphy & Merrell, 2009).  

 

Flera av de som drabbats av missfall sökte en förklaring och en mening till varför det hade 

hänt just dem (Ancker et al., 2012; McCreight, 2008; Ockhuijsen et al., 2010; Gerber-Epstein 

et al., 2009).  En kvinna menade att det fanns en mening med allt som skedde. Hon trodde inte 

att en kvinna orsakade sitt eget missfall (Van, 2012). Vid ett första missfall kunde vissa 

kvinnor se missfallet som otur utan att tappa hoppet för framtiden (Ockhuijsen et al., 2013). I 

en annan studie framkom det att kvinnorna inte kunde se någon mening eller hitta någon 

förklaring till varför just de drabbats och såg missfallet endast som något meningslöst 

(Gerber-Epstein et al., 2009). Två av kvinnorna berättade om deras behov att symbolisera 

förlusten och att respektera sorgen över de barn som de aldrig fick. ”Jag har en ängel i 

fönstret som symboliserar de här tre barnen som aldrig blev” (Ancker et al., 2012, s. 34). 

Händelsen var betydelsefull och kvinnor bär alltid med sig minnet av det som kunde ha blivit. 

De kvinnor som till slut fick ett barn, kunde efteråt se en mening med det lidande som 

missfallet orsakat (Ancker et al., 2012).  

 

Möten med andra gravida kvinnor var plågsamma. Kvinnorna kände avundsjuka och de blev 

påminda som sitt eget misslyckande och förlust. Detta gjorde att kvinnorna ville undvika 

dessa typer av möten (Gerber-Epstein et al., 2009). 

 

Every friend of mine who got pregnant was to me—boom and shock! There, she 

succeeded and there, I didn’t ... Social occasions, if they were Briths [sic], it 

was like reopening the wound all over again ... So I avoided them (Gerber-

Epstein et al., 2009, s. 20). 

 

En annan kvinna berättade att hon avstod från att delta på andras baby showers. Hon ville inte 

låtsas att vara glad för deras skull (Van, 2012). Särskilt stort problem var det för kvinnor som 

fått återkommande missfall att vistas i samma rum som eller konfrontera bebisar eller andra 

synligt gravida kvinnor (Musters et al., 2011). Samtidigt skämdes kvinnorna över dessa 

känslor. En del tvingade sig att delta i sammanhang där risken att stöta på bebisar var stor. 

Om kvinnorna blev gravida igen försvann känslan av avundsjuka (Ockhuijsen et al., 2010). 

 

Hos kvinnorna ledde missfall till rädslor kring deras förmågor att kunna bli gravida och att 

bära fram ett barn (Gerber-Epstein et al., 2009; Adolfsson, 2010). De oroade sig över om det 

var något fysiskt fel med kroppen som orsakade missfall eller om de var för gamla för att få 

barn (Adolfsson, 2010). Några kvinnor var rädda att missfallet orsakat skador i livmodern 

som i sin tur gjorde att de aldrig skulle kunna bli gravida igen eller aldrig kunna fullfölja en 

graviditet (Gerber-Epstein et al., 2009). Värst var rädslan hos de kvinnor som hade drabbats 

av upprepade missfall (Ockhuijsen et al., 2013).   

 

Livslidande en tid efter missfall 

En av kvinnorna berättade att det var en annan sak att få flera missfall än att bara få ett. 

Hennes väninna hade fått fyra missfall och det var väldigt stor skillnad på väninnans 

upplevelse gentemot hennes egna. Väninnan hade mycket starkare känslor över sina missfall 

jämfört med kvinnan själv (Ockhuijsen et al., 2013). För varje nytt missfall intensifierades 

känslorna av osäkerhet (Ockhuijsen et al., 2010; Ockhuijsen et al., 2013). En annan kvinna 

berättade att hon efter sitt andra missfall mådde mycket sämre än efter det första. Hon visste 

inte orsaken till sina missfall och hon visste inte vad hon skulle göra för att undvika det. Vid 

det andra missfallet känns det inte längre som otur (Ockhuijsen et al., 2013). Det är en annan 
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typ av sorg vid oförklarligt återkommande missfall än sorgen som uppstår efter första 

missfallet (Musters et al., 2011). Upprepade missfall upplevdes som ett misslyckande (Ancker 

et al., 2012). Det skapade stress och ångest hos kvinnorna (Musters et al., 2011).  

 

Kvinnorna reflekterade över sina erfarenheter och pratade om att återgå till det normala 

(Murphy & Merrell, 2009). Det var svårt att återvända till vardagen och att hitta tillbaka till 

sina gamla rutiner. De fungerade inte som tidigare (Gerber-Epstein et al., 2009). En kvinna 

berättade om tiden efter missfallet: 

 

I was unable to work during that time. I couldn’t paint, I couldn’t touch, didn’t 

want to ... I felt a kind of ... sorry, revulsion ... against this thing that I normally 

love so much to do, I could create from inside me. I smiled less, I cried all the 

time, and I couldn’t talk (Gerber-Epstein et al., 2009, s. 19). 

 

Missfallet tog mycket tid och kraft från kvinnorna (Ancker et al., 2012; Gerber-Epstein et al., 

2009). De var tömda på energi och hade svårt att koncentrera sig. De avskärmade sig från 

omvärlden och de önskade att världen, eller deras egna liv, skulle stanna upp (Gerber-Epstein 

et al., 2009). Allt eftersom tiden gick kände kvinnorna en form av återhämtning. De tänkte på 

missfallet mindre och mindre (Murphy & Merrell, 2009).  

 

Att förlora sitt framtida barn var känslosamt (Ockhuijsen et al., 2010). Några kvinnor beskrev 

händelsen som att världen gick under och att livet rasade samman. Det var drömmar och 

fantasier som krossades (Gerber-Epstein et al., 2009). Känslomässiga livsplaner raserades 

(Gerber-Epstein et al., 2009; Ancker et al., 2012). En kvinna förklarade att det var mer som att 

förlora en fantasi, hopp och förväntan än en verklighet (Gerber-Epstein et al., 2009). Många 

kände att de fick en annan identitet efter missfallet (Murphy & Merrell, 2009). Samtliga 

kvinnor i studien av Ancker et al. (2012) kände att missfallet förändrade deras personlighet. 

De kände sig mer ödmjuka till livet och de var stolta över att ha tagit sig igenom flera 

missfall. En del kände sig som helt andra person efter sitt missfall, mer cyniska och sorgsna 

(ibid). Hos kvinnorna höll känslan av ledsenhet i sig flera år efter missfallet (Murphy & 

Merrell, 2009; Gerber-Epstein et al., 2009). En kvinna berättade att missfallet tog ner henne 

på jorden. Hon fick en helt annan syn på saker och plötsligt såg hon alla hemskheter i världen 

(Gerber-Epstein et al., 2009). För en del kvinnor var missfallet det värsta de varit med om. 

För att undvika att utsätta sig för denna sårbarhet och osäkerhet ännu en gång beslutade några 

av kvinnorna sig för att inte bli gravida igen. De ville inte riskera att genomgå samma 

händelse en gång till (Murphy & Merrell, 2009; Adolfsson, 2010).  

 

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). 

 

En annan kvinna undvek att knyta an till barnet i nästkommande graviditet eftersom hon var 

rädd att drabbas av ytterligare ett missfall (Ockhuijsen et al., 2010). Flera av kvinnorna som 

blev gravida upplevde sin nästkommande graviditet som en period fylld med oro och 

maktlöshet (Ancker et al., 2012). Det kände maktlöshet över känslan att inte kunna göra något 

konkret för att undvika ännu ett missfall (Ockhuijsen et al., 2010). 
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DISKUSSION 

 

I resultatet framkom kvinnors upplevelse av att drabbas av missfall vilket svarar an på syftet. 

Fyra fynd i resultatet som var särskilt intressanta enligt författarna valdes ut för diskussion: 

Kvinnornas missnöje med vården i samband med missfall, en känsla av existentiell ensamhet i 

upplevelsen av missfall, kvinnornas självanklagelser över missfallet och avundsjuka uppstod 

efter missfall gentemot andra gravida och barn.  

 

Metoddiskussion  

Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Först var tanken att studien skulle grundas 

på självbiografier av kvinnor som beskrev sina upplevelser av missfall. Det hittades inte ett 

tillräckligt antal böcker som uppfyllde detta. Därför ansåg författarna att det vore mer 

fördelaktigt att använda en annan metod. En intervjustudie hade kunnat svara på syftet i 

studien. Universitetet tillåter inte på kandidatnivå intervjuer av patienter men det hade varit 

möjligt att via multimedia eller snöbollsurval hitta kvinnor som fått missfall och som inte 

längre ansågs vara patienter inom sjukvården. Detta var inte genomförbart på grund av 

begränsad tid. Dessutom kunde intervjuer med kvinnor som drabbats av missfall riva upp sår 

från missfallet på nytt och på så vis skapat obehag för kvinnorna. Därför valdes 

litteraturstudie som den bäst lämpade för det tänkta syftet. Då studien syftar till att skapa 

förståelse om människors upplevelser ansågs en kvalitativ ansats vara lämplig och valdes 

därför till studien (Forsberg & Wengström, 2013). 

   

Författarna tog vid behov hjälp av olika söktekniska funktioner, som trunkering och sökning 

via databasernas olika tesaurus och ämnesordlistor (Bilaga 3). Det är de ord som i databaserna 

valts ut för att beskriva artiklarnas innehåll. Dessa olika söktekniska funktioner möjliggör en 

mer avancerad sökning och ökar därmed chansen att hitta de artiklar som är relevanta för 

litteraturstudiens syfte (Östlund, 2012). Databaserna som användes är lämpliga eftersom de är 

breda databaser som täcker forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Detta 

är en styrka eftersom möjligheten är stor att de artiklar som svarar på studiens syfte finns med 

i någon av dessa. En nackdel med dessa databaser var att många av de tillhörande artiklarna 

saknade fulltext. Dessa artiklar gick att beställa men då det inte fanns någon garanti för att de 

höll måttet i vare sig etiska överväganden eller kvalitet valdes det bort. Det finns därför risk 

att värdefulla artiklar valdes bort. Sökningen efter resultatartiklar tidsavgränsades eftersom en 

litteraturstudie ska innehålla den senaste forskningen (Axelsson, 2012). Artiklarna som valdes 

ut var max sju år gamla. I och med denna tidsavgränsning ökar möjligheten att överföra 

studiens resultat till den kliniska verksamheten. Sökningen begränsades också språkmässigt 

till artiklar skrivna på svenska eller engelska på grund av författarnas bristande kunskaper i 

övriga språk. Detta skulle kunna vara en svaghet då ett större antal artiklar kunde genererat en 

rikare variation i resultatet. Begränsningen var nödvändig eftersom det annars hade varit stor 

risk att analysen tolkats felaktigt vilket i sin tur skulle lett till att resultatet påverkats. Därför 

kan en språkbegränsning både ses som en styrka och en svaghet. 

 

Artiklarna som valdes till resultatet var antingen godkända av en etisk kommitté eller hade 

visat noggrann hänsyn till etiska riktlinjer. Det minskar risken för att ohederlighet eller fusk 

ligger till grund för resultatet i artiklarna vilket är en styrka. Artiklarna var vetenskapliga 

originalartiklar. Det innebär att helt ny kunskap redovisas. Denna kunskap har inte kopierats 

från någon tidigare forskning (Segesten, 2012). Detta gör att studiens resultat stärks. 

Artiklarna granskades med Willmans, Stoltz och Bathsevanis (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Detta för att säkerställa att endast 

material med hög eller medelhög kvalitet användes som underlag för litteraturstudien vilket 
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ökar resultatets trovärdighet (Axelsson, 2012). Vid granskningen uteslöts de artiklar som 

bedömdes vara av låg kvalitet samt en artikel som saknade etiska överväganden. Datamättnad, 

upprepning av data i artiklarnas resultat, uppkom inte i de tio resultatartiklarna som valts ut 

men på grund av begränsad tid valde författarna att inte använda fler artiklar. Det är möjligt 

att resultatet hade blivit annorlunda med ett utökat antal valda artiklar. Alla resultatartiklar var 

av kvalitativ design. Det finns både för- och nackdelar med det. Att endast använda 

kvalitativa artiklar resulterar oftare i ett djupare resultat vilket är av fördel (Forsberg & 

Wengström, 2013). Nackdelen med att inte använda både kvalitativ och kvantitativ forskning 

är att det studerade problemet inte belyses ur olika perspektiv som i så fall hade gett en ökad 

möjlighet att förstå verkligheten (Axelsson, 2012). Detta är inget som rekommenderas i 

examensarbeten eftersom det kräver en mer avancerad forskningsnivå (Rosén, 2012; Borglin, 

2012). I nio av tio artiklar intervjuas kvinnor som fått ett eller flera missfall. I den tionde 

artikeln intervjuas kvinnor som fått missfall och eller dödfött/födda barn. Här har endast text 

om kvinnor som enbart har fått missfall använts eftersom resterande kvinnors berättelser inte 

svarar för studiens syfte. Författarna kunde inte hitta tillräckligt med forskning avgränsat till 

Europa. Därför har resultatartiklarna ett utspritt geografiskt ursprung vilket minskar 

litteraturstudiens överförbarhet till den kliniska verksamheten.   

 

För att få ett tillförlitligt resultat användes Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys 

för kvalitativa studier. För att inte påverka resultatet var författarna noga med att inte använda 

sin förförståelse i momentet genom att medvetandegöra de egna förförståelserna. Detta är 

mycket viktigt eftersom studien har en induktiv ansats (Henricsson & Billhult, 2012). Det går 

däremot aldrig att utesluta att förförståelsen inte har påverkat resultatet (Henricsson, 2012). 

Noggrannheten i att analysera materialet var för sig och sedan jämföra kan öka resultatets 

trovärdighet (Carlsson, 2012). Trovärdigheten kan även öka genom att låta någon 

utomstående kontrollera om resultatbeskrivningarna är rimliga vilket har gjorts av författarnas 

handledare (Henricsson, 2012). Med analysförfarandets tillvägagångsätt blir materialet väl 

genomarbetat vilket är en fördel men det finns alltid en risk att författarnas egna värderingar 

påverkar resultatet.  

 

I resultatet har författarna valt att använda intervjucitat i syfte att förtydliga sitt resultat. För 

att undvika feltolkning av citaten har författarna valt att inte översätta dem till svenska vilket 

kan ses som en styrka. Flera av intervjucitaten har redan översatts i studiens resultatartiklar till 

engelska vilket gör att det ändå finns en risk att översättningen har tolkats annorlunda och på 

så vis påverkats.  

 

Resultatdiskussion  

Ett framträdande resultat i studien är att kvinnorna upplevde dåligt bemötande och omvårdnad 

av vårdpersonal. Detta stöds i artiklarna av Domingos, Merighi och de Jesus (2011); 

Rowlands och Lee (2010) och Kong et al., (2010).  Det psykologiska stödet från vårdpersonal 

efter missfall var obefintligt (Kong et al. 2010). En förklaring till studiens resultat kan vara att 

sjuksköterskan har för lite tid av omvårdnaden med kvinnan då hon gått igenom ett missfall. 

Kvinnans möte med vårdpersonal efter ett missfall kan variera från att vara obefintlig, upp till 

några timmar eller något dygn. Den vårdande tiden är inte alltid tillräcklig och patienten får 

ingen möjlighet att starta sorgearbetet. En annan förklaring kan vara att sjuksköterskan inte 

har en helhetssyn syn på kvinnan utan endast ser kroppen som ett organiskt system som gjort 

sig av med ett foster. Personalens oförmåga till god vård kan också förklaras med att missfall 

som orsakar sorg och ledsamhet hos kvinnan skapar svårigheter i bemötandet vilket leder till 

att personalen distanserar sig från kvinnan. Personalen har då inte ett professionellt agerande 

gentemot kvinnans behov av tröst och vård. Den bristande vården skapar ett vårdlidande hos 
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kvinnorna. Sjuksköterskans uppgift är att uppmärksamma kvinnans unika situation, hennes 

levda kropp och livsvärld. Sjuksköterskan bör utgå ifrån och våga möta kvinnan där hon 

befinner sig. Detta krävs för att kunna ge en god vård till kvinnor som drabbats av missfall. 

Genom att se till kvinnans livsvärld kan sjuksköterskan förstå hur kvinnan upplever ett 

eventuellt sjukdomslidande vid missfall. Om inte sjuksköterskan ser hela kvinnan sker en 

kränkning av kvinnans värdighet. Kränkande av patientens värdighet är den vanligaste 

orsaken till vårdlidande. Efter missfall upplever kvinnan ett tomrum. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan stöttar och hjälper kvinnan att inse och på något sätt acceptera vad som hänt i 

samtal. I samtalet ska kvinnans känslor kring händelsen lyftas fram. I samband med kvinnans 

utskrivning från vårdavdelningen bör sjuksköterskan skicka med kvinnan telefonnummer till 

kuratorer som hon kan vända sig till för att få fortsatt stöd. 

 

Studien visade att kvinnorna upplevde en existentiell ensamhet. Detta stödjs i artikeln av 

Rowlands och Lee (2010) där kvinnorna kände sig avskurna från andra och lämnades i en 

absolut tystnad vilket skapar en känsla av existentiell ensamhet. En förklaring till varför 

kvinnorna upplever ensamhet efter missfall kan vara en felaktig uppfattning om hur vanligt 

missfall är. Risken för missfall minskar efter graviditetsvecka tolv. Detta gör att många 

kvinnor väljer att vänta med att berätta om graviditeten tills risken för ett missfall har minskat 

med anledning att inte riskera att någon ska få veta att ett missfall inträffat. Detta skapar 

uppfattningen om att missfall är mindre vanligt förekommande än vad det egentligen är och 

det gör att kvinnan känner sig ensam om att få missfall. En annan tänkbar anledning till 

kvinnors känslor av existentiell ensamhet kan vara att missfallet är svårt att prata om. I 

resultatet framkom att kvinnorna upplever missfallet som ett misslyckande och de känner 

skam över händelsen. Dessa känslor kan göra att kvinnorna är obekväma i att tala om 

missfallet inför andra. Det framkom också att kvinnorna upplevde att folk undvek dem efter 

missfallet vilket stödjs i artiklarna av Mulvihill och Walsh (2014) och Rowlands och Lee 

(2010). Andras undvikande kan bero på att det finns en osäkerhet i att tala om saker som kan 

vara känsliga, i detta fall missfall. Svårigheten att prata om missfall som i sin tur gör att andra 

undviker kvinnan kan skapa en känsla av existentiell ensamhet. Ytterligare en tänkbar 

anledning till kvinnornas känsla av ensamhet kan vara andras oförmåga att leva sig in i 

situationen. I resultatet framkom att kvinnorna kände sig oförstådda av andra i sina känslor 

och reaktioner över den avbrutna graviditeten. Detta stödjs i artiklarna av Mulvihill och 

Walsh (2014); Rosebrink et al. (2012) och Rowlands och Lee (2010). Samhällets oförståelse 

för kvinnans upplevelse kan skapa känsla av existentiell ensamhet som i sin tur utgör ett 

livslidande hos kvinnan. För att minska detta lidande kan sjuksköterskan prata med kvinnan 

om hennes känslor kring missfallet. För att skapa förståelse krävs att sjuksköterskan ser till 

kvinnans livsvärld. I samtalet kan sjuksköterskan även informera om att missfall är något som 

är vanligt förekommande och att det kan hända alla gravida kvinnor. Hos en kvinna som inte 

känner sig upprörd eller ledsen över missfallet bör sjuksköterskan informera om att även det 

är normalt.   

 

Studien visade också att kvinnorna kände skuld och självanklagelser vid missfall. Detta stöds 

av Andersson et al. (2012); Mulvihill och Walsh (2014) och Nikcević et al. (2007). Orsaken 

till resultatet i studien kan vara bristande kunskap kring missfall hos kvinnan som drabbats. 

Orsaken till missfall går inte att hitta i de flesta fall vilket orsakar livslidande för kvinnan. 

Informationen kvinnan får efter missfall är inte tillräcklig vilket gör att hon själv försöker 

hitta förklaring till varför hon drabbats. En annan förklaring till skuld och självanklagelser 

kan vara att det finns riskfaktorer för missfall hos kvinnan. Hon känner skuld och 

självanklagelser då hon har förhöjd risk att drabbas av missfall. Självanklagelserna kan även 

bero på att kvinnan ser missfall som misslyckande. Att kvinnan känner att hon har misslyckats 
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är på grund av att hon ser det som självklart att hon som kvinna ska kunna bära ett barn. Att 

det är hennes uppgift att bli mamma. Då kvinnan som drabbats av missfall lägger skuld på sig 

själv utvecklas ett livslidande. När hon är medveten om missfallet och hennes kropp har 

genomgått en förändring ändras även hennes tillgång till världen genom den levda kroppen. 

Lidandet kvinnan genomgått med rädsla och ångest har påverkat hela hennes existens. Den 

vårdande tiden har inte fått kvinnans rörelse mellan lidande och hälsa tillräckligt i rätt riktning 

i den här aspekten. Oavsett vilken anledning kvinnan har till varför hon känner 

självanklagelser är det viktigt att se till hennes livsvärld då hon är den enda som förstår och 

erfar sin verklighet. Sjuksköterskan kan ge kvinnan information om de vanligast 

förekommande orsakerna till missfall. När ett missfall inte är konstaterat är det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar kvinnans känslor eftersom hon redan då kan börja anklaga 

sig själv. Sjuksköterskan bör fråga patienten om eventuella självanklagelser och bekräfta alla 

känslor kvinnan visar upp. Detta kan hjälpa att öppna upp för kvinnan att dela med sig av alla 

sina tankar och känslor. I samtal med kvinnan bör sjuksköterskan informera var hon kan 

vända sig för att få någon att prata med om händelsen och om känslor som kan dyka upp 

dagar, veckor eller månader efter att missfallet skett. 

 

Resultatet visar på att kvinnor efter missfall kände sig avundsjuka på andra kvinnor som är 

gravida eller har barn. Detta resultat stöds endast av Mulvihill och Walsh (2014) studie. 

Författarna förvånas över att det endast finns en artikel som stöder deras resultat. En 

anledning kan vara att de andra studierna inte har som uppgift att lyfta fram kvinnors känslor 

tiden efter missfall i sitt syfte. En trolig förklaring till resultatet är att kvinnan som genomgått 

missfall får en påminnelse av vad hon går miste om i möten med gravida eller barn. Mötet gör 

det svårt för kvinnan att inte tänka på vad hon har förlorat och vad hon hade kunnat ha. 

Ytterligare en annan förklaring till resultatet kan vara att kvinnan känner sig maktlös. Hon kan 

inte påverka graviditeten mer än att följa råd och rekommendationer under sin graviditet. Har 

kvinnan följt alla råd och rekommendationer men ändå drabbats av missfall uppstår 

avundsjukan då det kan tyckas att andra inte sköter sig lika bra men får en lyckad graviditet 

ändå. Det kan upplevas slumpartat vilka som drabbas av missfall och kvinnan kan få tankar 

kring varför just hon drabbas och inte någon annan. Det är troligt att avundsjukan även 

varierar i intensitet. Eventuellt att kvinnor upplever större avundsjuka på kvinnor som inte ens 

försökte få barn men får det ändå. Kvinnor som efter missfall känner avundsjuka på gravida 

eller barn får en påverkan på livet. Avundsjukan och undvikandet av gravida och barn gör 

kvinnan socialt isolerad. Isoleringens påverkan blir till ett livslidande för den avundsjuka 

kvinnan. Den levda kroppen påverkar kvinnans tillträde till livet. Många kvinnor ser 

moderskap som en självklarhet och utgör en kvinnas mening till existens. Sjuksköterskans 

vårdande ska utgå från kvinnans livsvärld för att kunna stötta kvinnan i att hitta balans i 

vardagssammanhang och återfå livskraft med hennes mening med livet sammanvävd.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma alla kvinnor som genomgått missfall. Oavsett om de gått 

igenom ett eller flera missfall och ofrivilligt förblir barnlös är det viktigt som sjuksköterska att 

uppmärksamma dessa kvinnor. Psykiska besvär efter missfall har visats i mindre utsträckning 

då uppföljning gjorts efter missfall. Resonemang kan då föras att även självmordsfrekvensen 

första året efter missfall skulle sjunka om det psykologiska stödet skulle öka. Detta innebär 

för sjuksköterskan att vid det oftast korta möte som ges med patienten fånga upp kvinnan och 

ge det stöd som behövs. 

 

Slutsatser  

I litteraturstudien framkommer det att kvinnor upplever att vårdpersonal har en bristande 

förståelse för upplevelsen av att drabbas av missfall. Ett missfall kan komma som en stor 
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chock och vara en traumatisk händelse. Kvinnorna blir påverkade både fysiskt och psykiskt 

vilket ställer stora krav på de vårdande sjuksköterskorna men även på personer i kvinnornas 

omgivning. Kvinnorna upplevde brister i omvårdnaden som orsakar ett vårdlidande. Genom 

att öka sjuksköterskors förståelse och kunskap för kvinnors upplevelser vid missfall kan 

bemötandet och omvårdnaden förbättras. Därför behövs mer forskning på området för att 

minska kvinnors lidande i samband med ett missfall. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka hur vårdpersonal på bästa sätt kan bemöta kvinnor som drabbats av missfall. 
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