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Abstrakt 

Missfall sker i ca 10-15 % av alla bekräftade graviditeter. Det är en plötslig och 

känslomässig händelse som innebär en förlust av ett barn/foster. Sorg och lidande är 

centralt vid en förlust. Hur mycket kvinnan påverkas är individuellt och ofta beroende 

på vilka förutsättningar som finns. Som vårdpersonal behövs större kunskap för att 

kunna bemöta de som fått missfall. Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att få ett missfall. Nio vetenskapliga artiklar analyserades med manifest 

innehållsanalys vilket resulterade i fyra slutkategorier; att det händer plötsligt och blir 

en livskris, att söka förklaring och lägga skulden på sig själv, att vara i behov av 

information och stöd samt att det tar tid att bearbeta ett missfall. Kvinnor hamnade i en 

livskris och kände ofta skuld efter missfallet. De behövde en förklaring för att bearbeta 

händelsen. Informationen och stödet från vården var bristfällig samt att vårdpersonal 

använde sig av medicinska termer som upplevdes kränkande. Kvinnor ansåg att det 

behövdes bättre uppföljning för att hantera förlusten. Ett tillvägagångssätt för att minska 

psykisk ohälsa kan vara uppföljning via återbesök, telefonkontakt eller enkäter.  
 

 Nyckelord: missfall, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, förlust, 

 skuld, stöd, kvinnor 
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Att ha planer på att skaffa barn är för många en stor självklarhet i livet, det kan vara en 

önskan att se släktet leva vidare eller en bekräftelse på sin kärleksrelation (Borgfeldt, s. 25-

27, 2015). Missfall inträffar i 15-20 % av alla kända graviditeter och innebär ett spontant 

avbrytande av en graviditet innan fostret är livsdugligt (Rosebrink, Adolfsson och Zekaj, 

2012). Spontan abort är den medicinska benämningen på missfall (Elg, 2011). Enligt 

Domingos, Merihigi och De Jesus (2011) sker spontan abort när graviditeten slutar ofrivilligt 

av olika anledningar. Definitionen av missfall enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

räknas från och med embryostadiet till 22 veckors graviditet (WHO 2001). Enligt Rosebrink 

et al. (2012) klassificeras ett tidigt missfall till och med vecka 13 och ett sent missfall till 

vecka 22. Enligt Borgfeldt (2015, s. 183) sker de flesta missfall tidigt, ca 80-85 % sker innan 

vecka tolv. Förloppet delas in i fullständigt missfall - där allt stöts ut samtidigt, ofullständigt 

missfall - där det stöts ut ofullständigt samt pågår i några dagar, kvarhållet missfall - där 

fostret dör inne i livmodern och livmodern slutar att växa men resten av graviditeten 

fortsätter, ett så kallat missed abortion (Borgfeldt, 2015, s. 184). 

 

Enligt Rai och Regan (2006) framgår det att det finns olika förklaringar till varför ett missfall 

inträffar. Omkring en fjärdedel av alla gravida får missfall på grund av kromosomavvikelser, 

vilket ökar med en stigande ålder hos modern. Efter 45 års ålder är risken för missfall hela 75 

% beskriver Rai och Regan (2006). Borgfeldt (2015, s. 185) beskriver att en infektion hos 

modern kan göra att fostret drabbas under graviditeten. Rai och Regan (2006) beskriver att 

ytterligare aspekter som kan ha negativ effekt för fosterutvecklingen är kraftig övervikt, 

rökning, koffein i stora mängder, alkohol och vissa läkemedel, exempelvis 

antiinflammatoriska och antidepressiva. Vidare beskriver Rai och Regan (2006) att de 

kvinnor som har en förkortad livmoderhals löper större risk att drabbas av sena missfall på 

grund av en försvagning. 

 

Enligt Borgfeldt (2015) innebär en graviditet ofta stora förändringar både kroppsligt och 

själsligt. En planerad graviditet är ofta ett glädjefyllt moment i kombination med en viss 

ängslan. Kvinnor påverkas både psykiskt och fysiskt vid ett missfall, vilket är viktigt att ha i 

åtanke vid ett bemötande menar Borgfeldt (2015). Ett missfall i vecka sex kan vara lika 

känslomässigt betydelsefullt som en förlust på ett fullgånget barn. Föräldrar såg ofta fostret 
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som ett barn redan i ett tidigt stadium av graviditeten och majoriteten av gångerna förbises 

detta av vårdpersonal, som fokuserar på de fysiska aspekterna av ett missfall (Evans, 2012). 

 

Fenstermacher och Hupcey (2013) beskriver missfall som en förlust och en förlust är en 

komplex, individuell upplevelse som ofta följs av sorg och lidande. En förlust var inte enbart 

relaterad till döden utan även av hopp och drömmar (Morissey, 2007). Sorg vid missfall 

beskriver Fenstermacher och Hupcey (2013) som en komplicerad sorg eftersom det inte finns 

en fysisk person att sörja, beroende på när missfallet inträffade. Gustafsson, Wiklund-Gustin 

och Lindström (2011) beskriver sorg som en normal process som påverkar människans 

existens, det är dock viktigt att förstå innebörden av sorg för att kunna ge god omvårdnad. 

Enligt Corbet-Owen och Kruger (2001) behövs empati och tillgänglighet vid ett möte med 

människor i sorg och det är även viktiga egenskaper hos en sjuksköterska för att kunna ge en 

god omvårdnad. Enligt Domingos et al. (2011) kan omvårdnaden innebära att finnas 

närvarande, vara lyhörd och ge vägledning. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd vid 

återhämtningsprocessen och bör därför se varje människa utifrån hennes förutsättningar för 

att hjälpa i hennes sorg (Evans 2012). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2016) är 

det som sjuksköterska viktigt att kunna se varje människa som en unik samt som en enskild 

individ som ska bemötas utifrån sina förutsättningar. Människor som är i behov av 

omvårdnad behöver ofta stöd, guidning och aktiv hjälp. Omvårdnadens mål är att främja 

hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa och lindra lidande (SSF, 2016). 

 

Sorgen vid en förlust kan enligt Gustafsson et al. (2011) ses som ett inre lidande. Enligt SSF 

(2016) är lidandet, tillsammans med välbefinnandet, en del av varje människas liv. Lidandet 

är kopplat till människans upplevelse av sin situation och hur människan hanterar exempelvis 

en förlust. Att bekräfta människan underlättar försoningen med sitt lidande och förståelsen för 

den nya situationen (www.swenurse.se). Gustafsson et al. (2011) påtalar vikten av att förstå 

den enskilda individens lidande för att kunna ge en skräddarsydd, god vård. Missfall är ofta 

chockartade eftersom det kommer plötsligt. Hur länge sorgeprocessen pågår vid missfall är 

individuellt och styrs av en rad olika faktorer som exempelvis om graviditeten var planerad 

och efterlängtad, hur länge det tog att bli gravid samt om de hade barn sedan tidigare. Om det 

fanns depression i bakgrunden blev sorgen ofta mer intensiv och långvarig (Brier, 1999). 

http://www.swenurse.se/
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Dessutom menar Brier att en viktig aspekt i sörjandet är det sociala stödet. Domingos et al. 

(2011) menar att kunskap kring missfall hjälper sjuksköterskan att ge en god vård åt kvinnor 

som har fått missfall. Brier (2008) menar att vården ser oftast inte missfall som en förlust, 

vilket tyder på okunskap hos vårdpersonalen. 

 

Att få ett missfall är en oväntad och känslomässig händelse, därför är det viktigt som 

sjuksköterska att ha kunskap samt förståelse för att kunna ge en god vård och ett gott 

bemötande. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att få ett missfall. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie, där kvinnors upplevelser beskrivs har en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats använts. Enligt Polit och Beck (2012, s.22) kan kvalitativ forskning 

användas för att förstå människors upplevelser genom att samla in och analysera subjektivt 

material på ett varsamt sätt (Polit & Beck, 2012, s. 22). Granheim och Lundman (2004) 

menar att manifest ansats innebär att forskaren arbetar textnära, vilket innebär att forskaren 

undviker att tolka texten och har som mål att beskriva det faktiskt står i texten. 

 

Litteratursökning 

Sökningen gjordes i referensdatabaserna CINAHL och PubMed som är de mest användbara 

inom medicin, hälso- och vårdvetenskap enligt Backman (2008). För att underlätta sökningen 

gäller det att hitta termer och sökord som är relevanta (Backman, 2008). I sökningen har 

MeSH-termer, Cinahl Headings samt fritext används för hitta relevanta sökord. De olika 

sökorden kombinerades med de booleska sökoperatörerna AND och OR för att kunna 

begränsa och/eller bredda sökningen samt kombinera termer (Willman et al., 2011, s. 72). 

En pilotsökning gjordes före sökningen för att få ett begrepp om hur många relevanta artiklar 

som fanns om ämnet. Sökningen begränsades genom val av publiceringsår, publiceringstyp 

samt språk (Tabell 1). Sökord som var relevanta för frågeställningen användes - miscarriage, 

sponteaneus abortion, missed abortion, experience, qualitative. Exklusionskriterierna var 

kvinnor som valt att avbryta graviditeten frivilligt. I CINAHL och PubMed hittades slutligen 

223 artiklar som svarade mot syftet. Efter läst abstrakt valdes 110 artiklar ut för noggrann 
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genomläsning. För kvalitetsgranskning valdes slutligen elva artiklar ut, varav en 

identifierades genom att läsa övriga artiklars referenslistor. 

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökning 

__________________________________________________________________________________________ 

Syftet med litteratursökningen var att undersöka kvinnors upplevelser av att få ett missfall. 

__________________________________________________________________________________________

 
CINAHL 2016 09 26 Limiters -  Peer Reviewed; Full Text; Published Date: 20030101-20161231 

__________________________________________________________________________________________ 
Söknr   *)  Söktermer  Antal träffar   Antal granskade Antal valda 

__________________________________________________________________________

 
S1  FT spontaneous abortion  2606      
S2  FT miscarriage   1419      

S3  CH (MH "Abortion, Spontaneous") 2352        
S4   FT qualitative   78804      

S5  FT experience   153381      

S6  CH (MH "Qualitative Studies")  58486      

S7  CH (MH "Life Experiences")   12263      

S8   S1 OR S2 OR S3   3217      

S9   S4 OR S5 OR S6 OR S7  204144       

S10   S8 AND S9    340      

S11   S8 AND S9 + Limiters  72   48  5 
__________________________________________________________________________________________

    
PubMed 2016 09 05 Limiters - Free full text, Full text, English Language, Humans, Sex: Female, Published date: 2003-01-

01-2016-12-31. 

____________________________________________________________________________________________________

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Söknr   *)  Söktermer  Antal träffar   Antal granskade Antal valda 
__________________________________________________________________________

 
S1  FT spontaneous abortion  36950      
S2  FT miscarriage   41006      

S3  FT missed abortion   1656      
S4  MSH Abortion, Spontaneous[Mesh]  33328      
S5  MSH Abortion, missed[Mesh]  1015      
S6  FT qualitative   168190       
S7  FT experience   516025      

S8   Qualitative Research[Mesh] 28279    
S9   Life change event[Mesh]  20557      
S10   S1+S2+S3+S4+S5  41379      
S11   S6+S7+S8+S9   680410      
S12   S10 + S11   1497      
S13   S10 AND S11 + Limiters  151   62  5 
__________________________________________________________________________________________ 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning.  
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Kvalitetsgranskning 

Vid en litteraturstudie kvalitetsgranskas den data som samlats in och granskningen måste vara 

noggrant utförd och omfattande (Polit & Beck, 2012, s. 97-99). Kvalitetsgranskning utförs för 

att kunna undvika att en enskild studie består av systematiska fel. För att göra 

kvalitetsgranskningen används en granskningsmall, vilken mall som används beror på typ av 

studie (SBU, 2014). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 96) används kvalitativ 

undersökning då avsikten är att beskriva erfarenheter, upplevelser, fenomen eller tolka 

mening. Bilaga H (SBU, 2014) användes eftersom den avser kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod. Bilagan besvaras med ja och nej-frågor gällande syfte, urval, metod, 

giltighet, kommunicerbarhet samt huvudfynd. Kvaliteten bedömdes därefter om den var hög, 

medel eller låg (Willman et al,. 2011, s. 175-176). Av de granskade artiklarna bedömdes nio 

stycken hålla hög kvalitet och inkluderades därmed i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9 ) 

 

Författa

re, År 
Typ  av 

studie 
Deltaga

re 
Metod Huvudfynd Kvalite

t 

Adolfsso

n et al., 

2004 

Kvalitativ          

  
15 

kvinnor 
Strukturerade 

intervjuer/fen

omenologisk 

analys 

Kvinnor kände skuld, tomhet, 

sorg och övergivenhet. De 

hade behov av att få sörja. 

Hög 

Ancker et 

al., 2012 
Kvalitativ 6 

kvinnor 
Halvstrukture

rade 

intervjuer/ 
Kvalitativ 

innehållsanaly

s 

Att få vara mamma, oväntat 

trauma, reaktion och 

konfrontation, att hitta 

förklaringar, att möta 

förståelse, att genomgå en 

livskris samt att få sörja som 

förälder 

Hög 

Frost et 

al., 2007 
Kvalitativ 79 

kvinnor 
Intervjustudie

/ 

NUDIST. 

Att missfall upplevs olika   
Och det var av stor vikt att få 

bra stöd. Viktigt att bli 

bekräftad. 

Hög 

Gerber - 
Epstein 

et al., 

2009 
 
 
 
 

Kvalitativ 19 

kvinnor 
Intervjustudie

/ 

Tematisk 

analys 
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Författa

re, År 

Typ  av 

studie 

Deltaga

re 

Metod Huvudfynd Kvalite

t 

Murphy 

& 

Merrell, 

2012 

Kvalitativ 8 

kvinnor 
Intervjustudie

/Tematisk 

analys 

Första tecknet på att något är 

fel, bekräftelsen att barnet 

inte lever, att förlora barnet 

och tankarna efteråt om vad 

som kan gå fel. 
  

Hög 

Rowland

s & Lee, 

2010 

Kvalitativ 9 

kvinnor 
Semistrukture

rade 

intervjuer 

/tematisk 

analys 

Kvinnorna behövde 

känslomässigt stöd. De 

uppskattade de som vågade 

beklaga sig över det som hänt 

istället för lyssna på tystnaden 

av att ingen sa något. En 

ceremoni kunde underlätta 

bearbetningen av förlusten. 

Det fanns brister vid 

informationen samt empatin 

på sjukhuset. 
  

Hög 

Simmons 

et al., 

2006 

Kvalitativ/

kvantitativ 
172 

kvinnor 
Tvåstegs 

postenkät/ 

Innehållsanal

ys 

Att söka mening för 

missfallet, oro vad som 

orsakade det, om missfallet 

berodde på deras livsstil, samt 

stöd var väldigt önskvärt. 

Hög 

Smith et 

al., 2006 
Kvalitativ 72 

kvinnor 
Kvalitativa 

intervjuer/ 

Systematisk 

analys 

Att kvinnors upplevelser 

varierar och att kompetens 

och omsorg från vårdpersonal 

har stor betydelse. Att få ett 

avslut ansågs 
även ha stor betydelse 

Hög 

Wong et 

al., 2003 
Kvalitativ 22 

kvinnor 
Kvalitativt 

frågeformulär

/ Tematisk 

analys 

Att det finns brister kring 

omvårdnaden av kvinnors 

psykiska hälsa, som fått ett 

missfall. 

Hög 
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Analys 

Slutligen analyserades artiklarna enligt Granheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Att använda den här typen av analys är enligt Granheim och Lundman (2004) 

ett bra alternativ då kvalitativ forskning baserad på data från berättelser och observationer 

kräver en viss förståelse. För att få en djupare förståelse och skapa ett helhetsperspektiv är det 

viktigt att texten läses flera gånger (Granheim & Lundman 2004). Artiklarna lästes noga 

igenom flera gånger, innan meningsenheterna togs ut. Meningsenheterna svarade i sin tur mot 

syftet och översattes till svenska för att underlätta kondensering. Kondensering är enligt 

Granheim och Lundman (2004) en process där meningsenheten förkortas samtidigt som 

kärnan bevaras och slutligen bildar kategorier. Att skapa kategorier är det centrala i en 

innehållsanalys och en kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet 

(Granheim & Lundman, 2004). Varje meningsenhet som togs ut analyserades och jämfördes 

med resterande för att se likheter och skillnader för att slutligen placeras under olika 

kategorier. Granheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att inte utesluta något av 

innehållet. De tar även upp vikten av att meningsenheterna endast ska passa in under en 

kategori. 

 

Kategoriseringen utfördes i tre steg. De kondenserade meningsenheterna radades upp och gav 

en övergripande bild om vad meningsenheterna handlade om. I första kategoriseringen 

sammanfördes de meningsenheter med samma betydelse. I den andra kategoriseringen 

formulerades ett kategorinamn som täckte betydelsen av alla ingående meningsenheter som 

stod under respektive att-sats. I den tredje kategoriseringen sammanfördes kategorier med 

liknande innehåll, vilket resulterade i fyra slutkategorier (Tabell 3). 

 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att få ett missfall. 

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3 och presenteras här med 

text som beskriver kategoriernas innehåll och illustrerande citat. 
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Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

__________________________________________________________________________________ 

Kategorier 

___________________________________________________________________________ 

Att det händer plötsligt och blir en livskris. 

Att söka förklaring och lägga skulden på sig själv. 

Att vara i behov av information och stöd. 

Att det tar tid att bearbeta ett missfall 

 

Att det händer plötsligt och blir en livskris 

Kvinnor upplevde missfall som en mycket plötsligt, chockartad känsla som var mycket 

smärtsam (Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2012). Adolfsson et al. (2014) menar att 

planerna inför framtiden och anknytningen till barnet var något som skapades så fort en 

kvinna tagit sig an graviditeten. Enligt Gerber-Epstein, Leichtentritt och Benyamini (2009) 

förberedde sig kvinnor med att ändra sina levnadsvanor i ett tidigt skede och såg moderskapet 

som en viktig punkt i livet. 

  

“You don’t expect ... but when it happens to you, boom! Total surprise. It simply hurts, hurts 

in the heart ... Really real pain, physical pain” (Gerber-Epstein et al., 2009, s.13). 

  

Kvinnor upplevde både tomhet och kontrollförlust över sina kroppar när missfallet skedde. 

(Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Murphy & Merrell, 2012) Framtidens planer 

raserades och det enda de såg framför sig var ett stort mörker fyllt med skuld och ångest 

(Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012). Den livskris som uppdagades efter missfallen 

omslöt kvinnor med känslorna av meningslöshet och nedstämdhet. En kvinna undrade varför 

människor inte förstod vilken livskris det var att förlora ett barn när man har längtat efter det 

väldigt mycket (Ancker et al., 2012). Oavsett om det var ett embryo eller foster räknades det 

som ett förlorat barn i kvinnors ögon (Frost, Bradley, Smith, Levitas & Garcia, 2007). De 

kvinnor som drabbats av missed abortion menade att bara tanken på att bära runt på ett dött 

embryo gjorde dem galna. Kvinnorna ville ta bort barnet samtidigt som de önskade att ingen 

skulle röra barnet. De beskrev sig själva som mycket ambivalenta. (Gerber-Epstein et al., 

2009) 
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"It’s something that didn’t exist in fact, that I didn’t know, it was more the 

loss of a fantasy than of something tangible. The loss of the fantasy, of 

the anticipation, the expectations and thoughts and hopes, and suddenly 

it all sort of crashed ... In fact, you lose something that you never really 

knew ... More a fantasy than something real" (Gerber-Epstein et al., 2009, s.13). 

 

"Even if it's only a fetus, which everybody tells me so, it's a human being. It´s 

not only words, it's something very important who was there in my 

uterus” (Adolfsson et al., 2004, s.553) 

 

Att söka förklaring och lägga skulden på sig själv 

Enklaste utvägen för kvinnor var att skuldbelägga sig själva och tro att missfallet var ett straff 

för tidigare abort eller att det berodde på deras livsstil (Adolfsson et al., 2004; Frost et al., 

2007; Simmons et al., 2006; Wong et al., 2003). Kvinnor upplevde besvikelse över att deras 

kroppar inte klarade av att behålla barnet, vilket ansågs som en naturlig sak (Adolfsson et al., 

2004; Ancker et al., 2012). 

  

“John was very upset and he just said it’s all right and I said sorry to him. Which is something 

that err, I gathered happens a bit. People apologise, apologise to my husband for losing the 

child. Which I felt also very odd about and he was very surprised ‘why are you saying sorry? 

Don’t think like that” (Murphy & Merrell, 2012, s.1587). 

  

De kvinnor som fick en medicinisk förklaring till missfallet kunde lättare klara av förlusten 

och därmed minskade riskerna med att de anklagade sig själva (Ancker et al., 2012; Murphy 

& Merrell, 2012). I studien skriven av Frost et al. (2007) beskrevs att kvinnor som fått en 

förklaring led i mindre utsträckning av ångest och hade därmed större chans att finna någon 

mening i den negativa händelsen. 

  

“I can say in one way, now that I’m away from the hospital, that I’m glad it actually 

happened, ‘cos it would have saved a lot of heartache later on, and if it turned out that it had 

Downs Syndrome, then I would have had to have got rid of it anyway, ’cos there’s no way I 

could have coped with a child with Downs Syndrome at all” (Frost et al., 2007, s.1015). 
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Att vara i behov av information och stöd 

Kvinnor beskrev att de var i stort behov av information och stöd. (Adolfsson et al., 2004; 

Ancker et al., 2012; Frost et al., 2007; Gerber-Epstein et al., 2009; Murphy & Merrell, 2012; 

Rowland et al., 2010; Simmons et al., 2006; Smith et al., 2006; Wong et al., 2003) 

Informationen kring vad som kunde förväntas vid ett missfall upplevdes som en besvikelse 

eftersom de hade behövt utrymme att få ställa många frågor utöver den skriftliga 

informationen som gavs (Ancker et al., 2012; Wong et al., 2003). 

  

“Att jag får ligga en hel natt med allt blod och inte fatta någonting. En fruktansvärd natt. Att 

inte veta… Man fattade ingenting. Det var jättejobbigt” (Ancker et al., 2012, s. 33) 

 

Många kvinnor upplevde det kränkande då benämningen på deras förlorade barn var en 

fördärvad äggcell, en cellklump, ett embryo eller ett foster (Ancker et al., 2012; Rowlands & 

Lee, 2010). Frost et al. (2007) beskrev att kvinnor bemöttes utan empati då de fick 

information som att de gjort en frivillig abort. 

 

“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) 

 

Det efterfrågade stödet kunde komma från vårdpersonal, närstående eller andra i omgivningen 

(Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Gerber-Epstein et al., 2009; Wong et al., 2003). 

Enligt Simmons (2006) var känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal önskvärt genom att de 

visade medkänsla, sympati och bekräftelse. Det var även av stor vikt att deras sorg fick 

utrymmet att ta tid samt att de fick prata med någon som hade kompetens att besvara deras 

frågor (Adolfsson et al., 2003). Att få stöd av någon med samma erfarenhet upplevdes som 

positivt då det var en bekräftelse på någon förstår (Gerber-Epstein et al., 2009). 

 

Att det tar tid att bearbeta ett missfall 

Hur lång tid det tog att bearbeta ett missfall var individuellt eftersom det exempelvis berodde 

på i vilken vecka missfallet skedde, när missfallet skedde och hur mycket stöd kvinnan hade 
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fått (Ancker et al., 2012; Frost et al., 2007; Gerber-Epstein et al., 2009). Kvinnor upplevde att 

det var något skamfullt med missfall, vilket gjorde det svårare att prata om och medförde att 

bearbetningen tog längre tid (Ancker et al., 2012; Frost et al., 2007) Själva bearbetningen 

upplevdes av många kvinnor som att gå mot en ny identitet menade Murphy och Merrell 

(2012). 

  

“Although it was only a 10-week foetus, embryo in medical eyes, to me when it happened, it 

felt as though I’d lost a baby” (Frost et al., 2007, s. 1012). 

 

Det gick lättare för kvinnor att bearbeta händelsen om de fick ta farväl av fostret/barnet 

genom att exempelvis tända ett ljus eller lägga fostret/barnet i en fin korg. Att någon 

utomstående vågade beklaga förlusten till kvinnan var efterfrågat och underlättade 

bearbetningen eftersom det bekräftade att missfallet skett (Adolfsson et al., 2004; Rowlands 

& Lee, 2009). 

 

“It is just such a taboo subject that people don’t wanna talk about it. They just don’t 

know how to react. That’s why you don’t tell them. ’Cos you feel like you’re saying that 

you’ve suddenly got cancer or something . . . it’s the most bizarre thing” (Frost et al., 2007, s. 

1010). 

 

Kvinnor upplevde att omgivningen krävde att de skulle visa sig starka och gå tillbaka till 

arbetet direkt efter missfallet (Ancker et al., 2012). När kvinnor tillät sig vara ledsna var 

missfallet lättare att acceptera samt att tala om missfallet upplevdes mer hanterbart och 

befriande menar Frost et al. (2007) 

  

Att acceptera missfallet och få en förståelse för varför det skett beskriver Frost et al. (2007) 

som ett viktigt steg för bearbetningen. En del kvinnor ansåg även att missfallet kunde föra 

något positiv med sig och göra dem starkare. Missfallet är dock en upplevelse kvinnor 

kommer att bära med sig resten av livet (Frost et al., 2007). Kvinnor tyckte att det borde vara 

en bättre uppföljning efter ett missfall, för att fånga upp de som hamnat i en depression. Det 

var först några veckor senare, efter att chocken lagt sig, som den egentliga känslan framträdde 

(Murphy & Merrell, 2012; Wong et al., 2003). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av missfall. Nio 

vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Studien resulterade i fyra slutgiltiga kategorier, att det händer plötsligt och blir en livskris, att 

söka förklaring och lägga skulden på sig själv, att vara i behov av information och stöd samt 

att det tar tid att bearbeta ett missfall. 

 

Att det händer plötsligt och blir en livskris 

Resultatet visar att kvinnor byggde upp en slags verklighet kring någon som ännu inte fötts. 

När födseln inte blev av, var det drömmar, planer och förväntningar som försvann. Detta 

utvecklades till en livskris med både psykisk och fysisk påfrestning. Enligt Lamb (2002) 

innebär förlusten av en graviditet genom exempelvis missfall en stor kris i livet för kvinnor. 

Denna livskris menar Lamb, innebär många förluster då framtida förhoppningar och drömmar 

går förlorade. Det kan också leda till förlust av självkänsla och leda till konsekvenser som 

ångest, påverkan på relationer och rädsla inför kommande graviditet. Även Harris (2015) 

beskriver missfall som en livskris för kvinnor samt vikten av ett gott bemötande vid missfall. 

Harris menar att de ska bli bemötta med värdighet, exempelvis bli tröstade och ges utrymme 

att få gråta ut. 

 

Som sjuksköterska behöver det finnas kunskap i att missfall innebär en livskris för kvinnor 

eftersom det händer plötsligt och inte är något de förväntar sig. I en studie av Balk (2004) 

framgår det att en kris anses som ett hot mot välbefinnandet och att en livskris beror på 

plötsliga och oförutsedda händelser. Sorg är en central del vid kris och är ett steg för att ta sig 

igenom krisen. Cullberg (2006, s. 143) beskriver sorg som ett krisförlopp som delas in i fyra 

faser. Den första fasen, chockfasen kan pågå i några dygn och under denna period kan det 

vara svårt för en kvinna att ta in det som hänt. I detta skede är det viktigt att vara medveten 

om att kvinnan kan ha svårt att förstå den information som ges i samband med det inträffade. 

Vi anser därför att sjuksköterskor bör vara medvetna om de olika faserna vid kris, för att 

kunna få en bättre förståelse för att kunna ge ett bra bemötande utifrån den aktuella 

situationen. När missfallet nyss skett är det exempelvis viktigt att bara finnas närvarande och 

låta kvinnan få vara ledsen. 
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Att söka förklaring och lägga skulden på sig själv 

Resultatet visade att kvinnor vill få en förklaring till varför missfallet skett och när det inte 

alltid finns någon förklaring var det enklaste sättet att skuldbelägga sig själv. Kvinnor kände 

ilska och besvikelse över att deras kroppar inte klarat av en kvinnokropps uppgift och började 

tro att deras livsstil eller beteende kunde vara orsaken. Stratton och Lloyd (2008) beskriver att 

kvinnorna oftast har förväntningar på sin graviditet och när ett missfall sker är det inte bara 

förlusten av barnet som orsakar sorg utan även att kvinnans självkänsla påverkas negativt. 

Stratton och Lloyd (2008) beskriver att flera forskare har kommit fram till att psykisk ohälsa 

och skuldbeläggande hos kvinnor med missfall ökar vid en otillfredsställande vård. Resultatet 

av studien visar på vikten av att förstå att kvinnorna vill söka förklaring och få svar om varför 

missfallet skedde. Detta är inte enbart av nyfikenhet utan till största delen en bit av 

bearbetningen beskriver Stratton och Lloyd (2008). I Cullbergs kristeori är reaktionsfasen den 

andra biten av den akuta krisen tillsammans med chockfasen. Reaktionsfasen innebär att 

människan börjar försöka ta in det som skett och försöka integrera händelsen i verkligheten. 

Ofta vill den drabbade finna någon slags mening i det som hänt, eftersom det underlättar 

bearbetningen. Reaktionsfasen brukar pågå under max sex veckor. Dessutom menar Cullberg 

att försvarsmekanismerna hjälper oss bearbeta stora sorger genom att se till att hjärnan bara 

tar in stegvis information av händelsen (Cullberg, 2006 s.144-145). Som sjuksköterska anser 

vi att det därför är nödvändigt att ha kunskap om olika anledningar till varför missfall sker 

och kunna stötta kvinnan till att finna en mening och kunna gå vidare. 

 

Att i behov av information och stöd 

Resultatet visar att kvinnor var i stort behov av information och stöd från vårdpersonal och 

anhöriga. Séjourné, Callahan och Chabrol (2010a) menar att stödet ska ses som en viktig 

intervention för att det inte skulle påverka kvinnors välbefinnande senare i livet. Vidare 

menar Séjourné, Callahan och Chabrol (2010b) att sorgeprocessen påbörjas direkt efter 

förlusten och tidiga stödinsatser var särskilt uppskattade hos kvinnorna. Många kvinnor kände 

att de fick verktyg för att kunna hantera den eventuella skuld de kände, möta omgivningen 

samt att konfrontera de irrationella föreställningar om deras missfall de kan uppleva. 
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I en studie av Robinson (2014) tyder resultatet på att bristen på information var stor och 

kunde ge en negativ inverkan på kvinnors förmåga att gå vidare efter ett missfall. Studien tog 

även upp användandet av medicinska termer och vårdpersonalens okänslighet kring att prata 

om missfallet som negativt för kvinnorna. En annan studie som tar upp vikten av information 

är Ogden och Maker (2004) som visar att majoriteten av kvinnorna som fått ett missfall 

önskade att de hade fått mer information i samband med missfallet. 

 

Bryant (2008) påpekar att sjuksköterskor har en viktig roll för att stötta människor i sorg. 

Bryant beskriver även att forskning visar att patienter behåller information bättre om det ges i 

rätt mängd och med ord som patienten behärskar. Information ska helst komma från någon 

med en terapeutisk relation till patienten, som patienten litar på. Informationen ska ges till 

patienten då denne anses samlad och med hjälp av en lättare utfrågning, kan den 

informerande vårdpersonalen bedöma om patienten är mottaglig eller om mötet bör hållas 

kortare med en uppföljning för vidare frågor. Det är även av vikt att informatören ger 

utrymme för patienten att uttrycka sina känslor och visa empati (Bryant, 2008). 

 

Ett missfall anses som tragedi och därför anser vi att det är viktigt att ge kvinnan ett bra 

bemötande. Hur en människa tacklar en tragisk händelse har mycket att göra med hur pass 

stresstålig människan är. För kunna ta sig genom och känna att situationen är hanterbar 

behöver personen finna hög hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet menar Antonovsky 

(2005, s. 43-46). Hanterbarheten uppnås då människan känner att motgången går att hantera 

genom tillgängliga resurser. Begripligheten uppnås genom att människan vill söka en 

förklaring och begripa varför något inträffade. Meningsfullheten skapas när människan 

känner att situationen är värda att lägga energi på. Dessa tre delar samspelar med varandra 

och utgör tillsammans något som kallas KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM går att 

mäta genom formulär där hög KASAM talar för bättre hälsa eftersom denna människa kan 

hantera situationer på ett bättre sätt än de med låg KASAM menar Antonovsky (2005). I en 

studie gjord av Engelhard, van den Hout och Vlaeyen (2003) påvisas att kvinnor med hög 

KASAM löper lägre risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom eller depressiva 

symtom. Engelhard et al. (2003) menar att kvinnor som vågar anförtro sig åt andra och 



17 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

därmed får ett känslomässigt stöd, klarar sig bättre. 

 

Att det tar tid att bearbeta ett missfall 

Resultatet visade att kvinnor upplevde att de inte fick utrymme att sörja det barn de förlorat. 

Ett tidigt missfall var inte alltid lättare att bearbeta än ett sent missfall. Enligt studien Chi 

Eung Danforn och Nga Chong Lisa (2011) var det dock skillnader i själva sörjandet över en 

människa som funnits i livet, som avlidit, jämfört med förlusten av ett ofött barn som aldrig 

funnits. Det var även viktigt att få ett erkännande av själva missfallet för att kunna gå vidare i 

sorgeprocessen, vilket även en studie av Radford och Hughes (2014) fann var dominerande 

för att emotionellt och fysiskt kunna gå vidare. 

                             

Vi anser att det är lättare att bearbeta missfall om rätt förutsättningar ges redan från början. 

Ett missfall är ofta en tragedi i en kvinnas liv och därför är det viktigt att få anpassa sig till 

den nya situationen som uppstått. Enligt Kralik, Visentin och Van Loon (2006) innebär 

transition inom omvårdnad att en förändring sker, som gör att människan genomgår en 

passage från ett tillstånd till ett annat och måste därför lära sig leva med den nya situationen 

och dess förutsättningar vilket även stödjer vår teori. Vi anser att genom konkret information, 

utrymme att vara ledsen, stöd från vårdpersonal och anhöriga kan kvinnan genomgå 

transitionen och återigen uppnå hälsa genom att finna sin nya roll och finna en känsla av att 

kunna hantera situationen. 

 

Intervention 

Kvinnor som fått ett missfall har ökad risk att hamna i en depression eftersom majoriteten 

både känner ångest och skuld. Det bör finnas mer fokus på uppföljning, för att fånga upp de 

kvinnor som mår dåligt. Att sätta in rätt stödinsatser i tid minskar uppkomsten av psykisk 

ohälsa som i sin tur minskar kostnader för både den enskilda individen samt sjukvården. 

Enligt Jacobs och Harvey (2000) så har sjuksköterskor en viktig roll vad gäller stödet till 

kvinnor som fått missfall. Att få prata om missfallet och upplevelsen hjälper kvinnorna att 

förstå att deras reaktion på missfall är normalt. Enligt Nikcêvic (2003) framkom det att risken 

att drabbas av depression och ångest efter missfall kunde finnas kvar i upp till ett år. De 
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kvinnor som erbjöds uppföljningsåtgärder kände mindre ångest än de kvinnor som inte fått 

någon uppföljning.   

 

Det finns ett stort missnöje hos de kvinnor som inte blivit erbjuden någon uppföljning menar 

Warsop, Ismail och Iliffe (2004). Vidare menar Warsop et al. (2004) att de kvinnor som fått 

uppföljning lättare kunde hantera missfallet. Kvinnor som fått missfall känner ofta rädsla över 

att det ska hända igen och vid en kommande graviditet kan ultraljudet vara ett sätta att lugna 

den blivande modern (Nikcêvic 2003). Nikcêvic (2003) menar att uppföljning genom 

information samt känslomässigt stöd bidrar effektivt till minskade kostnader, eftersom 

kvinnor inte känner samma behov av att göra fler ultraljud för att säkerställa att barnet mår 

bra. Genom information, känslomässigt stöd och uppmuntran bör kvinnorna få upplevelsen av 

en god omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302) måste en forskare göra en bedömning av 

trovärdigheten av en studie genom fyra olika begrepp, tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

 

Tillförlitligheten är det viktigaste begreppet enligt Holloway och Wheeler (2010, s.302). En 

studies resultat ska enligt Granheim och Lundman (2004) vara så trovärdiga som möjligt. 

Enligt Elo och Kyngäs (2007) så är det viktigt att författarna inte själva gör tolkningar av 

innehållet i artiklarna. Vidare menar Elo och Kyngäs (2007) att analysprocessen ska finnas 

välbeskriven. Trovärdigheten i vår studie stärks genom att vi beskriver dessa steg utförligt 

under metodavsnittet. Genom att följa Granheim och Lundmans (2004) analysmetod kunde 

egna tolkningar av artiklarnas innehåll minimeras genom att först översatta textenheterna och 

sedan kondensera dem till att-satser. Vi anser att det finns en risk att översätta texter från 

engelska till svenska vilket försvårar att inte göra någon egen tolkning av, vilket även 

Granheim och Lundman (2004) beskriver. För att få en högre trovärdighet i resultatet togs 

citat med från artiklarna som analyserades, vilket ökar trovärdigheten enligt Elo och Kyngäs 

(2007). 
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För att hög pålitlighet ska kunna uppnås är det därför viktigt att tillvägagångssättet beskrivs i 

detalj och uppsatsen bör vara metodisk och felfri (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Vidare 

menar Holloway och Wheeler att den person som läser uppsatsen ska kunna förstå hur 

forskaren har gått tillväga i analysen genom att få fullständiga detaljer kring genomförandet. 

Genom att beskriva hur vi gått tillväga vad gäller litteratursökning, vilka databaser, söktermer 

och begränsningar vi använt oss av så är det möjligt för läsaren att återupprepa sökningen 

vilket i sin tur styrker pålitligheten i vår uppsats. 

 

För att uppnå bekräftelsebarhet menar Holloway och Wheeler (2010, s. 303) att forskarna 

måste tänka på att de har vissa förutfattade meningar och antaganden. Med tydlig information 

kan även läsaren hitta källan till vad forskarna grundar sina antaganden på, för att se hur 

forskaren kommit fram till sina tolkningar.  Även Polit och Beck (2012, s. 585) tar upp vikten 

av att inte göra egna tolkningar utan resultatet ska återspegla det som står i texten.  För att 

stärka bekräftelsebarheten i vår studie valde vi att arbeta textnära och bearbeta texterna flera 

gånger. Att vi har referenser både i löpande i text och i referenslista gör det möjligt för läsaren 

att hitta ursprungskällan. 

 

Överförbarhet i en studies resultat innebär att det går att överföra till andra grupper eller 

situationer. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet måste trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet vara säkrade (Henricsson, 2012, s. 340 ). Vad gäller överförbarheten i 

studien användes artiklar från olika delar av världen och vid liknande kontext skulle resultatet 

vara överförbart. Dock tror vi att det finns vissa svagheter för att kunna säga att det är 

överförbart i alla kontext eftersom artiklarna i vår analys inte nämner exempelvis något kring 

ekonomiska förutsättningar, socialt skyddsnät, religion eller kultur. Vad gäller ekonomiska 

förutsättningar kanske kvinnor i fattiga länder inte har samma möjlighet till sjukhusvård och 

det nämns nästan inget kring kulturella och religiösa aspekter som eventuellt kan påverka 

kvinnors upplevelser av missfall. 

 

Slutsats 

Missfall innebär en livskris för många kvinnor. Det är en traumatisk händelse som i de flesta 

fall innebär att ett efterlängtat barn förlorats. Majoriteten av kvinnorna upplevde en brist på 
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information och stöd från vården. Då ingen definitiv orsak till missfallet kunde fastställas 

skuldbelägger ofta kvinnorna sig själva. När en människa befinner sig i chock är det viktigt 

som sjuksköterska att ha kunskap kring vad en kris och dess olika stadier kan innebära. 

Eftersom kvinnan inte är kapabel att behålla all information som ges medan hon befinner sig i 

chockfasen är det av största vikt att sjukvården har en fungerande uppföljning för att följa upp 

de kvinnor som håller på att utveckla psykisk ohälsa. Förslag på vidare forskning inom ämnet 

är betydelsen av att genomföra uppföljning för att förebygga kvinnors psykiska ohälsa genom 

återbesök, telefonkontakt eller enkätundersökning. Som sjuksköterska är det viktigt att vara 

lyhörd, närvarande, empatisk och känna till vilka upplevelser kvinnor som fått ett missfall kan 

känna, för att kunna ge en bättre vård. Vår slutsats är därför att vården bör bli bättre på följa 

upp kvinnor som fått missfall för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande.  
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