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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Missfall är den vanligaste komplikationen vid en graviditet. Cirka 15 % av 

alla upptäckta graviditeter beräknas sluta i missfall. Det finns en stor 

okunskap om missfall i samhället vilket bidrar till ett lågt stöd. Psykisk 

ohälsa är en riskfaktor efter en förlust varav vikten av att erbjuda stöd hos 

psykolog eller andra stödgrupper. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

inneha kunskap och kompetens för att uppfylla sina grundläggande 

ansvarsområden, samt att bemöta kvinnan med omtanke, empati och 

lyhördhet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av 

missfall.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna är hämtade från databaserna CINAHL Complete och PubMed. 

Sökord som använts är ”abortion spontaneous”, ”adaption psychological”, 

”spontaneous psychosocial factors”, ”qualitative”, ”wom*”, ”experiences” 

och ”miscarriage”. Analysen utfördes enligt Fribergs metod. Likheter och 

olikheter identifierades för att sammanställas till olika teman.  

Resultat: Resultatet har redovisats i fem huvudteman och tolv underteman. Dessa 

huvudteman är; Förändrad identitet, orsak och mening med missfallet, 

känslor vid beskedet och bearbetning av sorgen, vikten av stöd samt 

upplevelser i det kliniska skedet.  

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Cullbergs kristeori, egna reflektioner samt 

annan forskning och övrig hänvisning. Ämnen som diskuteras är vikten av 

stöd och bekräftelse samt kvinnors tankar för framtiden. 

Nyckelord: Missfall, upplevelse, kvinnor, sorg, stöd  

 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Miscarriage is the most common complication of a pregnancy. About 15 % 

of all detected pregnancies are estimated to end in miscarriage. There is a 

great ignorance of miscarriage in society, which contributes to low support. 

Mental illness is a risk factor after a loss whereof it is important to offer 

professional support soon after the miscarriage. The nurse has an important 

role in possessing knowledge and skills to fulfill her basic responsibilities, 

and to respond to the woman with care and empathy.  

Aim: The aim was to illustrate women´s experiences of miscarriage.  

Method: A literature review based on ten scientific articles. The articles were 

collected from the databases CINAHL Complete and PubMed. Keywords 

used was ”abortion spontaneous”, ”adaption psychological”, spontaneous 

psychosocial factors”, ”qualitative”, ”wom*”, ”experiences” and 

”miscarriage”. The analysis was performed according to Friberg´s method. 

Similarities and differences were identified to be compiled into different 

themes.  

Results: The results are presented in five themes, with twelve sub-themes. The main 

themes were: Changed identity, cause and meaning with the miscarriage, 

feeling at the time of the diagnosis and the process of grieving, the 

importance of support and experiences during the clinical phase.  

Discussion: The results have been discussed on the basis of Cullberg´s crisis theory, own 

reflections and other research and references. Topics discussed are the 

importance of support and confirmation as well as women´s thoughts for the 

future.  

Keywords: Miscarriage, experience, women, grief, support 
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Inledning 
Det finns en dröm hos många kvinnor att någon gång i livet skaffa barn och bilda familj. 

Tiden under en graviditet präglas mestadels av glädje och är en stor och viktig händelse i 

livet. När en efterlängtad graviditet går förlorad i ett missfall ställs därför livet på ända. Det är 

både som sjuksköterska och medmänniska svårt att möta någon som sörjer och kanske ännu 

svårare när sorgen handlar om ett barn som aldrig blev till. Förlusten inte är lika tydligt 

definierad och kan leda till osäkerhet kring hur man bäst stödjer kvinnan och den eventuella 

partnern. Som sjuksköterska i mötet med dessa patienter och deras respektive är det därför av 

stor vikt att det blir både genuint empatiskt samtidigt som det är informativt. Vi har valt att 

göra denna litteraturöversikt då vi vill fördjupa våra kunskaper om hur man som 

sjuksköterska bäst bemöter kvinnan under denna omvälvande och svåra situation. Vi har båda 

erfarenheter av att möta kvinnor som genomgått ett missfall och vet hur svårt det är att stötta 

någon med denna sorg. Därför vill vi skapa oss en bättre uppfattning om kvinnans upplevelse 

av missfall för att på så sätt få en större förståelse för hur vi kan stödja dem i vårt framtida 

yrke.   
 

Bakgrund 

Missfall    

Varje år föds ungefär 120 000 barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Av de graviditeter som 

upptäcks beräknas cirka 15 % leda till missfall och sker under de första tre månaderna (Brier, 

2008). Rai och Regan (2006) skriver att det troligtvis finns ett stort mörkertal där cirka hälften 

av alla graviditeter slutar i missfall då majoriteten avbryts i ett så tidigt skede att kvinnan inte 

hunnit uppfatta att hon är gravid. Vidare beskrivs att missfall är den vanligaste 

komplikationen vid en graviditet. Enligt World Health Organisation (WHO) definieras ett 

missfall fram till vecka 22 (Adolfsson & Kjellström, 2014). Därefter räknas fostret som ett 

dödfött barn, det vill säga en juridisk person som ska folkbokföras enligt folkbokföringslagen. 

Det finns en generell uppdelning mellan tidiga och sena missfall. Graviditeter som avbryts 

ofrivilligt till och med vecka 12 räknas som tidiga missfall och de därefter fram till och med 

vecka 21 som sena (Kolte et.al, 2014). Den medicinska termen för missfall är abort och 

används i kombination med ett deskriptivt tilläggsord för att beskriva vilken typ av missfall 

det rör sig om (Griebel, Halvorsen, Golemon & Day, 2005). Vid en spontan abort är orsaken 

organisk och det är således den egna kroppen som orsakar missfallet på grund av exempelvis 

sjukdom eller skada hos modern eller fostret (Adolfsson & Kjellström, 2014). En spontan 
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abort kan vara komplett eller inkomplett, det vill säga om livmodern har tömts helt på rester 

från den avbrutna graviditeten eller inte. Om den spontana aborten är inkomplett behövs 

medicinsk intervention för att helt tömma livmodern så att den kan läka. En missed abortion, 

även kallat fördröjt missfall innebär att fostret avlidit i livmodern utan att det skett en 

blödning. Kroppen har inte klarat av att stöta ut fostret och en medicinsk behandling kan då 

krävas. Många kvinnor som genomgår en spontan abort eller en missed abortion reagerar 

emellertid ofta negativt på den medicinska termen då de förknippar ordet abort med en vilja 

att avsluta graviditeten. Därför kommer författarna genomgående i resten av texten att 

använda sig av det mer vedertagna begreppet missfall.  

  

Orsaker till missfall   

Det finns flera orsaker till att en påbörjad graviditet kan resultera i ett missfall    

(Adolfsson, 2014). Majoriteten av missfall inträffar de första veckorna i graviditeten och beror 

vanligen på att något är fel på embryot. Andra orsaker kan vara att det finns defekter i 

livmodern, tillväxtfel hos fostret eller att embryot inte implanterade väl i livmoderväggen. 

Infektioner, kromosomavvikelser eller endokrina avvikelser hos kvinnan (Rai & Regan, 

2006) samt hög ålder och tidigare missfall är andra faktorer som kan resultera i ett missfall 

(Adolfsson, 2009). För de kvinnor som drabbas av sena missfall kan en uterusmissbildning, 

missbildningar hos barnet eller infektion i fosterhinnorna vara orsaker till förlusten.   

  

Symtom och diagnostik   

Symtom för missfall är vanligtvis vaginala blödningar (Adolfsson, 2009). Dessa kan 

uppkomma när ett missfall redan har skett eller när det är på väg att inträffa. Vanligt är att 

små blödningar följs av att de blir mer rikliga och att smärtor likt de vid menstruation uppstår. 

En ultraljudsundersökning kan krävas i de fall där ett komplett missfall inte kan konstateras 

(Blum et al., 2007). Vid misstanke om missfall tidigt in i graviditeten där diagnos inte kan 

fastställas med ultraljud kan en mätning av gravidhormonet S-HCG göras för att bekräfta 

missfallet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Vid sena missfall är symtomen 

karakteriserade av starkare smärtor ju längre gången graviditeten är och kan liknas med 

förlossningsvärkar med smärtsamma sammandragningar (Adolfsson, 2009). Blödningar 

uppstår följt av att fostervattnet går och fostret krystas ut. Detta förlopp sker vanligtvis på 

några timmar.  
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Behandling av missfall   

Vid ett pågående missfall finns det ingen behandling som kan stoppa förloppet (Borgfeldt et 

al., 2010). De behandlingsalternativ som kan vara aktuella vid ett missfall är medicinsk 

behandling, kirurgisk behandling eller exspektans. Exspektans innebär att kvinnan väntar en 

bestämd tidsperiod på att kroppen tar hand om missfallet och stöter ut fostret av sig själv, 

vanligtvis inom ramen av två veckor (Gemzell Danielsson, 2014). Om missfallet sker innan 

vecka 12 kan kvinnan vanligtvis välja vilken av dessa tre behandlingsmetoder som är mest 

lämplig för henne, sker missfallet efter denna tidsperiod återstår medicinsk eller kirurgisk 

metod som alternativ (Adolfsson & Kjellström, 2014). Om kvinnan passerat vecka 12 eller 

om exspektans inte gett resultat är medicinsk behandling eller en exeres (livmoderskrapning) 

aktuellt (Adolfsson & Kjellström, 2014). Vid medicinsk behandling ges läkemedel som 

stimulerar livmodern att dra ihop sig för att på så vis stöta ut fostret medan en exeres innebär 

att livmoderhålan skrapas eller sugs ren från foster- och graviditetsrester (Borgfeldt et al., 

2010). I många fall kan det dock vara svårt för kvinnan att välja behandlingsmetod på grund 

av den känslomässigt påfrestande och stressiga situation de befinner sig i (Linnet Olesen, 

Graungaard och Husted, 2015). Vidare beskrivs att oavsett hur väl vårdpersonalen 

informerade kvinnan kring för-och nackdelar om varje behandlingsmetod var det svårt för 

dem att ta in och bearbeta informationen. Vårdpersonalen var därmed tveksamma till att med 

för- och nackdelar diskutera valet av behandlingsmetod kvinnorna gjorde. Detta ledde i vissa 

fall till en vård som inte var helt ändamålsenlig för kvinnorna.    

  

Sjuksköterskans roll vid vård av missfall   

Som sjuksköterska kommer en stöta på kvinnor som genomgått eller genomgår ett missfall, 

oavsett om arbetsplatsen är en särskild kvinnoavdelning eller en akutmottagning. International 

Council of Nurses (2014) skriver att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Det innebär att 

sjuksköterskan i sitt arbete behöver kompetens om hur kvinnan upplever ett missfall för att 

kunna uppfylla dessa ansvarsområden. Sjuksköterskans viktiga roll i mötet med kvinnan efter 

ett missfall är att visa omtanke, vara lyhörd och låta dem få tid till att samtala om sina känslor 

(Murphy & Merrell, 2009). Lika viktigt är det att pedagogiskt informera kvinnan om det hon 

genomgår samt erbjuda individuellt stöd. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal behöver vara 

medvetna om de känslor ett missfall kan medföra. Sjuksköterskan behöver därmed vara 

proaktiv för att kunna möta både kvinnans emotionella och fysiska behov. Sjuksköterskor 
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talar tydligt om den frustration de upplever kring bristen på tid för att på ett bra sätt kunna 

sitta ned och tala med kvinnan för att möta hennes emotionella behov. Avsaknaden av tid kan 

ses som ett hinder för den mellanmänskliga relationen som nämns i Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori (1971). Den mellanmänskliga relationen innebär att möta varandra som 

unika individer och inte i rollerna som sjuksköterska och patient. Patienten ses därmed som en 

individ och inte som sin sjukdom eller situation. I den mellanmänskliga relationen ser 

sjuksköterskan personen med fokus på patientens behov. Travelbee ser hälsa som en subjektiv 

bedömning utifrån patientens individuella upplevelser. Omvårdnaden ses som en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskans uppgift är att med empati hjälpa patienten hitta 

mening med lidandet och den upplevda smärtan. Sjuksköterskan bör även vara medveten om 

att varje interaktion med patienten är en möjlighet till att inneha en djupare relation och 

förståelse för varandra. Vidare beskriver Travelbee kommunikation som en viktig del och 

menar att sjuksköterskans ansvar ligger till grund för att all interaktion med patienten görs 

med eftertanke och mening.  

     Vårdgivare är skickliga på att omhänderta kvinnans fysiska behov efter ett missfall men 

inte lika bra på att hantera familjens emotionella behov (Easterwood, 2004). Sjuksköterskans 

förmåga till reflekterande i sitt lyssnande är hjälpsamt för att ge kvinnan chans till att uttrycka 

och utforska sina känslor. Som sjuksköterska behöver man upprätta en miljö av förtroende 

och genom att visa empati för kvinnan kan hen få en bättre förståelse av vad som sägs i 

samtalet. Aktivt lyssnande är ett bra verktyg för att hjälpa kvinnan uttrycka sina känslor och 

att ställa öppna frågor är användbart i mötet. Sjuksköterskan behöver vara icke dömande och 

inte överföra egna känslor och värderingar på kvinnan. För att hjälpa kvinnan bearbeta sina 

känslor bör sorgeprocessen diskuteras. En annan viktig del av sjuksköterskans arbete är att 

föreslå och hänvisa till ytterligare rådgivning om hen upplever att kvinnan och hennes partner 

behöver det.   

  

Samhällets syn på missfall   

Okunskap om hur vanliga missfall är och vad som orsakar dem är hög bland allmänheten, det 

visar en studie av Bardos, Hercz, Friedenthal, Missmer och Williams (2015). En majoritet av 

de tillfrågade uppgav att de trodde att missfall var mycket ovanligt och något som inträffade i 

mindre än 5 % av alla graviditeter. Vidare framkom att en stor andel tillfrågade felaktigt 

uppgav anledningar som att lyfta tungt, tidigare bruk av preventivmedel och att tidigare ha 

haft en sexuellt överförbar sjukdom som möjliga orsaker till missfall. Okunskapen visade sig 
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vara större hos män, något som troddes bero på att de generellt har lägre kunskap om 

graviditeter och barnafödande än kvinnor. Högre okunskap kopplades också till lägre 

utbildningsnivå. Robinson (2014) diskuterar att det finns tabu i samhället kring missfall och 

att det sällan pratas öppet om ämnet. I en studie skriven av Hui et al. (2012) framkommer det 

även att en låg kunskap hos närstående bidrar till sämre stöd för kvinnorna och kan medföra 

konsekvenser som psykisk ohälsa. Finns dessutom okunskap hos kvinnorna själva ökar risken 

för ohälsa. Vidare beskrivs att något som visats vara gynnsamt för bearbetningen av sorgen är 

att fånga upp kvinnorna direkt efter missfallet för att erbjuda psykologstöd.  

 

Problemformulering 

Missfall är den vanligaste förekommande graviditetskomplikationen. Kunskapen om missfall 

är låg i samhället vilket bidrar till att det stöd som kvinnorna behöver brister. Detta låga stöd i 

kombination med den psykiska påfrestning ett missfall innebär kan leda till psykisk ohälsa.  

Sjuksköterskor beskriver i tidigare forskning att det finns svårigheter i att möta och hantera 

det emotionella behovet. För att få en bättre förståelse och kunna ge ett adekvat stöd till 

kvinnor som genomgått missfall är det av vikt att öka kunskapen om kvinnans upplevelse av 

missfall.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att belysa kvinnans upplevelse av missfall. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att använda sig av Cullberg kristeori i denna litteraturöversikt. Teorin har 

valts för att bredda förståelsen för hur kvinnor upplever ett missfall. Förlusten av ett foster är 

en omvälvande och svår situation att genomgå varav författarna anser att teorin därmed är 

relevant. Den är användbar för att diskutera och skapa sig en djupare förståelse för vad 

kvinnan genomgår samt en förståelse för de olika stadier av kris som kan uppstå. Teorin har 

använts i resultatdiskussionen.  

  

Cullbergs kristeori  

När en plötslig förändring i livet sker och där ens tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt inte är goda nog för att psykiskt bemästra och förstå situationen man råkat ut för, 
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befinner man sig i ett psykiskt kristillstånd (Cullberg, 2006). Den psykologiska 

krissituationen kan förklaras utifrån fyra aspekter. Den första aspekten är vad den utlösande 

situationen är. Den andra är vilken betydelse det inträffade har för den drabbade. Den tredje 

faktorn är vilken aktuell livsperiod individen befinner sig i. Den fjärde och sista aspekten 

belyser de sociala förutsättningar individen har och hur familje-och arbetssituationen ser ut.   

Förloppet av ett psykiskt kristillstånd delas in i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). I chockfasen tar individen 

avstånd från verkligheten då händelsen är för svår för att tas in och bearbetas. Individen har 

också svårt för att komma ihåg sådant som skett eller sagts. Reaktionsfasen identifieras som 

den fas där personen öppnar ögonen för det som skett och försöker att hitta en mening i 

situationen, och där även försvarsmekanismer mobiliseras. I bearbetningsfasen går individen 

från förnekelse och skuld till att se en framtid och är inte längre fast i det förgångna. Personen 

är öppen för nya erfarenheter och återupptar gamla aktiviteter. I den sista fasen, 

nyorienteringsfasen, kan individen leva med sitt trauma som ett ärr som aldrig försvinner men 

som inte heller hindrar ens vardagliga liv. Nya intressen och relationer har uppstått och 

självkänslan och de svikna förhoppningarna hos individen har bearbetats.   

  

Metod 

För att besvara syftet med denna uppsats gjorde författarna en litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017a). Metoden möjliggjorde sammanställning och en översikt av aktuella vetenskapliga 

studier. Metoden var relevant för författarna eftersom den möjliggjorde en tidsaktuell 

kunskapssammanställning av kvinnors upplevelser av missfall samt gav en bild av hur 

forskningsområdet ser ut. En litteraturöversikts syfte är att sammanställa befintlig forskning 

inom ett område för att därigenom antingen stärka de slutsatser som redan finns eller bidra till 

nya teorier inom ämnet.   
 

Datainsamling  

Författarna till denna litteraturöversikt använde databaserna CINAHL Complete och PubMed 

i sin litteratursökning. Dessa databaser är stora inom sitt område och innehåller vetenskapliga 

artiklar. CINAHL Complete inriktar sina artiklar mot ämnet vårdvetenskap medan PubMed 

utöver vårdvetenskap har en inriktning på bland annat biomedicin och psykologi. En första 

fritextsökning gjordes för att få en överblick över det valda området för att se om det fanns 

tillräckligt med artiklar som speglade författarnas syfte. I den andra sökningen använde 
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författarna fritext-och ämnesordsökning. Med hjälp av ämnesordsökning kunde sökningarna 

preciseras och författarna kunde få ett bättre sökresultat (Östlundh, 2017). I CINAHL 

Complete heter ämnesorden Cinahl Subject headings och i PubMed är de döpta till MeSH. 

Författarna tog hjälp av Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se) för översättning av ord för att 

få ämnesord relevanta till studiens syfte. Vid sökning med ämnesord fick författarna fram 

synonymer taggade i relevanta artiklar. Synonymerna användes tillsammans med de 

ursprungliga ämnesorden vilket resulterade i en bredare sökning med fler relevanta resultat. 

De ämnesord som användes var abortion spontaneous och adaption psychological. Utöver 

ämnesorden användes ”spontaneous psychosocial factors”, qualitative, wom*, experiences 

och miscarriage som fritextsökningar. Se bilaga 1. Boolesk sökteknik med operatorn AND 

användes för att kombinera dessa ord och för att bredda sökningen (Östlundh, 2017). För att 

få fler resultat användes trunkering. Trunkering används när man vill söka efter alla 

böjningsformer av ett ord.   

    För att avgränsa till artiklar endast från vetenskapliga tidskrifter användes avgränsningen 

peer reviewed i databasen CINAHL Complete. I databasen PubMed fanns inte denna 

avgränsning. En språkavgränsning till svenska och engelska genomfördes. Författarna valde 

att göra en avgränsning inom perioden 2004–2019 för att få ett överskådligt antal relevanta 

artiklar som svarade på syftet.   
 

Urval  

För att hitta artiklar som svarade på författarnas syfte och som var relevanta för 

litteraturöversikten var det första steget att se över titlarna i resultatsökningen. Det andra 

steget i urvalet var att abstrakt lästes på de artiklar vars titel speglade syftet. Studier som 

tydligt kunde kopplas till kvinnans upplevelser av missfall inkluderades. De som enbart rörde 

upplevelser av en förlorad graviditet efter vecka 22, dödfödda barn samt de artiklar som inte 

fokuserade på kvinnans upplevelse exkluderades. Fokus på andra familjemedlemmars 

upplevelser av missfall, som exempelvis morföräldrar eller partners, exkluderades. Författarna 

exkluderade artiklar fokuserade enbart på medicinsk behandling men inkluderade de med 

kvinnans erfarenheter av vårdpersonalens bemötande. Kvantitativa studier samt de artiklar 

som inte var kostnadsfritt tillgängliga exkluderades. För kvalitetsgransknings utgick 

författarna från Fribergs (2017) rekommendationer, exempelvis att det fanns tydliga rubriker 

gällande bland annat etiska överväganden, metod och diskussion. Att artiklarna var etiskt 

granskade eller hade etiska resonemang var ett krav. Utifrån ovan nämnda inklusion- och 

exklusionskriterier hittades 12 relevanta artiklar. Efter en noggrann genomläsning och 
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kvalitetsgranskning exkluderades två av dessa då de inte svarade fullt ut på författarnas syfte. 

De tio utvalda artiklarna är kvalitativa och finns beskrivna i Bilaga 2.   
 

Dataanalys  

Författarna har använt sig av Fribergs (2017b) beskrivning i fem steg för att analysera det 

insamlade materialet. I första steget läste författarna resultatartiklarna med fokus på resultatet 

för att få en överblick över innehållet. Artiklarna delades upp mellan författarna och lästes 

noggrant flertalet gånger. De byttes sedan mellan författarna, varpå innehållet diskuterades för 

att säkerställa att författarna hade samma förståelse och för att undvika feltolkningar. I steg 

två granskade författarna artiklarnas resultat och markerade sådant som svarade på deras 

syfte. I steg tre identifierades nyckelfynden i varje studie med hjälp av post-it lappar. I steg 

fyra sammankopplades de post-it lappar som handlade om samma ämne och teman uppstod. 

Varje tema fick en egen färg. I steg fem återgick författarna till markeringarna i steg två och 

använde färgpennor för att färgkoda utifrån de teman som hittats. Resultatet från varje tema 

sammanfattades och det insamlade materialet analyserades sedan för att hitta likheter och 

skillnader. Innehållet sammanställdes under respektive tema.  
 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver forskningsetik som att värna om människors integritet, 

människovärde och autonomi. Vidare beskrivs att forskningsetiska överväganden ständigt 

görs inför och under det vetenskapliga arbetet. För att hantera etiska krav i en 

litteraturöversikt krävs det kännedom om de normer, värderingar och principer som finns 

tillgängliga som riktlinjer. I dessa riktlinjer tas det bland annat upp att deltagarna ska delta 

frivilligt och under samtycke, vikten av konfidentialitet samt att de får lämna studien när de 

önskar, något som författarna kontrollerade mot sina resultatartiklar. Vidare skriver Codex 

(2018) att forskning bara får godkännas om den utförs med respekt för människovärdet. Inför 

en forskningsstudie är det viktigt att ställa sig frågan om studiens resultat kommer till nytta. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det finns en möjlighet att resultatet kan 

användas för vidare forskning kring ämnet eller ge ökad kunskap i sjuksköterskans vårdarbete 

gällande kvinnors upplevelse av missfall. Vid urval har författarna inkluderat vetenskapliga 

artiklar som är etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté alternativt att etiska 

resonemang har förts. Majoriteten av resultatartiklarna är publicerade på engelska och en 

feltolkning kan ha skett vid analys då detta inte är författarnas modersmål. För att ta hänsyn 

till detta har översättningsverktyg använts.    



  9 (32) 
 

Resultat 

Analysen av resultatartiklarna identifierade fem huvudteman och tolv underteman. Dessa 

huvudteman är; förändrad identitet, orsak och mening med missfallet, känslor vid beskedet 

och bearbetning av sorgen, vikten av stöd samt upplevelser i det kliniska skedet.  

 

Förändrad identitet 	

En förlorad identitet som moder  

Resultatet visade att förlusten av fostret upplevdes som en krossad dröm som tog ifrån 

kvinnorna ett efterlängtat moderskap (Forte Camarneiro, Cardoso Maciel & Garcia da 

Silveira, 2015; Carolan & Wright, 2017; Adolfsson, Larsson, Wijma & Berterö, 2004; 

Macwilliams, Hughes, Aston, Field & Wight Moffatt, 2016). Förlusten inkluderade det 

väntade barnet men också den roll ett moderskap ger, ett ansvar för ett annat liv (Adolfsson et 

al. 2004). Alla de tankar och planer, hopp och önskningar för framtiden raseras i samband 

med missfallet (Macwilliams et al., 2016; Batool & Azam, 2016). Kvinnorna upplevde sig 

som blivande mödrar oavsett vilken vecka missfallet skedde i, detta innebar att det var ett 

älskat barn de förlorade och inte bara en cellklump (Ancker, Gebhardt, Andreassen & Botond, 

2012; Forte Camarneiro et al., 2015). Glädjen och tankar för framtiden försvann plötsligt 

(Carolan & Wright, 2017; Forte Camarneiro et al., 2015; Macwilliams et al., 2016) och en 

känsla av tomhet upplevdes när rollen som moder inte uppfylldes (Watson, Jewell & Smith, 

2018). 	
 	

En förändrad identitet som kvinna   

Kvinnorna förknippade förmågan att bli gravid och föda ett barn med sin identitet som kvinna 

(Adolfsson et al., 2004; Watson et al., 2018; Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017). 

En del kvinnor ansåg att förlusten av fostret var en förlust av kvinnans identitet och dess 

rättigheter (Adolfsson et al., 2004; Batool & Azam, 2016). Missfallet förändrade deras 

identitet och påverkade deras välmående, självbild och självförtroende (Batool & Azam, 

2016; Watson et al., 2018). Det framkom att en stor glädje inträffade vid besked om graviditet 

och den första tiden var full av längtan, förväntan, optimism, drömmar och hopp (Adolfsson 

et al., 2004; Gerber-Epstein, Leichtentritt & Benyamini, 2009; Forte Camarneiro et al., 2015; 

Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Macwilliams et al., 2016). Kvinnorna planerade för 

framtiden tidigt i graviditeten kring livet som nybliven moder och hur livet med barnet skulle 

bli (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012; Gerber-Epstein et al., 2009; Carolan & 
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Wright, 2017; Batool & Azam, 2016). En del kvinnor ansåg att fostret var en del av dem som 

gjorde dem hela och att oförmågan att bli mor gjorde dem ofullständiga (Gerber-Epstein et al., 

2009; Ancker et al., 2012; Batool & Azam, 2016; Carolan & Wright, 2017). Känslan av att en 

del av kroppen och själen saknades när fostret blev bortstött upplevdes (Batool & Azam, 

2016). Det fanns en svårighet i att ena stunden tillhöra gruppen blivande mödrar och i nästa 

en kvinna som genomgått ett missfall (Carolan & Wright, 2017).  
	

Rädsla inför framtida graviditeter   

Kvinnorna upplevde en rädsla inför en ny graviditet (Gerber-Epstein et al., 2009; Batool & 

Azam, 2016; Watson et al., 2018; Forte Camarneiro et al., 2015). De hade en känsla av att 

aldrig kunna bli gravida eller genomgå en graviditet igen (Adolfsson et al., 2004; Watson et 

al., 2018). De tappade tron på och tvivlade på sin egen fertilitet, de ifrågasatte sin förmåga att 

bära ett barn (Meaney, Corcoran, Spillane & O´Donaghue, 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; 

Watson et al., 2018). Det upplevdes en frustration efter flertalet missfall (Watson et al., 2018) 

och det fanns en ilska mot den egna kroppen för att den inte hade förmågan att bära ett barn 

(Ancker et al., 2012). Missfallet resulterade i en negativ mental och fysisk påverkan hos 

kvinnorna och de förlorade en kontroll över och kände sig svikna av sina kroppar, exempelvis 

vid smärta och blödningar (Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009; Watson et al., 

2018). Drömmen om moderskap kvarstod och växte sig starkare med tiden, trots en rädsla för 

en ny graviditet (Gerber-Epstein et al., 2009; Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 

2018; Batool & Azam, 2016). En del kvinnor menade att kommande graviditeter inte kommer 

resultera i samma lycka som den första gjorde eller förbli lika hoppfulla (Forte Camarneiro et 

al., 2015; Carolan & Wright, 2017), medan andra såg på en framtida graviditet med optimism 

och ett hopp om ett lyckligt slut (Forte Camarneiro et al., 2015).  
	

Orsak och mening med missfallet   

Finna en orsak  

Kvinnorna frågade sig varför detta hade hänt just dem och vad de hade gjort för fel 

(Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; Forte Camarneiro et 

al., 2015; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 2017; Mulvihill & 

Walsh, 2014; Batool & Azam, 2016). Det var betydelsefullt att få en konkret orsak till varför 

graviditeten gått förlorad då en viktig del i bearbetandet av sorgen var att finna orsak och 

mening med förlusten. I de fall läkarna inte kunde ge en förklaring var det svårare för 

kvinnorna att acceptera händelsen och gå vidare (Carolan & Wright, 2017). Skuld och skam 
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över missfallet var genomgående känslor hos kvinnorna (Adolfsson et al., 2004; Meaney et 

al., 2017; Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Mulvihill & 

Walsh, 2014; Batool & Azam, 2016). Även de kvinnor som fått en förklaring till missfallet av 

läkarna tenderade att skuldbelägga sig själva. Kvinnorna pekade på beteenden som de ansåg 

hade varit skadliga för graviditeten, exempelvis rökning, felaktig kost, för mycket eller för lite 

fysisk aktivitet, stress och ångest (Adolfsson et al., 2004; Forte Camarneiro et al., 2015). En 

del angav andra anledningar, som att de inte hade velat ha barnet tillräckligt mycket, att de 

hade gjort aborter tidigare i livet eller att de inte hade lytt sina föräldrar (Adolfsson et al., 

2004; Forte Camarneiro et al., 2015; Batool & Azam, 2016). Några trodde att missfallet var 

ett straff från en högre makt på grund av att de inte varit tillräckligt hängivna sin religion eller 

att de hade syndat (Adolfsson et al., 2004; Batool & Azam, 2016). Andra hade haft drömmar 

där de blödde och menade att dessa var gudomliga omen på att de skulle få missfall 

(Forte Camarneiro et al., 2015).   
	

Meningsskapande   

Sorgearbetet präglades till stor del av att finna mening med det som skett. Vissa tillskrev 

händelsen som något naturen orsakat och att det varit tvunget att ske för att graviditeten inte 

varit livsduglig (Forte Camarneiro et al., 2015; Batool & Azam, 2016). De menade att ett 

senare missfall eller ett svårt sjukt barn hade resulterat i en större sorg och smärta. Andra 

skapade mening genom att tänka att det förlorade barnet föddes direkt in i himlen (Carolan & 

Wright, 2017) eller slapp utstå det lidande som finns i världen (Batool & Azam, 2016). En del 

upplevde att det var bättre att missfallet skedde tidigt i graviditeten innan barnet vuxit sig 

större och bandet emellan dem blivit starkare (Forte Camarneiro et al., 2015). Några hade 

svårt att hantera förlusten då de inte hade en konkret bild av vem eller vad de förlorat (Gerber-

Epstein et al., 2009; Carolan & Wright, 2017). Vissa försökte ge missfallet mening med att 

erfarenheten gjort dem starkare eller att de uppskattade de barn de hade sen tidigare mer 

(Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Batool & Azam, 2016). I vissa fall stärktes 

relationen till deras partner eller gud (Watson et al., 2018; Batool & Azam, 2016). Några 

kvinnor såg missfallet som en förberedelse för de utmaningar och osäkerheter som kommer 

med moderskap (Watson et al., 2018). Erfarenheten av missfallet förstärkte deras känsla av 

hur slumpmässigt livet kan te sig och att saker inte alltid går som planerat. Detta upplevdes 

som en viktig erfarenhet att ha med sig in i rollen som moder.  
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Känslor vid beskedet och bearbetning av sorgen  

Beskedet om missfall   

Kvinnorna upplevde vid beskedet en stor chock, förtvivlan och påföljande tomhet (Adolfsson 

et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009; Forte Camarneiro et al., 2015; Ancker et al., 

2012; Carolan & Wright, 2017; Mulvihill & Walsh, 2014). De beskrev det som chockartat 

och överraskande, att alla drömmar och planer plötsligt krossats och att deras värld kollapsat. 

En hjälplöshet och en stor sorg upplevdes. I ena stunden var de lyckliga, i nästa hade allt 

raserats och de upplevde situationen som svår att beskriva (Forte Camarneiro et al., 2015). 

Det fanns en svårighet att acceptera förlusten oavsett om det funnits föraningar eller om det 

kom som en chock. Dock hade de med misstankar börjat sörja innan läkaren bekräftade 

missfallet och beskedet blev därmed mindre chockartat, men lika smärtsamt. En del kvinnor 

upplevde sig naiva och att hade aldrig föreställt sig att detta kunde inträffa eller hända 

dem, medan andra hade haft föraningar om missfallet och känt att något var fel (Adolfsson et 

al., 2004; Meaney et al., 2017; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 

2017). Vissa förnekade att graviditeten slutat i missfall både före och efter beskedet 

(Adolfsson et al., 2004; Batool & Azam, 2016) och andra kände bara hopp fram till läkarens 

bekräftelse om missfall (Adolfsson et al., 2004; Watson et al., 2018; Macwilliams et al., 

2016; Batool & Azam, 2016). Smärtan var påtaglig och lika stark som att de hade förlorat 

någon annan familjemedlem och de beskrev förlusten som äkta och sorgen som intensiv 

(Carolan & Wright, 2017).   
	

Bearbetning av sorgen   

Bearbetningen av förlusten beskrevs som svår då de upplevde att de varken fick tid eller 

uppmuntran till att sörja (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Gerber-Epstein et al., 

2009; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Carolan & Wright, 2017; Mulvihill & Walsh, 

2014; Macwilliams et al., 2016). Den första tiden efter missfallet var en stor sorg och de 

isolerade sig för att sörja i fred (Gerber-Epstein et al., 2009; Batool & Azam, 2016). De 

beskrev hur missfallet utlöste en psykisk kris (Ancker et al., 2012), att de blev deprimerade 

och att de inte kunde koncentrera sig eller fungera som vanligt (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Hålla sig sysselsatt genom arbete och andra intressen hjälpte många att hantera förlusten och 

distraherade dem från att älta händelsen. (Meaney et al., 2017; Gerber-Epstein et al., 2009; 

Watson et al., 2018). Samtidigt var återgången till vardagen svår, någon beskrev den som 

surrealistisk (Gerber-Epstein et al., 2009) och flera upplevde att de saknade energi (Adolfsson 

et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009; Watson et al., 2018; Macwilliams et al., 2019; Batool 
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& Azam, 2016). Vissa kvinnor berättade hur menstruationssmärtor påminde dem om 

missfallet (Batool & Azam, 2016). De som inte blivit uppmuntrade till att sörja återvände till 

sitt vardagliga liv, men förlusten varade inom dem (Adolfsson et al., 2004). Svårigheten i att 

återvända till vardagen låg i den attityd eller likgiltighet samhället hade kring missfall 

(Gerber-Epstein et al., 2009).  
	

Symbolisk bearbetning   

Kvinnorna upplevde att de fann tröst i att sörja sitt förlorade barn genom traditionella ritualer, 

exempelvis begravningar och minnesceremonier (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; 

Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Mulvihill & Walsh, 2014; Batool & Azam, 2016). 

De kvinnor som inte hade någon kropp att begrava och inte hade någon jordfästning eller 

fysisk plats att besöka upplevde en sorg över detta. De använde sig istället av annan symbolik 

som tröst, som att spara leksaker de köpt i förberedelse inför barnet (Batool & Azam, 2016) 

eller placera en ängel i fönstret som minne för de barn som inte blev (Ancker et al., 2012). En 

del valde att uppmärksamma sin förlust vid årsdagen av missfallet med ceremonier och andra 

skrev dikter eller låtar (Meaney et al., 2017).   
	

Mötet med andra gravida kvinnor och mödrar  

Många upplevde det svårt att möta andra gravida eller mödrar med sina barn efter missfallet 

(Adolfsson et al., 2004; Gerber-Epstein et al., 2009; Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et 

al., 2018; Ancker et al., 2012; Mulvihill & Walsh, 2014). Kvinnorna undvek sådana 

situationer då dessa möten resulterade i bitterhet, avundsjuka och en känsla av misslyckande. 

Synen av dessa kvinnor eller deras barn påminde om deras egen förlust och att höra barn gråta 

var plågsamt. Kvinnorna uttryckte en irritation över hur lätt det var för andra att bli gravida 

samt att de klagade på, i deras tycke, triviala saker som bristningar. En del beskrev det som 

mycket ansträngande att behöva genomgå missfallet på samma avdelning där andra gravida 

kvinnor vistades (Meaney et al., 2017; Forte Camarneiro et al., 2015; Mulvihill & Walsh, 

2014).   
	

Vikten av stöd  

Stöd från sjukvården  

Kvinnorna uttryckte en önskan om att deras förlust och känslor blev uppmärksammade och 

bekräftade av vårdpersonal (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Ancker et al., 2012; 

Macwilliams et al., 2016). Kvinnorna hade behov att få samtala, bli sedda och lyssnade på 
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samt ett behov av stöd och empati (Adolfsson et al., 2004; Ancker et al., 2012). Det var 

viktigt för kvinnorna att deras sorg togs på allvar. En del kvinnor upplevde att de blev 

ifrågasatta om sina känslor och de behov de hade och önskade att vården istället hade fångat 

upp och lyssnat på dem (Ancker et al., 2012). De önskade att vårdpersonalen hade mött dem 

och deras känslor med respekt och att de betraktade embryot som ett barn. De som var i 

kontakt med en psykolog eller kurator upplevde det som stor hjälp och en plats där de kunde 

prata om sin sorg (Ancker et al., 2012; Mulvihill & Walsh, 2014). Det upplevdes som ett bra 

stöd när sjuksköterskor uppmuntrade till att sörja och gråta samt befriande att kunna prata om 

sin förlust (Macwilliams et al., 2016; Ancker et al., 2012). Flertalet av kvinnorna talade om 

vikten att få stöd från vårdpersonal och professionella rådgivare (Gerber-Epstein et al., 2009; 

Watson et al., 2018). Andra var tveksamma till att ta emot stöd i form av enskild rådgivning 

och föredrog stöd och hjälp från stödgrupper och/eller familj (Gerber-Epstein et al., 2009). 

Dock upplevdes erbjudandet som en bekräftelse och förståelse för den förlust de genomgått 

(Watson et al., 2018). Uppföljning av missfallet kunde upplevas med stress (Mulvihill & 

Walsh, 2014) och ångest uppstod vid flertalet återbesök (Meaney et al., 2017). Dock ansågs 

uppföljningssamtalen viktiga för några av kvinnorna och visade att de inte bara är en siffra i 

statistiken utan en faktisk person som ska få bli omhändertagen (Mulvihill & Walsh, 2014).  
	

Stöd från omgivningen och närstående  

Upplevelsen av skam var vanligt hos många av kvinnorna när de skulle berätta om sitt 

missfall, men det ansågs ändå viktigt att samtala om (Ancker et.al., 2012; Watson et al., 

2018). Gemensamt kvinnorna var att de innan sitt missfall inte hade kännedom om hur många 

som delade samma erfarenhet (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Forte Camarneiro 

et al., 2015; Gerber-Epstein et al., 2009; Macwilliams et al., 2016). Det upplevdes positivt att 

kunna prata med någon som gått igenom samma upplevelse (Forte Camarneiro et al., 2015; 

Carolan & Wright, 2017). Det uppstod en känsla av gemenskap mellan dessa kvinnor och de 

kunde förstå varandra och sina känslor bättre samt ge varandra stöd (Adolfsson et al., 2004; 

Gerber-Epstein et al., 2009). För de kvinnor vars familj och vänner gav stöd blev det ett 

tillfälle att knyta an med varandra när de delade erfarenheter och kvinnorna upplevde en 

trygghet och kände sig säkra i sitt eget sörjande (Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 

2018; Batool & Azam, 2016). Det nätverk av stöd som omgav kvinnorna hjälpte dem att 

hantera sin sorg (Gerber-Epstein et al., 2009; Forte Camarneiro et al., 2015; Batool & Azam, 

2016). Kvinnans mor ansågs vara ett bra stöd och en central figur att vända sig till (Gerber-

Epstein et al., 2009). En del närstående hade svårt att känna förståelse för det kvinnorna gick 
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igenom, de kunde inte bekräfta deras förlust vilket skapade distans mellan dem (Watson et al., 

2018; Carolan & Wright, 2017). De som upplevde ett lågt stöd från omgivningen hade 

känslan av att deras sorgearbete inte togs på allvar (Macwilliams et al., 2016; Carolan & 

Wright, 2017). Ifrågasättande och en oförståelse från omgivningen förvärrade sorgen 

(Batool & Azam, 2016; Ancker et al., 2012; Gerber-Epstein et al., 2009; Macwilliams et al., 

2016; Mulvihill & Walsh, 2014). Känslan och upplevelsen av att omgivningen krävde att de 

skulle visa sig starka och att de lade skulden på dem resulterade i att de drog sig undan sociala 

tillställningar. Kommentarer om missfallet från omgivningen som skuldbelade eller på annat 

vis sårade kunde uppstå, exempelvis att graviditeten inte pågått så länge och att det bara var 

att försöka igen på nytt (Mulvihill & Walsh, 2014; Watson et al., 2018; Batool & Azam, 

2016). De ville att närstående skulle vara delaktiga i sorgehanteringen och låta dem sörja i sin 

takt och på sitt vis (Gerber-Epstein et al., 2009). Det framkom att kvinnorna önskade en mer 

medvetenhet, öppenhet och en diskussion om missfall i samhället (Watson et al., 2018; 

Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014). De ansåg att det finns ett behov av utbildning 

kring missfall och att det krävs mer lättillgänglig information.   
	

Stöd från partnern   

Stöd från partnern upplevdes olika hos kvinnorna. En del kvinnor upplevde att deras partner 

inte kunde förstå deras sorg eller ge dem det stöd de behövde (Adolfsson et al., 2004; Gerber-

Epstein et al., 2009; Batool & Azam, 2016). Andra upplevde sin partner som närvarande och 

stödjande (Gerber-Epstein et al., 2009; Carolan & Wright, 2017; Batool & Azam, 2016). Vid 

brist på stöttning uppfattades det som att partnern inte delade samma sorg eller att de sörjde 

på ett annorlunda sätt än kvinnan (Carolan & Wright, 2017; Watson et al., 2018). Det 

upplevdes som att bara kvinnan genomgått en förlust vilket ökade deras sorg och de ville ofta 

och gärna prata om det som skett (Batool & Azam, 2016; Adolfsson et al., 2004). Kvinnorna 

upplevde att deras partners inte kunde prata om det på samma sätt som de behövde. Det kunde 

uppstå spänning och en osäkerhet hos kvinnorna samt en önskan om bekräftelse och sympati 

(Watson et al., 2018; Batool & Azam, 2016), vilket ledde till att ett emotionellt avstånd 

mellan paren kunde uppstå. När paren kunde samtala med varandra resulterade det i att bandet 

mellan dem förstärktes, de kom närmre varandra och en bättre förståelse mellan dem uppstod 

(Adolfsson et al., 2004; Watson et al., 2018; Batool & Azam, 2016). Tröst, närhet och kärlek 

gav dem modet och förmågan att fortsätta leva och hantera sin förlust (Batool & Azam, 

2016).   
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Upplevelser i det kliniska skedet  

Kvinnorna upplevde vårdförloppet negativt, med låg empati hos vårdpersonal samt 

bagatellisering av sorgen (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Gerber-Epstein et al., 

2009; Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Mulvihill & 

Walsh, 2014; Macwilliams et al., 2016). Beskedet om missfall upplevdes som något 

rutinmässigt men för kvinnorna var det en stor chock och sorg (Gerber-Epstein et al., 2009; 

Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 2018; Ancker et al., 2012; Macwilliams et al., 

2016) I en studie (Mulvihill & Walsh, 2014) var majoriteten nöjda med hur beskedet getts och 

hur empatisk vårdpersonalen varit men de upplevde brister i rutiner och de behövde 

återberätta sin historia gång på gång. Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

information och stöd från vårdpersonalen (Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; 

Gerber-Epstein et al., 2015; Forte Camarneiro et al., 2015; Watson et al., 2018; Ancker et al., 

2012; Mulvihill & Walsh, 2014; Macwilliams et al., 2016). Det upplevdes påfrestande att 

vårdas i samma lokaler som andra gravida och nyförlösta mödrar, de önskade att sörja ifred 

(Meaney et al., 2017; Forte Camarneiro et al., 2015; Mulvihill & Walsh, 2014; Macwilliams 

et al., 2016). Några upplevde att de behövde vänta länge på att få vård (Adolfsson et al., 

2004; Macwilliams et al., 2016) och de kände sig malplacerade med andra patientgrupper 

(Adolfsson et al., 2004; Meaney et al., 2017; Mulvihill & Walsh, 2014; Macwilliams et al., 

2016). En rädsla för att det hade gjorts ett misstag och att fostret fortfarande levde fanns 

(Adolfsson et al., 2004; Watson et al., 2018). Någon önskade en extra kontroll innan 

ingreppet men blev nekad detta vilket upplevdes som påfrestande (Watson et al., 2018). En 

positiv vårdupplevelse och ett positivt bemötande underlättade upplevelsen av missfallet samt 

hanteringen av förlusten (Watson et al., 2018; Macwilliams et al., 2016). 	
 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelse i samband med ett missfall. 

Kvalitativa artiklar ansågs vara relevanta i denna översikt för att få en djupare beskrivning av 

kvinnans subjektiva upplevelser. Henricson och Billhult (2017) skriver att kvalitativ metod 

avser att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Författarna är medvetna om att 

det kan ses som en svaghet att kvantitativa studier exkluderas då artiklar relevanta till syftet 

kan ha uteslutits. I datainsamlingen har två databaser använts, CINAHL Complete och 

PubMed, båda med en vårdvetenskaplig inriktning (Östlundh, 2017). Litteraturöversikten 
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gjordes utifrån en vårdvetenskaplig grund därför ansåg författarna att dessa databaser var 

lämpliga att använda. Priebe och Landström (2017) förklarar att en förförståelse inte sällan 

finns kring det som ska studeras. Författarna har haft i åtanke att en förförståelse för ämnet 

fanns sedan tidigare. Genom att diskutera med varandra under arbetets gång undvek 

författarna att göra val och tolkningar baserade på en förförståelse. För att se över ämnet och 

antal relevanta artiklar som kunde finnas inleddes sökningen med en fritextsökning. 

Fritextsökningen bestod av textrader som women’s experiences of miscarriage. Författarna 

valde att inte använda sig av ämnesord som grief och trauma då dessa kan uppfattas som 

värderande, och ville inte låta sin egen förförståelse av ämnet spegla sökningen. En 

systematisk översikt inledde sökningen efter vetenskapliga artiklar att använda i arbetet. 

Rosén (2017) skriver att en systematisk översikt med inklusions- och exklusionskriterier 

uppfyller högre krav på tillförlitlighet än vad sökningar baserat på en förförståelse gör. Som 

en avgränsning i sökningen valdes peer reviewed för att endast få fram vetenskapliga artiklar. 

Avgränsningen sorterar ut de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 

2017). Författarna är medvetna om att enskilda artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

inte alltid klassas som vetenskapliga. Därav kontrollerades det sedan att artiklarna var etiskt 

granskade, deras innehåll samt hur många sidor artiklarna innehöll.   

     Gällande språk begränsades sökningar till svenska och engelska då författarnas modersmål 

är svenska och engelska är ett språk som författarna behärskar väl. I sökning två (se Bilaga 1) 

fanns inte möjligheten att välja svenska som en begränsning. Sökningen resulterade i få 

sökresultat vilket gjorde att möjligheten att välja svenska inte fanns. Inledningsvis fanns en 

begränsning på åren 2009–2019 men författarna fann att det resulterade i för få träffar 

relaterat till litteraturöversiktens syfte. En utökning till tidsspannet 2004–2019 gjordes. 

Utökningen ansågs inte påverka resultatet då kvinnans upplevelser inte förväntas förändras 

markant över tid. Artiklar som endast kunde läsas mot en avgift exkluderades i sökningen och 

författarna är medvetna om att det bland dessa kan ha funnits relevanta artiklar för syftet som 

de gick miste om, vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna lästes flertalet gånger för att öka 

förståelsen och undvika ytterligare feltolkningar. De lästes dessutom var för sig och sedan 

tillsammans, något som kan ses som en styrka. En av de tio resultatartiklarna beskriver även 

makarnas upplevelser vid missfall. Denna artikel inkluderades då den till stor del ansågs svara 

på syftet. En annan artikel var publicerad i en vetenskaplig tidskrift inriktad mot socionomer 

och deras roll i mötet med kvinnor som genomgått missfall. Trots detta ansågs resultatet av 

artikeln vara relevant för litteraturöversikten då det svarade på syftet. De vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var studier från USA, Sverige, Pakistan, Irland, 
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Portugal, Kanada och Israel. Denna geografiska spridning sågs som en styrka då resultatet 

visade sig vara likartat i samtliga studier trots att det fanns kulturella skillnader mellan 

deltagarna.   

    Det noterades att antalet deltagare var relativt lågt (mellan 4–19) i flertalet artiklar som 

legat till grund för resultatet. Författarna resonerade att resultatet trots detta var representativt 

eftersom mängden informanter inte utgör kvaliteten på studien. Författarna bedömde att 

artiklarna håller hög vetenskaplig nivå utifrån Fribergs (2017) kvalitetskrav. Henricson och 

Billhult (2017) förklarar att det är viktigare att hitta färre personer med olika erfarenheter som 

kan ge rika beskrivningar, än ett stort antal som inte har samma rika erfarenhet. Författarna 

resonerade även att kvinnors upplevelser av missfall troligtvis är relativt likartade och att ett 

högre deltagarantal inte hade påverkat resultatet väsentligt, något som också kunde ses i 

resultatet.  

      Tillsammans identifierade författarna nyckelfynden i artiklarna för att sedan kunna 

tematisera resultaten. Varje artikel lästes noggrant igenom tillsammans för att 

färgmarkeras utifrån de nyckelfynd som hittats. Att arbeta tillsammans på detta sätt 

underlättade arbetet och förhindrade individuella tolkningar, detta sågs som en styrka.   

   

Resultatdiskussion    

För att tydliggöra resultatdiskussionen delade författarna upp den i fem rubriker som 

sammanfattar de mest centrala resultaten; känslor vid missfallet, bekräftelse av förlusten, 

kunskap och sjuksköterskans roll, stöd från partner samt kvinnornas tankar om fertilitet och 

framtiden.  

 

Känslor vid missfallet   

I resultatet framgick det att kvinnorna i samband med beskedet om missfall upplevde chock, 

förtvivlan och en tomhet. Detta kan förstås utifrån Cullbergs (2006) teori om kristillstånd och 

dess första fas, chockfasen. I denna fas har individen svårt att ta in information och bearbeta 

det som har inträffat. Vidare tänker vi att beskedet att ens barn inte längre finns är en stor 

omställning för både kvinnan och hennes partner med mycket känslor inblandade. Detta kan 

göra det svårt att hantera informationen och ta in det som inträffat. Resultatet visade att 

kvinnorna upplevde stor sorg och att de försökte hitta en mening med det som inträffat, vilket 

kan kopplas till reaktionsfasen. Tillsammans med chockfasen ses dessa två som den akuta 

krisen. Det framkommer i resultatet att kvinnorna skuldbelade sig själva samt isolerade sig 
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efter beskedet om sin förlust. Skuldkänslor och försvarsmekanismer är vanliga reaktioner i 

denna del av fasen.   
 

Bekräftelse av förlusten    

Vikten av stöd och empati från närstående och vårdpersonal var en central del i resultatet. 

Kvinnorna hade ett stort behov av att få prata om, bearbeta och sörja missfallet med sin 

omgivning. Framförallt var det viktigt att andra bekräftade hur stor förlusten var för kvinnan, 

oavsett vilken vecka missfallet skett i. Detta behov skulle kunna grunda sig i att kvinnor ofta 

skapar ett starkt band till barnet snart efter att de har insett att de är gravida. Detta stärks av 

Ross (2012) som diskuterar de olika anknytningsfaserna mellan modern och barnet. Vidare 

tänker vi att bandet är så starkt att missfallet upplevs som att inte bara en graviditet gått 

förlorad, utan också ett verkligt barn. Geller, Psaros och Levine Kornfield (2010) beskriver 

hur viktig bekräftelsen av förlusten är. De kvinnor som var missnöjda med vården de erhållit 

under missfallet upplevde att vårdpersonalen inte behandlade missfallet som en riktig förlust. 

Det framkommer även i resultatet att sårande kommentarer kunde förekomma från både 

vårdpersonal och närstående. Sådana kommentarer kan ge uttryck för en oförståelse över hur 

stor förlust ett missfall kan vara. Vidare tänker vi att det är svårt att sätta sig in i situationen 

om man saknar kunskap och insikt i hur missfall kan påverka kvinnan.   
 

Kunskap och sjuksköterskans roll   

Öppenheten kring missfall är relativt låg och det är först när kvinnan själv genomgår ett 

missfall som hon inser hur många omkring henne som gått igenom samma sak. Vi upplever 

att det finns ett socialt stigma kring missfall i vårt samhälle vilket även Bellhouse, Temple-

Smith och Bilardi (2018) bekräftar i sin studie. För att underlätta sorgeprocessen hos kvinnor 

som genomgått ett missfall behöver detta stigma motverkas. Det stigma som existerar har 

möjlighet att upphöra om det skapas en större öppenhet kring missfall som fenomen, genom 

att exempelvis få in det i skolans sexualundervisning och informationskampanjer från 

vården. International Council of Nurses (2014) talar för att sjuksköterskan ska sprida och 

använda forskning om omvårdnad och hälsa i sin dagliga yrkesroll. Resultatet visade att 

öppenhet var något som kvinnorna efterfrågade, de såg ett behov av mer utbildning och 

tillgänglig information kring missfall. Bellhouse et al., (2018) bekräftar i sin studie att mer 

kunskap skulle göra kvinnorna mer bekväma i att prata om sina erfarenheter och i 

förlängningen känna sig mindre ensamma och stigmatiserade. Resultatet visar att kvinnorna 

upplevde en brist på professionellt stöd och genuint intresse för den enskilda kvinnan och 
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hennes förlust. Möjligtvis behöver det finnas mer tid för kommunikation inom sjukvården för 

att lyckas fånga upp det patienten uttrycker, både i tal och i känslor. Även Rowlands och Lee 

(2010) förespråkar för att vård och uppföljning kring missfall bör förbättras för att underlätta 

bearbetningen av förlusten. Travelbee (1971) talar för att sjuksköterskans fokus ska vara på 

patientens behov och hjälpa henne att hitta mening med sitt lidande. För att uppnå en 

mellanmänsklig relation (Travelbee, 1971) krävs det att sjuksköterskan har ett genuint intresse 

och ser till hela kvinnan och inte till den situation hon befinner sig i. Det vill säga att med en 

lyhördhet ha förståelse för den enskilda kvinnans upplevelser av förlusten och hennes 

individuella behov för att på bästa sätt kunna erbjuda kvinnan stöd. Murphy och Merrell 

(2009) menar att sjuksköterskans roll i mötet med en kvinna som förlorat sitt barn är att visa 

omtanke, pedagogiskt informera samt erbjuda stöd. Vi menar att möjligheten att gå vidare 

från sin förlust och sorg till bearbetningsfasen bygger på att sjuksköterskan tar sig tid till att 

fånga upp dessa kvinnor. Denna fas karakteriseras av att lämna det förgångna (Cullberg, 

2006). Utan bearbetning finns det en risk att kvinnorna undertrycker sina känslor som i sin tur 

kan bidra till förlängning av krisprocessen. Detta kan tänkas leda till en förlängd sorgeperiod 

som påverkar kvinnornas förmåga att klara av sin vardag samtidigt som det medför en 

påverkan på deras relationer och psykiska hälsa. Cullberg (2006) skriver att om övergången 

till bearbetningsfasen inte skett inom rimlig tid är det ett tecken på att individen behöver 

professionell hjälp. Brann, Bute & Foxworthy Scott (2019); Easterwood (2004) skriver att 

sjuksköterskan behöver visa empati och visa sig mänsklig, genom att identifiera och validera 

patienternas behov och känslor. Vidare skriver Brann et al. (2019) att för att förstå den unika 

kvinnan är den enkla lösningen att fråga henne vad hon behöver, något som även bekräftas i 

resultatet. En anledning till att sjuksköterskan inte alltid kan uppnå dessa uppgifter skulle 

kunna vara på grund av tidsbrist, kommunikationssvårigheter och liknande men det är något 

som alltid bör finnas i hens åtanke. 

  Resultatet baseras på studier runt om i världen och visar både positiva och negativa 

upplevelser av vården. En generell tanke är att sjukvården skiljer sig åt mellan dessa länder, 

både i bemötande och i sin standard. Det förvånar oss att resultatet visade att kvinnor bosatta i 

Sverige upplevde bemötandet icke empatiskt, att de blev ifrågasatta om sina känslor och 

behov samt saknade en uppföljning. Detta då vården i Sverige bör vara personcentrerad och 

att patientens autonomi och integritet respekteras (Florin, 2019). Vi tänker att mycket beror på 

tidsbrist men även en oförståelse hos vårdpersonal. Radford och Hughes (2015) skriver att 

undvikande beteende från sjuksköterskor lämnade kvinnorna med en känsla av övergivenhet. 

Undvikandet troddes bero på att sjuksköterskorna då inte behövde skaffa sig en förståelse för 



  21 (32) 
 

kvinnan samt ta sig tid till att lyssna in dem. Tankar kring det är att sjuksköterskans roll i sin 

profession är att lindra lidande och återställa hälsa. International Council of Nurses (2014) tar 

också upp att sjuksköterskan ska möta patienten med respekt och värdighet. Därmed anser vi 

att sjuksköterskan aktivt bör arbeta med att ta sig tid till att möta kvinnorna. Sjukvården i 

resterande länder är svårt att resonera kring då vi båda saknar kännedom om hur rutiner och 

vårdarbetet ser ut i andra delar av världen. Dock är tankarna att det inte är den fysiska vården 

som är väsentlig utan att det avgörande är vårdpersonalens attityd och bemötande mot 

kvinnorna. Därmed kan resultatet från dessa artiklar tas till vara på även i Sverige.   
 

Stöd från partner  

En del upplevde att missfallet förde dem närmre sina partners och andra närstående medan 

andra upplevde att det skapade en klyfta emellan dem. Särskilt stödet från partnern var viktigt 

för bearbetande av sorgen. En teori skulle vara att de normer och sociala förhållanden som 

finns i samhället bidrar till att manliga partners brister i sitt stöd. Känslan av att behöva 

upprätta en fasad av styrka och trygghet, trots att männen sörjer ett förlorat barn, kan vara en 

orsak. Due, Chiarolli och Riggs (2017) stödjer vår teori och förklarar att män försöker återgå 

till vardagsrutiner snart efter förlusten i ett försök i att skydda sina partners. Vidare beskrivs 

att männen mer frekvent än kvinnorna bearbetar sin sorg med distraktioner som arbete, 

cigaretter och alkohol. Cullberg (2006) nämner undertryckande som ett begrepp inom 

kristeorin och menar att individen anpassar sig till omgivningens förväntningar och krav. 

Känslor som oro och sorg hålls inombords och individen försöker distrahera sig med annat för 

att inte utlösa en irriterad stämning. Här ses en tydlig koppling mellan begreppet och männens 

reaktioner. Detta skulle kunna bidra till en distans i förhållandet och brist på förståelse och 

tillit mellan partnerna. Begreppet kan också kopplas till det faktum att det finns tabu 

(Robinson, 2014) i samhället gällande missfall och att det därmed inte pratas öppet om det.  
 

Kvinnornas tankar om fertilitet och framtiden  

Majoriteten av kvinnorna efter missfallet upplevde en rädsla för framtida graviditeter och ett 

tvivel på sin egen fertilitet. Vi tänker att missfallet skapar en osäkerhet kring deras identitet 

som kvinnor och att det negativt påverkar deras självbild och självkänsla. Cullberg (2006) 

beskriver självförkastelse som den del av reaktionsfasen där individen upplever sig sämre än 

andra, och känslan av att vara dålig bekräftas. Detta resonerar vi leder till ångest och låg tilltro 

till den egna förmågan att bära ett barn vid kommande graviditeter. Det är avgörande att 

arbeta förebyggande för att motverka en negativ självbild och psykisk ohälsa efter ett missfall. 
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Möjligheten att erbjuda psykologstöd skulle underlätta att fånga upp de kvinnor som ligger i 

riskzonen för att drabbas av allvarliga psykiska konsekvenser, som exempelvis depression, 

något som Hui et al. (2012) bekräftar. Detta skulle underlätta bearbetningen av den 

omedelbara sorgen samt minska rädslan inför eventuella kommande graviditeter.    

     Kvinnorna hade varierande tankar kring framtiden gällande nya graviditeter. Några ansåg 

att en ny graviditet inte skulle innebära samma lycka och hoppfullhet som den första gjorde 

medan andra såg på framtiden med optimism och hopp. I nyorienteringsfasen har individen 

accepterat och försonats med det som skett och de förhoppningar som svikits har bearbetats 

(Cullberg, 2006). Det kan tydligt kopplas till att de kvinnor som ser på en kommande 

graviditet med hopp och optimism har bearbetat och försonats med sin förlust samt återfått sin 

självkänsla. Dessa olika tankar om framtiden menar vi kan förstås som att alla individer 

bearbetar en förlust på olika vis, har olika tankesätt samt att vi som enskilda individer 

genomgår kristillstånd under olika lång tid. Därmed är det viktigt för sjuksköterskan att ha i 

åtanke att alla individer upplever sorg och smärta på olika vis. Därtill är det också viktigt att 

vara beredd på att vissa kvinnor inte upplever missfall som något traumatiskt. Något som inte 

framkom i resultatet var kvinnor som upplevde missfallet som odramatiskt eller som en 

lättnad. Oplanerade eller oönskade graviditeter kan vara en stor sorg och vända upp och ner 

på tillvaron. Att resultatartiklarna inte speglade detta kan bero på att de som valde att delta i 

studierna hade behov av att prata om och bearbeta sina upplevelser. Hur rekryteringen av 

deltagarna i studierna gjordes stärker vår teori. Kvinnorna rekryterades genom 

stödverksamheter för bearbetning av sorg, annonser på sociala medier, via brev efter 

behandling för missfall samt i enstaka fall via personliga kontakter. Därmed tänker vi att det 

blev ett urval av deltagare som upplevde missfallet traumatiskt och behövde få berätta om och 

bearbeta förlusten. Vidare resoneras att de kvinnor som upplevt missfallet som sorglöst inte 

var intresserade av att delta i studierna. Utöver det menar vi att detta är viktigt att ha i åtanke 

för att undvika att skuldbelägga de kvinnor som inte anser sig behöva stöd.   

  

Kliniska implikationer   

Resultatet visar att det saknas kunskap om missfall i samhället. Genom en ökad kunskap hos 

sjuksköterskan och hos samhället kan det bidra till bättre förutsättningar för att bearbeta den 

sorg ett missfall kan innebära. Vidare framkommer det att kvinnorna upplevde en stor sorg 

över sin förlust. Med kännedom om detta är det viktigt att sjuksköterskan tar med sig denna 

nya kunskap och vågar fråga hur kvinnorna mår samt visar att det är normalt att sörja. Med 
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vetskap om att alla människor sörjer olika är det angeläget att de kvinnor som behöver extra 

stöd får den möjligheten, exempelvis i terapi eller stödgrupper. Många kvinnor önskade 

enkelrum i samband med förlusten för att kunna sörja ifred, något som bör tas i beaktande i 

den kliniska verksamheten för att underlätta den känslomässiga resa kvinnan genomgår. Det 

stigma och tabu som finns i samhället behöver också arbetas med och med information om 

missfall tidigt i ungdomsåren kan tabun så småningom upphöra. Information bör ges i 

grundskolan och/eller på gymnasienivå exempelvis i samband med sexualundervisning eller 

på ungdomsmottagningar. Med denna kunskap kan den oförståelse som tycks finnas i 

samhället minimeras. Kan begreppet och dess innebörd avstigmatiseras kan det bidra till ökad 

öppenhet kring missfall och möjligheten att prata om det utan att känna skam. Resultatet i 

denna litteraturöversikt kan i den kliniska verksamheten bidra till en större kunskap och 

öppenhet i sjuksköterskornas arbete.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång har författarna uppmärksammat att det finns få vetenskapliga artiklar som 

fokuserar på ett annat perspektiv än kvinnans. Ett fåtal studier undersöker från ett manligt 

perspektiv och nästintill inga från ett samkönat perspektiv. Därmed behövs det mer forskning 

utifrån dessa perspektiv. Vidare behöver det finnas ett fokus på båda föräldrarna kring 

upplevelser av fenomenet, för att få en bredare kunskap om vad denna förlust innebär. Denna 

kunskap kan ge en ökad förståelse hos vårdpersonal om båda föräldrars upplevelser av 

missfall. En fortsatt forskning kan bidra till en mer personcentrerad vård och öppna upp för 

en större acceptans av fenomenet. Utöver detta kan det behövas forskning som undersöker hur 

vården på bästa sätt kan fånga upp de kvinnor som har ett extra behov av stöd. För att förstå 

föräldrarnas upplevelser bör kvalitativa studier göras för att få en djupgående subjektiv  

berättelse.   

 

Slutsats  

För den som genomgår ett missfall kan upplevelsen vara traumatisk och behöva bearbetas, 

och där otillräckligt stöd och en kort sorgeperiod kan leda till psykisk ohälsa. Att skapa en 

öppenhet och minska stigman kring missfall kan hjälpa drabbade att bearbeta förlusten. Det 

krävs en lyhördhet och kompetens från vårdens sida för att ge kvinnan en personcentrerad 

vård. Denna litteraturöversikt har bidragit till djupare kunskap om upplevelsen och det behov 

som uppstår i samband med ett missfall.  	
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förklaringar till missfallet och anklagade 
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De blev hela som kvinnor, och knöt 
tidigt an till barnet. Kvinnorna upplevde 
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med förlusten. En avundsjuka i mötet 
med andra gravida upplevdes. En del 
bearbetade sin förlust med symbolik. 
Omgivningen hade svårt att bemöta dem 
och stöd från psykolog eller kurator 
hjälpte. De hade ett behov av att vården 
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vårdpersonal.  
 

Batool, S.S., & 
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rubbades och de kände skuld. Förlusten 
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 kunde vara ett straff från gud. Om 
partnern var stöttande stärktes relationen, 
medan sorgen ökade om de inte fick 
stöd. Närstående kunde ifrågasätta vilket 
gjorde sorgen tyngre. De undvek sociala 
tillställningar för att undvika känslan av 
att andra lade skulden på dem. En rädsla 
inför kommande graviditeter upplevdes. 
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Metod: Kvalitativ metod 	
Urval: 10 kvinnor 	
Datainsamling: Fenomenologiska 
intervjuer 	
Analys: Fenomenologisk analys 	
 

Kvinnorna upplevde en intensiv sorg, 
chock och förlusten som svår att hantera. 
De planerade tidigt för barnet och 
försökte hitta en mening med förlusten. 
Det fanns en brist på bekräftelse och 
förståelse för förlusten. Stöd hos 
stödgrupper var viktigt och att samtala 
med andra med samma erfarenhet var av 
värde. De upplevde att partnern inte 
sörjde lika djupt som dem. För en del 
kvinnor var förmågan att bära ett barn en 
del av deras kvinnlighet. De kände sig 
ofullständiga som kvinnor utan ett barn.   

Forte Camarneiro, 
A.P., Cardoso  
Maciel, J. C. S., & 
Garcia da 
Silveira, R.M.  
 

Experiences of spontaneous 
abortion in primigravidae 
during the first trimester of  
pregnancy: a  
phenomenological study.  
 

År: 2015 	
Land: Portugal  	
Tidskrift: Journal 
of Nursing  
Referencia  	
 

Att förstå 
upplevelsen av 
missfall i den 
första trimestern 
hos förstföderskor.   
 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk metod 	
Urval: 6 kvinnor 	
Datainsamling: Individuella 
intervjuer 	
Analys: Fenomenologisk analys  	
 

Förlusten upplevdes som en krossad 
dröm och en chock. Kvinnorna blev 
fråntagna en efterlängtad graviditet. 
De skuldbelade sig själva och sökte efter 
anledningar till förlusten. De upplevde 
en tomhet och växlade i känslor som 
emotionell smärta och ilska. Möten med 
andra gravida resulterade i avundsjuka. 
Nätverk av stöd var viktigt.	Det var 
positivt att samtala med andra i liknande 
situation. De upplevde rädsla över att få 
missfall vid nästa graviditet. 

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

The experience of   
miscarriage in first 
pregnancy: the women´s 
voices. 	
 	
 

År: 2009 	
Land: Israel 	
Tidskrift: Death 
studies 	
 

Att observera den 
subjektiva 
erfarenheten hos 
kvinnor som 
upplevt missfall.   
 

Metod: Kvalitativ metod 	
Urval:19 kvinnor 	
Datainsamling: Individuella 
intervjuer 	
Analys: Kvalitativ tematisk 
analys 	

Missfallet var en chock för kvinnorna 
och de upplevde en förlust av kontroll 
över kroppen. Det fanns en stor 
förväntan och planer för framtiden som 
nu försvann. De kände sig ofullständiga 
utan barn, moderskap var essensen av att 



  
31 (32) 

 

 

 vara kvinna. Kvinnorna upplevde en 
hjälplöshet och hade svårt att förstå och 
ge mening till förlusten. En del hade det 
svårt att återgå till det vardagliga livet, 
för andra var det ett sätt att fly tankar och 
känslor. De undvek situationer där de 
kunde stöta på andra gravida kvinnor. 
Vissa upplevde sina partners som 
närvarande, andra som oförstående. 
Kvinnor med samma erfarenhet ansågs 
vara ett bättre stöd då de hade förståelse. 
En minskad tro på sin fertilitet uppstod.   
 

Macwilliams, K., 
Hughes, J., Aston, 
M., Field, S., & 
Wight Moffatt, F.  
 

Understanding the 
experience of miscarriage in 
the emergency department.  
 

År: 2016 	
Land: Kanada 	
Tidskrift: 
Journal of  
Emergency  
Nursing 	
 

Att undersöka 
kvinnans 
upplevelse av att 
vårdas för missfall 
på akutmottagning  
 

Metod: Kvalitativ metod 	
Urval: 8 kvinnor 	
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 	
Analys: Tematisk och 
hermeneutisk analys 	
 

Majoriteten upplevde en känsla att något 
var fel innan missfallet. Känslor av 
isolering och brist på stöd försvårade 
bearbetningen av förlusten. De upplevde 
krav på att återgå till vardagen snart, när 
de behövde sörja i enskildhet. Planer för 
framtiden, hopp och förväntningar 
försvann med missfallet. Sjuksköterskors 
uppmuntran att sörja var ett bra stöd. Det 
fanns ett svagt stöd från omgivningen. 
Hur beskedet om missfallet gavs 
påverkade hela deras upplevelse.  
 

Meaney, S., 
Corcoran, P., 
Spillane, N., & 
O´Donoghue, K.   
 

Experience of miscarriage: 
an interpretative 
phenomenological analysis.  
 

År: 2016 	
Land: Irland 	
Tidskrift: BMJ 
Journals  	
 

Att undersöka 
upplevelsen hos de 
som genomgått ett 
missfall, med fokus 
på både män och 
kvinnor.   
 

Metod: Kvalitativ metod 	
Urval: 16 deltagare, 10 kvinnor 
och 6 män. 	
Datainsamling: Fördjupad 
semistrukturerade intervju 	
Analys: Fenomenologisk analys  	
 

Kvinnorna upplevde en förödelse vid 
missfallet De upplevde en känsla av att 
någonting var fel. De skrev dagbok, 
dikter och höll begravningar/ceremonier 
för att komma ihåg sitt förlorade barn. 
Att hålla sig sysselsatta hjälpte dem 
hantera förlusten. Det var viktigt för dem 
att förlusten uppmärksammades av 
vårdpersonal. De var tveksamma till att 
ta emot stöd i form av rådgivning, de 
föredrog stöd från stödgrupper eller 
familj. De var oroade över sin fertilitet.   
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Mulvihill, A & 
Walsh, T.  
 

Pregnancy loss in 
rural Ireland: an experience 
of disenfranchised grief.  
 

År: 2014 	
Land: Irland 	
Tidskrift: British 
Journal of Social 
Work 	
 

Att studera 
kvinnans 
upplevelse av 
missfall   
 

Metod: Kvalitativ metod 	
Urval: 8 kvinnor 	
Datainsamling: Individuella 
Intervjuer 	
Analys: Fenomenologisk analys 	
 

Kvinnorna upplevde chock, skuld och 
sökte mening med missfallet. Deras 
känslor förvärrades om de inte fick sörja 
sin förlust. Partnerns förmåga att stötta 
dem var avgörande. Det var av stor 
betydelse att få samtala med någon om 
sina känslor. Återbesök till sjukhusen 
kunde stressa dem. Det var svårt att möta 
andra gravida kvinnor. Integritet och 
avskildhet på sjukhuset i samband med 
missfallet var viktigt. De upplevde att 
effektiv information var viktigt.   
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Att förstå den 
upplevda 
erfarenheten hos 
kvinnor som 
drabbas av ett 
oväntat missfall, för 
att på så sätt fylla i 
kunskapsluckor i 
aktuella studier och 
kunskap. 
 

Metod: Kvalitativ metod 	
Urval: 4 kvinnor 	
Datainsamling:  	
Semistrukturerade intervjuer 	
Analys: Induktiv tematisk analys 	
 	
 

Missfall påverkade identiteten hos 
kvinnorna. De kände en tomhet när 
rollen som mor inte uppfylldes. De 
skuldbelade sig själva men såg även 
missfallet som en förberedelse för de 
utmaningar som kommer med 
moderskap. De var förkrossade över 
förlusten och hade känslor av självtvivel 
och misslyckande. Begravningar hölls 
för barnen. Att återgå till vardagen sågs 
som en distraktion från sorgen och det 
var viktigt att kunna prata öppet om 
förlusten utan att känna skam. Det kunde 
både underlätta och skapa distans när de 
delade erfarenheter med familj och 
vänner. Bekräftelse var viktigt. Det var 
svårt att möta andra gravida kvinnor och 
tvivel på sin egen förmåga att bli gravid 
fanns, samt en rädsla för nya missfall.  
 

 


